
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 januarju 2018 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 

JANUAR 2018 

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 

3.1.2018 ob 16.30 – 17.30h V novem letu se bomo srečevali ob sredah: 
URICA ZA LJUDSKO PESEM 

 
Vodi gospa Majda Lužnik. 

 Na druženju ob lepi ljudski pesmi se bomo srečevali vsako sredo 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 
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3.1.2018 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 20:00 do 21:00 ) = 22,00 € Še možne prijave! 

 

Število mest je omejeno,  obvezne prijave zbiramo na  GSM 040 597 390 
ali e-pošto: stella.aerobika@gmail.com 

3.1.2018 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 
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4.1.2018 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.                                                        

Vsak ponedeljek in četrtek dopoldan ob 10.uri v Medgener. centru 
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 

4.1.2018 ob 21 – 22h 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 21:00 

do 22:00) = 38,00 € Še možne prijave! 

 

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

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

8.1.2018 ob 10 – 11h VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE 
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8.1.2018 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 

9.1.2018 ob 17 – 20h 

 

ZAČETNA DELAVNICA ŠIVANJA 

Če bi radi osvojili osnove šivanja in se naučili rokovati s šivalnim 

strojem, potem lepo vabljeni na delavnico, ki smo jo razdelili na tri 

sklope vsaka v trajanju treh ur: 

1. Spoznavanje z osnovami in šivalnim strojem 

2. Šivanje, robljenje, praktično delo 

3. Izdelava samostojnega končnega izdelka 

Vsak udeleženec delavnice mora s sabo prinesti šivalni stroj, škarjice za 

blago in šiviljski meter, ostali delovni material bo zagotovljen na 

delavnici. Na prvem srečanju bomo tudi skupaj določili naslednji termin 

srečanja. 

Delavnico bo vodila gospa Erika Bogataj. 

Cena na udeleženca delavnice je 45 EUR. 

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

9.1.2018 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. 
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10.1.2018 ob 16.30-17.30h V novem letu se bomo srečevali ob sredah: 
URICA ZA LJUDSKO PESEM 

 
Vodi gospa Majda Lužnik. 

 Na druženju ob lepi ljudski pesmi se bomo srečevali vsako sredo 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 

11.1.2018 ob 10 – 11h VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE 
 

12.1.2018 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: 
Petra in Urban  
 
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 

15.1.2018 ob 10 – 11h VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE 
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15.1.2018 ob 18 – 19h 

 

 

METODA EFT OZ. 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. 
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 bi želeli tapkati. 
Za vse ki niste še slišali za EFT in še nikoli niste tapkali bo kratek uvod 

v EFT ob 17.30. 
 
Skupinska tapkanja bo vodila Mojca L.Portir. 
(EFT izvajalka 2. stopnje) 

 
Začetna EFT delavnica po predmetniku AAMET združenja  
 
Udeležba je brezplačna. 
 
Obvezne prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto: 
medgeneracijski.center@duidrija.si 

16.1.2018 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. 
 

 
 
 
 

 

17.1.2018 ura po dogovoru 

 

Zaradi zanimanja ponovno omogočamo 
AJURVEDSKA SVETOVANJA S PULZNO DIAGNOSTIKO 

 
Ajurveda je stara, preizkušena in naravna metoda zdravljenja, ki se je že 
pred nekaj tisočletji razvila na indijski podcelini. Ajurveda bolezni v 
telesu dojema kot posledico neravnovesij v došah. Da si povrnemo in 
ohranimo zdravje je ključno, da vzdržujemo ravnovesje v telesu - načela 
ajurvede sledijo naravnim potem diagnostike in terapije. 
 
Nadi parikša ali pulzna diagnostika je starodavna ajurvedska metoda, s 
katero se preverja zdravstveno stanje v telesu. Vešči ajurvedski 
zdravniki, izurjeni v tej povsem neinvazivni tehniki, lahko preko otipa 
pulza zaznajo in natančno določijo fizična, mentalna in čustvena 
neravnovesja ter bolezni v telesu. 
 
V Idriji bodo ajurvedska svetovanja potekala v četrtek, 16.11., v 

mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si
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dopoldanskem času, v prostorih Medgeneracijskega centra, Arkova 4. 
 
Cena pregleda je 55€ in vključuje: 
 
- pregled pri ajurvedski zdravnici, ki ga zdravnica opravi s pulzno 
diagnostiko; 
- določitev vaše osnovne konstitucije (vata/pitta/kapha); 
- razlago diagnostike vašega trenutnega stanja (kje imate neravnovesja 
v telesu); 
- celostno svetovanje (primerna dieta, ustrezna telovadba, meditacije, 
dihalne vaje); 
- za domov dobite vsa zdravničina priporočila v pisni obliki (zdravnica 
vam izpolni konzultacijski list, ki obsega štiri strani). 
 
 
Za naročanje pokličite 030 294 066. 
www.srisriayurveda.si 
info@srisriayurveda.si 

17.1.2018 ob 16.30-17.30h V novem letu se bomo srečevali ob sredah: 
URICA ZA LJUDSKO PESEM 

 
Vodi gospa Majda Lužnik. 

 Na druženju ob lepi ljudski pesmi se bomo srečevali vsako sredo 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 

17.1.2018 ob 17 – 18h 

 

Predstavitev nadaljevanja knjižne uspešnice 
OGENJ, RIT IN KAČE NISO ZA IGRAČE: BABICE, HČERE IN VNUKINJE 

 
Milena Miklavčič, avtorica knjižne uspešnice, nam bo predstavila njeno 
nadaljevanje, ki tokrat nosi podnaslov Babice, hčere in vnukinje in s tem 

nakazuje glavno nit nadaljevanja knjige. 
Že prvi del je rušil vse rekorde v prodaji, tudi v knjižnici si je bilo knjigo  
le težko izposoditi, zato se veselimo, da nam bo tokrat avtorica tudi v 

našem Medgeneracijskem centru predstavila še čisto sveže 
nadaljevanje, za katerega smo prepričani, da bo ravno tako poželo 

veliko zanimanja. 
 

Vljudno vabljeni na brezplačno predstavitev knjige! 
 

Prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto: 
medgeneracijski.center@duidrija.si 
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17.1.2018 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 Fizioterapije v Domu 
upokojencev Idrija. 

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

18.1.2018 ob 10 – 11h VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18.1.2018 ob 16.30 – 20h Alan Perry in Shantaya: 
KAŽIPOT NAŠE DUŠE IN ENERGIJSKI TRETMAJI 

 
Alan Perry bo na predavanju govoril o našem navdihu in vzhičenosti, o 
tako imenovani intuiciji, notranjem glasu ali šestem čutu – ki predstavlja 
kažipot naše duše oziroma Jaza. Spoznali boste, kako je navdih lahko 
zamegljen s strani našega nezavednega, ki ga posredno onesnaži tudi 
naša družba. Spoznali boste tudi, kako slediti navdihu v življenjskih 
dilemah. 
 
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! 
 

Obvezne prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto: 
medgeneracijski.center@duidrija.si 
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19.1.2018 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 
 
 

19.1.2018 ob 18 – 19.30h 

 

 

ZNAKOVNI JEZIK –PREDSTAVITEV OSNOV ENOROČNE ABECEDE 
 

Znakovni jezik  je posebna vrsta sporazumevanja, pri kateri 
uporabljamo roke, obrazno mimiko in telo. Uporabljajo jo predvsem 

osebe z gluhoto pri vsakdanjem sporazumevanju v družbi. 
 

Znakovni jezik in enoročno abecedo nam bo na predavanju predstavil 
Roman Demir, ki je že kot otrok sem spoznal, kako pomembna je 
komunikacija, saj je sem odraščal v družini, kjer so se sporazumevali v 
dveh jezikih - v znakovnem in slovenskem jeziku. Že takrat je začutil, da 
se želi ukvarjati z znakovnim jezikom in ga približati ljudem. Zanj je to 
najlepši jezik, saj svoje misli, želje, občutke in ideje izražamo z rokami, 
telesom in mimiko obraza. Z njim prenesemo sporočilo v popolnoma 
drugi dimenziji, kot to storimo z govorjenim jezikom. 
 
Brezplačno predavanje bo tudi uvod v tečaj znakovnega jezika , s 
pričetkom 26.1.2018 ob zadostnem številu prijavljenih tečajnikov. 
 
Predavanje in predstavitev bo potekala v prostoru Medgeneracijskega 
centra. 

 
 

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

20.1.2018 ob 18 – 19.30h 

 

 

Predavanje 
KO SPREMENIŠ POGLED NA SVET, SE TA SPREMENI 

 
Vsak človek je poseben, drugačen in edinstven. 
 
Vsak se tega tudi zaveda, vendar nima časa tako živeti, saj je morda 
zaposlen ali pa gleda v napačno smer.  
Prevečkrat ljudje svoj čas zapravljamo za razmišljanje o nepomembnih 
stvareh. 
 
Skozi predavanje bomo tako spoznavali naslednje vsebine: 

- Kdo je človek 
- Prepričanja 
- Čustva 
- Strah 
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Vabljeni na predavanje, kjer vam bo Matjaž Holc predstavil orodja kako 
se rešiti nepomembnih misli, da lahko končno zaživite svojega otroka v 
sebi. 
 

Vljudno vabljeni! 

Predavanje bo potekalo v prostoru Medgeneracijskega centra. 

Predavanje je brezplačno, prostovoljni prispevki. 

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

22.1.2018 ob 10 – 11h VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE 
 
 
 
 

23.1.2018 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. 
 

24.1.2018 ob 16.30-17.30h V novem letu se bomo srečevali ob sredah: 
URICA ZA LJUDSKO PESEM 

 
Vodi gospa Majda Lužnik. 

 Na druženju ob lepi ljudski pesmi se bomo srečevali vsako sredo 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 

25.1.2018 ob 10 – 11h VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE 
 

25.1.2018 ob 17 – 19h 

 

KREATIVNE UMETNINE 

Ustvarjalna delavnica na kateri boste spoznali, da ne rabite nujno 

likovne talentiranosti, da ustvarite pravo malo umetnino. In to iz 

stvari, ki jih najdete doma. Če vas zanima kako iz časopisnega papirja, 

revij nastane čudovita slika, ki jo boste z veseljem obesili na steno ali 

pa podarili za darilo, potem je to delavnica za vas. 

Delavnico bo vodila Nina Trček. 

S sabo prinesite nekaj časopisnega papirja, kako barvno revijo in 

škarjice. 

Delavnica bo potekala v prostoru Štiblc v Domu upokojencev Idrija. 
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Delavnica je brezplačna. 

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

26.1.2018 ob 18 – 20.30h TEČAJ ZNAKOVNEGA JEZIKA 

Tečaj bo vodil Roman Demir in bo obsegal 6 srečanj po 2.5 ure, skupno 

15 ur.  

Vsebina 
Na tečaju se bomo seznanili z osnovami komunikacije z gluhimi po 
različnih poteh (kretnja, obrazna mimika in telesna govorica). Spoznali 
bomo osnove kretenj (vljudnostni izrazi, zaimki, vprašalnice, nikalnice, 
glagoli, posamezne besede, besedne zveze), posebnosti znakovnega 
jezika, razlike v podobnih znakih znakovnega jezika in prstno abecedo. 
  
Oblike in metode dela 
Delo poteka v obliki skupinskega dela, v skupini največ 15 tečajnikov. 
  
Cilji tečaja 

- spoznavanje osnov komunikacije z gluhimi in naglušnimi 
- pridobitev večje samozavesti pri vzpostavljanju stikov z gluhimi 

uporabniki  slovenskega znakovnega jezika 
- obvladanje enoročne in dvoročne prstne abecede 
- obvladanje mimike in pantomime 
- večja sposobnost branja telesne govorice in mimike 

sogovornika 
- obvladanje minimalnih osnov znakovnega jezika (pozdravi, 

predstavitve, vprašanja) 
- večja socialna občutljivost za sočloveka 

  
Zakaj se odločiti za tečaj? 

- lažja komunikacija z gluhimi in naglušnimi 
- aktiviranje vizualnega spomina in prstne motorike 
- dobrodošla razširitev znanja tujih jezikov 
- osvojiti znanje tujega jezika, ki je edini neverbalni tuji jezik 
- spoznati pobliže svet gluhih in kulturo gluhih 
- boljše predznanje za uspešno delo z gluhimi ali naglušnimi 

osebami 
 

Cena  tečaja: 70 EUR 
 
Tečaj bo potekal le v primeru zadostnega števila prijavljenih, zato svojo 
udeležbo potrdite najkasneje do 23.1.2018. 
 
Tečaj po potekal v prostoru Štiblc v Domu upokojencev idrija. 
 
 Obvezne prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto: 
medgeneracijski.center@duidrija.si 

29.1.2018 ob 10 – 11h VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE 
 

30.1.2018 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 
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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. 
 

31.1.2018 ob 16.30-17.30h V novem letu se bomo srečevali ob sredah: 
URICA ZA LJUDSKO PESEM 

 
Vodi gospa Majda Lužnik. 

 Na druženju ob lepi ljudski pesmi se bomo srečevali vsako sredo 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 
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NAPOVEDNIK 
 

• VADBA ZA DOJENČKE - BEBIONIKA ; z vadbo bomo 

pričeli  že v januarju, v kolikor bomo prejeli dovolj prijav. 

Vadba je primerna za dojenčke od 1.meseca naprej. 

Zbiramo prijave na tel: 041 430 581 

 
 
 

 
 

 

Mirne in lepe praznike ter 

SREČNO 2018 
vam želi 

 

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 
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