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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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IZOBRAŽEVANJE 

IZOBRAŽEVANJE ZA MIR - delavnico sestavlja 10 srečanj 

Želite izvedeti več o sebi, odkriti svoje notranje vire kot so notranja moč, dostojanstvo, mir in upanje? Vabimo vas 

na mednarodno priznano multimedijsko delavnico Izobraževanje za mir, ki jo je zasnoval Prem Rawat, svetovno 

znan ambasador miru. Namen delavnic je pomagati udeležencem raziskati možnost osebnega miru in odkriti 

notranje vire. Izobraževanje poteka vsak petek med 17. in 18. uro. Obsega 10 delavnic, ki sestojijo iz avdio, video in 

brezplačnih pisnih materialov.  

 

7. srečanje: DOSTOJANSTVO 

Petek, 3. november ob 17:00 (Kališnikov trg 12, učilnica 3) 

»Imamo vse te darove, vendar pozabljamo, kdo smo, kaj je naša prava narava in kje lahko najdemo to, kar nam je 

bilo dano. Tedaj se sprašujemo in tavamo … Ves svet to počne že zelo dolgo: sprašuje se in tava ...« 
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IZOBRAŽEVANJE 

 
IZOBRAŽEVANJE ZA MIR  
8. srečanje: IZBIRA 

Petek, 10. november ob 17:00 (Kališnikov trg 12, učilnica 3) 

»Dana so nam semena. Imamo seme jeze, a tudi seme prijaznosti. Imamo seme dvoma, a tudi seme razumevanja. 

Sedel in počival boš pod tistim drevesom, katerega seme si posejal.« 

9. srečanje: UPANJE 

Petek, 17. november ob 17:00 (Kališnikov trg 12, učilnica 3) 

»Ne gre zato, kako dolga je noč, ampak za to, da sonce vedno vzide in da vedno napoči jutro.»  

10. srečanje: ZADOVOLJSTVO 

Petek, 24. november ob 17:00 (Kališnikov trg 12, učilnica 3) 

»Sanjamo o tem, česar nimamo, ne sanjamo o tem, kar imamo.«  
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ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA 

 

KUHARSKA DELAVNICA: Domača prekmurska gibanica 

Torek, 14. november ob 14:00 (Kališnikov trg 12, prostor za druženje) 

Prekmursko gibanico uvrščamo med slovenske nacionalne jedi. Bogat nadev s svojo barvitostjo daje sladici 

posebno mikavnost, sočnost in polnost. Ta stara prekmurska praznična jed je ime dobila po besedi guba (güba) in 

se je v pokrajini ob Muri uveljavljala že v zelo starih časih.  

Če se želite družiti skupaj z nami in se hkrati naučiti novih kuharskih veščin, s katerimi boste razveseljevali svoje 

najbližje, se nam pridružite na kuharski delavnici, kjer bo zadišalo po pravi 

prekmurski gibanici.  

Delavnico bo vodila Ula Hribar Babinski, dipl. med. sestra iz Združenja iz bube 

v metulja. 
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                  KREATIVNE DELAVNICE 

IZDELAVA VOŠČILNIC PO METODI PICKPOINT 
Ponedeljek, 6. november ob  10:00 (Linhartova 13, 2. nadstropje- učilnica 216)  

Da bi bilo vaše voščilo ob prihajajočih praznikih še bolj osebno in bi seglo vse do srca, boste 

skupaj z nami lahko s pomočjo metode pickpoint ustvarili unikatne voščilnice.  

IZDELAVA VOŠČILNIC Z 2D IN 3D UČINKOM 
Četrtek 30. november ob 14:00 (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.  

IZDELAVA DARILNIH / PRAZNIČNIH ŠKATLIC 
Četrtek, 9. november ob 14:00 (Kališnikov trg 12, učilnica 2)  

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

priložnost izdelati različne škatlice, primerne za obdarovanja.  
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KREATIVNE DELAVNICE 

IZDELAVA ADVENTNIH VENČKOV 

Ponedeljek, 20. november ob 10:00 (Linhartova 13, 2. nadstropje- učilnica 216)  

Ker se bliža adventni čas, bomo poiskali novoletne okraske in praznično okrasili dom. 

Tokrat bomo z nekaj domišljije izdelali malce drugačne venčke, ki bodo uporabni tudi 

prihodnje leto. Uporabili bomo različne materiale, kot so darilni trakovi, dekorativni 

material, bunkice, perlice, pentlje, itd.)  

IZDELAVA ŠALA IZ STARIH MAJIC 

Četrtek, 30. november ob 9:00 (Linhartova 13, 2. nadstropje- učilnica 216)  

Če imate radi unikatne stvari, ki so hkrati tudi uporabne, se nam pridružite na 

delavnici, na kateri bomo  iz starih/ rabljenih /odsluženih majic  izdelali unikaten šal, s 

katerim se boste lahko greli v zimskih dneh ali ga uporabili kot modni dodatek.  

S seboj prinesite majico (lahko tudi več majic), ki je ne potrebujete več.  
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KREATIVNE DELAVNICE 

UMETNOST– LIKOVNA DELAVNICA RISANJA 

Torek, 7. in 21. november ob 10:00 (Linhartova 13, 2. nadstropje- učilnica 216)  

V novembru nadaljujemo z likovno delavnico, kjer pod vodstvom mentorice Ane Baucar Miklič 

udeleženci ustvarjajo in raziskujejo različne tehnike. Na prvem sklopu delavnic Risanje korak za korakom vas 

mentorica praktično seznani s tem, kakšne možnosti nam ponuja svinčnik, da se lahko risanja kot ljubiteljske 

dejavnosti nauči vsakdo. Pri tem seveda ne manjka tudi likovne teorije, ki je osnova za slikanje. Ob zaključku 

delavnice razstavimo najboljša dela. ZAPRTA SKUPINA!  

DELAVNICA KVAČKANJA 

Torek, 7. in 28. november ob 14:00 (Linhartova 13, 2. nadstropje- učilnica 216)  

Se želite naučiti kvačkati in izdelati zimski šal, kapo ali nekaj po vaših željah? Potem bomo 

veseli vaše udeležbe na delavnici kvačkanja. S pomočjo mentorice se boste naučili osnov 

kvačkanja.  
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KREATIVNE DELAVNICE 

UMETNOST– SLIKARSKA DELAVNICA 

Sreda, 22. in 29. november ob 9:00 (Linhartova 13, 2. nadstropje, učilnica 216)  

Odrasli, ki so v svojem življenju socialno aktivni ter se ukvarjajo z umetnostjo, ohranijo svojo vitalnost in zdravje 

veliko dlje. Kvaliteta njihovega življenja se opazno poviša, saj slikanje ponuja svobodo izražanja, pomaga pri 

lajšanju stresa ter obremenitvah, poskrbi za sprostitev napetosti, prav tako pa s slikanjem treniramo svoj spomin. 

Priporočljivo je slikati na svežem zraku, ob bregovih reke ali v gozdu. Za našo delavnico predznanje risanja in 

slikanja ni potrebno. Umetnica Svetlana vas bo postopoma vodila do kreacije vaše umetniške mojstrovine. Naš 

motiv bosta cvetje in zimska pokrajina. Ob koncu 

delavnice boste domov odšli s svojo mojstrovino in 

polni pozitivnih emocij. Preživite svoj čas ustvarjalno in 

odkrijte talent v sebi!  
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MISELNE AKTIVNOSTI 
 
ŠOLA SPOMINA 

Četrtek, 16. november 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, 16. november 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, 22. in 29. november 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, 8. november 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, 7. in 14. november 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, 17. november, in ponedeljek, 27. november, 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 

KARIERNI HITRI ZMENKI  

Sreda, 22. november ob 12:00 (Kališnikov trg 12, učilnica 2) 

V današnjem instant svetu ne potekajo hitri zmenki le na področju zasebnih odnosov, temveč 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 60 sekundah, lahko pa se boste preizkusili tudi v praksi. 

Pogoj za dobro predstavitev je predvsem v poznavanju samega sebe in svojih kompetenc.                                                                                        
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OSEBNOSTNA RAST 

MISLI, ČUSTVA IN BESEDE, KI KROJIJO NAŠA ŽIVLJENJA (»MOČ« MISLI, ČUSTEV IN BESED) 

Torek, 21. november ob 10:00 (Kališnikov trg 12, učilnica 2)  

Ste že ugotovili, da se ob določenih mislih počutite odlično, spet ob drugih zelo malodušno? Kaj pa besede? Ste 

doživeli, da vas je izrečena beseda vašega sogovornika prizadela, ujezila, ponižala ali pa spravila v dobro voljo, dala 

zagon in spravila v akcijo, da bi lahko »gore premikali«? Vas pogosto vodijo čustva ali vi vodite njih? Se vam je 

zgodilo ravno to, česar ste se bali in niste želeli? Ali se vam določene situacije vedno znova ponavljajo in se vam zdi, 

da ste v »začaranem krogu«? Ali veste, da je večina bolezni in naših življenjskih situacij posledica naših misli in 

besed? Odločite se in si vzemite čas za ta seminar, saj lahko v veliki meri izboljša vaše odnose, posle in življenje.   

Predavateljica Nena Dautanac je motivacijska govornica, ki govori iz izkušenj 

in svoja predavanja podkrepi s primeri iz prakse. Njeno temeljno poslanstvo 

sta razvijanje celostne posameznikove osebnosti in njegovih potencialov.  
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OSEBNOSTNA RAST 

»RAZVEZE« 

Ponedeljek, 13. november ob 16:00 (Linhartova 13, 2. nadstropje, učilnica 216)  

Na delavnici bomo govorili o tem, kako uspešno razmejiti starševstvo in partnerstvo po razvezi. Predvsem se bomo 

posvetili občutkom, ki jih otroci čutijo ob razvezi staršev, o stiskah, ki jih doživljajo ter kako umiriti otroka in mu na 

primeren način obrazložiti novo situacijo. Govorili bomo tudi o tem, kako pomiriti te občutke ter z njimi lažje živeti. 

Delavnica je namenjena vsem razvezanim staršem in staršem v postopku razveze, ki bi želeli izvedeti, kako po 

razvezi živeti z novo nastalo situacijo ter kako otrokom pomagati prebroditi stiske, ki jih doživljajo.  

 

Delavnico bosta vodili Marjana Frantar, terapevtka na 

Študijsko-raziskovalnem centru za družino v Ljubljani ter 

Urška Pevec Repnik, stažistka na Študijsko raziskovalnem 

centru za  družino. 
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OSEBNOSTNA RAST 

 

 

 

MOJ NAJSTNIK SE JE ZNAŠEL V STISKI. KAJ SEDAJ? 

Ponedeljek, 20. in 27. november ob 18:00 (Linhartova 13, 2. nadstropje, učilnica 216)  

Na delavnici boste udeleženci/starši spoznavali razvojne potrebe najstnikov, kako in s kakšnim vedenjem kažejo 

stisko, zakaj in na kakšen način se vedno bolj oddaljujejo od svoje družine in postajajo del nove družine – vrstnikov. 

Spoznavali boste, kako (ponovno) vzpostaviti stik s svojim najstnikom. Delavnica je namenjena staršem, ki pri svojih 

najstnikih opažajo stiske v odraščanju, oddaljevanje od družine in vedno večjo pripadnost vrstniškemu svetu. 

Dobrodošli tudi učitelji in vsi drugi strokovni delavci, ki delajo z mladostniki.  

 

Delavnico bo vodila Polona Greif, univ. dipl. socialna pedagoginja, ZDT, 

strokovna delavka na programu »Informacijski in svetovalni program za 

otroke in mladostnike«, ki poteka na ŠRCD-ju. 
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RAČUNALNIŠTVO IN NOVE TEHNOLOGIJE 

 

IKT - NADALJEVALNI RAČUNALNIŠKI TEČAJ 

Četrtek, 2., 9. in 16. november ob 9:00 (Vojkova 1, učilnica 6) 

Na nadaljevalnem računalniškem tečaju bomo pogledali, kako nam Googlove storitve lahko olajšajo vsakdan. 

Poleg pošiljanja e-pošte in brskanja po spletu se bomo naučili še uporabe Googlovega koledarja in zemljevidov. 

Googlove storitve bomo preizkušali tudi na pametnih napravah in ugotovili, katere so 

najbolj uporabne aplikacije in kako si jih lahko brezplačno naložimo.  

Pogoj za vključitev je predhodno ustvarjen Gmailov e-

naslov ter dostop do njega. 
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RAČUNALNIŠTVO IN NOVE TEHNOLOGIJE 

E-POŠTA 

Petek, 24. november ob 9:00 (Vojkova 1, 2. nadstropje, učilnica 6) 

Ste si kdaj želeli komunicirati s svojimi sorodniki, prijatelji, znanci, morda celo delodajalci, preko e-pošte, pa to ni 

bilo mogoče, ker ne znate uporabljati e-pošte? Ste želeli preko interneta morda naročiti kakšen izdelek ali storitev, 

pa se niste mogli registrirati brez aktivnega e-naslova? Potem vabljeni, da se nam pridružite. 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.  

Aktiven e-naslov je mnogokrat tudi pogoj, da se lahko udeležite katere od 

delavnic s področja računalništva ali nove tehnologije. 
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PLESNE DELAVNICE 

BREZPLAČNE PLESNE DELAVNICE ZA STAREJŠE ODRASLE S PLESNO ŠOLO BOLERO  

Četrtek, 2., 9., 16. in 23. in 30. november ob 10:00 (Plesna šola Bolero) 

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   

 


