
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medgeneracijski center, 

ki se nahaja v prostorih Doma upokojencev 

Idrija, d.o.o., na Arkovi 4, Idrija 

 

vse občane občin Idrija in Cerkno 

 

v mesecu decembru 2017 vabi s sledečim 

programom 

 

 

 

  

Arkova 4•5280 Idrija 

T: 05 37 27 270 •F: 05 37 27 283 

www.duidrija.si• info@duidrija.si 



 

Aktivnosti v Medgeneracijskem centru v Domu upokojencev Idrija, d.o.o., na Arkovi 4, Idrija 

DECEMBER 2017 

Po dogovoru 

 

SREČNI OTROCI-SREČNI STARŠI.                                                                    

Da učenje ne postane mučenje. 

 
Brezplačna učno-pedagoška pomoč otrokom. 
Uspeh zagotovljen.  
 
Pedagoško pomoč nudi Amir Ćoralić. Termin po 
dogovoru. 

 

Kontakt: 041 429 439 
Po dogovoru 

 

 

 

IDRIJA 

BREZPLAČNO PRAVNO SVETOVANJE ZA STAREJŠE 
Dedovanje, pogodbe o prenosu lastništva in podobno. 

 
Svetovanje izvajajo  Nataša Luša, Julijana Mlakar ter Sebastjan 
Kerčmar. 

Obvezne prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali       
e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 

1.12.2017 ob  17 – 18h 

 

KAJ ZA VRAGA NAJ KUPIM ZA DARILO? 

Kolikokrat ste že zastavili to vprašanje? Ničkolikokrat…tudi mi. Zato 
smo ponovno povabili Brigito Oblak, avtorico uspešnice Kaj za vraga 

naj kupim za darilo?, ki nas je navduševala že lansko leto z izvirnimi in 
zanimivimi idejami za darila in ker bi tudi letos potrebovali še kak 
dober namig, ne da bi pri tem bankrotirali, a vendarle razveselili, 

morda celo nasmejali obdarovanca ter pri tem pustili še delček sebe v 
darilu, potem bo Brigita pravi naslov za vsa naša vprašanja.  

Praktična delavnica, s kopico konkretnih primerov, osebnih zgodb in 
razigrano aktivnostjo poslušalcev. Brigita Oblak nam bo razkrila svoj 
ključ do uspešnih, zabavnih in uporabnih daril ter pokazala, da to zmore 
prav vsak izmed nas. 

Brezplačno predavanje bo potekalo v prostoru Fizioterapije v Domu 
upokojencev Idrija. 
 
Obvezne prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto: 
medgeneracijski.center@duidrija.si 

mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si
mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si


4.12.2017 ob 10 – 11h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VADBA ZA ODRASLE – SENIORJE/SENIORKE (leta niso omejitev) 

Telovadba za starejše je nizko intenzivna skupinska vadba , od 6-10 
max. oseb, ki vsakemu posamezniku omogoča prilagoditev intenzivnosti 
na lastne sposobnosti. 
Vadba je primerna tudi  za ljudi s poškodbami in omejitvami. Vsak 
vadeči se individualno posvetuje s trenerjem o intenzivnosti, načinu,ter 
morebitnimi omejitvami. 

   Vadba je sestavljena  iz ogrevalnega dela, aerobnega dela, vaj za 
krepitev mišic, raztezanja in sproščanja.  
Redna vadba je nujno potrebna za zdravje in vitalnost v vseh življenjskih 
obdobjih. Nikoli ni prepozno, saj usmerjena gibalna dejavnost ohranja 
mišično maso, kostno gostoto, vzdržuje in izboljšuje telesno kondicijo, 
ter pospešuje presnovo. 
 
Poleg fizičnih koristi se vam s pomočjo vadbe izboljša počutje, 
postanete bolj umirjeni, na ta način pa si zagotovite bolj kakovostno 
življenje z manj zdravstvenih težav. 

Vadbi  se lahko pridružite kadarkoli. V primeru večjega števila 
prijavljenih, bomo sestavili dve skupini. 

Kdaj:  vsak ponedeljek in četrtek dopoldan ob 10.uri 
Kje: v prostoru Medgeneracijskega centra v Domu upokojencev Idrija 

Cena: priporočen prostovoljni  mesečni prispevek 30€ 

Vadbo vodi Zumra Ćoralić, licencirana osebna fitnes AFP trenerka, Nlp 
Mojster Praktik in Nlp Coach 

Obvezne prijave zbiramo na GSM 041 429 437 (Zumra) ali e -pošto: 
ustvari.svojo.pot@gmail.com 
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4.12.2017 ob 19 – 20h 

 

 

FIT EKSPLOZIV S STELO 

 

Želiš transformirati svoje telo? Potem je vadba FIT EKSPLOZIV prava 
zate. Vadba FIT EKSPLOZIV je skupinska visoko intenzivna vodena vadba 
ob glasbi, ki se osredotoča na tri pomembne elemente – moč, hitrost in 
koordinacijo, zato vam ob rednih treningih postreže z vidnimi 
spremembami na vašem telesu.  
Vadba FIT EKSPLOZIV je sestavljena iz štirih stopenj treninga – 
ogrevanja, koreografije na stepu, intervalnega treninga ter raztega.  
Zaradi pestrega izbora vaj vam vadba FIT EKSPLOZIV v nekaj mesecih 
omogoči vidno izboljšano kondicijsko sposobnost in moč vašega telesa. 
Vadba traja 55 min, izvaja se ob glasbi, zasnovana na način, da vadeči 
lahko dela po svojih zmožnostih, pod inštruktorjevo spodbudo ter 
usmeritvijo v pravilno izvedbo treninga. 
 

Z vadbo FIT EKSPLOZIV pričnemo v mesecu SEPTEMBRU! 

ZATO SI HITRO REZERVIRAJ SVOJ STEP NA VADBI  

Število mest je omejeno glede na število stepov! 

 

Cena za mesečno karto (obisk 2x tedensko PONEDELJEK in SREDA od 

19:00 do 20:00 ) = 38,00 € Polno! 

Cena za mesečno karto (obisk 1x tedensko je možen samo ob 

ČETRTKIH od 19:00 do 20:00 ) = 22,00 € Še možne prijave! 

 

Število mest je omejeno,  obvezne prijave zbiramo na  GSM 040 597 390 

ali e-pošto: stella.aerobika@gmail.com 

4.12.2017 ob 20 – 21h 

 

PILATES Z ANO 
 

Pilates je celostna telesna vadba, pri kateri je poudarek na težje 
dostopnih, manjših in šibkejših mišicah, ki pripomorejo k pravilni in 
zdravi telesni drži, krepitvi mišic in kardiovaskularnega sistema, 
izboljšani telesni pripravljenosti in koordinaciji, ter bolj poudarjenemu 
samozavedanju. Trening vključuje vaje za moč, raztezanje in dihanje. 
Vse vaje se izvajajo počasi in tekoče, z upoštevanjem pravilnega 
dihanja. (vir:https://sl.wikipedia.org/wiki/Pilates) 
 
Vadbo vodi Ana Bogataj, inštruktorica Pilatesa. 
Vadba bo potekala: 

- ob ponedeljkih od 20 – 21ure v prostoru Medgeneracijskega 
centra Doma upokojencev Idrija 

- ob sredah od 20 – 21 ure v prostoru Medgeneracijskega centra  
 
Cena mesečne vadnine  za dva obiska tedensko je 38 EUR in cena 
mesečne vadnine za  1 obisk na teden je 22 EUR. 
S seboj imejte vadbeno podlogo in bodite oblečeni v udobna oblačila. 
 
Število prijav bo omejeno. Glede na pretekle izkušnje in veliko število 
prijav, vas prosimo, da se odločite za termin, ki ga boste obiskovale, 
da lahko zagotovimo dovolj prostih mest za čim več kandidatk. 
Vadnino se plačuje mesečno in se v izjemnih primerih prenaša naprej 
v naslednji mesec. 
Sprejemamo nove prijave! 
 
Število mest je omejeno, obvezne prijave zbiramo na GSM 031 246 481 
ali e -pošto: alcangie@gmail.com 

mailto:stella.aerobika@gmail.com
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kardiovaskularni_sistem
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dihanje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pilates
mailto:alcangie@gmail.com


5.12.2017 ob 16.30-17.30h URICA ZA LJUDSKO PESEM 
 

Vodi gospa Majda Lužnik. 
 Na druženju ob lepi ljudski pesmi se bomo srečevali vsak torek ob 

16.30 uri. Pridruži se nam lahko vsakdo, tudi tisti brez pevskega talenta, 
saj je glavni namen druženje ob pesmi, besedi, kitari in ob pravem 

vzdušju nas znajo zasrbeti tudi pete. 
Vabljeni, da se nam pridružite! 

 
Prepevamo in družimo se v prostoru Fizioterapije V Domu upokojencev 
Idrije. 
 
 
Prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto: 
medgeneracijski.center@duidrija.si 

5.12.2017 ob 19 – 20h JOGA 
Joga po sistemu JVVŽ (joga v vsakdanjem življenju) je pri posamezniku,ki 
ima gibalne težave,zelo učinkovit sistem,saj celostno obravnava nastalo 
situacijo. Vaje izboljšujejo počutje, tehnike sproščanja pa duhovno 
sprostijo. Lažje se soočamo z vsakodnevnim stresom,posledično se lažje 
soočimo z poklicnimi in družinskimi dolžnostmi. 
Na vadbi imejte armafleks in bodite oblečeni v udobna oblačila. 
 

5.12.2017 ob 20 – 21h FIT MIX S STELO 

Če sodite med ljudi, ki dnevno po več ur presedijo za računalnikom,  

potem je vadba FIT MIX natanko za vas. Vadba FIT MIX temelji na 

razgibavanju hrbtenice ter obenem uspešno pomaga pri manjšanju 

bolečin v križu in vratu. Vadba FIT MIX je nizko intenzivna vadba, ki je 

sestavljena iz posameznih sklopov vaj za krepitev mišic trupa, hrbta in 

vratu. Traja 55 min, izvaja se ob glasbi, s pomočjo rekvizitov ter lastne 

teže telesa. 

Cena za mesečno karto (obisk 2x tedensko TOREK in ČETRTEK od 20:00 

do 21:00) = 38,00 € Še možne prijave! 

 

Število mest je omejeno,  obvezne prijave zbiramo na  GSM 040 597 390 

ali e-pošto: stella.aerobika@gmail.com 

7.12.2017 ob 10 – 11h VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE 
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7.12.2017 ob 18 – 20h Medgeneracijski center v sodelovanju z Univerzo za 3.življenjsko 
obdobje vabi na delavnico: 

ZAVIJANJE DARIL Z LJUBEZNIJO IN DOMIŠLJIJO 
 

Darilo, ki je premišljeno in izbrano, preprosto, morda lastne izdelave, z 
mislijo na obdarovanca, bo vedno doseglo pravi namen in večje 

veselje, kot kako v naglici kupljeno, predrago darilo. In če majhno 
pozornost še kreativno in domišljeno zavijete, potem boste darilu 

dodali še piko na i. Če pa potrebujete še unikatno in posebno idejo za 
obdarovanje pa se prej ( 1.12.) udeležite še delavnice Kaj za vraga naj 

kupim za darilo?, ki je lahko krasen navdih za poceni, skromno, a 
nadvse kreativno darilo. 

 
Delavnico zavijanja daril bo vodil Ivo Uršič, odlični cvetličar in florist, ki 
mu domišljije, kreativnosti ter ustvarjalnosti zagotovo ne manjka. 
Tokrat bo svoje znanje delil tudi z nami in prepričani smo, da boste iz 
delavnice odšli s prekrasno zavitimi darili. 
S sabo prinesite škarjice za striženje papirja ter manjše darilo, katerega 
bi radi zavili ( steklenice, bombonjere, čokolade,…) 
 
Prispevek na udeleženca delavnice znaša 10 EUR. 
 
Delavnica bo potekala v prostoru Medgeneracijskega centra. 
 
Število mest je omejeno, obvezne prijave zbiramo do 5.12. na            
GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto: 
medgeneracijski.center@duidrija.si 
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7.12.2017 ob 18 – 19.30h 

 

Predstavitev knjige 
ZAKAJ SE BUDA SMEJE? 

 
Ta nenavaden priročnik za več ljubezni in radosti v življenju govori o 

srečanju s Sabo in o srcu osebne in duhovne preobrazbe – miselni 

preobrazbi, ki je včasih lahko težavna, a le tedaj, ko človek pozabi 

sodelovati z najvišjim, najlepšim in najboljšim v sebi – z Virom vsega 

želenega.   

Čas je za lahkotno osebno preobrazbo in rast. 

Ljudje potrebujejo stik z radostjo v sebi, ta pa najlažje zaživi, ko si človek 

dovoli slediti svojemu največjemu veselju in ohraniti smisel za humor.  

Buda se navsezadnje smeje. Zakaj? Če čutite, da je čas odgovoriti si na 

to vprašanje, je ta knjiga za Vas. Pripravila vas bon a srečanje s Sabo in 

naučila zaupati svojemu največjemu veselju, svoji najvišji radosti. Korak 

k želenemu je korak k Sebi. In zlivanje z želenim je zlivanje s Sabo.  

NATAŠA MARTINČIČ EMETERIO – AŠVATA je tudi trenerka zavestnega 

ustvarjanja, profesionalna prevajalka in učiteljica angleščine. Živi v 

Montrealu v Kanadi. Kot trenerka zavestnega ustvarjanja ljudi uči, kako 

voditi svoje misli in neprijetne spremeniti v prijetne, da ustvarijo to, kar 

jim je resnično pomembno. V zadnjih devetih letih je pomagala ljudem 

različnih ozadij med 17. In 85. letom starosti poenostaviti in optimizirati 

njihovo sposobnost osredotočanja. Oseba, ki ima pozornost v svojih 

rokah, je oseba, ki ima tudi svoje počutje v svojih rokah. In kdor ima 

svoje počutje v svojih rokah, je sposoben priti kamorkoli od koderkoli… 

Brezplačna predstavitev in pogovor bo potekal v prostoru Fizioterapije 

v Domu upokojencev Idrija. 

Prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto: 
medgeneracijski.center@duidrija.si 

8.12.2017 ob 17 – 19h 

 

  

DELAVNICA IZDELAVE PRAZNIČNE DARILNE EMBALAŽE 
 

Še tako skromno darilo dobi neprecenljivo vrednost, če se zanj 
potrudimo in vanj vložimo tudi delček sebe, dovolj je že, da ga lepo 

zavijemo ali podarimo v lični embalaži. 
 

Tokrat bomo lične darilne škatlice praznično dekorirali v tehniki 
decoupage in izdelali različno papirno embalažo. Delavnico vodita 

Romana Močnik in Nina Trček. 
 

S sabo prinesite škarjice za papir in ustvarjalno energijo, ostali delovni 
material boste prejeli na delavnici. 

 
Delavnica bo potekala v prostoru Štiblc v Domu upokojencev Idrija. 
Delavnica je brezplačna. 
 
Število udeležencev je omejeno, obvezne prijave zbiramo na GSM 041 
430 581 (Nina Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si  
do 7.12.2017. 

11.12.2017 ob 10 – 11h VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE 
 

mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si
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11.12.2017 ob 17 – 18.30h 

 

 

ANGELSKA MEDITACIJA 

Pozdravljene angelske dušice,                                                                         

Ker je december praznični čas, bomo v našo družbo skupaj z angelsko 

terapevtko Nino Sterle poklicali angele manifestiranja in obilja. Tokrat 

poleg dekice, ležalke in kaj mehkega za pod glavo, prinesite še na listku 

napisano svojo željo, da jo bomo predali angelom. Prvi del meditacije 

bo namenjen transformiranju blokad in ozaveščenju vzorcev, ki nas 

ovirajo pri uresničitvi želje, drugi pa predajanju želje vesolju z angelsko 

pomočjo. Razmislite česa si v novem letu želite več? Kako bi se v novem 

letu želele počutiti? In kako delovati? Kaj bi same sebi uresničile, če bi 

imele čarobno palčko? Angeli bodo tokrat za vas poleg osebnih sporočil 

pripravili tudi darilca z njihovo vibracijo. 

Veselimo se srečanja z vami! 
Prispevek na udeleženca meditacije znaša 15 eur. 
 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina 
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 

11.12.2017 ob 18 – 20h 

 

 

METODA EFT OZ. TAPKANJE – 2.DEL ZAČETNE DELAVNICE 
Bi se radi naučili tapkati? 

 
Metoda EFT je preprost način, kako si v stresnih, čustvenih situacijah 
pomagate sami. Spada med tako imenovane meridianske energijske 
terapije. S tapkanjem po določenih  akupresurnih točkah, telesu 
omogočite, da poišče in odpravi vzrok težave, ki se skriva v vašem 
nezavednem. Postane pa lahko tudi vaše močno orodje za pozitivne in  
trajne osebnostne spremembe 
V drugem delu 2- urne začetne delavnice EFT-ja se boste seznanili s 
teorijo in prakso.  
Nadaljevali bomo z vajami, ki smo jih začeli v 1.delu delavnice: 

- kratek povzetek prvega dela delavnice 
- kako se lotiti nečesa, čemur se ne moremo odreči (sladkarije, 

kava, cigareti…), 
- kako tapkamo neprijeten spomin. 

In kaj vam bo prineslo poznavanje in uporaba tapkanja oz.metode EFT? 
predvsem spoznanje, da: 

- neprijetnim občutkom sami lahko odvzamete moč ali jih 
povsem odpravite 

- lahko upravljate s svojimi čustvi in stresom,  
- lahko spremenite omejujoča prepričanja, ki vas omejujejo  
- naenkrat čutite več notranjega miru in ustvarjalne energije  
- lahko sprejemate sebe točno take kot ste 

 
Delavnica je primerna tako za popolne začetnike, kot za tiste, ki 
metodo že poznajo in uporabljajo. 
(Udeležite  se je lahko tudi tisti, ki niste bili na prvem delu - na začetku 
bomo na kratko ponovili 1. del) 
Vodi Mojca L. Portir. 
Delavnica bo potekala v prostoru Štiblc v DU Idrija. 
 
Prosimo za prostovoljne prispevke. 
 
Obvezne prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto: 
medgeneracijski.center@duidrija.si 

mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si
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12.12.2017 ob 16.30-17.30h URICA ZA LJUDSKO PESEM 
 

Vodi gospa Majda Lužnik. 
 Na druženju ob lepi ljudski pesmi se bomo srečevali vsak torek ob 

16.30 uri. Pridruži se nam lahko vsakdo, tudi tisti brez pevskega talenta, 
saj je glavni namen druženje ob pesmi, besedi, kitari in ob pravem 

vzdušju nas znajo zasrbeti tudi pete. 
Vabljeni, da se nam pridružite! 

 
Prepevamo in družimo se v prostoru Fizioterapije V Domu upokojencev 
Idrije. 
 
Prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto: 
medgeneracijski.center@duidrija.si 

12.12.2017 ob 15 – 17.30h 

 

DELAVNICA PEKE PRAZNIČNEGA PECIVA 
 

Praznike si le težko predstavljamo brez dobro obložene mize kamor 
spada tudi slastno pecivo, zato se bomo tudi mi preizkusili v peki 

prazničnih dobrot, ki so lahko tudi krasno ter slastno darilo. 
 

Vabljeni na delavnico peke peciva, ki jo omogoča Univerza za 
3.življenjsko obdobje, pazite le, da boste nekaj peciva tudi uspeli 

prihraniti za prihajajoče praznike. 
 

Prispevek na udeleženca delavnice znaša 15 EUR. 
 
Delavnica bo potekala v gospodinjski učilnici na Osnovni šoli Idrija. 

 
Število mest je omejeno, obvezne prijave zbiramo do 12.12. na            
GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto: 
medgeneracijski.center@duidrija.si 

12.12.2017 ob 19 – 20h JOGA 
Joga po sistemu JVVŽ (joga v vsakdanjem življenju) je pri posamezniku,ki 
ima gibalne težave,zelo učinkovit sistem,saj celostno obravnava nastalo 
situacijo. Vaje izboljšujejo počutje, tehnike sproščanja pa duhovno 
sprostijo. Lažje se soočamo z vsakodnevnim stresom,posledično se lažje 
soočimo z poklicnimi in družinskimi dolžnostmi. 
Na vadbi imejte armafleks in bodite oblečeni v udobna oblačila. 
 

13.12.2017 ob 18 – 19.30h 

 

SHENG ZHEN GONG 
 

Skozi dotik pozornosti bomo pripeljali um in telo v stanje umirjenosti 
in sproščenosti. 

 
Vadba je primerna za vse, ki želijo spoznati svoj notranji jaz, zaznati 
sedanji trenutek, krepiti voljo do življenja, zaznati veselje v drobnih 

stvareh, za vse, ki imajo voljo in čas, da naredijo nekaj dobrega za svoje 
zdravje, da dvignejo svoje emocije v stanje ravnovesja… 

Učitelj Sheng Zhen Gong-a Bogdan Bajc. 
 

Vabljeni, da se nam pridružite! 
 

Brezplačna vadba bo potekala v prostoru Štiblc v Domu 
upokojencev Idrija. 

 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina 
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 

mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si
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13.12.2017 ob 18 – 19.30h 

 

Predavanje 
TRADICIONALNA EVROPSKA MEDICINA 

Hildegardina klinika nosi ime po znameniti sveti Hildegardi, Hildegard 

von Bingen (1098-1179), zdravnici, znanstvenici, glasbenici, predstojnici 

benediktinskega samostana, ki je imel bolnišnico, učiteljici, arhitektki, 

filozofinji, tolažnici duše, svetovalki v najhujših stiskah. Njeno znanje, ki 

nam ga je zapustila, je neprecenljivo, ker je zdravilo takrat in zdravi 

vedno, kadar je pravilno uporabljeno.  Vsi modeli zdravljenja iz 

ohranjenih zapisov in še ohranjenih praks poudarjajo, da obstoja le ena 

bolezen. Zbolimo, ker v umu in telesu nastane neravnovesje. Šele 

takrat, ko vemo za vzrok bolezni ali bolečin, se lahko začne resnično 

zdravljenje. Naša tradicija je zelo bogata, toda znanje je raztreseno po 

Evropi in veliko časa in truda je bilo potrebno, da sva ga avtorja skozi 

dolgoletne izkušnje sestavila v pravo celoto. Zgolj branje stare pisave 

zahteva posebno znanje in potrpežljivost. 

Hildegardina psihoterapija, skoraj tisoč let star način iskanja resnice, 

vedno vodi do vzroka bolezni, ki domuje v duši (psiha, grško duša) in k 

rešitvi. Gre za povsem drugačen način, kot ga poznamo danes, ko smo 

tudi po sto srečanjih, po več letih še vedno na začetku. S Hildegardino 

psihoterapijo, ne iščemo travm, saj je vse, preteklost in prihodnost, v 

sedanjosti.                                                                                                        

Moč rastlin, fitoterapija, je vedno imela pomembno vlogo pri 

zdravljenju. V nasprotju z navadnimi zeliščarji sveta Hildegarda ni 

zbirala ljudsko znanje in tudi ne zdravniških izkušenj. Njeno znanje je 

bilo dodeljeno v obliki božjih vizij. Do danes ne obstajajo nobeni 

primerljivi zapisi, ki bi vsebovali tako obsežno in mnogovrstno znanje, 

kot v njenih zapisih, ki jih sodobna znanost nenehno potrjuje. 

Na Hildegardini kliniki uporabljamo enake načine, enak pristop, enak 

način diagnostike, enaka na enak način pripravljena zdravila, enake 

metode kot pred tisočletji. Moč rastlin, fitoterapija, je vedno imela 

pomembno vlogo pri zdravljenju. Poleg Hildegardine medicine na kliniki 

uporabljamo tudi Paracelsusovo medicino, ki je zelo podobna 

Hildegardini. Pri zdravljenju uporabljamo zdravila, izdelana po 

starodavnem postopku, natančno tako kot jih je pred skoraj 1000 leti 

izdelovala Hildegarda in pred 500 leti Paracelsus.  

Z nami bosta avtorja knjige Starodavna umetnost zdravljenja-

Tradicionalna evropska medicina ter ustanovitelja Hildegardine klinike 

v Ljubljani, Veronika in mag.Uroš Plantan. 

Brezplačno predavanje bo v prostoru Fizioterapije v DU Idrija. 

Prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto: 
medgeneracijski.center@duidrija.si 
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14.12.2017 ob 10 – 11h VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE 
 

15.12.2017 ob 18 – 19h 

 

GONG ZVOČNA KOPEL 
 

ZVOČNA GONG KOPEL je meditacijsko sprostitvena tehnika, ki pomaga 
pri umirjanju uma in sproščanju stresa iz telesa. Poleg gonga se 
uporabljajo tudi drugi inštrumenti in sicer glas, tibetanska pojoča 
posoda, kristalna kvarčna skleda, šruti, didgeredoo, tingša, boben, 
ropotuljica, vetrni zvonovi . 
IZVAJANJE: 
Na zvočno kopel po navadi prinesemo podlogo za ležanje, deko ali 
spalno vrečo, kaj za pod glavo ter vodo. Običajno ležimo, sicer pa je 
najbolj pomembno, da se namestimo v sebi najbolj udoben položaj. 
Izvajata: 
Karlo Vizek in Urban Brenčič 
 
Zaželeni prostovoljni prispevki. 
 
Gong zvočna kopel se bo izvajala v Medgeneracijskem prostoru v Domu 
upokojencev Idrija. 
 
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina 
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 

16.12.2017 ura po dogovoru 

 

REFLEKSNO CONSKA MASAŽA STOPAL ali OBRAZA ZA STAREJŠE 

Dotikanje akupunkturnih točk in masaža refleksnih con obraza in stopal 

delujeta na celoten organizem človeka. Izboljšata krvni obtok, 

stimulirano živčevje in energijske poti (meridiani) pa uravnovesijo svoje 

delovanje. Najbolj nenadne in izrazite spremembe so psihofizična 

umiritev ter izboljšan ten kože obraza in lahkotnejša stopala. 

Refleksno consko masažo se izvaja v okviru prostovoljstva v 
Medgeneracijskem centru, zato je za upokojene občane masaža 
brezplačna. 
  
Število mest je omejeno,  prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina 
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 

18.12.2017 ob 10 – 11h VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE 
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18.12.2017 ob 17.30-18.30h 

 

 

Hiša zelišč pripravlja delavnico: 
PODARIMO ODNOS, BLIŽINO, MIR 

 
Bliža se čas obdarovanja, ko se sprašujemo kaj podariti določeni osebi. 
Ne veste kaj je pravo darilo za vaše otroke, starše, prijatelje,…? 
Da boste darila lažje izbirali, smo za vas pripravili delavnico o 
obdarovanju in pomenu le-tega v današnji potrošniški družbi, z 
mag.Katjo Kozlovič, dipl.pedagoginjo, zakonsko in družinsko 
terapevtko. 
 

"Obdarovanje naj bo obred, ki poudari odnos, pripadnost, bližino in 
notranji mir. 

Izbirajmo pozornosti, ki poudarjajo vse tisto, kar v življenju najbolj šteje 
in mu daje vrednost!" 

 
Odnosa ne more nadomestiti nobeno darilo. Izvirno in podarjeno s 

srcem, ga lahko samo utrdi! 
 

Delavnica bo potekala v prostoru Medgeneracijskega centra v Domu 
upokojencev Idrija. 
 
Prispevek na udeleženca znaša  8 EUR. 
 
Predhodne prijave zbiramo na e-mail: info@hisa-zelisc.si ali na telefon: 
+386 (0)31 608 247, najkasneje do 15.12.2017 

18.12.2017 ob 18 – 19h 

 

 

SKUPINSKO TAPKANJE 
 

Vam je tapkanje všeč, pa se doma ne morete spraviti k tapkanju? Ne 
veste točno kaj bi tapkali…? Vam je v skupini lažje? 

 
Na skupinskih tapkanjih bomo to naredili skupaj. Tapkali bomo na tisto, 
kar nas trenutno najbolj obremenjuje, na predlagane teme… Skupaj se 
bomo dogovarjali, kaj bi tapkali. 
 
V ponedeljek bomo tapkali:  
STRES PRED BOŽIČNO-NOVOLETNIMI PRAZNIKI   
Metoda EFT je preprost način, kako si v stresnih, čustvenih situacijah 
pomagate sami. Spada med tako imenovane meridianske energijske 
terapije. S tapkanjem po določenih  akupresurnih točkah, telesu 
omogočite, da poišče in odpravi vzrok težave, ki se skriva v vašem 
nezavednem. Postane pa lahko tudi vaše močno orodje za pozitivne in  
trajne osebnostne spremembe 
Skupinska tapkanja so namenjena vsem, ki poznajo vsaj osnove EFT-ja 
oz. tapkanja, in seveda vsem tistim, ki že nekaj časa tapkate 
 
Skupinska tapkanja bo vodila Mojca L.Portir. 
Tapkanje bo potekalo v prostoru Štiblc v DU Idrija. 
 
Skupinska tapkanja so brezplačna! 
 
 
Prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto: 
medgeneracijski.center@duidrija.si 
 

mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si


19.12.2017 ob 16.30-17.30h URICA ZA LJUDSKO PESEM 
 

Vodi gospa Majda Lužnik. 
 Na druženju ob lepi ljudski pesmi se bomo srečevali vsak torek ob 

16.30 uri. Pridruži se nam lahko vsakdo, tudi tisti brez pevskega talenta, 
saj je glavni namen druženje ob pesmi, besedi, kitari in ob pravem 

vzdušju nas znajo zasrbeti tudi pete. 
Vabljeni, da se nam pridružite! 

 
Prepevamo in družimo se v prostoru Fizioterapije V Domu upokojencev 
Idrije. 
 
Prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto: 
medgeneracijski.center@duidrija.si 

21.12.2017 ob 10 – 11h VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE 
 

21.12.2017 ob 16.30h 

 

Alan Perry in Shantaya: 
NOČNE SANJE IN ENERGIJSKI TRETMAJI 

 
Alan Perry bo na predavanju govoril o naših nočnih sanjah, o tem iz kje 
izvirajo, kako se nam prikazujejo, kaj nam sporočajo in seveda o tem, 

kako lahko sami povežemo vsebino v končno sporočilo. 
 

Shantaya bo na Zdravilno meditativnem večeru izvajala energijske 
tretmaje in energijsko podporo. Ta Zdravilno meditativni večer je 
namenjen vsem, ki si želijo ob prijetni glasbi se sprostiti, odvreči 

kakršnekoli težave, skrbi ali bolezni ter si zgraditi novo življenjsko 
energijo in tako vzpostaviti energijski pretok, tako v fizičnem kot 

energijskem telesu. Zaželena je podlaga za sprostitev, lahko tudi odejica 
ali blazina za pod glavo. 

 
Predavanje s pogovori bo potekalo od 16:30 do 18:00 ure, energijski 

tretmaji pa od 19:00 do 20:00 ure. 
 

Vljudno vabljeni! 
 

Dogodek se bo odvijal v prostoru Fizioterapije v Domu upokojencev 
Idrija. 
Dogodek je brezplačen. Prostovoljni prispevki. 
 
Obvezne prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto: 
medgeneracijski.center@duidrija.si 
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22.12.2017 ob 17.30-18.30h 

 

Hiša zelišč vabi na predavanje in delavnico: 
STRES & NAŠ NAČIN RAZMIŠLJANJA 

V današnjem burnem, napetem in dinamičnem načinu življenja, 
pogosto dovolimo, da nas tempo življenja privede do skrajne točke 
imenovane stres ali celo izgorelost. Toda dobra novica je, da to skrajno 
točko lahko preprečimo in sicer z načinom našega razmišljanja.  
 
Dejstvo je, da so določeni ljudje bolj nagnjeni k stresu in drugi manj. 
Nekateri se lažje soočajo z njim in ga obvladujejo, drugi težje. In najbolj 
pomembno, različne ljudi, različne stvari spravljajo v stres. Kaj vam 
najpogosteje povzroča stres, zakaj in kako ga obvladujete je odvisno od 
vašega tipa osebnosti in prirojenega načina razmišljanja. Ko dodobra 
spoznate sebe, lahko odlično nadzorujete sebe, svoje zdravje in 
življenje.  
Začnite pot spoznavanja sebe in osvojite najbolj učinkovite tehnike 
premagovanja stresa.  
 
Delavnico vodi  Anja Žagar, lastnica podjetja Valentia d.o.o. in 
predavateljica. Poznavalka teorije tipov osebnosti, ki izvaja delavnice in 
izobraževanja za mnoga podjetja, organizacije in zavode. Ustanoviteljica 
Podjetniškega centra Zaupam vase! 
 
Prispevek na udeleženca delavnice znaša 8 eur. 
 
Predhodne prijave zbiramo na e-mail: info@hisa-zelisc.si ali na telefon: 
+386 (0)31 608 247, najkasneje do 20.12.2017 
 

25.12.2017  VESEL BOŽIČ! 
31.12.2017 – 1.1.2018 SREČNO NOVO LETO 2018! 



 
 

NAPOVEDNIK 
 

V mesecu decembru si v Medgeneracijskem centru Idrija 
lahko ogledate zanimivo razstavo ustvarjalca               

Luka Kolenca, ki prihaja iz Vojskega. Luko sicer likovni 
talent spremlja že vse življenje, a šele pred dobrim letom 
je ponovno pričel aktivneje risati in slikati, in v kratkem 

času uspel ustvariti zavidljivo likovno bero. Glede na 
razpoloženje se preizkuša v različnih motivih, tehnikah, 
najbližje so mu pasteli, akrili, svinčnik. Kako uspešen je 
pri tem pa si lahko ogledate na razstavi njegovih del, ki 

bo v našem centru na ogled vse do konca meseca 
januarja. 

 

 
 
 

Vabljeni k ogledu razstave! 
 
 
 
 



 
 

Napovedujemo tudi: 
 
 

 ZAČETNI TEČAJ ŠIVANJA ; s tečajem bomo pričeli v 

začetku januarja, točen termin bo znan v januarskem 

napovedniku in zbiramo še zadnje prijave ( prosti samo 

še 2 mesti ). Cena 45 eur in vključuje ves delovni material 

za 3 srečanja po 3 ure. Prijave na tel: 041 430 581 

 

 OSNOVNI TEČAJ ZNAKOVNEGA JEZIKA ;  pričetek bo v 

januarju z brezplačnim predavanjem, ki mu bo sledil tudi 

tečaj znakovnega jezika. Točen termin predavanja in 

tečaja pa bosta znana v januarskem programu. Prijave so 

že možne na tel:  041 430 581 

 

 OGENJ, RIT IN KAČE NISO ZA IGRAČE 2.DEL; v januarju 

bomo gostili avtorico knjižne uspešnice gospo Mileno 

Miklavčič, ki nam bo predstavila še sveže nadaljevanje s 

podnaslovom Babice, hčere, vnukinje. Točen datum 

predstavitve bo znan v januarskem napovedniku, 

zbiramo pa že prijave na tel: 041 430 581 

 

 VADBA ZA DOJENČKE - BEBIONIKA ; z vadbo bomo 

ponovno pričeli v januarju, točen termin bo znan v 

januarskem napovedniku. Vadba je primerna za 

dojenčke od 1.meseca naprej. Že sedaj pa zbiramo 

prijave na tel: 041 430 581 

 
 



 
 

 
Drage obiskovalke/dragi obiskovalci Medgeneracijskega centra Idrija! 

 
 

Dovolite, da vam zaželimo lepe božične in novoletne praznike. Preživite jih 
mirno, v krogu družine, med svojimi najdražjimi.  

Preden pa vstopite v praznične dni pa se le oglasite še v našem centru, saj smo 
vam tudi v decembru ponovno pripravili lep in bogat nabor prazničnih 

dejavnosti in aktivnosti. Zagotovo boste skozi naše programe našli tudi kako 
unikatno in osebno darilo ali idejo za obdarovanje. 

 
Naše leto 2017 je bilo bogato in zapolnjeno z vsakodnevnimi zanimivimi, 
kvalitetnimi, zabavnimi, aktivnimi dejavnostimi in zahvaljujemo se vsem 

obiskovalcem, ki ste spremljali naše programe in jih tudi pridno obiskovali. 
Iskrena hvala pa še posebno vsem prostovoljkam in prostovoljcem, ki ste 

pomagali uresničevati naše cilje in sooblikovati bogat program dejavnosti. Iz 
srca hvala za vaš čas, pripravljenost in dobro voljo. Naj se vam vse dobro povrne 

v enaki meri. 
 

Veselimo se že novih sodelovanj v letu 2018, ko bomo ponovno na široko 
odpirali naša vrata ter z veseljem sprejemali vsakega, ki ima kaj poučnega, 

kreativnega, ustvarjalnega, zanimivega ali koristnega pokazati, povedati ter 
tako širili znanja, veščine dalje. Vam pa v novem letu želimo, da ga popišete z 

nepozabnimi zgodbami, veselimi trenutki ter ga začinite z dobrim zdravjem ter 
prgiščem sreče. 

 
 

SREČNO 2018! 
Vaš Medgeneracijski center Idrija 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Brezplačno objavo programa Medgeneracijskega centra nam omogočajo naslednji portali: 

 www.mojaleta.si  

 www.visit-idrija.si 

 www.idrija.si 

 www.cerkno.si 

 www.idrija.ws 

 www.duidrija.si 

 www.kolektor.si 

 www.hidria.si 

 www.zalozba-bogataj.si  ( Idrijske novice, ABC bilten ) 
 
Tekoči program in obvestila o dogodkih in aktivnostih v Medgeneracijskem centru pa najdete tudi na 
naši Facebook strani. 
 
https://www.facebook.com/Medgeneracijski-center-Idrija-494182174120952/ 

 
 
 

Vedno nas lahko kontaktirate, pohvalite, pograjate, predlagate nove vsebine na elektronski 
naslov medgeneracijski.center@duidrija.si ali GSM 041 430 581 (Nina Trček), ali pa se nam 
pridružite kot prostovoljec, nam predstavite kako vaše znanje, veščino. Vsakega bomo zelo 
veseli. 
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Vabljeni vsi, ki so vam teme, ki smo jih pripravili blizu, ne glede na starost, 

sposobnosti in znanje. 

 

Dogodki so namenjeni vsem občanom občin Idrija in Cerkno. 

 

Pomembna obvestila:  

 Zaradi omejenega števila mest je za udeležbo na aktivnostih potrebna prijava na: 

o Nina Trček 041 430 581 ali 

o e-pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si 

 Aktivnosti pri katerih ni navedene cene za vadbo/delavnico, potekajo za vse 

udeležence brezplačno. 

 Kjer ni navedeno drugače, aktivnosti navedene v programu potekajo v prostorih 

Medgeneracijskega centra, v Domu upokojencev Idrija, Arkova 4, Idrija. 

 V primeru nepredvidenih dogodkov si pridržujemo pravico do spremembe programa. 

 

 

Vljudno vabljeni.  

Skupaj naredimo življenje pestro in zabavno! 

IDRIJA 

mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si

