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Organiziramo vadbo za vaše varovance in/ali zaposlene 
 
Spoštovani! 
 
Vemo, da odgovorno skrbite za dobro počutje svojih varovancev in gotovo tudi za dobro 
počutje zaposlenih. Del skrbi za zdravje in dobro počutje je redna telesna vadba, tudi v zrelih, 
zlatih letih. 
Predstavljamo vam možnost sodelovanja pri organiziranju in izvajanju le-te. Zavedamo se, da 
vaši varovanci potrebujejo strokovno vodeno in njim prijazno obliko dela, dobro energijo, vi 
pa morda pomoč, kar vam bo prihranila nekaj vaše energije. 
Razvili smo zanimive, tudi ekskluzivne programe, ki zadostijo tako potrebi po razgibavanju 
telesa, kot potrebi po druženju in socialni vključenosti. 
Verjamemo, da vas zanimajo, zato bomo z veseljem sprejeli vaš klic ali e-sporočilo. 
 
Z lepimi pozdravi, 
Iris Belko 
 
DINAMIČNA ZLATA LETA 
Vadba za vse, ki so v lepih zlatih letih in se želijo ob redni vadbi dobro počutiti. 
 
Redna vadba: 

 izboljšuje vašo moč, gibljivost, ravnotežje in koordinacijo, 
 znižuje krvni tlak in povišan holesterol, 
 zmanjšuje stres, 
 izboljša tako fizično, kot psihično počutje, 
 pomaga zmanjševati in vzdrževati telesno težo, 
 preprečuje nastajanje osteoporoze, 
 krepi mišice medeničnega dna (proti inkontinenci), 
 pomaga proti bolečinam v hrbtenici, 
 čaka vas dobra in zdrava vadba ob prijetni glasbi in aktivnem druženju. 

 
TEMPERAMENTNA ZLATA LETA 
Za ples ni nikoli prepozno. Spoznajte in poskusite zaplesati španski ples flamenko. 
Za vas pripravimo sproščeno plesno druženje s pomočjo tega temperamentnega in tudi 
čutnega španskega plesa.  
 
Gibanje v njegovih ritmih je prijetno, zanimivo in koristno za: 

 ravnotežje, 

 splošno gibljivost in moč, 

 koordinacijo, 

 in predvsem boljše vsesplošno počutje. 
Zaplešite, flamenka se lahko nauči vsak. 
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Možnosti sodelovanja 
Za vaše »zlate« varovance lahko organiziramo vadbo v dveh oblikah: 

 najemamo vaše prostore – individualno tržimo vašim varovancem, 

 vi organizirate vadbo in najemate našo storitev za skupino. 
 
Ne pozabimo, da lahko organiziramo tudi vadbo za vaše zaposlene. Zelo dobro so sprejete 
vadbe, v katera aktivno vključujemo plesne vsebine, predvsem elemente flamenka. 
 
Iris Belko sem profesorica športne vzgoje, vaditeljica vadbe za starejše,  inštruktorica aerobike, 
plesna pedagoginja, učiteljica in plesalka flamenka, vaditeljica pred in poporodne vadbe. 
Na vseh področjih imam več kot 15 let izkušenj. 
 
Center Premik, Neubergerjeva 9, (Zupančičeva jama), dvorana C. 
 
Kontakt  
IRIS BELKO 
gsm: 031 598 352 
e-naslov: iris.belko@gmail.com 
 
 

              
     
 
 


