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VEČGENERACIJSKI CENTER LJUBLJANA 
 

 

 
Spoštovani. 

 

V letu 2017 je pod okriljem nosilca projekta Javnega zavoda Cene Štupar – Centra za izobraževanje Ljubljana in partnerskih 

organizacij DSO Grosuplje, Cankarjeva knjižnica Vrhnika in Zavod Oreli začel delovati Večgeneracijski center Ljubljana, ki 

smo ga poimenovali N'šPlac. Le ta predstavlja osrednji prostor zbiranja, informiranja in srečevanja v lokalnem okolju, njegov 

namen pa je druženje, ohranjanje in širjenje socialne mreže ter zadovoljevanje raznovrstnih potreb različnih ranljivih ciljnih 

skupin, družin ter posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih.  

 

Projekt financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad, podpirajo pa 
ga tudi Mestna občina Ljubljana, občina Vrhnika, občina Kamnik, občina Grosuplje in občina Ivančna Gorica.   
        

Vse delavnice so za uporabnike BREZPLAČNE! 

Vabljeni!                                                                                                                         Mag. Bojan Hajdinjak 

                                                                                                                                                            Direktor                                     

Več informacij na:  

http://www.cene-stupar.si/      
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IZOBRAŽEVANJE  

 

 NLP—NEVROLINGVISTIČNO PROGRAMIRANJE  
 Torek, 4. julij ob 9h (Linhartova 13, 2.nadstropje– učilnica 216) 
 
V julijski delavnici Osnove NLP,  si bomo pobliže ogledali tehniko Ustvarjalec novega vedenja  - New Behaviour 
Generator (NBG), ki nam omogoča, da preizkusimo nove načine vedenja v mislih, preden jih uporabimo v 
resničnem življenju. 

Uporabljamo jo lahko skoraj v vseh situacijah, ki zahtevajo osebno fleksibilnost (pridobimo novo vedenje ali pa 
izboljšamo že obstoječe). 

V drugem delu delavnice si bomo pobliže ogledali in tudi praktično preizkusili 
tehniko sidranja. 

Kaj počnemo v življenju in kako uspešni smo pri tem, je v veliki meri odvisno od 
tega, kako se počutimo. Vaše stanje uma oziroma vaši občutki so tesno povezani z 
mislimi in čustvi, predvsem z vašimi mislimi, ki so pod pragom vašega zavedanja. 
Večina izmed nas se je nevede 'naučila' veliko načinov, kako se počutiti slabo in ne 
prav veliko načinov, kako se počutiti dobro. Vendar se lahko naučimo, da sami 
izberemo, kako se bomo počutili. 
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ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA 

 

V DIHANJU JE MOČ  
Sreda, 5. julij ob 9h (Vojkova 1, pritličje—sejna soba) 
 
Pridružite se učinkoviti tehniki dihanja z Brigito Jevnikar, ki vam bo dvignila 
razpoloženje in odpihnila stres, občutili pa boste več pozitivne energije.  

 
 

SPROSTITEV V VROČIH DNEH   
Ponedeljek, 24. julij ob 9h (Vojkova 1, pritličje—sejna soba) 
 
Sonce je že pokazalo vso svojo moč. Visoke temperature v našem okolju telo še bolj 
obremenijo in utrudijo. Da bi jih kar najbolje prenašali, vam bomo na delavnici 
pokazali različne sprostitvene tehnike, s katerimi  se boste  tudi  v  vročih poletnih 
dneh bolje počutili.  
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                  KREATIVNE DELAVNICE 

  PLETENE ROŽE—UPORABEN MODNI DODATEK 
   Ponedeljek, 17. julij ob 10h (Linhartova 13, 2. nadstropje- učilnica 216) 
 

Bi se radi naučili izdelovati enostavne in atraktivne modne dodatke? Pridružite se nam na delavnici, kjer si boste svoj 
modni dodatek izdelali po svoji meri in ga lahko uporabili na različne načine. Vabljeni na delavnico, kjer se bodo pletle 
rože iz volne, ki se k oblačilom odlično podajo v obliki broške. OPREMA: S seboj prinesite kvačko.  

 

   SLIKARSKA TEHNIKA NAIVA SLIKANJA NA STEKLO  
    Torek, 18. julij ob 9h (Linhartova 13, 2. nadstropje- učilnica 216)  
 
Več ali manj smo bili v svojem življenju vsaj enkrat naivni, kar pa nima nič skupnega s slikarsko 

zvrstjo NAIVO, ki se je pojavila okoli leta 1919. Gre za enostavni likovni prikaz slikanja, ki ima 

svojo posebnost v tehniki. Uporablja se steklo, na katerega se riše z akrilnimi barvami, liki pa so 

preprosti, zato je primerna za vsakogar. Eden izmed znanih naivcev je bil Ivan Generalić.  

 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz7tHm6tDUAhWFiRoKHYecDnYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpinkststudios%2Fcrochet-flowers%2F&psig=AFQjCNGZ3190rBNRoAJ90jN39WMXSAoaQQ&ust=1498199611056


  
KONTAKT in PRIJAVE: nina.zivkovic@cene -stupar.si 030 646 939  
                                   sabina.zupan@cene-stupar.si 031 600 410  

 

MISELNE AKTIVNOSTI 
 
 
 ŠOLA SPOMINA 
 Četrtek, 13. julij ob 9:30h (Linhartova 13, 2. nadstropje- učilnica 216) 
 

Razmigajte svoje možgane in se nam pridružite pri urjenju spomina, odziva in samorefleksije. Vodena šola 
spomina vključuje različne verbalne, fizične, miselno-logične ter kreativno-interaktivne vaje in igre, ki pozitivno 
vplivajo na kognitivne funkcije, čustva in počutje.     

 

 RAZMIGAJMO UM  

 Četrtek, 27. julij ob 12:00 (Kališnikov trg 12, učilnica 3) 

 
Z raznovrstnimi vajami za naše možgane boste imeli priložnost spoznavati ter krepiti vaš 
spomin; poskrbeli pa bomo tudi, da bodo naša telesa dovolj razgibana, da se bomo lažje 
spopadali z vsakodnevnimi izzivi življenja.  
 



  
KONTAKT in PRIJAVE: nina.zivkovic@cene -stupar.si 030 646 939  
                                   sabina.zupan@cene-stupar.si 031 600 410  

 

           GIBALNE AKTIVNOSTI 
 
 JOGA NA CELOSTEN NAČIN                       
 Sreda, 12. julij ob 9h  (Vojkova 1, pritličje) 
 
Razgibajte, umirite in predihajte svoje telo na učinkovit način tehnik, ki povezujejo duha in 
telo. Joga na celosten način vključuje raznovrstne klasične asane, yin položaje in druge vaje 
(dihalne, akupresurne in fizične) za optimalen razteg   mišic, vezivnega tkiva in sklepov.  
S seboj prinesite podlogo za vadbo.   

 
 

 NORDIJSKA HOJA 
 Ponedeljek, 3. in 10. julij ob 8h  (zbirališče: LPP postajališče Žale) 
  
Sprehodite se v naravi na drugačen način in krepite svojo vzdržljivost, moč ter gibljivost 
aktivno, zabavno in naravno. Sprehodili se bomo do bližnje PST, se naučili tehnike nordijske 
hoje in zakorakali v svet  brez bolečin. S seboj prinesite nordijske ali pohodne palice.  
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        PLESNE DELAVNICE 
NOVO—V JULIJU TUDI ZA OTROKE! 

 
BREZPLAČNE PLESNE DELAVNICE ZA OTROKE S PLESNO ŠOLO BOLERO  
KDAJ: Od ponedeljka do petka, od 3. julija do 14. julij, od 8:30h do 9:30h  
KJE: Plesna šola Bolero, Dunajska cesta 49 
 
Vabljeni, da svoje otroke vključite v plesne delavnice pod vodstvom dolgoletne plesne pedagoginje za otroke iz plesne 
šole Bolero, kjer se bodo učili različnih plesnih zvrsti ter plesnih korakov. Spoznavali in urili se bodo tudi v prvinah show 
dance plesne zvrsti, poleg plesa pa bo poskrbljeno še za prijetno druženje in kreativno ustvarjanje na tematiko plesa. 

 

STAROST: cca 7-11 let 

OPREMA: čisti športni copati  

 

 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9-6rYhIvUAhWE1hQKHQRLC-IQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.generaliclub.si%2Fkatalog-nagrad%2Fvas-sport%2Fplesni-tecaji-bolero.html&psig=AFQjCNHdqdjvkfp3K_FVC4YjCahZw8HS
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW2K2-_9DUAhWHwxQKHQa3Cj8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcliparting.com%2Ffree-dancing-clipart-24678%2F&psig=AFQjCNGqibGc12CFpw3FaW9Unbrt9h3KuQ&ust=1498205187371206


  
KONTAKT in PRIJAVE: nina.zivkovic@cene -stupar.si 030 646 939  
                                   sabina.zupan@cene-stupar.si 031 600 410  

 

        PLESNE DELAVNICE 
 

BREZPLAČNE PLESNE DELAVNICE ZA STAREJŠE ODRASLE S PLESNO ŠOLO BOLERO  
Sreda, 5. julij ob 10:00h,  Plesna šola Bolero, Dunajska cesta 49, Ljubljana 
 
Vas mika ples, a nimate plesalca? Bi se radi prijetno družili, zabavali in se ob tem naučili plesnih korakov različnih latinsko ameriških 

plesov? Se morda zazibali v ritmih valčka, rumbe, bachate, cha cha cha, itd.? Potem berite naprej!  

Plesna šola Bolero vam v sodelovanju z Javnim zavodom Cene Štupar – Centrom za izobraževanje Ljubljana nudi brezplačne, 

skupinske plesne delavnice pod vodstvom strokovnih, plesnih pedagogov.  

Izvedba plesnih delavnic je v skupini, brez partnerja ali soplesalca in na tak način še bolj zabavna, navdihujoča in terapevtska za 

vaša čustva in telo. Delavnice so namenjene odraslim obeh spolov.  

 

OPREMA: čisti športni copati  
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           DRUŽABNE IGRE 

TAROK 

Sreda, 26. julij in petek, 28. julij ob 15:00h (Kališnikov trg 12, prostor za druženje) 

Vabljeni na priljubljeno igro s kartami, kjer je taktika pomembnejša od vsebine kart, zato tarok pogosto velja tudi za 

miselno igro, ne samo družabno. Pridružite se nam na spoznavanju in igranju taroka, kjer se boste zabavali in taktično 

razmišljali.  

 

 

 

 

 
 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjonqbh1fbSAhXHXBQKHTpTDrMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.visitvrhnika.si%2Fsi%2Fkoledar-prireditev%2F2016%2F10%2F678-Tarok-turnir&bvm=bv.150729734,d.d24&psig=AFQjCNGl
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TRG DELA 
 

HITRI ZMENKI 

Torek, 25. julij ob 10:00h (Kališnikov trg 12, učilnica 2) 

V današnjem instant svetu ne potekajo hitri zmenki le na področju zasebnih odnosov, ampak tudi v poslovnem svetu. 

Da bi se nanje kar najbolje pripravili, se nam pridružite na delavnici, kjer vas bomo učinkovito pripravili na dobro samo-

prezentacijo, ki jo boste uspeli izvesti v pičlih 30 sekundah in se tudi preizkusili v praksi.  
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TRG DELA 
 

KAKO POSTANEM ZANIMIV IN ATRAKTIVEN NA TRGU DELA 

Ponedeljek, 31. julij ob 10:00h (Kališnikov trg 12, učilnica 2) 

Imate smolo v poslovnem svetu? Počasi obupujete in se predajate negativizmu? Potem ste pravi naslov, da se prijavite 

na delavnice Kako postanem zanimiv in atraktiven, kjer boste spoznali učinkovite načine, kaj privlači ljudi na visokih 

položajih in kako dejansko gledajo na novo zaposlene.  
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OSEBNOSTNA RAST 

 

POZITIVNE PLATI V ŽIVLJENJU (USTVARJALNO PSIHOLOŠKA DELAVNICA) 

Sreda, 19. julij ob 16:00h (Kališnikov trg 12, učilnica 2)  

Dobrodošli na delavnici, ki jo bo vodila Katarina Kovač, univ. dipl. psihologinja, specialistka pomoči z umetnostjo. 

Dobili boste vpogled v pozitivne plati svojega življenja preko risanja in usmerjene 

dejavnosti. Risarski talent ni pogoj za udeležbo.  
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MEDGENERACIJSKO SREČANJE 

ODER POVEZUJE - POLETNO GLEDALIŠKO DRUŽENJE  

3. - 7. julij 2017 od 9h do 16h (Dunajska 367, Mladi zmaji Črnuče)  

Se želite preizkusiti na gledališkem odru in zgodbe spreminjati v prizore? Si želite del poletja preživeti v gledališkem 

duhu?  Vabljeni na naše poletno gledališko druženje!  

Druženje je namenjeno medgeneracijskemu povezovanju mladih (od 10 do 15 let) in starejših s pomočjo gledališke-

ga ustvarjanja. Preko različnih vaj, skupinskega ustvarjanja in iskanja zgodb bomo povezali pogled starejših in mla-

dih na svet okoli njih. 

Pridružite se brezplačnemu dogodku in z nami ustvarite zgodbo. 
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RAČUNALNIŠTVO IN NOVE TEHNOLOGIJE 

 

GOOGLE ZEMLJEVIDI 

Torek, 11. julij ob 9:00h (Kališnikov trg 12, učilnica 2) 

 

Se odpravljate na dopust oz. načrtujete obisk sorodnikov? Poznate načine, kako lahko »izračunate« najkrajšo, 
najhitrejšo in najcenejšo pot do vašega cilja? 

Na delavnici se bomo naučili, kako lahko pot načrtujemo s pomočjo brezplačne storitve Google zemljevidi in 
kako lahko storitev uporabljamo na računalniku, telefonu in tablici. 


