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Napovednik brezplačnih delavnic 

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA 

UČENJA 

12. maj - 21. maj 2017 

Nacionalni koordinator: 
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TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 

Spoštovani!  

Po večletnem delovanju v vlogi izvajalca letos Cene Štupar - CILJ 

že tretjič nastopa v vlogi območnega koordinatorja v okviru 

Tedna vseživljenjskega učenja 2017. Pridružilo se nam je več 

kot 55 podizvajalcev in številni posamezniki, s katerimi smo  

zasnovali in skupaj uskladili več kot 350 različnih brezplačnih 

prireditev. Te so namenjene vsem prebivalcem, ki se želite kaj 

novega naučiti, se informirati ali drugače sodelovati v vseživ-

ljenjskem učenju. Dogodki se bodo odvijali na različnih lokacijah 

in so informativno-svetovalne, promocijske, kulturne in družabne narave. 

 

Pred vami je napovednik brezplačnih delavnic, ki se bodo odvijale od 12. maja do 21. maja 2017.  

Zapis delavnic je urejen kronološko po dnevih in urah, z zapisom imena delavnice, izvajalcem in lokacijo 

izvajanja delavnice.  

 

 

 

 

Prijave na delavnice so OBVEZNE, sprejemamo jih do zapolnitve prostih mest.  

Vsi dogodki so za udeležence brezplačni, zato vljudno vabljeni na delavnice!   

Več informacij na: helena.nevistic@cene-stupar.si ali 030 640 261        

mag. Bojan Hajdinjak 

             Direktor                 
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Center za usposabljanje, delo in varstvo 

Dolfke Boštjančič 

Draga 1, 1292 Ig  (VDC Mavrica ) 

Ura: 09:00 - 10:00  

PRIJAVE: renata.levicnik@center-db.si  

Gostovanje gledališča \"Bo že kako\" 

Predstavili se bomo z gledališko igro Temna soba ameriškega pisatelja 

Williamsa. Vodja skupine in igralka (oba pišeta pesmi) bosta zraven še 

odrecitirala nekaj svojih pesmi. 

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana 

Novo vrtičkarsko območje ob Vojkovi cesti 

v bežigrajski soseski BS3, 1000 Ljubljana 

Ura: 09:30 - 11:30  

PRIJAVE: amir.crnojevic@zod-lj.si  

Urbano vrtičkanje z babico in dedkom 

Urbano vrtičkanje z babico in dedkom je medgeneracijski projekt, ki se bo 

odvijal v bežigrajski soseski BS3. Dobrodošle so vse generacije, ki si želijo 

sodelovati v brezplačnem projektu na skupnostnem vrtu in se naučiti kaj 

novega oz. predati znanje naslednjim generacijam.  

CDI Univerzum 

Grošljeva ulica 4, 1534 Ljubljana  

Ura: 10:00 - 16:00  

PRIJAVE: mojca.sikosek@cdi-univerzum.si   

Poti do novih znanj in zaposlitev: individualno sve-

tovanje  

Pri nas dobite odgovore na naslednja vprašanja: aktualni poklici, brezplač-

no učenje, izobraževalni programi, tečaji, nacionalne poklicne kvalifikacije, 

strokovno izpopolnjevanje, financiranje izobraževanja, razpisi, vrednote-

nje neformalno pridobljenega znanja, oblikovanje prošnje za zaposlitev.  

CDI Univerzum 

Grošljeva ulica 4, 1534 Ljubljana  

Ura: 10:00 - 18:00  

PRIJAVE: mojca.sikosek@cdi-univerzum.si   

Stojnica znanja 

Predstavitev možnosti za izobraževanje, učenje, usposabljanje v povezavi 

z iskanjem novih zaposlitev, nadgradnjo obstoječih znanj, spremembo 

karierne poti.   

Mestno društvo gluhih Ljubljana 

Cene Štupar - CILJ, Linhartova 13, 1000 

Ljubljana 

Ura: 10:00 - 12:00  

PRIJAVE: mdg-ljubljana@guest.arnes.si   

Učimo se slovenskega znakovnega jezika 

Znakovni jezik gluhih temelji na uporabi rok, mimike obraza, oči in ustnic 

ter gibanju telesa. Prstna abeceda se lahko uporablja skupaj z znakovnim 

jezikom. Znakovni jezik je za gluhe jezik sporazumevanja. V njem se lahko 

izražajo, poleg tega pa jim le ta način sporazumevanja omogoča njihov 

optimalni razvoj. Znakovni jezik nima enake slovnice kot govorni jezik na 

istem geografskem območju, saj je znakovni jezik neodvisen od govornega 

in se razvija znotraj skupnosti gluhih.  
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Aleksandra Vrbančič s.p.  

Linhartova 13, 1000 Ljubljana  

Ura: 12:00 - 14:00  

PRIJAVE: Nina Živkovič 

Telefon: 030646939  

Kreativno pisanje - kako ustvarimo kreativno zgodbo 

Vabljeni na delavnico, kjer boste spoznali in se preizkusili v iskanju kreativnih 

elementov in tvorjenju ustnih in pisnih besedil iz njih.  

Društvo za otroke sveta  

Linhartova 13, 1000 Ljubljana  

Ura: 18:00 - 19:30  

PRIJAVE: ursa@zaotrokesveta.com   

Prostovoljstvo kot spoznavanje novih kultur in novih 

ljudi 

Ga. Klavdija Verce, univerzitetna diplomirana pravnica, bo skozi zanimivo 

predavanje opisala, kaj se lahko pri prostovoljstvu v tujini novega naučimo. 

Sama je redna obiskovalka zahodnoafriške dežele nasmejanih ljudi. Program 

Potuj kot Prostovoljec v Gambijo, ki poteka že od leta 2013, je odlična kom-

binacija prostovoljnega dela, raziskovanja kulture in druženja z domačini. Je 

tudi odličen način, da se v času, ko nekomu pomagamo, tudi sami veliko na-

učimo.   

Mestna zveza upokojencev Ljubljana  

DCA Zalog - Agrokombinatska 2, 1000 

Ljubljana 

Ura: 08:15 - 09:45  

PRIJAVE: zalog@dca-ljubljana.org  

Ustvarjalna delavnica 

Iz najrazličnejših materialov ustvarjamo vaze, voščilnice, nakit, okraske, roži-

ce ...   
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Mestna zveza upokojencev Ljubljana  

Puhova 6, 1000 Ljubljana 

Ura:  09:30 - 10:30  

PRIJAVE: puhova@dca-ljubljana.org  

Italijanščina za začetnike (italijanski jezik - začetna 

skupina) 

V skupini spoznavamo osnove italijanskega jezika.   

DTG, muzeji, izobraževanje in zabava, 

d.o.o. 

Muzej iluzij 

Kongresni trg 13, 1000 Ljubljana  

Ura: 10:00 - 17:00  

PRIJAVE: urska.humar@muzejiluzij.si   

Svet Dilemma iger - pomisli in reši! 

Raziskovanje Muzeja iluzij bo razigralo vaše sive možganske celice. Saj 

veste, kakšne so? Ne ljubi se jim domov in rade se zabavajo. Zato ima 

muzej tudi pametno igralnico, v kateri se obiskovalci vseh starosti lahko 

igrajo, tekmujejo in učijo. Igralnica spodbuja učenje in zabavo po koncep-

tu Dilemma games, lesene igrače in igre pa spodbujajo kognitivne spo-

sobnosti ter igralnico spreminjajo v pravi fitnes center za možgane.  

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana  

Prešernov trg, 1000 Ljubljana  

Ura: 10:00 - 15:00  

PRIJAVE: amir.crnojevic@zod-lj.si  

Postani prostovoljec družabnik 

Na Prešernovem trgu bomo na Veseli dan prostovoljstva predstavili mož-

nosti opravljanja prostovoljskega dela v Zavodu za oskrbo na domu Lju-

bljana.  

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana, Gosposvetska 4, 1000 Lju-

bljana 

Ura: 10:10 - 12:10  

PRIJAVE: gosposvetska@dca-ljubljana.org  

Naredi si sam (ustvarjalna delavnica) 

Na ustvarjalni delavnici bomo izdelovali izdelke iz fimo in das mase ter 

dekorirali s servietno tehniko. 

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana, Tržaška 37, 1000 Ljubljana  

Ura: 10:30 - 12:00  

PRIJAVE:  trzaska@dca-ljubljana.org  

Spoznajmo sproščanje s Sheng Zhen Gong-om 

Na delavnici se bomo spoznali in sproščali z veščino Sheng Zhen Gong. 

Sheng Zhen Gong je odličen za telesno zdravje in čustva, odpira in čisti 

srce ter dvigne duha.  
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Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana  

Povšetova 20, 1000 Ljubljana  

Ura: 10:30 - 12:00  

PRIJAVE: dca@dca-ljubljana.org  

Ljudske viže 
Na prireditvi \"Ljudske viže\" bomo prepevali najrazličnejše ljudske 
pesmi.   

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana, Kunaverjeva 6-8, 1000 Lju-

bljana  

Ura: 10:30 - 12:00  

PRIJAVE: kunaverjeva@dca-ljubljana.org  

Učimo se sproščanja s pranajamo in mudrami 

S pranajamo (tehniko jogijskega dihanja) in mudrami (različnimi položaji 

rok) se učimo sproščanja.   

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana, Tržaška 37, 1000 Ljubljana  

Ura: 14:00 - 16:00  

PRIJAVE: trzaska@dca-ljubljana.org  

Prepevamo ljudske pesmi  

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana  

Puhova 6, 1000 Ljubljana  

Ura: 14:00 - 17:00  

PRIJAVE: puhova@dca-ljubljana.org  

Ustvarjamo z glino (ustvarjalna delavnica)  

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana, Kunaverjeva 6-8  

Ura: 14:15 - 15:45  

PRIJAVE: kunaverjeva@dca-ljubljana.org  

 "Parla l'italiano?" italijanski jezik - začetna skupina) 

V manjši skupini se učimo osnov italijanskega jezika.   

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana  

Povšetova 20, 1000 Ljubljana  

Ura: 14:30 - 17:30 

PRIJAVE: dca@dca-ljubljana.org  

Slikarstvo za začetnike  
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Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana  

Gosposvetska 4, 1000 Ljubljana  

Ura: 14:40 - 15:40  

PRIJAVE: gosposvetska@dca-ljubljana.org  

Španščina za začetnike  

(španski jezik - začetna skupina)  

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana, Kunaverjeva 6-8  

Ura: 15:40 - 17:10  

PRIJAVE: kunaverjeva@dca-ljubljana.org  

Nadaljevalna angleščina 

V skupini utrjujemo in nadgrajujemo znanje angleškega jezika.  

Zavod NEFIKS - Inštitut za promocijo in be-

leženje neformalno pridobljenega znanja 

Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana  

Ura: 17:00 - 18:30  

PRIJAVE: anita.boljte@nefiks.si  

S prstom po zemljevidu, ali pa ... Erasmus + 

Predstavitev mednarodnih projektov, druženje, spoznavanje izkušenj iz 

prve roke z mladimi, ki so se izmenjav že udeležili.  

Gimnazija Šentvid Ljubljana 

Prušnikova ulica 98, 1210 Ljubljana - Šentvid  

Ura: 19:00 - 21:00  

PRIJAVE: jana.mlakar@sentvid.org  

Spoznavajmo naše nebo 

Astronomski krožek Gimnazije Šentvid bo praktično predstavil svoje 

delovanje. Udeleženci se bodo lahko seznanili z uporabo teleskopa, opa-

zovali planete in zvezde.   

Gimnazija Šentvid Ljubljana 

Prušnikova ulica 98, 1210 Ljubljana - Šentvid  

Ura: 08:00 - 09:30  

PRIJAVE: jana.mlakar@sentvid.org  

Rekreacija za starejše 
Profesorica športne vzgoje in dijaki/-nje Gimnazije Šentvid bodo pred-
stavili vadbo, primerno za starejše.  

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana  

Agrokombinatska 2,  1000 Ljubljana  

Ura: 09:00 - 12:00  

PRIJAVE: zalog@dca-ljubljana.org  

Slikarstvo za začetnike  
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Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana  

Povšetova 20, 1000 Ljubljana  

Ura: 09:10 - 10:40  

PRIJAVE: dca@dca-ljubljana.org  

Plesi v krogu  
Plesi v krogu so lahkotni, igrivi, drugačni in primerni za vse generacije.  

Vrtec Kolezija enota Murgle 

Pod bukvami 11, Ljubljana  

Ura: 09:30 - 11:30  

PRIJAVE: milena.ceglar@vrteckolezija.si  

Mladi in mladi po srcu 

Za dedke in babice, ter starejše občane bomo pripravili nastop. 

Skupaj bomo ustvarjali in se igrali. 

Mestno društvo gluhih Ljubljana 

Cene Štupar - CILJ, Linhartova 13  

Ura: 10:00 - 12:00  

PRIJAVE: metka.novak@guest.arnes.si  

Učimo se slovenskega znakovnega jezika 

Znakovni jezik gluhih temelji na uporabi rok, mimike obraza, oči in ust-

nic ter gibanju telesa. Prstna abeceda se lahko uporablja skupaj z zna-

kovnim jezikom. Znakovni jezik je za gluhe jezik sporazumevanja. V 

njem se lahko izražajo, poleg tega pa jim le ta način sporazumevanja 

omogoča njihov optimalni razvoj. Znakovni jezik nima enake slovnice 

kot govorni jezik na istem geografskem območju, saj je neodvisen od 

govornega in se razvija znotraj skupnosti gluhih.   

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Rudnik, Pot k ribniku 3a  

Ura: 10:00 - 12:00  

PRIJAVE: rudnik@dca-ljubljana.org  

Ustvarjalne delavnice 

Na delavnici ustvarjamo na najrazličnejše načine in z najrazličnejšimi 

materiali.   

Dom starejših občanov Ljubljana Vič-

Rudnik  

Cesta na Bokalce 51, 1000 Ljubljana  

Ura: 10:00 - 11:00  

PRIJAVE: barbara.purkart@dso-vic.si  

Terapija s pomočjo psa 
Predstavili bomo razliko med družabništvom ter terapijo s pomočjo psa. 
Naš Dom že nekaj časa sodeluje z društvom Tačke pomagačke. Aktivno-
sti znotraj terapije s pomočjo psa so skrbno in ciljno izbrane za skupino 
vključenih stanovalcev, z aktivnostmi želimo vplivati tako na gibalne 
(motorične), miselne in ostale kognitivne funkcije, kot tudi na komuni-
kacijske spretnosti. Preko terapevtskih učinkov psa želimo pozitivno 
vplivati na dobro psiho-fizično kondicijo naših stanovalcev. Tačke v naš 
Dom prinašajo zadovoljstvo, toplino in nasmeh na obraz naših stanoval-
cev.   
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Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana  

Gosposvetska 4, 1000 Ljubljana  

Ura: 10:10 - 11:10  

PRIJAVE: gosposvetska@dca-ljubljana.org  

Spoznaj grški jezik  

(grški jezik - začetni tečaj)  

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Rudnik, Pot k ribniku 3a, 1000 Ljubljana 

Ura: 10:30 - 12:00  

PRIJAVE: rudnik@dca-ljubljana.org  

Angleška konverzacija 
Na uri za angleško konverzacijo se bomo učili in pogovarjali v angle-
škem jeziku.  

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana, 

Puhova 6, 1000 Ljubljana 

Ura: 10:30 - 11:30  

PRIJAVE: puhova@dca-ljubljana.org  

Sprechen Sie Deutsch? (nemščina za začetnike) 

V skupini se učimo osnov nemškega jezika.   

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana, 

Tržaška 37, 1000 Ljubljana 

Ura: 11:40 - 12:40  

PRIJAVE: trzaska@dca-ljubljana.org  

 Teoretične osnove astrologije 

Astrologíja izhaja iz grške ástron + logus, kar pomeni beseda in učenje. 

Na urah astrologije spoznavamo značilnosti planetov, astroloških zna-

kov, hiš, ...  

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana, Kunaverjeva 6-8, 1000 Lju-

bljana 

Ura: 12:15 - 13:45  

PRIJAVE: kunaverjeva@dca-ljubljana.org  

"Do You Speak English?" (angleški jezik - začetna 

skupina) 

V skupini se učimo osnov angleškega jezika.   

Osnovna šola Mirana Jarca 

Ipavčeva 1, 1000 Ljubljana  

Ura: 13:30 - 14:30  

PRIJAVE: alesadolinar@gmail.com   

Izdelava malih živali s tehniko suho polstenje 

Suho polstenje z iglo ali suho filcanje je ustvarjalna tehnika, pri kateri se 

uporablja posebna igla za polstenje volne. Na delavnici se boste lahko 

naučili te tehnike in si izdelali tudi izdelek. 

Opombe: Prinesite s seboj gobice za pomivanje ter iglo za suho polste-

nje, če jo imate.  
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Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Zalog 

Agrokombinatska 2, 1000 Ljubljana  

Ura: 12:15 - 14:00  

PRIJAVE: zalog@dca-ljubljana.org  

Moj biovrt 
Na delavnici bomo govorili o sajenju in gojenju različnega rastlinja ter si 
izmenjali različna semena in sadike.  

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana  

Gosposvetska 4, 1000 Ljubljana  

Ura: 12:30 - 13:30  

PRIJAVE: gosposvetska@dca-ljubljana.org  

Sprechen Sie Deutsch? (nemščina za začetnike) 

V skupini se učimo osnov nemškega jezika.   

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana, 

Tržaška 37, 1000 Ljubljana 

Ura: 12:45 - 14:45  

PRIJAVE: trzaska@dca-ljubljana.org  

Naučimo se risanja mandal  

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Rudnik, Pot k ribniku 3a, 1000 Ljubljana 

Ura: 14:00 - 16:00  

PRIJAVE: rudnik@dca-ljubljana.org  

 Nemščina (nadaljevalna skupina) 

V skupini izpopolnjujemo svoje znanje nemškega jezika.   

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana, 

Gosposvetska 4, 1000 Ljubljana 

Ura: 14:50 - 15:50  

PRIJAVE: gosposvetska@dca-ljubljana.org  

Osvojimo gibe TAI CHI-ja 

Kratek opis: Tai chi je ena od starih oblik počasnih, skladnih in ritmičnih 

vaj, ki izvirajo iz Kitajske. Tai chi gibi nalahno napenjajo in krepijo orga-

ne in mišice, izboljšujejo cirkulacijo in držo ter sproščajo um in telo.  

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana, Puhova 6, 1000 Ljubljana 

Ura: 15:30 - 17:00  

PRIJAVE: puhova@dca-ljubljana.org  

Spoznajmo svet - geografija  
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Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana, 

Tržaška 37, 1000 Ljubljana 

Ura: 15:30 - 16:30  

PRIJAVE: trzaska@dca-ljubljana.org  

 Ura za španščino  

(španski jezik - nadaljevalni tečaj) 

Na uri utrjujemo in pridobivamo znanja iz španskega jezika.   

Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN 

Linhartova 13, 1000 Ljubljana  

Ura: 16:00 - 17:00  

PRIJAVE: drustvo.gss@gmail.com  

Spremljanje gluhoslepih 
Gluhoslepi so osebe s hkratno okvaro sluha in vida, ki za opravljanje vsako-
dnevnih aktivnosti in vključevanje v družbo potrebujejo specifično pomoč 
spremljevalca oziroma tolmača za gluhoslepe. V okviru delavnice Spremlja-
nje gluhoslepih bomo spoznali temeljna dejstva o gluhoslepoti, s pomočjo 
članov Društva gluhoslepih Slovenije DLAN se bomo učili spremljanja glu-
hoslepega, preizkusili pa se bomo tudi v mobilnosti in orientaciji v obratni 
vlogi - kot gluhoslepa oseba.  

Cene Štupar - CILJ 

Linhartova 13, 1000 Ljubljana  

Ura: 16:00 - 18:00  

PRIJAVE: Nina Živkovič 

Telefon: 030646939  

Socialna bližina in zadovoljstvo v medosebnih odno-

sih 

Na interaktivni delavnici bomo spoznavali sebe, druge, lastno samopodobo, 

ugotovili, kaj in kje je naš osebni prostor, prepoznavali lastne vzorce komu-

niciranja in kako ti vplivajo na kreiranje odnosov z drugimi. 

Društvo za otroke sveta  

Linhartova 13, 1000 Ljubljana  

Ura: 16:15 - 17:55  

PRIJAVE: nika.sinigoj@gmail.com  

Izdelava afriških bobnov 
Otroke in njihove starše bomo skozi zanimivo delavnico afriških bobnov 
popeljali v deželo nasmejanih ljudi, Gambijo. Naučili se bomo nekaj novega 
o igračah, ki jih imajo otroci v zahodnoafriški državi, o šolskem sistemu in 
načinu preživljanja prostega časa.   

Agencija LARS, Zavod za kulturo, izo-

braževanje in svetovanje, Cerkno  

Linhartova 13, 1000 Ljubljana  

Ura: 17:00 - 19:00  

PRIJAVE: helena.nevistic@cene-stupar.si   

 Filcanje oz. polstenje za začetnike (predstavitev mo-

kre in suhe tehnike) 

Polstenje oz. filcanje je zelo stara rokodelska tehnika oblikovanja tekstila. 

Na delavnici bomo spoznali osnove polstenja ovčje volne; preizkusili bomo 

dve tehniki - suho in mokro. Rezultat našega dela bosta tako tudi dva različ-

na izdelka. Predznanje ni potrebno. Delavnica je primerna za začetnike.  

Opombe: Udeleženci naj imajo s sabo staro brisačo, za ostale materiale je 

poskrbljeno.  
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Muzej novejše zgodovine Slovenije 

Celovška cesta 23, 1000 Ljubljana  

Ura: 18:00 - 20:00  

PRIJAVE: Nataša Robežnik 

Telefon: 01 300 96 21   

Predstavitev knjige Samostojni, tržaškega novinarja 

Saše Rudolfa 

Avtorjevim spominom se bosta pridružila Tone Hočevar, novinar RTV in časni-

ka Delo ter Irena Uršič, višja kustosinja Muzeja novejše zgodovine Slovenije.  

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana, Tržaška 37, 1000 Lju-

bljana 

Ura: 18:00 - 19:00  

PRIJAVE: trzaska@dca-ljubljana.org  

Zazibajmo se v orientalskih ritmih (trebušni ples)  

Zavod za ples in rekreacijo Medvode 

Spodnje Pirniče 64, 1215 Medvode  

Ura: 18:00 - 19:00  

PRIJAVE: urska.medvode@gmail.com  

MOVIT 
Motorika in vitalnost sta bistvenega pomena za starejše. Movit je nova plesna 
vadba, ki smo jo razvili prav za starejše. Ob prijetni glasbi 60-tih, 70-tih in 80-
tih se bomo z enostavnimi plesnimi koraki in gibi sprostili, zabavali in razgibali. 
Plesne koreografije so enostavne in primerne za vsakogar. Z učenjem koreo-
grafij bomo krepili motoriko, vitalnost, spomin in se hkrati imeli fino.  

Fenja Borštnar s.p.  

Linhartova 13, 1000 Ljubljana  

Ura: 18:00 - 20:00  

PRIJAVE: helena.nevistic@cene-stupar.si   

Naučimo se biti čustveno zreli 
Čustvena zrelost je sposobnost, da se znamo v vsakem trenutku soočiti s svoji-
mi čustvi, jih začutiti in sprostiti. Ko to sposobnost osvojimo, se pod težo svo-
jih čustev več ne zlomimo, niti jih ne potlačimo. Znamo začutiti njihovo energi-
jo in jo popolnoma sprostiti, tako da je ne ostane popolnoma nič. Ko sprosti-
mo neuporabno čustveno energijo, postanemo nevtralni do problema, na 
katerega se je čustvo nanašalo in tako postajamo čedalje bolj čustveno zreli.  

Ziferblat Ljubljana, 

Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana  

Ura: 19:00 - 21:00  

PRIJAVE: ljubljana@ziferblat.net  

Čajanka in jezikovna izmenjava. Language exchenge 

tea o’clock  

Pogovarjati se in spoznavati različne kulture je nekaj, kar nam odpira nov po-

gled na svet. Zato naj povabimo na večer, kjer bomo med seboj govorili v raz-

ličnih jezikih. Jezikovna izmenjava poteka tako, da vsak od govorcev govori v 

svojem jeziku ter tako sogovornika uči novega jezika.   
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Cene Štupar - CILJ in partnerji 

Kongresni trg in park Zvezda 

Ura: 10:00 - 17:00 

PARADA UČENJA 

Razne delavnice, aktivnosti, predstave 

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Rudnik, Pot k ribniku 3a, 1000 Ljubljana 

Ura: 09:00 - 10:00  

PRIJAVE: rudnik@dca-ljubljana.org  

Zgodovina  

Osnovna šola Mirana Jarca 

Ipavčeva 1, 1000 Ljubljana  

Ura: 09:10 - 09:45  

PRIJAVE: Aleša Dolinar 

Telefon: 01 28 06 100  

Muzikal: Mavrična ribica v Ljubljanici 

Učenci OŠ Mirana Jarca vabijo na muzikal o mavrični ribici, ki je bila 

najlepša ribica v Ljubljanici. Bila je važna, prevzetna, a tudi osamlje-

na, saj nobeni ribici ni hotela podariti bleščeče luske. Po nasvetu, ki 

ga je dobila od povodnega moža, je vsaki ribici podarila eno blešče-

čo lusko in postala srečna.  

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana, Kunaverjeva 6-8, 1000 Ljubljana 

Ura: 09:15 - 11:15  

PRIJAVE: kunaverjeva@dca-ljubljana.org  

Naredi si rožico (ustvarjalna delavnica) 
Na ustvarjalni delavnici bomo izdelovali različne rože iz najlona.  

Vrtec Kolezija  enota Murgle  

Pod bukvami 11, 1000 Ljubljana  

Ura: 09:30 - 11:30  

PRIJAVE: bozena.boncina.vadnu@vrteckolezija.si  

Specialna olimpijada 

Športno tekmovanje je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, 

njihovim vrstnikom v vrtcu in starejšim občanom.  

CDI Univerzum 

Grošljeva ulica 4, 1534 Ljubljana  

Ura: 10:00 - 12:00  

PRIJAVE: info@cdi-univerzum.si  

Priprava na zaposlitveni razgovor 

Delavnica je namenjena oblikovanju opomnika, na kaj vse je potreb-

no pomisliti pred zaposlitvenim razgovorom.  
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Center za usposabljanje, delo in varstvo 

Dolfke Boštjančič 

Draga 1, 1292 Ig; VDC Mavrica  

Ura: 10:00 - 15:00  

PRIJAVE: dragana.vucenovic@center-db.si  

Učenje za življenje 

Na delavnici v okviru Parade učenja bodo predstavljeni pripomočki za 

bolj samostojno življenje po pridobljeni možganski poškodbi. sodelovali 

bodo uporabniki in zaposleni iz VDC Mavrice.  

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana  

Povšetova 20, 1000 Ljubljana  

Ura: 10:00 - 11:30  

PRIJAVE: dca@dca-ljubljana.org  

Konverzacija v nemškem jeziku  

Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik  

enota Kolezija, Kopališka 10, 1000 Ljubljana  

Ura: 10:00 - 11:00  

PRIJAVE: rozi.micevska@dso-vic.si  

Likovna delavnica 
Delavnica bo potekala v dvorani Doma, prej bo že določena tema 
ustvarjanja (šopek rož in podobno). Prisotne bodo tudi slikarke iz skupi-
ne Arti, ki bodo svetovale vsem prisotnim udeležencem. Risbe udele-
žencev bodo razstavljene konec leta na skupni razstavi v Domu.  

Osnovna šola Mirana Jarca 

Ipavčeva 1, 1000 Ljubljana  

Ura: 10:30 - 11:05  

PRIJAVE: Aleša Dolinar 

Telefon: 01 28 06 100  

Muzikal: Mavrična ribica v Ljubljanici 

Učenci OŠ Mirana Jarca vabijo na muzikal o mavrični ribici, ki je bila 

najlepša ribica v Ljubljanici. Bila je važna, prevzetna, a tudi osamljena, 

saj nobeni ribici ni hotela podariti bleščeče luske. Po nasvetu, ki ga je 

dobila od povodnega moža, je vsaki ribici podarila eno bleščečo lusko in 

postala srečna.  

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana  

Gosposvetska 4, 1000 Ljubljana  

Ura: 10:40 - 12:40  

PRIJAVE: gosposvetska@dca-ljubljana.org  

Spoznaj kleklanja (delavnica kleklanja)  

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana, Puhova 6, 1000 Ljubljana 

Ura: 11:00 - 12:00  

PRIJAVE: puhova@dca-ljubljana.org  

Osnove španskega jezika (španski jezik - začetna 

skupina) 

V skupini se učimo osnov španskega jezika.   
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Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana  

Povšetova 20, 1000 Ljubljana  

Ura: 12:30 - 14:00  

PRIJAVE: dca@dca-ljubljana.org  

Nadaljevalna francoščina 

V skupini utrjujemo in nadgrajujemo znanje francoskega jezika.  

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana  

Gosposvetska 4, 1000 Ljubljana  

Ura: 12:50 - 13:50  

PRIJAVE: gosposvetska@dca-ljubljana.org  

Risanje mandal 

Na delavnici se sproščamo ob risanju in barvanju mandal.   

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana, 

Tržaška 37, 1000 Ljubljana 

Ura: 13:15 - 14:15  

PRIJAVE: trzaska@dca-ljubljana.org  

Ura za francoščino (francoski jezik - nadaljevalni 
tečaj) 
Na uri za francoščino utrjujemo in nadgrajujemo znanje francoskega 
jezika.   

Freestyle učenje  

Spodnje Pirniče 64, 1215 Medvode  

Ura: 14:15 - 15:15  

PRIJAVE: info@lazjeucenje.si  

Skupinsko Freestyle učenje za osnovnošolce na 
konkretni učni snovi iz 6.r. 
Preveri metode hitrega in lažjega učenja s tvojo učno snovjo, ki jo 
potrebuješ znati.   

Opombe:  Za učence 6.r. Obvezne predhodne prijave na in-
fo@lazjeucenje.si  

Zavod za ples in rekreacijo Medvode 

Spodnje Pirniče 64, 1215 Medvode  

Ura: 15:15 - 16:15  

PRIJAVE: urska.medvode@gmail.com  

HIP HOP 

Ples mladih za osnovnošolce. Trenutno je hip hop najpopularnejši 

plesni stil med mladimi. Plesni gibi tega popularnega plesa ponazarja-

jo oziroma spreminjajo besedilo glasbe v gib. Plesalec z gibom prika-

zuje, kar narekuje besedilo popularne glasbe, ki jo trenutno poslušajo 

mladi po svetu. Sledimo trendom, zato ga želimo prenesti tudi med 

mlade v naši okolici. 

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana, 

Tržaška 37, 1000 Ljubljana 

Ura: 15:40 - 16:40  

PRIJAVE: trzaska@dca-ljubljana.org  

Vadba za možgane (vaje iz logike in urjenje spo-

mina)  
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Gimnazija Šentvid Ljubljana 

Prušnikova ulica 98, 1210 Ljubljana - Šentvid  

Ura: 16:00 - 19:00  

PRIJAVE: jana.mlakar@sentvid.org  

Pohod na Toško Čelo 
Udeleženci se bodo zbrali pred Gimnazijo Šentvid in šli na pohod iz 
Šentvida na Toško Čelo po markirani poti. Pohod je nezahteven. 

Zorica Zaklan, poslovno svetovanje in prevaja-

nje  

Osnovna šola Poljane, Zemljemerska 7 

(brezplačno parkirišče)  

Ura: 16:00 - 20:00  

PRIJAVE:  

Telefon: 041662371 

E-pošta: zorica.zaklan@siol.net  

Tečaj retorike in javnega nastopanja 

Imate dovolj poguma, da vstopite v svet govorništva in predstavite 

svoje delo, izdelek ter prepričljivo prodajate svoje storitve?  

Pridite na štiriurno praktično delavnico, ki vas bo popeljala v čudoviti 

svet govorništva in prepričljivega nastopa. Preizkusite svoje retorične 

veščine. 

V S E B I N A : 

• Naučimo se retoričnih veščin  

• Kako odpraviti tremo pri javnem nastopu 

• Neverbalna komunikacija in kalibriranje (branje sogovornika) 

• Zvišanje samopodobe in samozavesti  

• Predstavite svojo diplomsko nalogo, zagovor, izdelek, storitev, zgod-

bo, mnenje (vaja javnega nastopa za vsakega udeleženca) 

• Postanite prepričljiv in karizmatičen govorec, naučite prodajati svoje 

storitve in izdelke   

Pedagoški inštitut 

Trubarjeva hiša literature, vhod s Stritarjeve ulice 

7, 1000 Ljubljana  

Ura: 17:00 - 19:00  

PRIJAVE: ana.mlekuz@pei.si  

Delavnica je namenjena vsem učiteljem, vzgojiteljem 

in ostalim strokovnim delavcem v VIZ, ki se ukvarjajo z 

otroki in mladostniki s posebnimi potrebami, ter z 

vsemi ostalimi, ki jih ta tematika zanima 

Učinkovitost dodatne strokovne pomoči za otroke 

in mladostnike s posebnimi potrebami 

Sistem dodeljevanja in izvajanja dodatne strokovne pomoči za otroke 

in mladostnike s posebnimi potrebami je v Sloveniji že nekaj časa vpe-

ljan, saj deluje vse od leta 2000. Med tem časom je bil deležen posa-

meznih sprememb in popravkov. Na podlagi rezultatov evalvacijske 

študije Evalvacija različnih oblik dodatne strokovne pomoči, ki je otro-

kom dodeljena v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami, bomo razpravljali o obstoječih rešitvah in praksah ter mož-

nostih za prihodnost.  
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Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana  

Povšetova 20, 1000 Ljubljana  

Ura: 17:00 - 18:00  

PRIJAVE: dca@dca-ljubljana.org  

Plesni miks 
Med uro "Plesni miks" se učimo najrazličnejših plesnih korakov.   

Center za usposabljanje, delo in varstvo 

Dolfke Boštjančič 

Draga 1, 1292 Ig Ura: 17:00 - 19:00  

PRIJAVE: marjana.smigoc@guest.arnes.si  

Kreativna delavnica: Osnove fuzije stekla 

Udeleženci bodo spoznali osnove fuzije stekla in izdelali uporaben 

izdelek. Imeli bodo tudi možnost seznaniti se z uporabniki centra za 

usposabljanje ter tako na prijeten način ob ustvarjalnem druženju 

premostiti marsikateri predsodek.  
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iTehLab, informacijske tehnologije, d.o.o.  

Linhartova 13, 1000 Ljubljana  

Ura: 09:00 - 11:30  

PRIJAVE: Nina Živkovič 

Telefon: 030646939  

Predstavitvena delavnica 3D-tiskanja 
Od ideje do izdelka! 3D-skeniranje in 3D-tisk prototipov, manjših 
serij in unikatnih izdelkov.  

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana, Puhova 6  

Ura: 09:30 - 10:00  

PRIJAVE: puhova@dca-ljubljana.org  

Ostrimo vid (vaje za oči) 

Na delavnici z različnimi vajami skrbimo za oči in ostrimo vid.  

Vrtec Kolezija  

enota Kolezija, Rezijanska 22, Ljubljana  

Ura: 09:30 - 11:30  

PRIJAVE: mihelic.petra.starkel@vrteckolezija.si  

Jaz se igram, ti se igraš, mi se igramo 
Pripravljamo različne družabne, gibalne in ustvarjalne igre, ki se 
prenašajo iz roda v rod, da jih bodo lahko stari starši in drugi obisko-
valci ter otroci z medsebojno pomočjo in sodelovanjem preizkusili. 
Pred tem pa bodo otroci pripravili še kratek kulturni program, kjer 
se bodo predstavile vse skupine enote Kolezija.   
Opombe: Prireditev je namenjena starim staršem otrok in starejšim 
občanom iz okolice vrtca.  

Muzej novejše zgodovine Slovenije 

Celovška cesta 23, 1000 Ljubljana  

Ura: 10:00 - 18:00  

PRIJAVE: Nataša Robežnik 

Telefon: 01 300 96 21   

Mednarodni muzejski dan 

Vabimo na ogled občasne razstave "Nikoli jim ni bilo bolje? - Moder-

nizacija vsakdanjega življenja v socialistični Jugoslaviji" in stalne raz-

stave "Slovenci v 20. stoletju". Vstop je brezplačen.  

CDI Univerzum 

Grošljeva ulica 4, 1534 Ljubljana  

Ura: 10:00 - 11:30  

PRIJAVE: info@cdi-univerzum.si  

Učni stili/učni tipi 

Udeleženci bodo skozi reševanje vprašalnikov dobili odgovore o 

uspešnih načinih in pristopih k učenju. .  

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana, Gosposvetska 4, 1000 Ljublja-

na  

Ura: 10:10 - 11:10  

PRIJAVE: gosposvetska@dca-ljubljana.org  

Zapleši ciganski ples  
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Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana, Puhova 6, 1000 Ljubljana  

Ura: 10:15 - 11:15  

PRIJAVE: puhova@dca-ljubljana.org  

Ponovimo francoski jezik (nadaljevalna skupina 

francoskega jezika)  

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Zalog 

Agrokombinatska 2, 1000 Ljubljana  

Ura: 10:45 - 11:45  

PRIJAVE: zalog@dca-ljubljana.org  

Kultura plesnega gibanja 
Na delavnici se bomo učili osnovnih plesnih korakov različnih plesov.  

Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN 

Linhartova 13, 1000 Ljubljana  

Ura: 11:00 - 12:00  

PRIJAVE: drustvo.gss@gmail.com  

Sporazumevanje z gluhoslepimi 

Gluhoslepi so osebe s hkratno okvaro sluha in vida, ki za opravljanje 

vsakodnevnih aktivnosti in vključevanje v družbo potrebujejo specifič-

no pomoč spremljevalca oziroma tolmača za gluhoslepe. V okviru de-

lavnice Sporazumevanje z gluhoslepimi bomo spoznali temeljna dej-

stva o gluhoslepoti in se s pomočjo članov Društva gluhoslepih Slove-

nije učili oziroma podrobneje pogledali kakšnega od načinov sporazu-

mevanja z gluhoslepimi, ki temelji na dotiku.  

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana, Puhova 6, 1000 Ljubljana  

Ura: 11:15 - 13:15  

PRIJAVE: puhova@dca-ljubljana.org  

Prebujajoča se narava (likovna delavnica) 
Na likovni delavnici bomo upodabljali motive iz narave. Pripomočki, ki 
jih udeleženci potrebujejo in prinesejo s seboj: risalni listi, svinčnik, 
radirka, vodene barvice in čopiči.  

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana, Gosposvetska 4, 1000 Ljubljana  

Ura: 11:20 - 13:20  

PRIJAVE: gosposvetska@dca-ljubljana.org  

Naslikaj si risbo (likovna delavnica)  

Cene Štupar - CILJ 

Linhartova 13, 1000 Ljubljana  

Ura: 11:30 - 12:30  

PRIJAVE: dragica.glazar@cene-stupar.si  

Predstavitev projekta Pridobivanje temeljnih in 

poklicnih kompetenc 2016-2019 in dobrih praks 

Vabljeni vsi delodajalci in zaposleni. 
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Cene Štupar - CILJ 

Linhartova 13, 1000 Ljubljana  

Ura: 11:30 - 12:30  

PRIJAVE: dragica.glazar@cene-stupar.si  

Predstavitev projekta Informiranje in svetovanje 

ter ugotavljanje in vrednotenje nef. Pridobljenega 

znanja od 2016 - 2022 

Vabljeni vsi delodajalci in zaposleni 

Izobraževalne storitve Kristina Milanovski Bru-

mat s.p.  

Linhartova 13, 1000 Ljubljana  

Ura: 11:30 - 13:00  

PRIJAVE: helena.nevistic@cene-stupar.si  

 Izdelava reportažnega foto filmčka 

Iz fotografij, ki jih bomo posneli na javnem dogodku, bomo ustvarili 

predstavitveni filmček, ki bo predstavljal aktivnosti na tem dogodku. 

Delavnica bo potekala v dveh delih: 18. 5. in 22. 5. 2017.  

Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN 

Linhartova 13, 1000 Ljubljana  

Ura: 12:00 - 13:00  

PRIJAVE: 040558832 

E-pošta: drustvo.gss@gmail.com  

Plesne delavnice z gluhoslepimi 

Gluhoslepi so osebe s hkratno okvaro sluha in vida, ki za opravljanje 

vsakodnevnih aktivnosti in vključevanje v družbo potrebujejo specifič-

no pomoč spremljevalca oziroma tolmača za gluhoslepe. V okviru ple-

snih delavnic bomo spoznali, kako potekajo usposabljanja oseb z glu-

hoslepoto, ki jih izvajamo v dnevnem centru Društva gluhoslepih Slo-

venije DLAN, in se skupaj s člani naučili plesnih korakov.   

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana  

Povšetova 20, 1000 Ljubljana  

Ura: 12:00 - 13:00  

PRIJAVE: dca@dca-ljubljana.org  

Naravne oblike samopomoči 

Na delavnici se bomo učili o različnih metodah, s katerimi si lahko sami 

pomagamo do boljšega počutja in zdravja.  

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Rudnik, Pot k ribniku 3a  

Ura: 12:00 - 13:30  

PRIJAVE: rudnik@dca-ljubljana.org  

Italijanski jezik (nadaljevalna skupina) 

V skupini "nadaljevalna italijanščina" bomo izpopolnjevali svoje znanje 

italijanskega jezika.   

Poučevanje in lektoriranje, Vesna Nagode s. p.  

Linhartova 13, 1000 Ljubljana  

Ura: 12:15 - 15:30  

PRIJAVE: helena.nevistic@cene-stupar.si  

Rusko-slovensko-ukrajinska kuhinja (specialitete) 
Boršč in jota: dve enolončnici, dve državi. Naučili se bomo pripraviti 
nekaj tipičnih rusko-ukrajinskih in slovenskih jedi.  
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Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana, Kunaverjeva 6-8, 1000 Ljubljana  

Ura: 12:45 - 13:45  

PRIJAVE: kunaverjeva@dca-ljubljana.org  

Chi Gong 

Chi gong je starodavna kitajska zdravilna tehnika, ki je sestavljena iz 

enostavnih počasnih gibov. Namen gibov je spodbuditi kroženje živ-

ljenjske energije či (či se v človeškem telesu pretaka po energijskih 

kanalih - meridianih). Če je pretok čija v določenem meridianu moten, 

se pojavi energijsko neravnovesje v telesu, ki lahko pripelje do bolezni. 

Ime chi gong je sestavljeno iz besed či (življenjska energija) in gong 

(delo, trening). V prenesenem pomeni torej pomeni trening oziroma 

krepitev življenjske energije.  

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana, 

Tržaška 37, 1000 Ljubljana 

Ura: 13:00 - 14:00  

PRIJAVE: trzaska@dca-ljubljana.org  

Ura za italijanščino (italijanski jezik - začetni tečaj) 

Na uri italijanščine pridobivamo osnovna znanja iz italijanskega jezika.  

Cene Štupar - CILJ 

Vojkova 1, 1000 Ljubljana  

Ura: 11:30 - 12:30  

PRIJAVE: dragica.glazar@cene-stupar.si  

Predstavitev projekta Pridobivanje temeljnih in 

poklicnih kompetenc 2016-2019 in dobrih praks 

Vabljeni vsi delodajalci in zaposleni. 

Cene Štupar - CILJ 

Vojkova 1, 1000 Ljubljana  

Ura: 11:30 - 12:30  

PRIJAVE: dragica.glazar@cene-stupar.si  

Predstavitev projekta Informiranje in svetovanje 

ter ugotavljanje in vrednotenje nef. Pridobljenega 

znanja od 2016 - 2022 

Vabljeni vsi delodajalci in zaposleni. 

Osnovna šola Franca Rozmana Staneta 

Prušnikova ulica 85, 1000 Ljubljana  

Ura: 13:30 - 15:10  

PRIJAVE: andreja.animacije@gmail.com  

Risanje na tekstilne majice 

Spomnili se bomo, kako majico spremeniti v unikaten izdelek s pomo-

čjo lastne domišljije.   

Cene Štupar - CILJ  

Linhartova 13, 1000 Ljubljana  

Ura: 13:30 - 15:00  

PRIJAVE: Nina Živkovič 

Telefon: 030646939   

Razmigajmo um in telo 

Z raznovrstnimi vajami za naše možgane boste imeli priložnost spozna-

vati ter krepiti vaš spomin, poskrbeli pa bomo tudi, da bodo naša tele-

sa 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. 
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Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana, Puhova 6  

Ura: 13:30 - 15:30  

PRIJAVE: puhova@dca-ljubljana.org  

Naj pesem odmeva (ljudsko petje) 

Na prireditvi se učimo in prepevamo ljudske pesmi.   

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana, Kunaverjeva 6-8  

Ura: 13:45 - 15:15  

PRIJAVE: kunaverjeva@dca-ljubljana.org  

Govorimo po rusko (ruski jezik - nadaljevalna 
skupina) 
Učimo se ruskega jezika v nadaljevalni skupini udeležencev.  

Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana, Kunaverjeva 6-8  

Ura: 13:45 - 14:45  

PRIJAVE: kunaverjeva@dca-ljubljana.org  

Delavnica EFT (tapkanje) 

EFT (Emotional Freedom Technique) oz. tapkanje je tehnika dose-

ganja čustvene svobode, sproščanja in zmanjševanja stresa.   

OŠ Danile Kumar 

Godeževa 11, 1000 Ljubljana  

Ura: 14:00 - 16:00  

PRIJAVE: smolica@os-danilekumar.si  

Gledališka predstava Romeo in Julija 

Romeo in Julija - Slavno Shakespearovo delo. Le kdo ne pozna 

znamenite ljubezenske zgodbe o Romeu in Juliji.   

Opombe: Za vse družine, katerih materni jezik ni slovenščina.  

Gimnazija Šentvid Ljubljana 

Prušnikova ulica 98, 1210 Ljubljana - Šentvid  

Ura: 14:00 - 17:00  

PRIJAVE: jana.mlakar@sentvid.org  

Obiščimo vivarij 

Udeleženci bodo obiskali vivarij Gimnazije Šentvid; od blizu se 

bodo seznanili s kačami, kuščarji in drugimi živalmi.  

Osnovna šola Franca Rozmana Staneta 

Prušnikova ulica 85, 1000 Ljubljana  

Ura:  15:30 - 17:30  

PRIJAVE: andreja.animacije@gmail.com  

Pohod v neznano 

Na pot v neznano (v naravo) bodo učenci odšli v spremstvu kužka, 

ter ob tem opazovali spremembe v naravi in se zabavali.  
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Mestna zveza upokojencev Ljubljana 

DCA Ljubljana, Puhova 6, 1000 Ljubljana  

Ura: 13:30 - 15:30  

PRIJAVE: puhova@dca-ljubljana.org  

Življenje nekoč 

Delavnica, na kateri bodo starejši otrokom in mlajšim govorili o 

tem, kako so nekoč živeli. Za obujanje spominov nam bo služila 

razstava Nikoli jim ni bilo bolje? - Modernizacija vsakdanjega živ-

ljenja v socialistični Jugoslaviji. Vabimo dedke in babice z njihovi-

mi vnuki. Na koncu bomo ustvarili izdelek za spomin. 

Izobraževanje Jelica Bregar s.p.  

Linhartova 13, 1000 Ljubljana  

Ura: 16:45 - 17:45  

PRIJAVE: helena.nevistic@cene-stupar.si  

Zakaj se (ne) razumemo? 
Ker imamo premalo informacij in premalo domišljije – in ker se 
nam zdi, da imamo premalo tudi časa za samo raziskovanje vsebi-
ne. Skupaj raziščimo, zakaj se ne razumemo in kaj je tisto, kar bi 
morali narediti, da bi se. 

Četrtna skupnost Posavje 

Bratovševa ploščad 30, 1000 Ljubljana  

Ura: 17:00 - 19:00  

PRIJAVE: mol.posavje@ljubljana.si  

Zeliščna delavnica 

Splošno o zeliščih ter prikaz z nasvetom, kako ustrezno pripraviti 

zeliščni čaj.     

OD-REŠITEV, poklicno svetovanje in kadrovsko 

izobraževanje, Aleš Pogačnik, s.p.  

Linhartova 13, 1000 Ljubljana  

Ura: 17:00 - 19:00  

Z glasbo do zdravja, sreče in uspeha 

Kako lahko glasbo uporabimo, da krepimo svoje pozitivno razpo-

loženje? Spoznavali bomo, kako poslušanje glasbe vpliva na naše 

telo in duha, kakšne zvrsti glasbe so primerne za vzbujanje točno 

določenega počutja in kako pomemben je njen vpliv na naše 

zdravje. 
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Študijsko-raziskovalni center za družino  

Linhartova 13, 1000 Ljubljana  

Ura: 17:00 - 19:00  

PRIJAVE: tadeja.miklic@srcdljubljana.com  

Gibalno-izrazna skupina za ženske 

Telo, čustva in duševnost so medsebojno povezani, zato gibalno – izraz-

na terapija omogoča integracijo čustvenega, kognitivnega, fizičnega in 

socialnega dela posameznika. 

Delavnica je namenjena ženskam, ki si želijo poglobiti stik s telesom in 

se spoprijateljiti ter bolje razumeti sporočila svojega telesa in čustev. Za 

obisk delavnice ni potrebno nobeno plesno predznanje, potrebna pa je 

odprtost za telesno raziskovanje. Prvi del srečanja je izrazno-gibalni, 

drugi del je namenjen pogovoru in ubesedenju vašega doživljanja. Vlju-

dno vabljene! 

 

Izvajalci: Študijsko-raziskovalni center za družino v Ljubljani. Delavnico 

vodi Vesna Mirt Čampa, spec. zakon. in druž. terapije in Petra Mustar, 

zakon. in druž. terapevtka.  

Monika Povše s.p.  

Linhartova 13, 1000 Ljubljana  

Ura: 18:00 - 21:15  

PRIJAVE: monika.povse@gmail.com  

Pisanje prošenj v nemškem jeziku 

Prvi pogoj uspešnega iskanja zaposlitve sta celovita in brezhibno napisa-

na prošnja in življenjepis. Naložba v dobro napisano prošnjo se vam bo 

zagotovo povrnila. Če vam pisanje prošnje in življenjepisa v nemščini 

povzročata težave, vam bomo pri tem pomagali.  

Društvo za otroke sveta  

Linhartova 13, 1000 Ljubljana  

Ura: 18:00 - 19:30  

PRIJAVE: mojka@navim.si  

Kaj nas Afrika uči o sreči? 
Ga. Mojka Budihna, diplomirana ekonomistka, bo v kulturno-
potopisnem predavanju predstavila, kaj nas Afrika in njena kultura učita 
o sreči. Sama se je prvič v zahodno Afriko, natančneje v Gambijo, odpra-
vila leta 2015. Od takrat je redna obiskovalka te dežele nasmejanih ljudi. 
Na svojih potovanjih se je naučila, kako malo je potrebno, da je človek 
zadovoljen in srečen, zato svojo pozitivno izkušnjo širi med ljudi na šte-
vilnih predavanjih po Sloveniji.   

Gimnazija Šentvid Ljubljana 

Prušnikova ulica 98, 1210 Ljubljana - Šentvid  

Ura: 18:00 - 19:00  

PRIJAVE: jana.mlakar@sentvid.org  

Angleščina na potovanju 

Na delavnici bomo ponovili pomembno besedišče, ki ga potrebujemo na 

potovanjih. Pogledali si bomo situacije na letališču v hotelu ipd. 

Zavod NEFIKS - Inštitut za promocijo in beleže-

nje neformalno pridobljenega znanja 

Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana 

Ura: 19:00 - 20:30  

PRIJAVE: anita.boljte@nefiks.si  

Govorim "svetovno" 

Delavnica je namenjena predstavitvi sebe v 5 različnih svetovnih jezikih. 

Delavnica se bo izvajala ob 19.00 uri v sklopu Nefiks jezikovnih klubov, 

na sedežu Zavoda Nefiks. Potrebne so predhodne prijave na ma-

il, zadeva: ''Govorim svetovno''. Vstop prost! 
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Mestna zveza upokojencev Ljubljana,    

DCA Kunaverjeva 6-8, 1000 Ljubljana 

Ura: 08:45 - 10:15  

PRIJAVE: kunaverjeva@dca-ljubljana.org 

Ura za francoščino (francoski jezik - konverzacija) 

V manjši skupini bomo izpopolnjevali znanje francoskega jezika in se 

pogovarjali v francoščini.  

PROPIAR družba za odnose z javnostmi d.o.o. 

Linhartova 13, 1000 Ljubljana  

Ura: 09:00 - 11:00  

PRIJAVE: nina.smole@propiar.com 

Javno nastopanje 

Na delavnici javnega nastopanja boste spoznali, zakaj naše telo vedno 

govori, kdo smo in kako močno verjamemo v to, kar govorimo, tudi ta-

krat, ko smo tiho. Osvojite 6 korakov upravljanja s tremo in prepričljiv 

nastop. 

Izobraževalne storitve Kristina Milanovski 

Brumat s.p. 

Linhartova 13, 1000 Ljubljana  

Ura: 09:00 - 11:30  

PRIJAVE: kristinabrumat@yahoo.com 

Popotna angleščina z IKT 

Na praktični delavnici bomo spoznali potek tečaja, kjer se naučimo upo-

rabljati angleški jezik in informacijsko komunikacijsko tehnologijo za po-

tovalne namene. 

CDI Univerzum 

Grošljeva ulica 4, 1534 Ljubljana 

Ura: 09:00 - 10:30  

PRIJAVE: info@cdi-univerzum.si 

Motivacija in komunikacija - ključ do sprememb  
Delavnica je namenjena razmisleku o vodilih, prepričanjih, o motivaciji, 

ki nas peljejo do različnih delovnih in življenjskih izkušenj.  

Delavnica poteka v 3 srečanjih: petek, 19.5., 26.5., 2.6. 2017, od 9.00 - 

10.30. 

Mestna zveza upokojencev Ljubljana,  

DCA Povšetova 20, 1000 Ljubljana 

Ura: 9:00 - 10:00  

PRIJAVE: dca@dca-ljubljana.org 

Vaje za urjenje spomina 

Mestna zveza upokojencev Ljubljana,  

DCA Zalog - Agrokombinatska 2, 1000 Lju-

bljana 

Ura: 10:00 - 11:30  

PRIJAVE: zalog@dca-ljubljana.org 

Vaje za urjenje spomina 

P E T E K ,  1 9 .  m a j  2 0 1 7  



www.cene-stupar.si           030 640 261            helena.nevistic@cene-stupar.si        

Lokacija, organizator in ura Opis delavnice 

Mestna zveza upokojencev Ljubljana, DCA 

Ljubljana   

DCA Povšetova 20, 1000 Ljubljana 

Ura: 10:30 - 11:30  

PRIJAVE: dca@dca-ljubljana.org 

Vaje za ravnotežje, koncentracijo in spomin v giba-

nju 

Mestna zveza upokojencev Ljubljana, DCA 

Ljubljana   

DCA Puhova 6, 1000 Ljubljana 

Ura: 11:00 - 12:30  

PRIJAVE: puhova@dca-ljubljana.org 

Beseda (vaje za urjenje spomina) 

Na delavnici z različnimi vajami in tehnikami urimo spomin. 

Izobraževalne storitve Kristina Milanovski 

Brumat s.p. 

Linhartova 13, 1000 Ljubljana  

Ura: 12:00 - 14:15  

PRIJAVE: kristinabrumat@yahoo.com 

Izdelava fotoknjige 

Na delavnici bomo spoznali, kako se obdelajo in uredijo fotografije, ki jih 

želimo uporabiti za izdelovanje in naročanje fotoknjige, oblikovane po 

lastnih željah. Delavnica bo potekala v dveh delih: 19.5. ter 24.5.2017. 

Mestna zveza upokojencev Ljubljana,     

DCA Kunaverjeva 6-8, 1000 Ljubljana 

Ura: 12:30 - 14:00  

PRIJAVE: kunaverjeva@dca-ljubljana.org 

Umovadba (vaje iz logike in urjenje spomina) 

V manjši skupini bomo reševali vaje iz logike in na različne načine. 

Mestna zveza upokojencev Ljubljana,     

DCA Gosposvetska 4, 1000 Ljubljana 

Ura: 13:25 - 14:25  

PRIJAVE: gosposvetska@dca-ljubljana.org 

Ura za ruščino (ruski jezik - nadaljevalni tečaj) 

Na nadaljevalnem tečaju bomo utrjevali in izpopolnjevali znanje ruskega 

jezika.  
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Pedagoški inštitut 

Linhartova 13, 1000 Ljubljana  

Ura: 14:00 - 15:00  

PRIJAVE: ana.mlekuz@pei.si 

Socialno, čustveno in medkulturno učenje ter nje-

gov pomen v šoli 
V predstavitvi se osredinjamo na načine prepoznavanja agresivnosti in 

anksioznosti v šolskem okolju ter na možnosti skupnega naslavljanja 

obeh z uporabo programov socialnega in čustvenega učenja. 

OD-REŠITEV, poklicno svetovanje in ka-

drovsko izobraževanje, Aleš Pogačnik, s.p. 

Linhartova 13, 1000 Ljubljana  

Ura: 17:00 - 19:00  

PRIJAVE: alespogacnik@gmail.com 

ABC javnega nastopanja 

Povsem naravno je, da začutimo cmok v grlu, ko se samo srečamo z misli-

jo na javni nastop. Z dobro pripravo zmoremo zmagati tudi v tako zahtev-

ni situaciji. In še več: vzbuditi in obdržati znamo zanimanje ter pozornost 

poslušalcev čez celoten nastop. 

Mestna zveza upokojencev Ljubljana,     

DCA Tržaška 37, 1000 Ljubljana 

Ura: 17:00 - 19:00  

PRIJAVE: trzaska@dca-ljubljana.org 

Osnove slikarstva (začetni tečaj) 

Mestna zveza upokojencev Ljubljana,     

DCA Kunaverjeva 6-8, 1000 Ljubljana 

Ura: 10:30 - 12:00  

PRIJAVE: kunaverjeva@dca-ljubljana.org 

Zgodovina (zabavno in resno skozi teme in pogovore) 

Različne osebnosti in dogodke iz zgodovine bomo v manjši skupini spoz-

navali nekoliko drugače - skozi pogovore in na humoren način.  

Zavod za ples in rekreacijo Medvode 

Spodnje Pirniče 64, 1215 Medvode  

Ura: 16:00 - 17:00  

PRIJAVE: urska.medvode@gmail.com  

MOVIT 
Motorika in vitalnost sta bistvenega pomena za starejše. Movit je nova 
plesna vadba, ki smo jo razvili prav za starejše. Ob prijetni glasbi 60-tih, 
70-tih in 80-tih se bomo z enostavnimi plesnimi koraki in gibi sprostili, 
zabavali in razgibali. Plesne koreografije so enostavne in primerne za 
vsakogar. Z učenjem koreografij bomo krepili motoriko, vitalnost, spomin 
in se hkrati imeli fino.  
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Zavod za oskrbo na domu Ljubljana 

Četrtna skupnost Posavje, Bratovševa plo-

ščad 30, 1000 Ljubljana 

Ura: 17:00 - 19:00  

PRIJAVE: amir.crnojevic@zod-lj.si 

Okrogla miza "Vključenost starejših v družabno življe-

nje" 

Na okrogli mizi z naslovom integracija starejših v družabno življenje bo-

mo s številnimi organizacijami in zainteresirano javnostjo pregledali mož-

nosti vključevanja starejših v družabno življenje na območju MOL in iz-

menjali mnenja in predloge za izboljšanje stanja na tem področju.  

Zavod za ples in rekreacijo Medvode 

Spodnje Pirniče 64, 1215 Medvode  

Ura: 18:00 - 19:00  

PRIJAVE: urska.medvode@gmail.com  

HIP HOP 

Ples mladih za osnovnošolce. Trenutno je hip hop najpopularnejši plesni 

stil med mladimi. Plesni gibi tega popularnega plesa ponazarjajo oziroma 

spreminjajo besedilo glasbe v gib. Plesalec z gibom prikazuje kar narekuje 

besedilo popularne glasbe, ki jo trenutno poslušajo mladi po svetu. Sledi-

mo trendom, zato ga želimo prenesti tudi med mlade v naši okolici. 

Freestyle učenje  

Spodnje Pirniče 64, 1215 Medvode  

Ura: 18:30 - 19:30  

PRIJAVE: info@lazjeucenje.si   

Freestyle učenje - učinkovito in zabavno učenje 

Preveri metode hitrega in lažjega učenja s tvojo učno snovjo, ki jo potre-

buješ znati.   

Opombe: Za starše in otroke Obvezne predhodne prijave na : 

info@lazjeucenje.si  

Ziferblat Ljubljana,  

Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana  

Ura: 17:00 - 21:00  

PRIJAVE: ljubljana@ziferblat.net ali 030 

456 056.   

Šah povezuje generacije 

Na šahiranje v Ziferblatu vabimo vse, ki radi odigrajo kakšno partijo, pa 

tudi tiste, ki jih kraljevska igra samo zanima, ne glede na predhodno zna-

nje. Srečanje bo vodil Jure Plaskan, ki se s šahom ukvarja od svojega sed-

mega leta dalje in je v mladinskih kategorijah večkrat osvojil naslov dr-

žavnega prvaka.  
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Brainobrain Slovenija 

Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana 

Ura: 9:00 - 12:00  

PRIJAVE: alja@brainobrain.si 

Brainobrain Dan odprtih vrat 

Na dnevu odprtih vrat se boste lahko družili z našimi bobki in trenerji ter 

podrobneje spoznali naš program. Vabljeni vsi otroci od 4. do 14. leta s svoji-

mi starši. Kadarkoli v objavljenem času nas lahko obiščete, se podružite in 

poklepetate z našimi trenerji in otroki, ki obiskujejo Brainobrain in tako izve-

ste vse kar vas zanima o našem programu.  

OŠ Vižmarje-Brod 

9. FESTIVAL NA GAJU 

Na gaju 2, 1000 Ljubljana, 

Ura: 10:30 - 15:00  

PRIJAVE: nevenka.lamut@guest.arnes.si 

Ura iz lesa 

Otroci izdelajo svojo namizno uro. Spoznajo tehniko oblikovanja lesa, naučijo 

se uporabe brusilnika, žage za les in proces od ideje do nastanka končnega 

izdelka. Delavnica bo razdeljena na dva dela (prvi del delavnice bo v dopol-

danskem času od 10.30 do 12.30 ure, drugi del delavnice bo potekal od 13. 

do 15.ure). 

OŠ Vižmarje-Brod 

9. FESTIVAL NA GAJU 

Na gaju 2, 1000 Ljubljana, 

Ura: 10:30 - 15:00  

PRIJAVE: nevenka.lamut@guest.arnes.si 

Delavnica vezenja in pletenja 

Udeleženci se seznanijo z različnimi tehnikami vezenja in s pomočjo križnega 

vezenja naredijo svoj izdelek. Naučijo se osnov pletenja, predstavljene so 

možnosti uporabe pletenih izdelkov na neobičajne načine (možnost darilne 

embalaže, izdelave okraskov, modnih dodatkov). Enkratna delavnica bo v 

dveh delih (prvi del delavnice bo od 10.30 do 12.30 ure, nadaljevanje delav-

nice bo od 13. do 15.ure). 

OŠ Vižmarje-Brod 

9. FESTIVAL NA GAJU 

Na gaju 2, 1000 Ljubljana, 

Ura: 10:30 - 15:00  

PRIJAVE: nevenka.lamut@guest.arnes.si 

Izdelava sladoleda s tekočim dušikom 

Zelo obiskana delavnica, kjer udeleženci s pomočjo tekočega dušika sami 

izdelajo sladoled. Udeleženci pripravijo mešanico po navodilih, potem pa 

namesto v mešanico ulivajo tekoči dušik do strditve sladoleda. Na delavnici 

se spoznajo z zgodovino sladoledarstva in z zanimivostmi, povezanimi s sla-

doledom, ter spoznajo postopek izdelave sladoleda s tekočim dušikom. 
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Ziferblat Ljubljana, KD N.O.N. 

Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana 

Ura: 16:00 - 17:00  

PRIJAVE: ljubljana@ziferblat.net 

Kulinarična gledališka predstava Knedl 
Danilo Ivanuša je pripravil šaljivo in poučno gledališko igro, ki govori o pomenu 

zdrave prehrane in čarobnosti kuhanja. Pustolovščina se začne, ko zlobni čarov-

nik Požrešnik ugrabi Knedlovo babico Dobrotko. Knedl se s svojo čarovno kuhal-

nico in navihanim škratom Bobkom poda v reševanje svoje drage Dobrotke.  
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OŠ Vižmarje-Brod 

9. FESTIVAL NA GAJU 

Na gaju 2, 1000 Ljubljana, 

Ura: 10:30 - 15:00  

PRIJAVE: nevenka.lamut@guest.arnes.si 

Fizika-optika 

Otroci izdelajo konkavno lečo in ugotavljajo, kako se leča prilagaja očem.  

OŠ Vižmarje-Brod 

9. FESTIVAL NA GAJU 

Na gaju 2, 1000 Ljubljana, 

Ura: 10:30 - 15:00  

PRIJAVE: nevenka.lamut@guest.arnes.si 

Slikanje - akvarel 
Udeleženci na delavnici izdelajo akvarelno sliko. Spoznajo tehniko slikanja 

akvarela (postopek, posebnosti, slikanje). Vsak udeleženec odnese domov 

svojo sliko. Delavnica bo razdeljena na dva dela (prvi del delavnice bo v do-

poldanskem času od 10.30 do 12.30 ure, drugi del delavnice bo potekal od 

13. do 15.ure). 
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PA R T N E R J I  

1. Agencija LARS, Zavod za kulturo, izobraževanje in sve-

tovanje, Cerkno 

2. Aleksandra Vrbančič s.p 

3. Avto-moto zveza Slovenije 

4. CDI Univerzum Ljubljana 

5. Center za usposabljanje, delo in varstvo CUDV Draga  

6. Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje  Ja-

neza Levca Ljubljana 

7. Četrtna skupnost Posavje 

8. Dom starejših občanov Ljubljana -Šiška 

9. Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik 

10. Društvo gluposlepih Slovenije DLAN 

11. Društvo mažoret in plesalcev Ribnica 

12. Društvo za otroke sveta 

13. Dškatla, Mateja Dobovšek s.p. 

14. DTG d.o.o. 

15. Elvora d.o.o. 

16. Freestyle učenje, Mojca Stojkovič s.p. 

17. Gasilska brigada Ljubljana 

18. Generalna policijska uprava 

19. Gerontološko društvo 

20. Gimnazija Šentvid 

21. Glotta Nova 

22. iTehLab d.o.o. 

23. Izobraževalne in svetovalne storitve, Marta Žagar Ko-

pitar s.p. 

24. Izobraževalne storitve Kristina Milanovski Brumat s.p. 

25. Izobraževanje Jelica Bregar s.p. 

26. KADIS d.o.o. 

27. Katja Pahler Šteharnik s.p. 

28. Lumiral s.p. 

29. Malo mesto d.o.o. (Minicity) 

30. Mednarodni center za prenos znanja 

31. Mestna zveza upokojencev Dnevni centri aktivnosti za 

starejše (DCA) 

32. Mestno društvo gluhih Ljubljana 

33. Micro team d.o.o. 

34. Moja zaposlitev d.o.o. 

35. Monika Povše s.p. 

36. Muzej novejše zgodovine Slovenije 

37. O.Š. Franca Rozmana Staneta, Ljubljana 

38. OD-REŠITEV Aleš Pogačnik s.p. 

39. OŠ Danile Kumar 

40. OŠ Mirana Jarca 

41. OŠ Vižmarje - Brod 

42. Papilot 

43. Pedagoški inštitut 

44. Pionirski dom, Center za kulturo mladih 

45. Poslovno svetovanje in prevajanje Zorica Zaklan, s.p. 

46. Poučevanje in lektoriranje, Urban Batista s.p. 

47. Poučevanje in lektoriranje, Vesna Nagode s. p. 

48. Propiard.o.o. 

49. Radost Zarja Fišter s.p. 

50. Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje 

51. Spominčica-alzheimer Slovenija 

52. Srednja ekonomska šola Roška 

53. Študijsko-raziskovalni center za družino Ljubljana 

54. TanjaRa., izobraževalne storitve, s.p. 

55. TeamVital, Polonca Štajnar s.p. 

56. Tedea, inovativno izobraževanje d.o.o.  

57. Transformacija 

58. Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta 

59. Uprava za obrambo Ljubljana 

60. Veles, Agrarno umetniško društvo 

61. Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana 

62. Vrtec Jarše 

63. Vrtec Kolezija 

64. ZAVOD AFECTUM O 

65. Zavod BIC Ljubljana 

66. Zavod MISSS 

67. Zavod NEFIKS 

68. Zavod PAF design kulture 

69. Zavod za oskrbo na domu 

70. Zavod za ples in rekreacijo Medvode 

71. Zdravi odnosi Tinkara Filač s.p. 

72. Ziferblat 




