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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 

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  
 
 

E-STORITVE: ZEMLJIŠKA KNJIGA 

Ponedeljek, 8. maj ob 9h (Vojkova 1, 2. nadstropje - učilnica 7) 
 
Pridružite se delavnici e-storitev na tematiko zemljiške knjige, kjer boste izvedeli, na kakšen način lahko sami preverjate 

podatke svojih nepremičnin in katere druge informacije o nepremičninah so vam na voljo za vpogled.  

NLP—NEVROLINGVISTIČNO PROGRAMIRANJE  

Torek, 16. maj ob 9h (Linhartova 13, 2.nadstropje– učilnica 216) 

Na delavnici se boste seznanili z osnovami VAKOG (vizualni, avditivni, kinestetični, olfaktorni, gustatorni tipi) in procesom 

misli. Skozi različne vaje bomo ugotavljali, kaj pomenijo različni očesni premiki in kako si jih razlagamo. Spoznali boste tudi 

tehniko New Behaviour Generator – NBG, ki jo lahko uporabimo v skoraj vseh situacijah, ki zahtevajo osebno fleksibilnost.  
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IZOBRAŽEVANJE  

 
 

SPREJEMAM SE VSAK DAN V MESECU 

Sreda, 17. maj ob 15h (Kališnikov trg 12, učilnica 2) 
 
Menstruacija je izkušnja večine deklet in žensk po vsem svetu. Na žalost je še dandanes zaznati njen stigmatiziran status. 

Kaj na to vpliva in kako to vpliva na nas, ženske, se bomo pogovarjali na delavnici. Dobrodošle so tudi osebne izkušnje.  

UČENJE UČENJA 

Četrtek 25. maj 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.  
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IZOBRAŽEVANJE  

 
 

PSIHOLOŠKA OBRAVNAVA OSEB Z DEMENCO IN NJIHOVIH SVOJCEV 

Petek, 26. maj ob 11h (Linhartova 13, 2. nadstropje - učilnica 216) 

Pomoč psihologov postaja pri obravnavi demence vedno bolj pomembna. Z zanimivimi preizkusi, s katerimi se boste 
spoznali tudi na delavnici, lahko psiholog pomaga pri odkrivanju znakov demence, po diagnozi pa obolelemu in svojcem 
nudi pomoč in podporo. 
 

ZNANJE IN VEŠČINE ZA USPEH PRI POGAJANJU 

Torek, 9. maj ob 12h (Linhartova 13, 2. nadstropje - učilnica 216) 

Spreobrnite spor v posel. Učinkovite komunikacijske sposobnosti so bistvenega pomena za 
pogajalce (pogajanje z delodajalcem, nakup avtomobila, ipd.). Vabljeni ste na delavnico 
pod vodstvom dr. Ferrya Stepančiča, kjer boste izboljšali svoje pogajalske sposobnosti in 
spoznali vrsto različnih strategij za reševanje težavnih kot tudi vsakodnevnih pogajanj. 
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                  KREATIVNE DELAVNICE 

 

KREATIVNO PISANJE—KAKO USTAVRIMO KREATIVNO ZGODBO 
 
Petek , 12. maj ob 12h (Linhartova 13, 2. nadstropje- učilnica 216) 
 
Vabljeni na delavnico, kjer boste spoznali in se preizkusili v iskanju kreativnih elementov in tvorjenju ustnih in pisnih besedil iz njih. 

 

RISANJE AVTOPORTRETOV 
 
Petek , 19. maj ob 10h (Linhartova 13, 2. nadstropje- učilnica 216) 
 
Če imate željo po ustvarjalnosti, pridite in se preizkusite v risanju avtoportretov. Pri risanju bomo 

uporabljali oglje in svinčnike.  
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MISELNE AKTIVNOSTI 
 
ŠOLA SPOMINA 
 
Četrtek, 11. maj ob 9:30h (Linhartova 13, 2. nadstropje- učilnica 216) 
 

Razmigajte svoje možgane in se nam pridružite pri urjenju spomina, odziva in samo-
refleksije. Vodena šola spomina vključuje različne verbalne, fizične, miselno-logične ter kreativno-interaktivne 
vaje in igre, ki pozitivno vplivajo na kognitivne funkcije, čustva in počutje.     
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           GIBALNE AKTIVNOSTI 
 
JOGA NA CELOSTEN NAČIN                       
Sreda, 10. in 17. maj 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.   
 

RAZMIGAJMO UM IN TELO  
Četrtek, 18. maj ob 13:30 (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. Vabljeni ste vsi, ki bi radi 
v naši družbi razgibali tako telo kot um. 

 

NORDIJSKA HOJA 
Ponedeljek, 8. in 15. maj ob 9h  (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.  
 

 



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

 

ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA 

 

 
V DIHANJU JE MOČ 
Sreda, 3. maj ob 9.00h (Vojkova 1, pritličje) 
Pridružite se učinkoviti tehniki dihanja z Brigito Jevnikar, ki vam bo dvignila 
razpoloženje in odpihnila stres.  
 
 
 
 

DOMAČA EKO LEKARNA 
Sreda, 31. maj ob 9.00h (Linhartova 13, 2. nadstropje—učilnica 216) 
 
Pridružite se delavnici, kjer boste spoznali, kako si lahko izdelate ekološko 
domačo lekarno in uporabite naravne načine in sestavine (mazila, napitki, ipd.) za 
za premagovanje različnih vsakodnevnih težav.  
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        RAČUNALNIŠTVO IN TEHNOLOGIJA 
 

PROSTRANOST 3D-TISKA – kaj je že, kaj bo in kaj sledi 
Četrtek, 18. maj ob 9h (Linhartova 13, 2. nadstropje, učilnica 1) 
 
Dohajate tehnološki razvoj? Poznate 3D-tiskalnike in zakaj so že zdaj nujen del industrije?  

Veste, da je bila vaša obutev oblikovana računalniško in da je bil prvi izvod vašega levega čevlja 3D-natisnjen? 3D-

tiskanje hiš, kosti in orožja je res bolj odmevno, a zaradi smeri malo preveč oddaljeno. Vaš levi čevelj ni. Na brezplačni 

delavnici 3D-tiskanja bomo z vami delili izkušnje, vam pokazali nekatere dejanske prototipe, razložili razlike med 

materiali in predvsem: pokazali, da se lahko z nizkocenovnim 3D-tiskalnikom doseže izjemne rezultate. 

 FOTOFILM 
Četrtek 18. in ponedeljek, 22. maj ob 11:30 (Vojkova 1, 2. nadstropje, učilnica 7) 
 
Iz fotografij, posnetih na javnem dogodku, bomo ustvarili predstavitveni filmček, ki bo prikazoval 

aktivnosti na tem dogodku.  
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RAČUNALNIŠTVO IN TEHNOLOGIJA 
 

FOTO KNJIGA 
 
Petek, 19. in sreda, 24. maj ob 12h (Vojkova 1, 2. nadstropje, učilnica 7) 
 
Na delavnici bomo spoznali, kako se obdelajo in uredijo fotografije, ko jih želimo uporabiti za izdelovanje in naročanje 

fotoknjige, oblikovane po lastnih željah. 

 
 

 

 
 

 

 



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

 

OSEBNOSTNA RAST 

LOČITEV TER POSLEDICE RAZVEZE ZA OTROKE 

Četrtek, 4. maj ob 16:30h (Kališnikov trg 12– učilnica 2 ) 

Družina in ljubeči ter spoštljiv partnerski odnos sta dva pomembna vira sreče in zadovoljstva za večino ljudi. Kako naprej, 

ko se partnerja odločita vsak za svojo pot? Ločitve ne načrtujemo, je pa vedno boleča in stresna, tako za starše kot za 

otroke.  

V delavnici bomo obravnavali naslednje teme: 

 Razveza - ovrednotenje lastnega čustvenega procesa. 

 Kaj pomeni razveza za otrokov svet? 

 Otrokov klic po pomoči – učne težave, močenje postelje, zapiranje v svoj svet, agresija, laganje, odvisnost ipd. 

 Ohraniti čustven stik z otrokom in razvijati sočutno starševstvo. 

Izvajalci: Izvaja Študijsko-raziskovali center za družino v Ljubljani. Delavnico vodi Katja Fistrič, zakonska in družinska 
terapevtka-stažistka 
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OSEBNOSTNA RAST 

KAKO SI POMAGATI IZ (ČUSTVENE) STISKE V TRETJEM ŽIVLJENJSKEM OBDOBJU? 

Torek, 9., 16., 23. in 30. maj ob 16:30h (Vojkova 1—1.nadstropje, učilnica 2) 

Na delavnicah bomo govorili o spremembah in izzivih, ki jih prinaša tretje življenjsko obdobje. Udeleženci bomo lahko 

spregovorili o občutkih, ki jih spremljajo pogoste izkušnje tega obdobja: upokojitev, preoblikovanje družinskih vlog, 

bolezen, izguba, osamljenost, skrb za druge... 

V sklopu delavnic se bomo dotaknili naslednjih tem: 

 kako prebroditi stiske in si pomagati, 

 kako razviti sočutje do sebe, 

 iskanje smisla in pozitivnosti in 

 soočanje s spremembami. 

Izvajalci: Izvaja Študijsko-raziskovali center za družino v Ljubljani. Delavnico vodi Saša Bole, zakonska in družinska 
terapevtka, mag. zakonskih in družinskih študij. 
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          OSEBNOSTNA RAST 
 

SOCIALNA BLIŽINA IN ZADOVOLJSTVO V MEDOSEBNIH ODNOSIH 
Torek, 16. maj ob 16h (Kališnikov trg 12, učilnica 2) 
 
Na interaktivni delavnici bomo spoznavali sebe, druge, lastno samopodobo, ugotovili, kaj in kje je 
naš osebni prostor, prepoznavali lastne vzorce komuniciranja in kako ti vplivajo na kreiranje 
odnosov z drugimi. 

  
KAKO NAJTI MOČ ZA SAMOPOMOČ? 

Sreda, 24. maj ob 16h (Kališnikov trg 12, učilnica 2) 
 
Dr. Sabina Jurič Šenk bo spregovorila o tem, kako pomembno je v današnjem času znati najti čas 
zase in za svoje najbližje ter ohraniti občutek kontrole. V predavanju bo pozornost usmerjena k 
družinskim in partnerskim odnosom, v katerih si vsi želimo imeti čustveni prostor, kjer se lahko 
psihično in fizično spočijemo od zunanjega sveta in pritiskov ter najdemo moči za nove izzive. 
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OSEBNOSTNA RAST 

Vzgoja in adolescenca 

Ponedeljek, 22. maj ob 17h (Kališnikov trg 12– učilnica 2) 

Starši se v odnosu z najstniki pogosto znajdejo v precepu, kako ravnati oziroma reagirati. Obdobje je že samo po sebi 

izzivalno, burno in polno sprememb. Mlada oseba v času adolescence doživlja ogromno sprememb socialne, šolske in 

biološke narave. Slednje so predvsem v znamenju razvoja možganov, ki posamezniku in vzgojiteljem ponujajo 

neverjetne možnosti. Starši se marsikdaj počutijo obupane in nemočne. Razumevanje razvoja možganov in čustvene 

inteligence lahko močno prispeva k efektivnejši komunikaciji in izboljšanja odnosa mladostnik-starš. Vabljeni na 

delavnico pod vodstvom Študijsko raziskovalnega centra za družino, kjer bomo obravnavali tematike: 

 Kaj se dogaja mladostniku – razvoj možganov 

 Zdrav odnos do spolnosti 

 Kako pomagati do razvoja odgovornosti? 

 Pasti mladostništva 
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                     OSEBNOSTNA RAST 
 

ODSKOK OD DNA—MOTIVACIJSKA OSEBNA ZGODBA 

Ponedeljek, 29. maj ob 16h (Kališnikov trg 12– učilnica 2) 

 

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 

BRIDŽ 

Ponedeljek, 8., 15., 22. maj ob 11h (Vojkova 1, 1. nadstropje, učilnica 2) 

Pridružite se nam pri igri kart, ki jo igra največ ljudi na svetu, tudi Bill Gates in Omar 

Sharif. Ima tako pomembno mesto, da je postala celo olimpijska disciplina, namenjena pa je družabništvu in se je ne 

more igrati za denar. Na delavnici se boste v več zaporednih srečanjih naučili vse od A do Ž in postali mojstri bridža.  

 

TAROK 

Petek, 5. maj ob 16h (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 (Z DELODAJALCI) 

Torek, 30. maj 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.  

 
 

 

 

 
 


