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VEČGENERACIJSKI CENTER LJUBLJANA 
 

 

 

 

Spoštovani,  

Večgeneracijski center Ljubljana, ki smo ga poimenovali N'šPlac, deluje pod okriljem nosilca projekta Javnega 

zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana in partnerskih organizacij DSO Grosuplje, Cankarjeva 

knjižnica Vrhnika in MC Kotlovnica Kamnik. 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, PRIJAVE NANJE PA OBVEZNE! 

Prijazno vabljeni!                                                                                                                        Mag. Bojan Hajdinjak 

                                                                                                                                                            Direktor                               



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

 

KUHARSKA DELAVNICA 
 

VELIKONOČNA PRATA (BUDLA) S HRENOVO OMAKO 

Sreda, 21. marec ob 14:00 (Kališnikov trg 12, prostor za druženje) 

Bližajo se prazniki in sestavni del njih je tudi okusna hrana, zato bomo na tokratni kuharski delavnici skupaj 

pripravili tradicionalno velikonočno prato, prilagojeno sodobni gospodinji. Prati rečemo tudi budla. Nabudlati 

pomeni z okusnim nadevom nadevati goveje črevo ali zaviti v svinjsko mrežico. Našo gorenjsko prato bomo 

postregli s hrenovo omako.  

 

Vabimo vas, da se nam pridružite na kuharski delavnici, ki jo bo vodila Ula Hribar 

Babinski iz Združenja iz bube v metulja. 
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ZDRAVO ŽIVLJENJE 

 

PRIDELAJMO SVOJO ZELENJAVO 

Četrtek, 8. in 22. marec ob 10:00 (Kališnikov trg 12, učilnica 2) 

Nadaljujemo z delavnico, kjer vas strokovnjakinja vodi skozi procese zasaditve in ureditve zelenjavnega vrta korak 

za korakom. Začeli smo s teorijo, spomladi pa bomo nadaljevali tudi s praktičnim prikazom in delom. Učimo se, kaj 

gojiti in kako gojiti, da lahko pridelamo zelenjavo, ki nam bo v veselje in ponos, hkrati pa bo zdrava in kvalitetna. 

Dobro je, da je zasaditev vrta načrtna; tako bo škodljivcev manj, pridelka pa več.  
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                  KREATIVNE DELAVNICE 

CVET IZ FILCA 

Ponedeljek, 5. marec ob 10:00 (Linhartova13, 2. nadstropje, učilnica 216)   

Bliža se 8. marec, dan žena. Izdelali bomo cvet iz filca in ga še dodatno polepšali z 

vezenjem. Uporabili ga boste lahko kot dekoracijo ali modni dodatek (lasna sponka, 

broška, nakit). 

 

KOŠARICA ZA PIRHE 

Ponedeljek, 26. marec ob 10:00 (Linhartova13, 2. nadstropje, učilnica 216)  

Pred velikonočnimi prazniki bomo izdelali košarico iz papirja, ki bo lepa darilna 

embalaža za pirhe. Da bo še bolj praznična, jo bomo okrasili s simboli Velike noči. 
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                  KREATIVNE DELAVNICE 

ETUI ZA MOBILNI TELEFON  

Petek, 16. marec ob 10:00 (Linhartova 13, 2. nadstropje, učilnica 216)  

Mobilni telefon imamo ves čas pri roki, zato ga prenašamo po žepih, torbicah, vrečkah, … 

Da bi ga zaščitili pred poškodbami, ga je priporočljivo »obleči« v etui. Našega bomo izdelali 

iz filca. 

 

ANATOMIJA RISANJA, III. del  

Torek, 13. marec ob 9:00 (Linhartova 13, 2. nadstropje, učilnica 216)  

Glave resda ni moč zavrteti, a nam vratna vretenca s pomočjo vezivnega tkiva in mišic 

omogočajo zavestni nagib levo, desno, naprej in nazaj. V primeru zloma tilnika je življenjska 

nit prekinjena, za kar pa nam ni potrebno skrbeti pri skiciranju risb anatomije obraza. 
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                  KREATIVNE DELAVNICE 

IZDELAVA VELIKONOČNIH PISANIC Z VRTALNIKOM 

Četrtek, 15. marec ob 14:00 (Kališnikov trg 12, učilnica 2)  

Na delavnici boste s pomočjo vrtalnika izdelali pisanico z luknjičastim vzorcem 

ter jo še dodatno okrasili z bombažno nitjo.  

 

IZDELAVA PREKMURSKE PISANICE 

Sreda, 28. marec ob 14:00 (Kališnikov trg 12, učilnica 2)  

Z značilno tehniko nanašanja voska in barvanja boste pod vodstvom izkušene 

mentorice izdelali prekmursko pisanico ter košarico zanjo.  
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MISELNE AKTIVNOSTI 
 
ŠOLA SPOMINA 

Četrtek, 29. marec ob 9:30 (Linhartova 13, 2. nadstropje, učilnica 216)  

Aktivirajte 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  

Ponedeljek, 19. marec in petek, 30. marec 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, 14. in 28. marec 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, 21. marec 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                    

Petek, 9. in 23. marec 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. 



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

 

           DRUŽABNE IGRE 

TAROK 

Petek, 9. in 30. marec 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.                                                                                          

ŠAH 

Torek, 20. marec ob 16:30 (Kališnikov trg 12, prostor za druženje) 

Šah je igra na igralni deski za dva igralca. Šteje za miselno namizno potezno igro z dolgo 

tradicijo in visoko ravnjo organiziranosti po celem svetu, saj se odigravajo tako državna, 

celinska kot tudi svetovna srečanja, kakršna je šahovska olimpijada, ki se odvija vsaki dve leti. Igra ima preprosta 

pravila in spoštljivo tradicijo. Vabljeni na druženje in partijo šaha! 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Igra
https://sl.wikipedia.org/wiki/Igra_na_deski
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           DRUŽABNE IGRE 

BRIDGE (BRIDŽ) 

Ponedeljek, 5., 12., 19. in 26. marec ob 9:00 (Kališnikov trg 12, učilnica 2 in prostor za druženje) 

Bridž je najbolj priljubljena igra s kartami na svetu. Igra ga več kot 60 milijonov ljudi, omejitve starosti ni. Igrajo ga 

lahko že otroci, na svetovnem prvenstvu pa je že zmagal igralec, starejši do 80 let. Igra drži možgane v formi, je 

»miselni šport« za vse življenje, zahteva pa koncentracijo, hitre reflekse in vzdržljivost.  

V marcu nadaljujemo s teorijo igranja te družabne igre ter s 

posameznimi srečanji za utrjevanje taktike.  
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           DRUŽABNE IGRE 

JAZ SEM 

Četrtek, 22. marec ob 10:00 (Linhartova 13, 2. nadstropje, učilnica 216)  

Osebnostna rast je večinoma duhamorna zadeva in mukotrpno brskanje po sebi. 

Vendar se lahko učimo tudi skozi igro. Včasih smo se, kajne? Preko igranja boste spoznavali svojo pristno naravo in 

ugotavljali, kako vas doživljajo drugi. Soočali se boste s svojimi vzorci in celo, kaj vas bega, ter igraje stopali iz cone 

udobja. Poglabljali se boste v svoje pozitivne lastnosti ter odkrivali dobre stvari pri soigralcih. Razmišljali boste o 

svojih željah in morda kakšno celo uresničite. Vse to skozi igranje igrice Jaz sem, ki jo bo vodila Emily Enveritas in v 

kateri lahko sodeluje največ 8 ljudi. Obvezne so prijave! 

Emily Enveritas je socialna delavka, ki je bila vrsto let zaposlena kot vzgojiteljica za mladoletnike, ki so jih zaradi 

vedenjskih težav premestili v Vzgojni Zavod. Je trenerka in mojster coach nevrolingvističnega programiranja, 

avtorica in predavateljica.  »Želim živeti v svetu prijaznih ljudi, kjer smo sposobni videti dobro v sebi in iskati dobro  v 

drugih. Verjamem, da je to mogoče.«  
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TRG DELA 

OSEBNOSTNI TIPI 

Torek, 6. marec ob 10:00 (Kališnikov trg 12, učilnica 2)  

Zakaj ne razumemo obnašanja 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, ki jo zaradi velikega zanimanja v marcu ponovno izvajamo, boste na igriv način spoznali abecedo 

osebnostnih tipov. 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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TRG DELA 

 PRIPRAVA NA ZAPOSLITVENI RAZGOVOR 

Četrtek, 29. marec ob 12:00 (Kališnikov trg 12, učilnica 2)  

Delodajalci želijo kandidate za delovno mesto preko osebnega srečanja bolje spoznati in oceniti. Želijo ugotoviti 

njihov način razmišljanja, komuniciranja, prednosti, pa tudi slabosti. Da bi se na zaposlitveni razgovor lahko kar 

najbolje pripravili, se nam pridružite na delavnici, kjer bomo odgovarjali na najbolj pogosta vprašanja delodajalcev, 

pa tudi tista, bolj nenavadna. Izboljšajte svojo predstavitev 

ter si tako povečajte zaposlitvene možnosti. 

Za individualne priprave nas lahko kontaktirate na:  

sabina.zupan@cene-stupar.si 
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OSEBNOSTNA RAST 

MOJA-VAŠA POT: V ISKANJU ČASA ZA SEBE 

Ponedeljek, 12. marec ob 10:00 (Linhartova 13, 2. nadstropje, učilnica 216)  

Imate tudi vi občutek, da svoj čas večinoma posvečate le drugim in ga veliko preživite v skrbi za otroke in vnuke? 

Pridružite se Borisu Ružiču-popotniku in iskalcu novih izzivov, da vas popelje do novih spoznanj kot starš, ki želi 

imeti svojih zadnjih 20 let le zase, pa šele potem za druge: otroke, vnuke in pravnuke. Zaradi tovrstnih spoznanj 

ustanavlja društvo za zaščito staršev in starih staršev.  

Pridružite se nam na delavnici in spoznajte  njegova odkritja. 
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OSEBNOSTNA RAST 

PREDSTAVITEV MLADINSKEGA ROMANA »RDEČA« 

Torek, 20. marec ob 15:00 (Kališnikov trg 12, učilnica 2)  

Roman bralce popelje v domišljijski svet med bojevnike, vilince in škrate, rdeča nit vsega pa je boj med dobrim in 

zlim. Zgodba je polna preobratov. Avtorica piše z bogatim jezikom, v katerem mojstrsko opisuje značaje glavnih 

junakov bojevnikov s pustolovskega in vilincev in škratov s pravljičnega dela povesti, vrednote pa se iz 

domišljijskega prelivajo v resnični svet.  Marjeta Mavri je zamisel za knjigo dobila med dopustovanjem v Grčiji. Tam 

se je pod skalovjem samostanske Meteore zamislila in pred očmi se ji je odvila celotna zgodba. Na pogled pravljično 

naselje je bilo kot nalašč zanjo. Enostavno? Kakopak ne!  

Delo, ki je izšlo pri Založbi Bogataj, bo predstavila avtorica sama. Prijazno vabljeni, da spoznate njen nenavaden 

talent, se družite z njo v domišljijskem svetu ter vsaj za ta čas pozabite na svet okrog vas. Morda pa se tudi v komu 

od vas porodi ideja o pisanju knjige in zberete dovolj poguma, da jo prelijete na papir.  
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OSEBNOSTNA RAST 

NATUROPATIJA, 2. DEL   

Četrtek, 1. marec in torek, 6. marec ob 9:00 (Linhartova 13, 2. nadstropje, učilnica 216)  

5. februarja smo po načelih tradicionalne kitajske medicine (TKM) vstopili v čas pomladi, ki je tradicionalno 

povezana z organom jeter. V tem času smo lahko utrujeni, brez energije, razpoloženje nam niha, imunski sistem 

nam slabše deluje, koža postane pusta in uvela (lahko tudi nabrekla), pa tudi nekaj odvečnih kilogramov se je lahko 

nabralo. Spomladi si radi privoščimo prečiščevalno kuro; nekateri se ob tem počutijo odlično, drugi so še bolj 

utrujeni. Ste se kdaj vprašali, zakaj je temu tako? Na delavnici bomo predstavili praktične nasvete, kako krepiti jetra 

v spomladanskem času, katera živila uživati in kaj je pametno umakniti v tem 

obdobju z jedilnika. Uživali bomo ob pitju zelenih smoothijev in spoznali, kateri 

naravni dodatki so primerni za krepitev jeter. Vljudno vabljeni.  

Individualni coachingi v marcu: 7.3., 8.3., 13.3., 20.3., 28.3. in 29.3., od 9.00 do 

10.30. Obvezne so predhodne prijave na: renata.bacvic@cene-stupar.si 
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OSEBNOSTNA RAST 

 

 

 

POTOPISNO PREDAVANJE: AZORI 

Četrtek, 8. marec ob 14:30 (Kališnikov trg 12, učilnica 2)  

Geografinja in popotnica mag. Renata Mavri bo z vami delila doživetja z lanskega popotovanja po Azorih. 

Vulkansko otočje Azori ležijo še bistveno dlje v Atlantiku kot bolj znani Kanarski otoki ali Madeira. Prav ta 

izoliranost jim daje še poseben čar v izjemnih naravnih lepotah, bujni vegetaciji in tudi v kulturi, kjer prevladuje 

portugalski vpliv. Otok Sao Miguel je največji izmed devetih idiličnih otočkov arhipelaga. Modri ocean, ognjeniki, 

slapovi, lagune so le delček vseh lepot, ki  jih bo predavateljica delila z vami. 
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OSEBNOSTNA RAST 

 

 

 

AVTOGENI TRENING 

Torek, 6. in 20. marec ob 15:00 (Linhartova 13, 2. nadstropje, učilnica 216)  

Avtogeni trening je sprostitvena tehnika, ki vključuje telo in duha. Razvil jo je nemški psihiater dr. Schultz. Avtogeni 

trening pomaga v boju proti mnogim boleznim, ki so povezane s stresom, saj zmanjšuje anksioznost, izboljšuje 

koncentracijo in kvaliteto spanca ter pomaga preiti v stanje sproščenosti. Vsebuje vajo pomirjanja in 6 osnovnih vaj 

sproščanja: vajo teže, toplote, srca, dihanja in vajo trebuha. Glede na potrebe udeležencev bomo dodali še druge 

vaje oziroma afirmacije. Pridružite se nam in pretrgajte krog neprestanega stresa.  

OD STRESA DO UMIRJENOSTI  

Četrtek, 15. marec ob 10:00 (Linhartova 13, 2. nadstropje, učilnica 216)  

Želite občutiti manj stresa v svojem življenju, izostriti pozornost in spomin ter poglobiti sočutje in kreativnost? Pridružite 

se dr. Ferryju Stepančiču na predavanju, kjer vam bo pojasnil, kako s  koncentracijo, kontemplacijo in nazadnje meditacijo 

spreminjamo možganske valove in ustvarjamo spokojen um.  
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RAČUNALNIŠTVO in TEHNOLOGIJA 

UPORABA PAMETNIH TELEFONOV, 2. IN 3. DEL (ZAKLJUČENA SKUPINA!) 

Petek, 16. in 30. marec ob 10:00 (Vojkova 1, 2. nadstropje, učilnica 7) 

V marcu nadaljujemo z delavnico uporabe pametnih telefonov, potem ko smo v prvem delu usvajali osnovne 

pojme, se učili, kako poskrbeti za varnost in za nastavitev ozadja, … V 2. in 3. delu bomo pogledali, katere aplikacije 

imajo telefoni že vgrajene in kako le te uporabljati, pogledali in dodali pa bomo še nekaj novih. Nagradili boste vaše 

znanje uporabe kamere ter elektronske pošte, pa še marsikaj drugega se bo našlo. 

S seboj prinesite svoje mobilne telefone, ki naj imajo polno baterijo. 



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

 

RAČUNALNIŠTVO in TEHNOLOGIJA 

OSNOVNI RAČUNALNIŠKI TEČAJ  

Četrtek, 8., 15., 22., 29. marec ob 12:00 (Vojkova 1, 2. nadstropje, učilnica 6) 

Tečaj je namenjen udeležencem brez računalniškega predznanja. V nekaj srečanjih bomo spoznali osnovno 

uporabo računalnika, naučili se bomo organizirati ter upravljati z USB ključem in datotekami, naučili se bomo pisati 

in oblikovati besedilo, stopili pa bomo tudi v svet interneta ter spoznali glavne funkcije elektronske pošte. 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi568jtm_LVAhUBzRQKHVAKDgsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fblackknight.net.au%2F7-tips-handling-computer-stress-frustration%2F&psig=AFQjCNF-1jfNhAIReq7JaKbY0SPvh5Cu6Q&ust=1503744717683819


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

 

FINANČNA PISMENOST  

 

ABECEDA FINANČNE PISMENOSTI 

Sreda, 7. marec ob 9:00 (Linhartova 13, 2. nadstropje, učilnica 216) 
 
Vabljeni na delavnico, na kateri boste izvedeli o financah vse, kar je nujno potrebno, da veste.  Spoznali boste 

osnove financ in gospodarjenja z njimi.  

 

 

 

 



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

 

JEZIKOVNE DELAVNICE 

POGOVORNA ANGLEŠČINA 

Petek, 16. marec ob 12:00 (Linhartova 13, 2. nadstropje, učilnica 216) 

Izboljšajte svojo angleščino z osnovnimi veščinami pogovora. Pridružite se dr. Ferryu Stepančiču na interaktivni 

delavnici, kjer bomo z uporabo pogovornih lekcij in igranjem vlog izboljšali pogovor po telefonu, način, kako se 

predstavimo, vprašanja pri nakupih, potovanju z avtom in komunikacijo na letališču. Prav tako bomo pozornost 

namenili situacijam, ko pridemo v stik z zdravnikom, prodajalcem ali mimoidočim.  

 

   

 



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

 

MEDKULTURNE DELAVNICE 

OPISMENJEVANJE (Kališnikov trg 11)     

Ob torkih, 6., 13., 20., 27. marec od 12:45 do 14:15 

Ob četrtkih, 8., 15., 22., 29. marec od 12:45 do 14:15 

PRIJAVE SO OBVEZNE! 

Tudi v marcu bodo potekali tečaji opismenjevanja, ki bodo namenjeni tako odraslim kot tudi učencem od 5. do 9. 

razreda osnovne šole. Na tečajih boste osvežili že usvojeno teoretično znanje slovenščine in ga uporabili v različnih 

komunikacijskih situacijah, srečanja za otroke pa so namenjena razvoju bralne 

pismenosti in pomoči pri razumevanju in tvorbi različnih neumetnostnih 

besedil. Za več informacij o terminih nas kontaktirajte na spodaj navedene 

kontakte: nina.zivkovic@cene-stupar.si ali sabina.zupan@cene-stupar.si     

 

 



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

 

PLESNE DELAVNICE 

BREZPLAČNE PLESNE DELAVNICE S PLESNO ŠOLO BOLERO  

Torek, 6., 13., 20. in 27. marec ob 10:00 (Plesna šola Bolero) 

Vabljeni, da se tudi v letošnjem letu zavrtite v ritmih različnih plesnih zvrsti in se ob tem prijetno zabavate. Po 

lanskoletnem navdušenju bo tudi letos z vami plesna šola Bolero, ki vam bo v sodelovanju z Javnim zavodom Cene 

Štupar – Centrom za izobraževanje Ljubljana nudila 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 

 


