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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, 10. april ob 9h (Linhartova 13, 2. nadstropje - učilnica 216) 
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.  

 
DEMENCA IN IZKUŠNJE SVOJCEV 
Petek, 14. april ob 11h (Linhartova 13, 2. nadstropje - učilnica 216) 
Vas zanima, kako izgleda skrb za osebo z demenco in kakšni občutki se  vam lahko ob tem porajajo? 
Pridružite se nam na delavnici, kjer bomo v sodelovanju s Spominčico—slovenskim združenjem za 
pomoč pri demenci govorili o občutjih, ki spremljajo svojce pri skrbi za obolele, od krivde, nemoči, 
strahu, jeze in kjer boste lahko podelili tudi svoje izkušnje.  
 

DELOVNO PRAVO—POGODBA O ZAPOSLITVI 
Torek, 18. april ob 17h (Linhartova 13, 2. nadstropje - učilnica 216) 
Pridružite se izobraževalni delavnici, kjer boste izvedeli vse, kar vas zanima v povezavi z odpovedjo 
pogodbe o zaposlitvi: kakšni so možni načini odpovedi pogodbe, v čem se razlikujejo, kakšne so 
posledice enega ali drugega načina odpovedi, kakšne pravice imate (odpravnina, koriščenje 
dopusta, nadomestilo za brezposelnost, ipd.) in kako uveljavljate ob tem svoje pravice (na sodišču, 
preko mediacije, ipd.)  

 

 

https://www.google.si/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.grad-tolmin.si%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F03%2F004.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.grad-tolmin.si%2F%3Fp%3D237&docid=A_6A2bYqzvr69M&tbnid=hkjux0dBCVUnmM%3A&vet=10ahUKEwiqg8Wa0fbSAhWF0RQKHapXC9sQMwg
https://www.google.si/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fdata.si%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2Fpreklic_pogodbe.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fdata.si%2Fblog%2F2016%2F05%2F03%2Fredna-odpoved-pogodbe-o-zaposlitvi-iz-razloga-nesposobnosti%2F&docid=lUir3StCNOogPM
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                  KREATIVNE DELAVNICE 

USTVARIMO SLIKE IZ SUHEGA CVETJA 
Petek, 7. april ob 14.00h (Linhartova 13, 2. nadstropje - učilnica 216) 
Vabljeni na delavnico, kjer boste umetniške slike izdelovali iz suhega, na travniku nabranega cvetja, s 
katerim si lahko na enostaven in ugoden način polepšate marsikateri prostor svojega doma.  

 

RISANJE PORTRETOV 
Torek, 11. april ob 9.00h (Linhartova 13, 2. nadstropje - učilnica 216) 
Pravijo, da je obraz navzven obrnjeno srce, zato je vsak obraz unikaten, poseben in srčen. Kako pa slednji 

izgleda, ko ga spravite na papir? Pridružite se nam na delavnici, kjer se boste lahko preizkusili v risanju 

portretov. S seboj lahko po svoji želji prinesete fotografijo osebe, čigar portret želite ustvariti.    

PISANKE S SERVIETNO TEHNIKO 
Petek, 14. april ob 14.00h (Linhartova 13, 2. nadstropje - učilnica 216) 
Približuje se praznik Velike noči in s tem praznično obarvana jajca oziroma pisanke. Da boste na okrasitev in 
izmenjavo pisank dobro pripravljeni, se nam pridružite na delavnici, kjer bomo jajca okraševali s servietno 
tehniko.   
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        MISELNE AKTIVNOSTI 
 
ŠOLA SPOMINA 
Četrtek, 13. april ob 9:30h (Linhartova 13, 2. nadstropje- učilnica 216) 

 
Razmigajte svoje možgane in se nam pridružite pri urjenju spomi-
na, odziva in samorefleksije. Vodena šola spomina vključuje različ-
ne verbalne, fizične, miselno-logične ter kreativno-interaktivne 
vaje in igre, ki pozitivno vplivajo na kognitivne funkcije, čustva in 
počutje.     
 

                                  

 

 

 



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

 

 

     GIBALNE AKTIVNOSTI 

NORDIJSKA HOJA 
Ponedeljek, 3. in 10. april 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 se dobro ogreli. 
 S seboj prinesite nordijske ali pohodne palice.  

 
V DIHANJU JE MOČ (2X na isti dan—dopoldne in popoldne)  
Sreda, 5. april ob 9h (Vojkova 1, pritličje) in sreda, 5. april ob 17h (Linhartova 13, 
učilnica 216) 
Pridružite se Brigiti Jevnikar in spoznajte osnove dihalnih tehnik in sistema DIHAŠ.SI, ki so 
se pokazali kot učinkoviti za vsakega posameznika. Vabljeni delavnico, po kateri boste čutili dvig življenjske energije in raz-
položenja. Razbremenili se boste slabih občutij, negativnih emocij, napetosti in stresa.  

 
JOGA NA CELOSTEN NAČIN                    
Sreda 12. in 19. april ob 9h  (Vojkova 1, pritličje) 
Razgibajte, umirite in predihajte svoje telo na učinkovit način tehnik, ki povezujejo duha in te-
lo. 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.   



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

 

ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA 

RAZMIGAJMO NAŠE TELO IN UM 
Četrtek, 13. april ob 13h (Kališnikov trg 12, učilnica 3) 
S pomladjo se začnemo prebujati iz zimskega spanja s povečano rekreacijo, vadbami za 
izboljšanje fizične kondicije, vendar pa ne smemo pozabiti, da ne le naše telo, tudi um potrebuje 
stalen trening, da ostane kar se da aktiven in ga bomo lahko s pridom še dolgo 
uporabljali. Možgani tako kot ostale mišice potrebujejo trajne dejavnosti.  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. 
 
 

NARAVNA KOZMETIKA 
Petek, 21. april ob 9h (Linhartova 13, 2. nadstropje, učilnica 216) 
Naravna kozmetika je vse tisto, kar je dobro tako za želodec kot tudi za kožo.  
Za želodec velja: zajtrk, kosilo, večerja. Za nego kože pa: čisti, navlaži, neguj. Domača kozmetika, v 
kateri je hladno stiskano oljčno olje, olje kokosa ali pečk grenivke glavna sestavina, dela čudeže in 
dosega boljšo kakovost od tiste, ki jo prodajajo v drogerijah in je polna močnih kemikalij, ki jih v 
dobri veri v reklame nanašamo na svoj obraz. Na delavnici bomo predstavili izdelavo različnih 
naravnih pripomočkov, kot so balzam za ustnice, trdi parfum, domači piling... 
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ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA 

 

KREPČILNI RAZSTRUPLJEVALNI NAPITEK ZA POMLADNE DNI 
Torek, 4. april ob 9h (Linhartova 13, 2. nadstropje- učilnica 216) 
 
Spoznajte sestavine in načine, s katerimi si lahko pomagate pri razstrupljanje svojega telesa ter se nam pridružite pri 
pripravi zelenjavno sadnih napitkov za pomladne dni, s katerimi boste z lahkoto premagovali pomladansko utrujenost ali 
prehlad in telesu omogočili, da bo preskrbljeno s potrebnimi vitamini tekom celega dneva. Smoothiji so odličen način, da 
si zagotovite kar največji odmerek folne kisline, ki jo imenujemo tudi vitamin B9 ali folacin, katerega potrebuje naše 
telo, da lahko proizvaja nove celice.  Zelo veliko folne kisline je v zeleni listnati zelenjavi in surovem sadju. Krepčilni 
spomladanski napitki so tudi polni vitamina C in  vlaknin, ki kot goba posrkajo toksine v teles.  
 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.google.si/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.gimmesomeoven.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F01%2Frainbow-smoothies.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.gimmesomeoven.com%2Fpeanut-butter-banana-smoothie-recipe%2F&docid=k5CoAj31kmuVDM&tbnid=Jm_e--aVD6
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OSEBNOSTNA RAST 

NLP—NEVROLINGVISTIČNO PROGRAMIRANJE  
Torek, 18. april ob 9h (Linhartova 13, 2.nadstropje– učilnica 216) 
Vabljeni na uvodno delavnico NLP (nevrolingvističnega programiranja), kjer se boste seznanili 
z osnovami VAKOG (vizualni, avditivni, kinestetični, olfaktorni, gustatorni tipi) in odgovorili na 
vprašanje, kaj so misli. Skozi različne vaje bomo ugotavljali, kaj pomenijo različni očesni 
premiki in kako si jih razlagamo. Eden od ključnih procesov pri osebnostnem spreminjanju je 
tudi tehnika New Behaviour Generator – NBG, oziroma ustvarjalec novega vedenja, ki jo 
lahko uporabimo v skoraj vseh situacijah, ki zahtevajo osebno fleksibilnost. Naučili se bomo, 
kako lahko pridobimo neko novo vedenje ali izboljšamo neko naše že obstoječe vedenje. 

AKTIVNO POSLUŠANJE 
Sreda, 19. april ob 10h (Linhartova 13, 2.nadstropje– učilnica 216) 
Ljudje smo po naravi socialna bitja. Socialni stiki v skupini, tudi v šoli odločilno določajo 
naravo učenja in sporazumevalnega procesa. Poslušanje je temeljno načelo pedagoškega 
dela. Pri nastajanju znanja in razumevanja vsebin ni pomembno samo učenčevo poslušanje, 
ampak tudi govorjenje in medsebojna povezanost teh dejavnosti, torej povezanost med 
govorcem in poslušalcem. Premalo je poudarka na učiteljevem poslušanju in učenčevem 
govorjenju. Zato je treba poslušalsko vedenje ozaveščati ter si zavestno prizadevati za 
usvojitev kakovostnega poslušalskega vedenja, tudi z vajo. Pridružite se dr. Ferry Stepančiču 
na delavnici, kjer boste pridobili nova znanja, kako s poslušanjem sebe in drugih uspešno 
predati in prejeti informacije in znanje ter vzpostaviti dober medsebojni odnos. 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD7Ojy0_bSAhXDUBQKHYSAAswQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Finstituteofsales.co.nz%2Flearn%2Ftraining%2Factive-listening-for-sales%2F&bvm=bv.150729734,d.d24&psig=AFQjCNGKzv
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OSEBNOSTNA RAST 

SKUPINA ZA SAMOPOMOČ—vzgoja in adolescenca 
Ponedeljek, 3. april ob 16:30h (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 

 Ko vzgoja ne uspe, kaj storiti? 
 
Izvajalci: Študijsko-raziskovalni center za družino v Ljubljani. Staš Žnidar, stažist terapevt Zakonske in družinske terapije, 

mag. Zakonskih in družinskih študij.  

 
 

https://www.google.si/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi.huffpost.com%2Fgen%2F2645576%2Fimages%2Fo-TEENAGERS-facebook.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.com%2Fkate-russell%2Fwhy-teenagers-dont-talk-to-their-parents_b_6725700.html&docid=OstTFS1CvtH7T
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OSEBNOSTNA RAST 

PODPORNA SKUPINA ZA RAZVEZANE STARŠE TER POSLEDICE RAZVEZE ZA OTROKE 
Četrtek, 6., 13. in 20. april ob 16:30h (Kališnikov trg 12– učilnica 2 ) 
 
Ustvariti si lastno družino na temeljih ljubečega in spoštljivega partnerskega odnosa, je 

osnovna potreba večine ljudi ter vir sreče in zadovoljstva v življenju. Kaj pomeni, ko 

partnerski odnos postane vir bolečine, se s partnerjem ne zmoreta slišati ter se odločita 

hoditi vsak po svoji poti? Ločitev je nekaj kar ne načrtujemo, ko se odločimo za odnos in 

družino. Je vedno boleča in stresna, tako za starše kot za otroke.  

V sklopu delavnic bomo govorili o posledicah razveze za starše in otroke, ter naslovili 

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 

DELAVNICA ZA RAZREŠEVANJE ČUSTVENIH STISK DRUGAČNOSTI ZA MLADE IN OTROKE 
Ponedeljek, 24. april ob 12:30h (Kališnikov trg 12 – učilnica 2 ) 
 
Na delavnici bomo govorili o tem, kako udeleženci občutijo drugačnost, kako se z njo spopadajo ter 

katere izzive jim to predstavlja. Predvsem se bomo posvetili občutkom, ki jih udeleženci doživljajo v 

vključevanju v vsakdanje življenje (družina, šola, prijatelji, …) ter kako te občutke pomiriti ter z 

njimi lažje živeti. 

 

Komu je delavnica namenjena: 

Delavnica je namenjena vsem otrokom in mladim, starim od 15 do 25 let, ki bi želeli o sebi izvedeti nekaj drugačnega. 

 

Izvajalki: 

Anja Grilc, zaposlena na Študijsko-raziskovalnem centru za družino v Ljubljani ter Maja Kvartič, absolventka na Fakulteti za 

psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda.  

 

https://www.google.si/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.zpm-idrija.si%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F10%2Fotrok.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.zpm-idrija.si%2Fpage%2F9%2F&docid=tPpET9plQs9pHM&tbnid=tjV_YL_yg_n0XM%3A&vet=10ahUKEwjUtrW51fbSAhUFUhQKHT6MA-4QMw


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

 

DRUŽABNE IGRE 
 

BRIDŽ 

Ponedeljek, 3., 10., 24. april 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 

Sreda, 26. april 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 

USPEŠNA KOMUNIKACIJA - drugačen, nenapačen (nadaljevanje) 
Četrtek, 6. april ob 12h (Kališnikov trg 12, učilnica 2) 
 
Zakaj ne razumemo obnašanje nekaterih ljudi, čeprav verjamemo, da so čisto razumni? Zakaj z 
nekaterimi nimamo posebnih težav in z drugimi nikoli ne pridemo skupaj. Ste mogoče hitra raketa in ne dojamete, zakaj 
morajo nekateri celo govoriti počasi? Ste užaljena tašča, ki nikoli ne naredi nič prav za svojo snaho? Ste mož, ki bi končno 
rad razumel, kaj hoče žena, če ste vendar naredili vse tako, kot je rekla!? In mama, ki ne razume, kako je njen otrok lahko 
tako drugačen od nje, saj ga je vendar rodila? Na delavnici boste na igriv način spoznali abecedo osebnostnih tipov, da 
bodo razlike med nami manjše in razumevanje boljše. 

 
HITRI ZMENKI 
Četrtek, 20. april 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.  



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

 

TRG DELA 

POSLOVNA (SAMO)PREZETACIJA V ANGLEŠKEM JEZIKU 
Četrtek, 20. april ob 10h (Kališnikov trg 12, učilnica 3) 
 
Vabljeni na delavnico, na kateri boste v angleškem jeziku spoznali pomembno terminologijo v poslovnem svetu ter se v 
primeru iskanja dela v tujini ali mednarodnem podjetju podrobneje seznanili z dobro pripravo življenjepisa, spremnega 
pisma in ustne predstavitve v angleškem jeziku.  
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