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MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE LJUBLJANA 

 

Spoštovani. 

 

V Javnem zavodu Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana uspešno 

vodimo projekt Center medgeneracijskega učenja Ljubljana, ki se je letošnje leto 

razširil v Medgeneracijsko središče Ljubljana. Ob podpori Ministrstva za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Mestne občine Ljubljana skozi 

celo leto organiziramo brezplačne aktivnosti, namenjene  vsem generacijam, še posebej pa starejši 

populaciji, upokojencem in delovno aktivnim ter socialno ogroženim, ki si želijo plodnega in 

kakovostnega staranja, druženja, učenja novih veščin, opolnomočenja z novimi znanji, prenosa znanj in 

izkušenj ter medgeneracijskega sodelovanja.    

        

Vse delavnice so za uporabnike BREZPLAČNE! 

Vabljeni na raznovrstne vsebine.                                                                             Mag. Bojan Hajdinjak 

                                                                                                                                                            Direktor                                    

Več informacij na:  

https://www.facebook.com/cmulj/ 

http://www.cene-stupar.si/      
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IZOBRAŽEVANJE  

 
ALI SI UPATE NA BORZO?  
Sreda, 14. december ob 11.00h  (Linhartova 13, 2. nad. - učilnica 216) 
Na delavnici bomo spregovorili o tem, kdo potrebuje trgovalni račun in zakaj ter kako si upati biti na borzi. Dobro 

je, če trgovalni račun potrebujemo, ker to pomeni, da so naše delnice nekaj vredne. Kdo so bik, medved in še kaj 

je pomembno, da vemo o borzi.      

 

 
 

AKTIVNOSTI ZA OSEBE Z DEMENCO  
Petek, 16. december ob 11.00h (Linhartova 13, 2. nad. - učilnica 216) 

V sodelovanju s Spominčico se nam tokrat pridružite na zanimivem predavanju, kjer 
bomo govorili o aktivnostih, ki so primerne za osebe z demenco, kako učinkovito 
organizirati prosti čas  in kako postopati pri negi oziroma osebni  higieni, ko je slednja 
otežena ali celo onemogočena.  
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                  KREATIVNE DELAVNICE 

IZDELAVA ADVENTNIH VENČKOV  
Torek, 6. december ob 9.00h (Linhartova 13, 2. nad. - učilnica 216) 
Mesec december je čarobni mesec v letu, ko si svoje bivalno okolje popestrimo z različnimi 
okrasnimi dodatki. Tako bo delavnica namenjena izdelovanju vencev za vaš dom, ki jih bomo 
izdelovali iz naravnih materialov.  

 
IZDELAVA OKRASKOV  
Četrtek, 8. december ob 13.00h (Linhartova 13, 2. nad. - učilnica 216) 
December je čas, ko lahko svoj kreativni potencial preizkusimo na različne načine. V okviru 
delavnice bomo izdelali različne božične okraske iz filca, s katerimi boste lahko  
Sami okrasili svojo smreko ali z njimi polepšali darila.   

 

IZDELAVA NAKITA IZ PERLIC 
Ponedeljek, 19. december ob 13.00h (Linhartova 13, 2. nad. - učilnica 216) 
Bi želeli preizkusiti svoje roke, kako so spretne? Vabljeni na delavnico, kjer bomo izdelovali 
nakit iz perlic.  
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        MISELNE USTVARJALNICE 
 
ŠOLA SPOMINA 
Četrtek, 8., in 15. december ob 9.30h (Linhartova 13, 2. nad.- 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.    
 

                                  

 

 

 

 



  
KONTAKT in PRIJAVE:  e-mail: nina.zivkovic@cene-stupar.si; tel: 030 646 939  

                                        

 

 
GIBALNE AKTIVNOSTI 

 
NORDIJSKA HOJA 
Petek, 2., 9. in 16. december ob 9.00h (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.  
 

JOGA NA CELOSTEN NAČIN                    
Sreda, 7. in 21. december ob 9.00h  (Vojkova 1, pritličje) 
Razgibajte, umirite in predihajte svoje telo. Spoznajte učinkovit način sprostitve duha 
in telesa. 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.   
 

   
 

 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR-6DPisPLAhWIbxQKHRnsD64QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.fitday.com%2Ffitness-articles%2Ffitness%2Fexercises%2Fwhat-is-hatha-yoga.html&psig=AFQjCNGx_OOF1k9n2AzObHSAmxi
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               ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA 
 
IZDELAVA DEKORATIVNIH DIŠEČIH SVEČK IZ NARAVNIH MATERIALOV 
Ponedeljek, 12. december ob 9.00h (Linhartova 13, 2. nad. - učilnica 216)  
Prihaja čas, ko v svojem domu pogosteje prižgemo svečo. Na delavnici boste 
spoznali način izdelovanja dekorativnih svečk iz naravnih materialov ter pridobili 
ideje za čajne svečke v dekoraciji.  
 
 

V DIHANJU JE MOČ 
Sreda, 14. december ob 9.00h (Vojkova 1, pritličje )  
Preizkusite se v  dihanju in si dvignite razpoloženje. Dosegli bomo, da boste bolj 
sijoči, nasmejani, saj se bomo razbremenili vseh strahov, napetosti in 
stresa. Spoznavali bomo osnove dihalne tehnike Brigite Jevnikar in sisteme 
DIHAŠ.SI, ki so se v njenih raziskovanjih pokazali kot učinkoviti za vsakega 
posameznika. 

 
 

http://xn--pga.si
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RAČUNALNIŠTVO IN TEHNOLOGIJA 

 

UPORABA PAMETNIH TELEFONOV 
Torek, 20. december ob 9.00h (Linhartova 13, 2. nad.– učilnica 216) 

Razmišljate o nakupu pametnega telefona ali pa ga že imate in bi se ga radi naučili uporabljati? Delavnica 
je namenjena spoznavanju osnovnih stvari na telefonu (spoznavanja ikon na telefonu, splošne nastavitve 
itd.) in funkcijam, ki jih telefon poleg telefoniranja in pošiljanja sporočil še ponuja.  
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OSEBNOSTNA RAST 
 

MOJA—VAŠA POT  
Ponedeljek, 19. december ob 10.00h (Linhartova 13, 2.nad.– učilnica 216) 
Vabimo vas na predavanje in opis lastne osebne izkušnje Borisa Ružiča—človeka z več poklici in raziskovalca 
življenja. V okviru delavnice se bomo dotaknili naslednjih vprašanj: kako najti svoje poslanstvo, kako svojo 
življenjsko pot voditi k uspehu in kako se v življenju premakniti naprej.    
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OSEBNOSTNA RAST 

LEPO JE BITI ŽENSKA  
Torek, 20. december ob 17.00h (Linhartova 13, 2.nad.– učilnica 216) 
Vsaka ženska si v današnjem času želi, da bi bila močna, uspešna in da bi se uspešno zoperstavila izzivom, ki 
jih ponuja življenje. Na videz se zdi, da živimo popolno življenje, v sebi pa čutimo praznino.  V okviru delavnice 
bomo poskušale skupaj razmišljati o tem, kako je biti ženska in kako negovati najlepši del sebe. Odgovorile 
bomo tudi na različna vprašanja in se dotaknili različnih tem.   
 
Komu je namenjena delavnica: vsem dekletom in ženskam, ki bi želele 
prebuditi žensko v sebi, tistim, ki pri opravljanju družinskih in službenih 
obveznosti pozabijo nase in na to, da je treba najprej imeti rad sebe. Če 
želiš drugim dajati, moraš najprej dati sebi.  
 
Izvajalci: Študijsko-raziskovalni center za družino v Ljubljani. Delavnico 
vodi zakonska in družinska terapevtka Damijana Kavčič.  
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   POPOTNI JEZIK 

ŠPANŠČINA 
 
İFELIZ NAVIDAD!  
Četrtek, 15. december ob 11.00h (Linhartova 13, 2.nad.– učilnica 216) 
Tokratno delavnico bomo umestili v praznično vzdušje in si pogledali, kako v špansko govorečih državah 
preživljajo božič in novo leto. Ob spoznavanju praznovanj ob koncu leta se bomo naučili novega besedišča 
in izrazov, ki se uporabljajo ob takih priložnostih.  
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     DRUŽABNI DNEVI 

 

 

 
 

 

 

  

 
 
BRIDŽ 
Sreda, 7. december ob 11.00h (Linhartova 13, 2. nad., učilnica 216) 
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. Pridružite se nam na učenju te miselne in zanimive igre.  

 
MALE SIVE CELICE 
Sreda, 14. december ob 13.00h (Linhartova 13., 2. nad., učilnica 216) 
Poznate oddajo Male sive celice iz televizijskih ekranov? To je kviz, ko skupinsko 
napnemo možgane in odgovarjamo na različna vprašanja.  

VISLICE 
Sreda, 21. december ob 13.00h (Linhartova 13, 2. nad., učilnica 216) 
Se spomnite igranja vislic? Zabavna igra, ko želimo ugotoviti izbrano besedo še preden, se 
narišejo vislice z možičkom.   
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   MEDGENERACIJSKO SREČANJE 

 
IMPRO DELAVNICA—IMPROVIZACIJSKO GLEDALIŠČE  
Torek, 13. december ob 10.00h (Linhartova 13, 2. nadstropje, učilnica 216) 
Impro delavnica je namenjena ljudem vseh starosti. Njen namen je, spoznati osnove improvizacijskega 
gledališča, se naučiti gibanja po prostoru, se seznaniti z delovanjem sozvočja dvojic in s sodelovanjem v 
skupini.  Pridite in se preizkusite v vlogi igralca/igralke v improvizacijskem gledališču. 
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PARTNERJI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Društvo upokojencev Nove Jarše 

Društvo upokojencev Zelena Jama       

Pokroviteljstvo: 

Vrtec Najdihojca
Gorazdova 6, Ljubljana


