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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  
 
OSNOVE ASTROLOGIJE  

Torek, 10., 17. in 24. oktober ob 14:00 (Linhartova 13, učilnica 216) 

Si želite bolje spoznati samega sebe? Natalna karta je vezana na položaj planetov ob našem rojstvu.  

Na delavnici, ki bo potekala v treh delih, boste s pomočjo računalniškega programa izdelali svojo rojstno karto. 

Spoznali boste, kako posamezni planeti vplivajo na vaše življenje, se 

naučili enostavne analize astrološke karte in tudi s pomočjo astrologije 

odkrivali  vaše poslanstvo. Za natančno izdelavo karte potrebujete datum, 

uro in kraj rojstva. 
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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 bo potekalo  vsak petek med 17. in 18. uro. Obsega 10 delavnic, ki sestojijo iz avdio, 

video in brezplačnih pisnih materialov.  

3. srečanje: NOTRANJA MOČ 

Petek, 6. oktober ob 17:00 (Kališnikov trg 12, učilnica 3) 

»Nekaj v tebi je večje kot vse tvoje dobre in slabe plati.« 

4. srečanje: SAMOZAVEDANJE 

Petek, 13. oktober ob 17:00 (Kališnikov trg 12, učilnica 3) 

»A tudi če zdiš samemu sebi še tako neznaten, ne moreš pozabiti čudeža, kot je prihajanje in odhajanje diha … » 
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IZOBRAŽEVANJE 

 

IZOBRAŽEVANJE ZA MIR - delavnico sestavlja 10 srečanj 

5. srečanje: JASNOST 

Petek, 20. oktober ob 17:00 (Kališnikov trg 12, učilnica 3) 

»Ali veš, kaj je dobro zate? Preden odgovoriš na to vprašanje, bi te rad spomnil, da si takrat, ko si bil zelo mlad, 

vedel, kaj je dobro zate.« 

 

4. srečanje: RAZUMEVANJE 

Petek, 27. oktober ob 17:00 (Kališnikov trg 12, učilnica 3) 

»Prisluhni preprostosti svojega obstoja. Mir je povezan z neopredeljivim, 

s preprostostjo in mogočnostjo prihajanja in odhajanja diha.»  
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ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA 

 

KUHARSKA DELAVNICA: DOMAČI JABOLČNI ZAVITEK 

Torek, 10. oktober ob 14:00 (Kališnikov trg 12, prostor za druženje) 

Jesen prinese mnogo plodov, med njimi tudi jabolka, ki jih lahko v kuhinji uporabimo na mnogo načinov. Tokrat 

bomo na kuharski delavnici skupaj pripravljali domači jabolčni zavitek iz pirinega testa. Pirina moka se še posebej 

priporoča za vse, ki imajo težave z uživanjem pšenične moke in jo lahko uporabljamo kot sestavino pri zdravem 

prehranjevanju. 

Delavnico vodi: Ula Hribar Babinski, dipl. ms iz Združenja iz bube v 

metulja.  
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                  KREATIVNE DELAVNICE 

 IZDELAVA ZAPESTNIC 
  Petek, 13. oktober ob  10:00 (Linhartova 13, 2. nadstropje- učilnica 216)  
 

Bi radi sami ustvarili zanimiv in iskan modni dodatek? Na naši kreativni delavnici boste s 

pomočjo macrame metode izdelali zapestnico, ki jo boste lahko poklonili kot darilo ali pa z njo 

popestrili vaš zunanji izgled. 

 GRAFIKA 
  Torek, 17. oktober ob 9:00 (Linhartova 13, 2. nadstropje- učilnica 216)  

  Ko govorimo o grafiki, običajno mislimo na odtis jedkanice, kjer s kislino v kamnu naredimo 

motiv oziroma sliko in jo odtisnemo. Prve takšne plakate s podobami Moulin Rouge kan-kan 

plesalk je naredil francoski slikar Henri de Toulouse-Lautrec, edini slikar, čigar sliko Ikarus so 

sprejeli v muzej Louvre v Parizu. Za našo delavnico bomo grafiko malo prilagodili in pri izdelavi 

poljubnih motivov uporabili linorez, v katerega bomo z dletom odtisnili želeni motiv. 
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KREATIVNE DELAVNICE 

 UMETNOST– LIKOVNE DELAVNICE 

 Torek, 3., 10. in 24. oktober ob 10:00 (Linhartova 13, 2. nadstropje- učilnica 216)  

V oktobru pričenjamo z likovnimi delavnicami, kjer boste pod vodstvom mentorice Ane Baucar Miklič ustvarjali in 

raziskovali različne tehnike. Pričeli bomo z delavnico Risanje korak za korakom, kjer vam bomo predstavili, kakšne 

možnosti nam ponuja svinčnik, da se lahko risanja kot ljubiteljske dejavnosti nauči vsakdo, predvsem pa si jo lahko 

vsakdo privošči. Risanje, podprto z likovno teorijo, je osnova za slikanje. Delamo po opazovanju (predmetov), 

spodbujamo domišljijo, kritiko sprejemamo, da se nekaj naučimo in se pri tem spodbujamo. Ob zaključku delavni-

ce razstavimo najboljša dela.  
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KREATIVNE DELAVNICE 

UMETNOST– LIKOVNE DELAVNICE 

Vsebina delavnic: 1. izbor delovnega materiala, delovni prostor; 2. naučiti se videti, umetnost gledanja, temelj-

ne oblike; 3. kompozicija - razvrstitev posameznih elementov; 4. perspektiva; 5. svetloba -  senca; 6. risba in skica. 

V torek, 3. 10. ob 10.00, bo potekalo uvodno srečanje, na katerem se boste dogovorili, katere pripomočke potre-

bujete za udeležbo na delavnici risanja.  

IZDELAVA MANDAL IZ CD PLOŠČ 

Ponedeljek, 9. oktober ob 9:30 (Linhartova 13, 2. nadstropje- učilnica 216)  

Zgoščenka (kratica CD, compact disc) je optični disk, ki ga sicer uporabljamo za zapisovanje digitalnih podatkov. Na 

kreativni delavnici bomo zgoščenko uporabili popolnoma v drugačen namen. Iz nje bomo namreč izdelovali man-

dale. Mandala služi kot osnovni simbol pri osredotočanju, osebnostnem proce-

su, meditaciji ter za zaščito in zdravljenje. Risanje in barvanje mandal nas po-

mirja in dviga našo zavest. 
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MISELNE AKTIVNOSTI 
 
ŠOLA SPOMINA 

Četrtek, 19. oktober 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, 26. oktober 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, 4. in 18. oktober ob 9:00  (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.   

 

 V DIHANJU JE MOČ  

Sreda, 11. oktober 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                    

Ponedeljek, 16. in 23. oktober ob 9:00  (zbirno mesto: 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 Poti spominov in tovarištva (PST), se naučili 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 

Sreda, 25. oktober in ponedeljek, 30. oktober 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 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 

Sreda, 25. oktober 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 

V ISKANJU SOČUTJA DO SEBE 

Ponedeljek, 16. oktober ob 16:30 (Kališnikov trg 12, učilnica 3)  

Današnji čas nam s hitrim tempom in ogromno zadolžitvami predstavlja izziv, kako znotraj vseh vlog in ob vseh obve-

znostih, ki jih opravljamo, najti dovolj nežnosti in sočutja do sebe. Odnos do nas samih, 

čas za sebe in za lastne potrebe ter želje je pomemben gradnik kvalitete medsebojnih 

odnosov, ki jih živimo z drugimi. Ko smo postavljeni pred različne vsakodnevne preiz-

kušnje, imamo občutek, da je včasih težko, da ne zmoremo sami, da je vsega preveč … 

Na predavanju psihologinje dr. Sabine Šenk Jurič bomo govorili o tem, kaj lahko naredi-

mo sami, v prvi vrsti za sebe in posledično tudi za naše partnerje, otroke, starše, soro-

dnike, sodelavce, …  Avtorica bo predstavila tudi svojo knjigo z naslovom Kako najti moč 

za samopomoč?  
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OSEBNOSTNA RAST 

INTUICIJA IN UM 

Sreda, 11. oktober ob 12:00 (Linhartova 13, 2. nadstropje, učilnica 216)  

Kaj je intuicija in kaj je um? Kako lahko uporabljamo um in intuicijo v harmonijji ter kako se razlikujeta ter dopolnjujeta? 

Ali lahko izboljšamo našo intuicijo tako kot lahko izboljšamo naše umske sposobnosti? Pridružite se predavanju dr. Fer-

rya Stepančiča, kjer bomo skozi teorijo in prakso izvedeli, kako izboljšati in udejaniti našo intuicijo v vsakdanjem življe-

nju. 

PARADOKS SODOBNEGA STARŠEVSTVA 

Četrtek, 12. oktober ob 12:00 (Linhartova 13, 2. nadstropje, učilnica 216)  

Današnji starš ima na razpolago nešteto informaciji in pripomočkov, kako pomagati otroku, da postane samostojen in 

uspešen v življenju. Čeprav je starš veliko bolje in dalj časa vključen v otrokovo življenje kot njegovi predhodniki, se obe-

nem sooča s strahom, da za otroka ne naredi dovolj. Veliko staršev občuti preobremenjenost in strah, da niso dovolj 

dobri, da jim vzgoja ne uspeva. Pridružite se predavanju dr. Ferrya Stepančiča, kjer bomo razpravljali o vzrokih za preo-

bremenjenost in negativno počutje staršev ter o korakih za izhod iz krize tako na družinski kot tudi na družbeni ravni. 
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OSEBNOSTNA RAST 

ČLOVEŠKE VREDNOTE: POZABLJEN TEMELJ SREČNEGA DOMA 

Petek, 27. oktober ob 10:00 (Linhartova 13, 2. nadstropje, učilnica 216)  

V zadnji petdesetih letih se število ločitev v slovenski družbi nenehno veča. Zakaj prihaja do vse večjega števila 

nesrečnih partnerstev? Na čem temelji sreča družine? Kakšna je naša vloga v domu in kako premagamo svoje slabe 

lastnosti? Kako odigramo svojo vlogo matere/sina/moža na najboljši način z razvojem človeških vrednot v našem 

vsakdanjem življenju. Pridružite se predavanju dr. Ferrya Stepančiča v skupnem odkrivanju svojega najboljšega jaza. 

POT DO SAMEGA SEBE, POT DO ZLATA-OD SOKRATA DO DANES 

Ponedeljek, 30. oktober ob 10:00 (Linhartova 13, 2. nadstropje, učilnica 216)  

Ali je res naš facebook staus bolj pomemben od našega resničnega statusa – počutja? Že sam Sokrat nam je povedal 

za zaklad srečnega življenja, sami pa smo tisti, ki se moramo podati na pustolovščino za zakladom. Na koncu 

spoznamo, da se cilj konča tam, kjer se je pot tudi začela. Pridružite se dr. Ferryu Stepančiču na predavanju od 

Sokrata do danes. 
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RAČUNALNIŠTVO IN NOVE TEHNOLOGIJE 

 

IKT - NADALJEVALNI RAČUNALNIŠKI TEČAJ 

Četrtki, 19. in 26. oktober ob 9:00 (Vojkova 1, učilnica 6) 

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

leg pošiljanja e-pošte in brskanja po spletu se bomo naučili še uporabe Googlovega ko-

ledarja in zemljevidov. Googlove storitve bomo preizkušali tudi na pametnih napravah 

in ugotovili, katere so najbolj uporabne aplikacije in kako si jih lahko brezplačno naloži-

mo. Pogoj za vključitev je predhodno ustvarjen Gmailov e-naslov ter dostop do njega. 
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RAČUNALNIŠTVO IN NOVE TEHNOLOGIJE 

DELAVNICA DIGITALNE FOTOGRAFIJE 

Petek 13. oktober ob 9:00 (Vojkova 1, 2. nadstropje, učilnica 6) 

Na delavnici se boste pod vodstvom mentorice učili, kako prenašati in obdelati 

fotografije iz različnih medijev. S seboj prinesite fotografije na poljubnem mediju, 

lahko je to USB, telefon, e-mail. Zaželeno oziroma priporočljivo je, da imate aktiven 

elektronski naslov in dostop do njega. 

PROSTRANOST 3D TISKA 

Sreda, 18. oktober ob 9:00 (Linhartova 13, 2. nadstropje, učilnica 216) 

Dohajate tehnološki razvoj? 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 že, kaj bo in kaj sledi v 3D-tehnologiji.  
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PLESNE DELAVNICE 

BREZPLAČNE PLESNE DELAVNICE ZA STAREJŠE ODRASLE S PLESNO ŠOLO BOLERO  

Četrtek, 5., 12., 19. in 26. oktober 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   

 

 


