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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  
 
VSE, KAR MORATE VEDETI O KREDITIH IN RAZLIČNIH OBLIKAH ZAVAROVANJA 
Ponedeljek, 12. junij ob 11h (Linhartova 13, 2. nadstropje - učilnica 216) 
 
Pridružite se delavnici, ki vam bo razkrila različne oblike pasti, v katere lahko padete ob sklepanju 

različnih zavarovanj in kreditov ter vas istočasno opremila z informacijami in znanji o tem, kako 

postati dober pogajalec v igri tovrstnih finančnih in življenjskih tveganj.  

 

NLP—NEVROLINGVISTIČNO PROGRAMIRANJE  
Torek, 20. junij ob 9h (Linhartova 13, 2.nadstropje– učilnica 216) 
 
Doživljanje neke situacije in izkušnje v življenju je odvisno od našega zornega kota opazovanja. Ljudje 
pogosto zaznavamo situacije na tri načine in to spoznanje ponuja možnosti za izboljšanje naše 
komunikacije. Poznamo tri zaznavne položaje (prva, druga in tretja oseba), skozi katere opazujemo 
svet. Za boljše razumevanje neke izkušnje je bolje, da nanjo „gledamo” iz različnih zornih kotov: iz 
lastne perspektive, iz perspektive drugega in perspektive neodvisnega opazovalca. S pomočjo treh 
zaznavnih položajev dosežemo uravnotežen pristop do določenih izkušenj, situacij, …  
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IZOBRAŽEVANJE  

UČENJE UČENJA 

Torek, 13. junij ob 17h (Kališnikov trg 12, učilnica 2)  

Izkustvena delavnica je namenjena predvsem dijakom in študentom, pa tudi vsem ostalim, ki se 

želijo spoznati z različnimi tehnikami in strategijami učenja, zaznavnimi kanali ter oblikovanjem 

in uporabo miselnih vzorcev. Z usvojenimi tehnikami bo tudi učenje postalo bolj zabavno in 

učinkovito.  

ZNANJE IN VEŠČINE ZA USPEH PRI POGAJANJU—2. del  
Četrtek, 22. junij ob 9:30h (Linhartova 13, 2. nadstropje - učilnica 216) 

Vabljeni na drugi del delavnice na temo pogajanja pod vodstvom dr. Ferrya Stepančiča, kjer 

boste izboljšali svoje pogajalske sposobnosti in spoznali vrsto različnih strategij za reševanje 

težavnih kot tudi vsakodnevnih pogajanj. 

UMETNOST JAVNEGA NASTOPANJA 

Petek, 23. junij ob 10h (Linhartova 13, učilnica 216) 

Vas zanima, kako premagati strah pred nastopanjem in pridobiti veščine, s pomočjo katerih boste 

zasijali pred občinstvom? Pridružite se na delavnici, ki vam bo razkrila, kako postati dober javni 

govorec.  
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                  KREATIVNE DELAVNICE 

 

EGIPTOVSKI MOZAIK 
Torek, 6. junij ob 9h (Linhartova 13, 2. nadstropje- učilnica 216) 
 

Že od pradavnine je človek zlagal kamenčke v razne like. Skozi stoletja se je to izoblikovalo v vseh rasah-verah v vrhunsko 
umetnost, ki ji pričajo "nemi spomeniki" preteklosti. Naš egiptovski mozaik je dostopen vsakemu in nam bo nudil kljub 
natančnosti veliko užitka in končni rezultat – zadovoljstvo. Ne bomo delali stoletja, temveč dve uri. 

 

JAZ V KARIKATURI 
Torek, 13. junij ob 9h (Linhartova 13, 2. nadstropje- učilnica 216)  
 
Karikatura je umetnost, kjer z nekaj potezami označimo značilnosti, ki jih pri neki osebi 
prvi trenutek zaznamo, lahko pa samo s splošno karikaturo označimo njihov značaj, razpoloženje ali šalo. Recimo nekdo, ki rad 
je, ga skiciramo kot osebo polnih ust, itd. Naš odlični ne dolgo nazaj umrli karikaturist Božo Kos je s parimi črtami povedal vse.  

 
 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP8vf3tpTUAhVIlxoKHR9GB6gQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.lazarportre.hu%2Fkarikatura-keszites&psig=AFQjCNHutyiwP4n9ZtqcIdnkt2vQNxzRIw&ust=1496124081818327
https://www.pinterest.com/pin/388224430357600658/
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MISELNE AKTIVNOSTI 
 

ŠOLA SPOMINA 
Četrtek, 8. junij ob 9:30h (Linhartova 13, 2. nadstropje- učilnica 216) 
 

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

RAZGIBAJMO MOŽGANE 
Petek, 16. junij ob 12:30h (Kališnikov trg 12, pritličje, učilnica 2) 
 
Vabljeni na aktivno delavnico, na kateri boste spoznali različne vaje za krepitev 
spomina. Redna umska telovadba utrjuje naše miselne sposobnosti in zmanjšuje 
pozabljanje.  
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           GIBALNE AKTIVNOSTI 
 
JOGA NA CELOSTEN NAČIN                       
Sreda, 7. in 21. junij 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 fizič-
ne) za optimalen razteg   mišic, vezivnega tkiva in sklepov.  
S seboj prinesite podlogo za vadbo.   
 

NORDIJSKA HOJA 
Ponedeljek, 5., 12. in 26. junij ob 8h  (zbirališče: LPP postajališče Žale) 
  
Sprehodite se v naravi na drugačen način in krepite svojo vzdržljivost, moč ter gibljivost aktivno, zabavno in naravno. Spre-
hodili se bomo do bližnje PST, se naučili tehnike nordijske hoje in zakorakali v svet  brez bole-
čin.  S seboj prinesite nordijske ali pohodne palice.  
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ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA 

 

 
V DIHANJU JE MOČ 
Sreda, 14. junij ob 9:00h (Vojkova 1, pritličje) 
 
Pridružite se učinkoviti tehniki dihanja z Brigito Jevnikar, ki vam bo dvignila   
razpoloženje in odpihnila stres.  
 
 
 

PRESNE SLADICE 
Ponedeljek, 19. junij ob 10:00h (Linhartova 13, 2. nadstropje—učilnica 216) 
 
S presnimi sladicami se lahko zdravo razvajamo. Pridružite se nam na delavnici, kjer 
boste skupaj z mentorico pripravljali različne presne poslastice kot so so npr. torta in 
sadni puding. 
 

 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwik48CDuZTUAhXIWxoKHYmdCKYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Froksnutbutter.com%2Fportfolio-item%2Fpresna-torta-z-arasidovim-maslom%2F&psig=AFQjCNFNuS04L7CNsBFGfQ6zhX4uGjIfQg&ust=149612470077
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        PLESNE DELAVNICE 
NOVO!!! 

 
S PLESOM DO ZDRAVJA—Brezplačne plesne delavnice s plesno šolo Bolero  
Sreda, 7., 14., 21. in 28. junij 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 v mesecu juniju 

pripravlja brezplačne, skupinske plesne delavnice pod vodstvom Janje Pušl –ustanoviteljice, učiteljice in predavateljice plesne šole 

Bolero. 

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 ali plesni čevlji 

 

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
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OSEBNOSTNA RAST 

 

POZITIVNE PLATI V ŽIVLJENJU (USTVARJALNO PSIHOLOŠKA DELAVNICA) 

Torek, 27. junij 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. Na delavnici se bomo spomnili svojih pozitivnih lastnosti, pozitivnih 
dogodkov v življenju, prijateljev in najljubših stvari ter njihovo pozitivnost še bolj 
okrepili. 
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OSEBNOSTNA RAST 

ŽIVLJENJE ČEZ LUŽO IZ PRVE ROKE 
Četrtek, 15. junij ob 9:30h (Linhartova 13, učilnica 216) 
 
Razmišljate, da bi v prihodnosti radi potovali, študirali, ali delali v ZDA? Ali pa vas zanima kakšno je zares življenje v ZDA? 
Pridružite se dr. Ferry Stepančiču na zanimivem predavanju o njegovem življenju v ZDA, kamor je odšel kot 
osemnajstletni fant na srednješolsko izmenjavo in tam nato živel, študiral in delal naslednjih osemnajst let v različnih 
državah ZDA, od vzhodne do zahodne obale. Vprašanja glede študija, dela, ali potovanj lahko pošljete tudi v naprej na 
fstepancic@gmail.com in boste odgovore na vaša vprašanja dobili na predavanju. 

 

SPRETNOSTI KOMUNICIRANJA—INTERAKTIVNA DELAVNICA 
Četrtek, 29. junij ob 9:30h (Linhartova 13, učilnica 216) 
 
Kako do boljšega sporazumevanja z našo okolico, bodisi na delu, v družini, ali s prijatelji? 
Pridružite se dr. Ferry Stepančiču na interaktivni delavnici, kjer boste z različnimi 
aktivnostmi sami preizkusili svoje spretnosti komuniciranja in prišli do novih praktičnih 
znanj in izkušenj.  

 

mailto:fstepancic@gmail.com
https://www.google.si/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fzgodovina.si%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2F%25C5%25A0tipendije-Ad-futura.-450x225.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fzgodovina.si%2Fcategory%2Fnovice%2Frazpis%2F&docid=Q1DjaFStRd-wSM&tbnid=yMWN6p5jtJJu3M%3A
https://www.google.si/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FNlkSgBIbHLE%2Fhqdefault.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNlkSgBIbHLE&docid=LHqQNdfPUxw5nM&tbnid=xOPNSI00q0Au3M%3A&vet=10ahUKEwjrlKywwZTUAhVBcBoKHYOcBqcQMwhjKCUw


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

 

                     OSEBNOSTNA RAST 
 

ODSKOK OD DNA—MOTIVACIJSKA OSEBNA ZGODBA 

Petek, 23. junij ob 12:00h (Linhartova 13, 2. nadstropje, učilnica 216) 

 

Prisluhnite pretresljivi osebno-izpovedni zgodbi bivšega odvisnika, zapornika in duševnega bolnika, gospoda Mitje Duha. 

V pogovoru vam bo predstavil svojo življenjsko zgodbo, večletni boj in uspeh, predvsem pa kako lahko z voljo 

spremenimo vsak aspekt svojega življenja.  
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           DRUŽABNE IGRE 

TAROK 

Petek, 2. in 9. junij 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.  
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TRG DELA 
 

HITRI ZMENKI Z DELODAJALCI 

Četrtek, 29. junij ob 12:00h (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 

samoprezentacijo, ki jo boste uspeli izvesti v pičlih 30 sekundah in se tudi preizkusili v praksi.  
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JEZIKOVNE DELAVNICE 

DE PUTA PLAYA NE OBSTAJA! - POPOTNI JEZIK ŠPANŠČINA 

Torek, 20. junij ob 12:00h (Linhartova 13, 2. nadstropje, učilnica 216) 

Na jezikovni delavnici bomo na zabaven, a učinkovit način usvajali uporabne fraze, s katerimi se boste izognili 

zadregam na potovanju ali pri vsakodnevni konverzaciji.  
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