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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 Zavoda 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                               
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ZDRAVA KUHINJA 

 

BOŽIČNO PECIVO BREZ PEKE 

Torek, 5. december ob 13:00 (Linhartova 13, 2. nadstropje, učilnica 216) 

V času, ko se obdarujemo in ko še posebej zažari družinski duh, je prav, da se v dobri družbi tudi posladkamo. 

Skupaj bomo naredili zelo okusno sladico, ki jo lahko zavijemo kot doma narejeno darilo, pričarali pa bomo še 

starodavno bajadero na drugačen način.  

KUHARSKA DELAVNICA: Domača potica 

Torek, 19. december ob 13:30 (Kališnikov trg 12, prostor za druženje) 

V prazničnih dneh naše mize običajno krasi tudi potica, ki je ena od tradicionalnih slovenskih jedi. Če je domača, je 

ta še bolj posebna. Da bi nam kar najbolje uspela, se je dobro držati nekaterih nasvetov. Na naši kuharski delavnici 

boste lahko pod vodstvom mentorice Ule Hribar Babinski pripravili potice z različnimi 

nadevi: pehtranovim, orehovim, mandljevim …  
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                  KREATIVNE DELAVNICE 

IZDELAVA VOŠČILNIC S 3D UČINKOM 

Četrtek, 7. december ob  15:00 (Kališnikov trg 12, učilnica 2)  

Bi radi letos voščili drugače? Skupaj z nami boste lahko izdelali zanimive voščilnice s posebnim 

učinkom, ki je viden, ko se voščilnica odpre.  

 

NOVOLETNI OKRASKI 

Ponedeljek, 11. december ob 10:00 (Linhartova13, 2. nadstropje, učilnica 216)  

Bi radi dodali letos med praznično okrasitev ali pa na božično drevesce nov okrasek, ki bo 

odraz našega prednovoletnega vzdušja? Vabljeni na delavnico, na kateri boste izrazili svojo 

ustvarjalno naravo in izdelali okraske iz lesenih paličic. 
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                  KREATIVNE DELAVNICE 

IZDELAVA UHANOV IZ »GARNA« 

Četrtek, 15. december ob 9:00 (Linhartova 13, 2. nadstropje, učilnica 216)  

Pridružite se nam na delavnici, na kateri boste s pomočjo mentorice izdelale take uhane, ki jih boste z veseljem 

nosile same ali pa jih morda podarile kot prikupno unikatno darilo.  

S seboj prinesite kvačko. 

 

IZDELAVA DARILNIH / PRAZNIČNIH ŠKATLIC 

Četrtek, 15. december ob 15:00 (Kališnikov trg 12, učilnica 2)  

Če bi radi presenetili in obdarili vaše najbližje, se nam pridružite na delavnici, na kateri boste imeli priložnost 

izdelati škatlice, primerne za različna obdarovanja. Z ročno izdelano darilno škatlico bo vaše darilo še bolj posebno. 
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KREATIVNE DELAVNICE 

USNJENE BROŠKE 
Torek, 12. december ob 9:00 (Linhartova 13, 2. nadstropje, učilnica 216)  

Bi želeli svoj izgled popestriti z ročno izdelanim modnim dodatkom? Pridružite se nam na delavnici, na kateri 

bomo iz ostankov usnja in različnega zrnja ustvarili prav posebne usnjene broške. 

PRAZNIČNI SVEČNIK 
Ponedeljek, 18. december ob 10:00 (Linhartova 13, 2. nadstropje, učilnica 216)  

S prihodom veselega decembra tudi okrasimo svoje domove. Na praznično okrašeni mizi za 

silvestrovo skorajda ne sme manjkati svečka, ki prinese v naša srca toplino, mir in harmonijo. Da bo praznični 

plamen varen, bomo izdelali svečnik in ga okrasili po svojih željah. 

IZDELAVA KNJIŽNIH KAZAL 
Četrtek, 21. december ob 15:00 (Kališnikov trg 12, 2. nadstropje, učilnica 2)  

Na delavnici bomo na dva različna načina izdelali zabavno kazalo, ki bo zagotovo ostalo v 

knjigi, brez skrbi, da ga naslednjič ne bi našli. 
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KREATIVNE DELAVNICE 

UMETNOST– LIKOVNA DELAVNICA RISANJA 

Torek, 5. in 19. december ob 10:00 (Linhartova 13, 2. nadstropje- učilnica 216)  

Tudi v decembru nadaljujemo z likovno delavnico, kjer pod vodstvom mentorice Ane Baucar 

Miklič udeleženci ustvarjate in raziskujete različne tehnike. Na prvem sklopu delavnic Risanje korak za korakom 

mentorica praktično seznanja s tem, kakšne možnosti nam ponuja svinčnik. Pri tem seveda ne manjka tudi likovne 

teorije, ki je osnova za slikanje. Ob zaključku delavnice bodo najboljša dela razstavljena. ZAPRTA SKUPINA!  

DELAVNICA KVAČKANJA 

Torek, 12. december ob 14:00 (Linhartova 13, 2. nadstropje, učilnica 216)  

Kako lahko s pomočjo različnih tehnik kvačkanja izdelamo različne rože, marjetice in 

sončnice z uporabo volne in bombažne niti, boste spoznali in tudi praktično preizkusili na 

naši delavnici kvačkanja. 

S seboj prinesite kvačko in volno. 
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MISELNE AKTIVNOSTI 
 
ŠOLA SPOMINA 

Četrtek, 14. december ob 9:30 (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 MOŽGANE  

Četrtek, 21. december ob 12:00 (Kališnikov trg 12, učilnica 2) 

Z raznovrstnimi vajami za možgane boste imeli priložnost spoznavati ter krepiti vaš spomin, 

poskrbeli pa bomo tudi, da bodo naša telesa dovolj razgibana. Tako se boste lažje spopadali z 

vsakodnevnimi izzivi življenja in stresom. 
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GIBALNE AKTIVNOSTI 

 
JOGA NA CELOSTEN NAČIN                       

Sreda, 6. in 20. december ob 9:00  (Vojkova 1, pritličje, sejna soba) 

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! 

V DIHANJU JE MOČ  

Sreda, 13. december ob 9:00 (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.  
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GIBALNE AKTIVNOSTI 

 
NORDIJSKA HOJA                    

Torek, 12. in 19. december ob 10:00  (zbirno mesto: LPP postajališče Žale) 

Sprehodite se v naravi na drugačen način in krepite svojo vzdržljivost, moč ter gibljivost aktivno, zabavno in 

naravno. Podali se bomo do bližnje Poti spominov in tovarištva (PST), se (na)učili tehnike nordijske hoje in 

zakorakali v svet z brez ali z manj bolečinami. Nordijska hoja je ena najbolj zdravih in naravnih aktivnosti ter 

pozitivno vpliva na celotno telo. Primerna je za vse starostne skupine in 

vse vrste rekreativcev.  

 

Ne pozabite s seboj prinesti nordijskih ali pohodnih palic!  

Priporočena so udobna športna oblačila in obutev. 
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           DRUŽABNE IGRE 

TAROK 

Petek, 8. in 22. december ob 16:00 (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 za družabno. Pridružite se nam na spoznavanju in igranju taroka, kjer se boste zabavali in 

taktično razmišljali.  Zaželeno je osnovno poznavanje igre, ni pa pogoj.                                                                                           
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TRG DELA 

UČINKOVIT ŽIVLJENJEPIS 

Torek, 12. december ob 12:00 (Kališnikov trg 12, učilnica 3) 

Dober in učinkovit življenjepis je eden od ključnih dejavnikov pri iskanju zaposlitve. Ne glede na to, ali se prijavljamo 

na razpisana delovna mesta ali delodajalcu pošljemo ponudbo, priložimo poleg tudi življenjepis. Poznamo različne 

oblike, katero od njih bomo uporabili, pa je odvisno od naše prehojene karierne poti ali od pričakovanj delodajalca. 

Naš življenjepis lahko na tistega, ki ga bere, naredi dober ali slab vtis, lahko pa ga zgolj pusti ravnodušnega. Na 

delavnici bomo vzeli pod drobnogled vaše dosedanje življenjepise, pogledali pa bomo možnosti 

priprave drugačnih, inovativnih pristopov.  

S seboj na USB ključku prinesite vaše CV-je. 
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OSEBNOSTNA RAST 

MOJA -VAŠA POT 

Ponedeljek, 4. december ob 10:00 (Linhartova 13, 2. nadstropje, učilnica 216)  

Pridružite se Borisu Ružiču, pravljičarju, popotniku in iskalcu izzivov, da vas popelje po poti doživetij, občutkov in 

osebnih razodetij, ki jih je doživel na svoji sedemdeset dni trajajoči življenjski poti od Ljubljane do Moskve, na poti, 

ki mu je za vedno spremenila življenje in pogled nanj. Kaj pri človeku naredi velik cilj, velika potreba, velik strah in 

kako slednje doseči in preseči? Vabljeni v družbo, v kateri vam zagotovo ne bo dolgčas!  

POSLUŠANJE-NAČIN ŽIVLJENJA IN VIR ZNANJA 

Sreda, 13. december ob 10:00 (Linhartova 13, 2. nadstropje, učilnica 216)  

V vseh življenjskih obdobjih – ne glede na starost in poklic – je poslušanje poglavitna dejavnost za ustvarjanje 

medosebnih odnosov, osebnega zadovoljstva in sreče. Sočutno poslušanje, ki je najvišja stopnja poslušanja, zahteva 

koncentracijo, spomin, presojo in sočutje. Pridružite se predavanju dr. Ferry Stepančiča, kjer bomo skozi 

teorijo in prakso nadaljevali z izboljševanjem veščin poslušanja.  
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OSEBNOSTNA RAST 
NEVROLINGVISTIČNO PROGRAMIRANJE (NLP): TEHNIKA SIDRANJA 

Sreda, 20. december  ob 9:30 (Linhartova 13, 2. nadstropje, učilnica 216)  

Ljudje se ves čas nahajamo v nekih čustvenih stanjih, ki močno in trajno vplivajo na naše življenje skozi naše 

mišljenje in vedenje, zato je smiselno, da si zagotovimo, da so nam ustrezna čustvena stanja vedno na razpolago, 

vedno pri roki. Viri in sposobnosti, s katerimi lahko dosegamo izjemna pozitivna telesna in umska stanja, so že v nas 

in so nam dosegljiva. To delamo s pomočjo sider oz. sidranjem, s tehniko NLP.  

Sidranje je postopek, s katerim asociativno povežemo dve vsebini, kar 

počnemo z različnimi nameni, uporaba tega postopka pa nam lahko omogoči: 

boljše pomnjenje in zato učinkovitejše učenje, boljše čustveno stanje in 

uporabo notranjih virov, dober komunikacijski stik s sogovorniki.  

 

http://www2.arnes.si/~sspmkotn/edus/enlp06.htm#pomni
http://www2.arnes.si/~sspmkotn/edus/enlp06.htm#čustva
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OSEBNOSTNA RAST 
NEVROLINGVISTIČNO PROGRAMIRANJE (NLP): TEHNIKA SIDRANJA 

Sreda, 20. december  ob 9:30 (Linhartova 13, 2. nadstropje, učilnica 216)  

V januarju 2018 pričenjamo z individualnimi coachingi!  

Kaj je coaching? Coaching je proces, v katerem coach s posebnimi tehnikami sproži miselne procese, ki pomagajo 

posameznikom k povečanju učinkovitosti.  

Uporaba: coaching je uporaben za soočanje z izzivi na najrazličnejših področjih: komunikacija oz. odnosi, reševanje 

problemov in konfliktov, osebnostna rast, upravljanje s čustvi in stresom, upravljanje s časom, oblikovanje in 

doseganje ciljev, načrtovanje, sprejemanje odločitev, delo na prepričanjih, prebujanje potencialov in kreativnosti, 

grajenje samozavesti, zmožnost zavzemanja zase in premagovanje treme … 

 



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

OSEBNOSTNA RAST 

 

 

 

TRANSMISIJSKA MEDITACIJA 

Torek, 12. in 19. december ob 16:00 (Linhartova 13, 2. nadstropje, učilnica 216)  

Vabljeni na delavnico, na kateri se boste naučili tehnik dihanja za sprostitev uma in vstopa v meditativno stanje.  

Sledila bo skupinska meditacija s pomočjo "velike invokacije". Velika invokacija ni osebna molitev, ampak je 

namenjena priklicu energij, ki se prevajajo med transmisijsko ali trikotniško meditacijo. Veliko invokacijo se 

izgovarja naglas in z jasnim razumevanjem. Njen namen je priklic miru in ljubezni na Zemljo.  

 

Lepo vabljeni! 
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RAČUNALNIŠTVO IN NOVE TEHNOLOGIJE 

PROSTRANOST 3D TISKA  

Sreda, 6. december ob 9:00 (Linhartova 13, 2. nadstropje, učilnica 216) 

Dohajate tehnološki razvoj? Ste na tekočem z novostmi? Z vami bomo delili izkušnje, vam pokazali nekatere 

dejanske prototipe, razložili razlike med materiali in pokazali, da se lahko tudi z nizkocenovnim 3D-tiskalnikom 

doseže izjemne rezultate. Delavnica je namenjena vsem, ki jih zanima, kaj je, kaj bo in kaj sledi v 3D-tehnologiji.  

E-POŠTA 

Petek, 22. december ob 9:00 (Vojkova 1, 2. nadstropje, učilnica 6) 

V decembru nadaljujemo z računalniško delavnico, na kateri boste spoznali prednosti uporabe e-

pošte. Preko nje lahko komunicirate s svojimi sorodniki, prijatelji, znanci, morda celo delodajalci, 

naročite kakšen izdelek ali storitev. Na delavnici se boste pod vodstvom mentorice učili, kako si 

lahko izmenjujete sporočila, fotografije ali druge priponke, spoznali, kako lahko s pomočjo aktivnega e-naslova 

koristite storitve e-uprave ter  še mnogo več.  
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FINANČNA PISMENOST 

NIKOLI VEČ BREZ DENARJA 

Četrtek, 14. december ob 11:00 (Linhartova 13, 2. nadstropje, učilnica 216) 

Pridružite se delavnici, ki vas bo opremila z vsem, kar potrebujete, da ne boste nikoli več brez denarja. V 

decembrskih dneh, ki pogosto preveč opustošijo naše denarnice, vam bodo dani nasveti ekonomistke prišli še kako 

prav. Vabljeni! 
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JEZIKOVNE DELAVNICE 

POGOVORNA ANGLEŠČINA-CONVERSATIONAL ENGLISH  

Petek, 8. december ob 10:00 (Linhartova 13, 2. nadstropje, učilnica 216) 

Izboljšajmo svojo angleščino z osnovnimi veščinami pogovora. Pridružite se dr. Ferryu Stepančiču na interaktivni 

delavnici, kjer bomo z uporabo pogovornih lekcij in igranjem vlog izboljšali pogovor po telefonu, način, kako se 

predstavimo, vprašanja pri nakupih, potovanju z avtom in komunikacijo na letališču. Prav tako bomo pozornost 

namenili situacijam, ko pridemo v stik z zdravnikom, prodajalcem ali mimoidočim. 

 


