
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 februarju 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 

FEBRUAR 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 

1.2.2018 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 

2.2.2018 ob 17 – 18.30h SPOZNAJTE ČAROBNO MOČ ETERIČNIH OLJ 
 

Kako na naraven način poskrbeti za svoje zdravje. Kako lahko na 
preprost način lajšamo tegobe, se spopadamo s stresnimi situacijami 

vsakdanjega življenja in okrepimo imunski sistem. 
Celjenje ran, boj proti boleznim, bolečine v mišicah,sklepih, nespečnost 

- pomagajmo si na naraven način. Spoznajte kaj sploh so eterična 
olja,kako jih pridobivamo in na kakšne načine jih uporabljamo. 

 
Predava Nina Ržek. 

V organizaciji Doterre. 
 
Predavanje bo v prostoru Fizioterapije v Domu upokojencev Idrija. 
Predavanje je brezplačno. 
 
Obvezne prijave zbiramo na GSM  040 378 414 ( Nina Ržek ) ali na GSM  

040 658 662 ( Marina Mavri ) 

mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si
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2.2.2018 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 

5.2.2018 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. S sabo 
prinesite flaško z vodo. 
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 

5.2.2018 ob 17 – 20h ZAČETNE DELAVNICE ŠIVANJA – 4.srečanje 
 

Delavnice šivanja vodi Erika Bogataj. Delavnicam se lahko pridružite 
kadarkoli po predhodni prijavi. 
 
Delavnice potekajo 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 
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5.2.2018 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 sredo 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 

5.2.2018 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 
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5.2.2018 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 
 

6.2.2018 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. 
 

7.2.2018 ob 10 – 11h VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE 
 

7.2.2018 ob 16.30-17.30h 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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7.2.2018 ob 17 – 20h 

 

 

PUSTNA DELAVNICA 
 

Že imate svojo pustno masko? Potrebujete idejo?  Ne želite kupovati 
dragih kostumov? Potem lahko pomagamo mi. Iz kartona bomo izdelali 
vikinško pokrivalo zanjo in zanj, ki ga bomo po svoje dodelali. Zabavna 

pustna maska tako za otroke kot odrasle. 
 

S sabo prinesite škarjice za papir oziroma karton. 
 

Brezplačno delavnico vodi Nina Trček. 
 

Delavnica 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 
 

9.2.2018 ob 19 – 20h 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 

12.2.2018 ob 10 – 11h VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE 
 

12.2.2018 ob 17.30h 

 

ŽIVEL PUST! 
Kulturno pustno društvo GRAPARJI 

 
 

Graparji so tisti » glas ljudstva «, ki ga je med letom moč slišati za 
gostilniškimi šanki, v pustnem času pa mu je dana možnost, da postane 

javen in mu tega nihče ne zameri. 
 

Koga ali kaj so v preteklem letu vzeli pod drobnogled, nam bodo 
predstavili še preden otvorijo znameniti Kravneval po idrijskih ulicah in 

mi jih že nestrpno pričakujemo. 
 

mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si
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12.2.2018 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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13.2.2018 ob 17.30-19.30h 

 

 

ANGELSKA MEDITACIJA 

Pozdravljene angelske dušice,    

skupaj z angelsko terapevtko Nino Sterle bomo v našo družbo povabile 

nadangela Chamuela in njegove angele ljubezni. Zdravili nam bodo 

srčno čakro, saj je njeno pravilno delovanje ključno za mir na naši poti.  

Odnosi so lahko zelo zapletena stvar v našem življenju in če je srčna 

čakra zablokirana, potem smo deležni negativnih izkušenj na tem 

področju. Najpomembnejši je seveda odnos s samim seboj. Chamuel 

nam pomaga začutiti sebe in nam pokaže kako je lepo, če se imamo 

radi, sami sebe. Ko sprejmemo sebe, potem lahko sprejmemo tudi 

druge in zaživimo v miru in ljubezni. Ne pozabite na ležalko, dekico in 

nekaj mehkega za pod glavo. 

Se veselimo druženja z vami! 
 
Prispevek na udeleženca meditacije znaša 15 eur. 
 
Meditacija 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 

13.2.2018 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. 
 

14.2.2018 ob 10 – 11h VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE 
 

14.2.2018 ob 16.30-17.30h 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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14.2.2018 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 
 

15.2.2018 ob 18.30 – 20h Vljudno vabljeni na  potopisno predavanje Eme Brelih:  
DALJNI VZHOD – SIBIRIJA IN SAHALIN 

 
Od Bajkalskega jezera z vlakom po bajkalsko amurski magistrali do 

Ohotskega morja, s trajektom na Sahalin, z letalom do drugega 
največjega mesta na daljnem vzhodu Khabarovsk. 

 
»Če je lahko A.P.Čehov leta 1890 s kočijo in pozimi potoval po Sibiriji do 
Sahalina, bo v poletju na začetku 21. stoletju to zame mala malica, mi je 
šlo čez možgane,« ko sem brala njegov potopis.  
 
To, kar je opisoval Čehov, danes vidimo v muzejih, mesta v katerih se 
ustavljajo vlaki na BAM magistrali, ki je v primerjavi s svojo mogočnejšo 
sestro Transibirsko železnico, prava Pepelka, so novejšega datuma. Kdor 
pričakuje, da se bo ob gledanju fotografij podhladil, bo razočaran. 
Pokrajina, kjer pozimi namerijo – 40°C, je poleti zelena, spokojna in … 
neskončna.  
 
Prevoziti jo, pomeni vsaj malo začutiti velikost in mogočnost Zemlje, 
domačnost in bližino slovanske duše, slo po obvladovanju in 
posedovanju, ki je vodila oblast pri načrtnem poseljevanju teh predelov 
in videti sodobni vsakdanjik.   
 

приятно видеть тебя! 
 

Potopisno predavanje bo v prostoru Medgeneracijskega centra v Domu 
upokojencev Idrija. 
 
 
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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16.2.2018 ob 19 – 20h Predavanje: TRI PLATI KRIPTOVALUT 
 

 V letu 2017 so kriptovalute postale zvezde vseh vrst medijev. O njih se 

pogovarjajo tako mladi kot stari, zaposleni in nezaposleni, izobraženi in 

tudi neizobraženi. In čeprav je tehnologija v ozadju fenomenalna, na 

našo žalost ne bo rešila vseh svetovnih problemov. Na predavanju si 

bomo kriptovalute ogledali s treh strani, tj. lepe, slabe in grde. Začeli 

bomo z osnovami in se tekom debate spustili tudi v podrobnosti. Pridite 

z vprašanji, predavatelj dr. David Vegelj, osebni finančni svetovalec, bo 

pripravljen, da odgovori nanje. 

Predavanje je brezplačno in bo potekalo v prostoru Medgeneracijskega 

centra v Domu upokojencev Idrija. 

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

19.2.2018 ob 10 – 11h VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE 
 

19.2.2018 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. S sabo 
prinesite flaško z vodo. 
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 

21.2.2018 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. 
 

mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si
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http://www.samadhi.si/wp-content/uploads/2014/08/aamet-logo.jpg


21.2.2018 ob 10 – 11h VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE 
 

21.2.2018 ob 16.30-17.30h 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 

24.2.2018 ob 16 – 17.30h 

 

 

Potopisno predavanje: GAMBIJA-PROSTOVOLJSTVO IN BOTRSTVO V 
AFRIKI ZA VSE GENERACIJE 

 
Zanimivo predavanje nam pripravljajo v društvu Za otroke sveta, ki 
nas bodo obiskali v sklopu svoje turneje potopisnih predavanj po 

Sloveniji. 
 

Spoznali boste gambijski vsakdan, način življenja in razmišljanja. 
Spoznali boste zanimivosti, ki jih obiskovalcu ponuja ta afriška država. 

Izvedeli boste, kako se je začela zgodba društva in kaj vse se odvija 
danes. Slišali boste zgodbi dveh boter in prostovoljk, ki se letos znova 

vračata v Gambijo. Dobili boste vse informacije o tem kako poteka 
prostovoljno delo, kako prostovoljci preživljajo svoj prosti čas in na 

kakšen način ste lahko stalno v družbi domačinov. Za vas bomo 
odgovarjali na vsa vprašanja, ki jih imate v zvezi z botrstvom, kako lahko 

preverite kam gre denar, kako poteka prostovoljstvo, kakšni so 
predvideni stroški, itd. Vprašali boste lahko vse, kar vas zanima. Na 

voljo bodo tudi čudoviti izdelki iz Gambije.  
Vljudno vabljeni! 

 
Potopisno predavanje bo potekalo v prostoru Medgeneracijskega 
centra v DU Idrija. 
 
Prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto: 
medgeneracijski.center@duidrija.si 

26.2.2018 ob 10 – 11h VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE 
 

27.2.2018 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. 
 

mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si
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28.2.2018 ob 16.30-17.30h 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 

mailto:medgeneracijski.center@duidrija.si


 
 

NAPOVEDNIK 
 

V mesecu februarju in marcu si v dvorani Medgeneracijskega centra lahko 

ogledate likovno razstavo ustvarjalke Mojca Jeram (1990), ki prihaja iz 

Cerknega. Leta 2017 je magistrirala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani iz smeri 

Likovna pedagogika in je tudi članica likovnega društva Cinober v Idriji. V 

slikarstvu jo je nekaj let navduševal nadrealistični slikar Salvador Dali, sedaj pa 

njen opus iz nadrealizma cilja predvsem v motive iz drugih svetov in drugačnih 

dimenzij. Rada slika, ker skozi svoja dela lahko izraža sebe kot tudi pušča 

sporočila, katerih se prej ni zavedala ampak ji je bilo delo pred tem samo 

estetsko privlačno. Včasih slike presenetijo celo avtorico samo. Spodaj 

navedeno delo je predstavljalo del njene magistrske naloge, kjer je pisala o 

pomembnosti vizualnih podob glasbenih albumov glede na njihovo glasbeno 

zvrst.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabljeni k ogledu razstave! 

 

 

 



 

Napovedujemo tudi: 

 

- Ker so nam v mesecu januarju zmanjkale tri prijave do realizacije TEČAJA 

ZNAKOVNEGA JEZIKA bomo le-tega realizirali ob zapolnitvi 10 mest. Do 

zapolnitve zbiramo prijave na tel: 041 430 581. 

 

 

 

 

- VADBA ZA DOJENČKE-BEBIONIKA bo prav tako realizirana ob minimalni 

prijavi 5 kandidatk. Prijave zbiramo na 041 430 581. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
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

