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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 70 partnerjev 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 vseživljenjskem učenju. Dogodki se bo-

do odvijali na različnih lokacijah in so informativno-svetovalne, 

promocijske, kulturne in družabne narave. 

 

Pred vami je napovednik brezplačnih delavnic, ki se bodo odvijale od 22. maja do 30. junija 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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Lokacija, organizator in ura Opis delavnice 

Srednja ekonomska šola Ljubljana 

Roška cesta 2, 1000 Ljubljana  

Ura: 08:00 - 14:00  

PRIJAVE: tanja.trcek-pelko@seslj.si  

Tudi na Roški radi pišemo z roko 

Dijaki bodo na ta dan posvetili posebno pozornost pisanju na roko. Sezna-

nili se bodo s pomenom rokopisa in vsemi prednostmi, ki jim jih prinaša. 

Opozorjeni bodo tudi na nevarnosti, ki nam jih prinaša sodobna tehnologi-

ja. 

CDI Univerzum 

Grošljeva ulica 4, 1534 Ljubljana  

12. 5. 2017 - 30. 6. 2017  

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 

Kongresni trg, 1000 Ljubljana  

12. 5. 2017 - 30. 6. 2017  

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.  

Izobraževalne storitve Kristina Milanovski 

Brumat s.p. 

Linhartova 13, 1000 Ljubljana  

Ura: 11:30 - 13:00  

PRIJAVE: kristinabrumat@yahoo.com 

Izdelava reportažnega foto filmčka 

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

stavitveni filmček, ki bo predstavljal aktivnosti na tem dogodku. Delavnica 

bo potekala v dveh delih: 18.5. in 22.5.2017. 

Transformacija d.o.o. 

Stegne 7, 1000 Ljubljana 

Ura: 17:00 - 21:00  

PRIJAVE: maja@transformacija.com  

Z dobro oblikovanimi cilji do želenih rezultatov 

Udeleženci se bodo na delavnici naučili postaviti cilje na način, ki bistveno 

poveča verjetnost, da jih bodo dosegli. Spoznali bomo tudi dejavnike, ki 

pomembno vplivajo na (ne)doseganje ciljev. 

P O N E D E L J E K  2 2 .  m a j  2 0 1 7  
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Lokacija, organizator in ura Opis delavnice 

CDI Univerzum 

Grošljeva ulica 4, 1534 Ljubljana  

12. 5. 2017 - 30. 6. 2017  

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 

Kongresni trg, 1000 Ljubljana  

12. 5. 2017 - 30. 6. 2017  

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, nagradnjo obstoječih znanj, spremembo kari-

erne poti.  

Izobraževalne storitve Kristina Milanovski 

Brumat s.p. 

Linhartova 13, 1000 Ljubljana  

Ura: 11:30 - 13:00  

PRIJAVE: kristinabrumat@yahoo.com 

Izdelava reportažnega foto filmčka 

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

stavitveni filmček, ki bo predstavljal aktivnosti na tem dogodku. Delavnica 

bo potekala v dveh delih: 18.5. in 22.5.2017. 

Transformacija d.o.o. 

Stegne 7, 1000 Ljubljana 

Ura: 17:00 - 21:00  

PRIJAVE: maja@transformacija.com  

Z dobro oblikovanimi cilji do želenih rezultatov 

Udeleženci se bodo na delavnici naučili postaviti cilje na način, ki bistveno 

poveča verjetnost, da jih bodo dosegli. Spoznali bomo tudi dejavnike, ki 

pomembno vplivajo na (ne)doseganje ciljev. 

P O N E D E L J E K  2 2 .  m a j  2 0 1 7  
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Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje 

Janeza Levca Ljubljana 

Kongresni trg, 1000 Ljubljana 

Ura: 9:00 - 13:00  

PRIJAVE: bostjan.kotnik@centerjanezalevca.si 

Naredi si broško 

Delavnica »Naredi si broško« je ustvarjalna delavnic, pri kateri 

obiskovalci uporabijo ročne spretnosti. Papir izrezan v obliki 

kroga je že izrezan oziroma pripravljen za poslikavo. Obiskovalci 

si lahko sami ustvarijo napis, sliko, izrazijo svoj jaz. 

Muzej novejše zgodovine Slovenije 

Celovška cesta 23, 1000 Ljubljana 

Ura: 9:00 - 13:00  

PRIJAVE: natasa.robeznik@muzej-nz.si  

Igrajmo se stare otroške igre 

Delavnica poteka v okviru mednarodnega festivala Igraj se z 

mano na Kongresnem trgu v Ljubljani. Na delavnici se bomo 

igrali stare, že skoraj pozabljene otroške igre, ki so zabavale tudi 

naše dedke in babice. Med drugim se bomo igrali Pekel - nebe-

sa, Mačjo zibko, Ali je kaj trden most in številne druge. 

Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje 

Janeza Levca Ljubljana 

Kongresni trg, 1000 Ljubljana 

Ura: 9:00 - 13:00  

PRIJAVE: bostjan.kotnik@centerjanezalevca.si 

Punčke in cunj 
Delavnica »Punčke iz cunj« temelji na ljudskem izročilu in 

ustvarjalnosti. Obiskovalci so si lahko izdelali lastno igračo - pun-

čko iz cunj, iz odpadnih kosov blaga, kot so to počeli v preteklo-

sti. Punčka nima izrisanega obraza in ne kaže čustev, temveč si 

lahko njen lastnik/lastnica vedno znova zamisli drugačno razpo-

loženje. 

Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje 

Janeza Levca Ljubljana 

Kongresni trg, 1000 Ljubljana 

Ura: 9:00 - 13:00  

PRIJAVE: bostjan.kotnik@centerjanezalevca.si 

Športni poligon 

Delavnica »Športni poligon« je spretnostno-gibalna igra pri kate-

ri udeleženci premagujejo poligon individualno ali ekipno. Ude-

leženci uporabijo svoje gibalne in funkcionalne sposobnosti. 

Poligon v dolžini desetih metrov vsebuje več nalog, kot so skok 

preko palice, hula hop, hoja okoli stožcev. Skozi zabavne igre na 

poligonu udeleženci spoznajo užitek in sprostitev.Tako pri samo-

stojnem kot skupinskem premagovanju nalog.  

TO R E K  2 3 .  m a j  2 0 1 7  
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Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Ja-

neza Levca Ljubljana 

Kongresni trg, 1000 Ljubljana 

Ura: 9:00 - 13:00  

PRIJAVE: bostjan.kotnik@centerjanezalevca.si 

1,2,3, hodimo vsi 
Delavnica »1, 2, 3 hodimo vsi« je gibalno-spretnostna igra, 

katere osnova je sodelovanje med udeleženci in timsko delo. 

Obiskovalci so se učili med seboj dobro komunicirati in se 

dogovoriti, kako se bodo gibali, če bodo želeli skupaj prispeti 

na cilj. Pri tem pa niso smeli pozabiti na individualne razlike 

in morebitne posebne potrebe sodelujočih.  

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boš-

tjančič 

CUDV Draga 

Draga 1, 1292 Ig  

Ura: 9:00 - 14:00  

PRIJAVE: spela.stefe@gmail.com  

Zdrav duh v zdravem telesu 

V sklopu bomo organizirali približno 8 umetniško ustvarjalnih 

delavnic. K sodelovanju bomo povabili tako uporabnike naše-

ga vzgojno izobraževalnega zavoda kot tudi drugih zavodov.  

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boš-

tjančič 

CUDV Draga 

Draga 1, 1292 Ig  

Ura: 9:00 - 14:00  

PRIJAVE: spela.stefe@gmail.com  

Z gibanjem do zdravja 

V sklopu bomo organizirali približno 5 delavnic s športno te-

matiko. K sodelovanju bomo povabili tako uporabnike našega 

vzgojno izobraževalnega zavoda kot tudi drugih zavodov.  

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boš-

tjančič 

CUDV Draga 

Draga 1, 1292 Ig  

Ura: 9:00 - 14:00  

PRIJAVE: spela.stefe@gmail.com  

Hrana- napoj za dušo 

V sklopu bomo organizirali približno 3 delavnice o zdravi pre-

hrani. K sodelovanju bomo povabili tako uporabnike našega 

vzgojno izobraževalnega zavoda kot tudi drugih zavodov.  

TO R E K  2 3 .  m a j  2 0 1 7  
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Zorica Zaklan s.p. 

Osnovna šola Poljane, Zemljemerska 7 

Ura: 16:00 - 20:00  

PRIJAVE: zorica.zaklan@siol.net 

Potrebna predhodna rezervacija vsaj 3 dni 

pred delavnico. 

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, zgodbo, 

mnenje … (vaja javnega nastopa za vsakega udeleženca) 

• Postanite prepričljiv in karizmatičen govorec, naučite prodajati svoje 

storitve in izdelke . 

TO R E K  2 3 .  m a j  2 0 1 7  
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CDI Univerzum 

Grošljeva ulica 4, 1534 Ljubljana 

Ura: 10:00 - 11:30  

PRIJAVE: mojca.sikosek@cdi-univerzum.si  

Osnovno oblikovanje prijave na zaposlitev v Wordu 

Delavnica je namenjena udeležencem, ki si želijo pridobiti osnovno zna-

nje za enostavno oblikovanje prijav. 

Gasilska brigada Ljubljana 

Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana 

Ura: 10:00 - 12:00  

PRIJAVE: robert@gb.ljubljana.si  

Kako lahko JAZ pomagam ob prometni nesreči 
V uvodu bomo prikazali promocijski film (10 min) o zgodovini, delu in 

organiziranosti Gasilske brigade Ljubljana, kot osrednji operativni gasilski 

enoti v Ljubljani. Sledi predstavitev delovanja celotne javne gasilske slu-

žbe. V osrednjem delu bomo izvedli delavnico (predavanje + diskusija + 

praktični prikaz). V zaključku sledi ogled vozil in opreme v Gasilski brigadi 

Ljubljana. 

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, ko jih 

želimo uporabiti za izdelovanje in naročanje fotoknjige, oblikovane po 

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

Cene Štupar - CILJ 

Kališnikov trg 12, 1000 Ljubljana 

Ura: 16:00 - 18:00  

PRIJAVE: sabina.zupan@cene-stupar.si  

Moč za samopomoč  

Avtorica knjige Kako najti moč za samopomoč? dr. Sabina Jurič Šenk bo 

spregovorila o tem kako pomembno je v današnjem času znati ujeti čas 

za sebe in za svoje najbližje ter ohraniti občutek kontrole nad lastnim 

življenjem.  V predavanju bomo posvetili pozornost pomenu družinskih in 

partnerskih odnosov kot tistih najpomembnejših, v katerih si vsi želimo 

imeti čustveni prostor, kjer se lahko fizično in tudi psihično spočijemo od 

zunanjega sveta ter si naberemo moči za soočanje z različnimi izzivi.  

Glede na hiter življenjski tempo, naraščajočo negotovost in vedno pogo-

stejši stres je pomembno, da se naučimo kako prisluhniti sebi  in se ohra-

niti znotraj poslovnih, sorodstvenih in drugih pomembnih odnosih.  

Z avtorico boste odkrivali pomen notranje moči, ki jo je moč najti pri vsa-

kem izmed nas, čeprav imamo lahko zaradi bolečih izkušenj, razočaranj 

ali obupa občutek, da smo povsem nemočni.  

V predavanju bo govora tudi o čustvih in njihovem velikem vplivu na pes-

trost in intenzivnost našega vsakdana. Vabljeni  

S R E DA  2 4 .  m a j  2 0 1 7  
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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 

Ukvarjanje z glasbo dviguje otrokovo inteligentnost - drži? 

Na tej delavnici bomo predstavili znanstveno dokazane in resnične koristi 

za otroka, če ga vpišemo v glasbeno šolo. Ukvarjali se bomo z vprašanji: 

Ali bo zaradi ukvarjanja z glasbo postal bolj inteligenten? Kako ukvarjanje 

z glasbo krepi socialne spretnosti? Kako ukvarjanje z glasbo krepi otrokov 

značaj? In še več… Za starše otrok, starih do 10 let. 

Zdravi odnosi Tinkara Filač s.p. 

Linhartova 13, 1000 Ljubljana  

Ura: 17:30 - 19:00  

PRIJAVE: tinkara@zdraviodnosi.si 

Pot do kakovostnega partnerstva 

Nihče nas ni zares učil, kako ustvariti kakovostno partnerstvo, zato smo si 

naslikali sliko o tem sami iz različnih virov in še danes verjamemo, da ko 

bomo srečali "pravega", bomo pa srečni. Kako pa zares priti do kakovost-

nega partnerstva? 

S R E DA  2 4 .  m a j  2 0 1 7  
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KADIS, kadrovsko izobraževalni inženiring, 

d.o.o. 

Koprska 72, 1000 Ljubljana 

Ura: 12:00 - 13:30  

PRIJAVE: maja.milojkovic@kadis.si  

Razvoj veščin z uporabo množičnih odprtih spletnih tečajev 

Število mladih, ki pristanejo med brezposelnimi ali pa opravljajo 

(priložnostna) dela, ki niso v skladu z njihovo izobrazbo in izkušnjami je 

vedno več. Na trgu je vse več mladih in starejših iskalcev zaposlitve z uni-

verzitetnimi diplomami in formalnimi kvalifikacijami, med tem pa deloda-

jalci vse pogosteje poročajo, da na trgu težko najdejo ustrezne kandidate 

– take, ki bodo imeli dobro razvite prenosljive kompetence in tudi dolo-

čene poklicno specifične veščine. Projekt DESTINY želi ponovno povezati 

sistem izobraževanja s trgom dela, spodbujati razvoj različnih veščin pri 

posameznikih, zmanjšati brezposelnost mladih in z uporabo MOOC-ov 

(množičnih odprtih spletnih tečajev), ki omogočajo brezplačno pridobiva-

nje znanja, spodbuditi izobraževalne organizacije k implementaciji inova-

tivnega pedagoškega izobraževalnega modela. Predstavili vam bomo prve 

MOOC-e v slovenskem jeziku s področja poslovne komunikacije in uprav-

ljanja samega sebe. 

KADIS, kadrovsko izobraževalni inženiring, 

d.o.o. 

Koprska 72, 1000 Ljubljana 

Ura: 14:00 - 16:00  

PRIJAVE: maja.milojkovic@kadis.si 

Zavedanje odnosov – ključ do učinkovitega dela 

(orodje SDI) (za šole in vrtce) 

Orodje SDI® (Strength Deployment Inventory) temelji na Teoriji zaveda-

nja odnosov. SDI uporabljajo po vsem svetu in je bil preveden v številne 

jezike. Z njegovo pomočjo bolje razumemo svoje vedenje, vzroke in moti-

ve za sprejemanje določenih odločitev in vpliv našega vedenja na druge. 

Za razliko od drugih orodij za spoznavanje osebnosti gre SDI nekoliko dlje 

od samega vedenja, saj skuša prepoznati motivacijo. Tako pomaga odgo-

voriti na vprašanje, zakaj se posamezniki vedejo tako, kot se. Dejanja dru-

ge osebe je namreč lažje sprejeti, če razumemo njene motive in namene. 

Na podlagi tega lahko razumemo tudi njeno vedenje. S pomočjo orodja 

SDI naučimo uporabiti to znanje pri vzpostavljanju uspešnejših odnosov z 

ljudmi v vsakršnih okoliščinah, na primer s sodelavci, strankami, nadreje-

nimi, dobavitelji in seveda s svojo družino in prijatelji. SDI ljudem pomaga 

tako, da se naučijo ceniti raznolikost, jih spodbuja k učinkovitejši komuni-

kaciji ter jih uči uspešno reševati medsebojne konflikte.  

Č E T R T E K  2 5 .  m a j  2 0 1 7  
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Osnovna šola Mirana Jarca 

Ipavčeva 1, 1000 Ljubljana, učilnica tehnike 

Ura: 15:00 - 16:00  

PRIJAVE: alesadolinar@gmail.com 

Barvanje gobelinčkov - logična igra 

Gre za logično igro, kjer po navodilih barvamo polja - kvadratke v mreži. 

Napisane številke ob mreži povedo, koliko kvadratkov kot skupino je 

potrebno pobarvati in koliko takih skupin je v posamezni vrstici ali 

stolpcu. Z upoštevanjem navodil se kmalu prikaže slika. 

Vrtec Jarše, igrišče enote Kekec 

Ul. Hermana Potočnika 17, 1000 Ljubljana 

Ura: 15:30 - 19:00  

PRIJAVE: tanja040@gmail.com  

Praznik vrtca Jarše (razgibajmo se vsi, vrtec Jarše - 

to smo mi) 

Druženje, športne igre in poligoni, nastopi najstarejših otrok, srečelov 

ter dejavnosti z gasilci, policisti na igrišču enote Kekec. Sodelovali bodo 

otroci, zaposleni, starši, stari starši, zunanji izvajalci. 

Zorica Zaklan, poslovno svetovanje in pre-

vajanje, s.p.  

Linhartova 13, 1000 Ljubljana 

Ura: 16:00 - 20:00  

PRIJAVE: zorica.zaklan@siol.net 

Število udeležencev omejeno, maksimalno 

12.  

Potrebna predhodna rezervacija vsaj 3 dni 

pred delavnico. 

Hitro branje in učinkovito učenje 

Zdaj se lahko naučite hitro brati, razumeti vse kar preberete ter pove-

dati s svojimi besedami. Na ta način lahko delate odlične povzetke pre-

branega gradiva, povezujete obstoječe in nadgrajujete pridobljeno zna-

nje.  

 

Vsebina: 

- Tehnike hitrega branja in učinkovitega učenja: navpično branje, vodo-

ravno branje, diagonalno branje, foto branje, skeniranje, preletavanje, 

miselni vzorci, povzetki …); 

- Zaznavni tipi (test), učni stili in vrste inteligence – pomembni za način 

učenja;  

- Veliko praktičnih vaj (koncentracija, osredotočenje, dvig motivacije 

…);  

- Nadgradnja in povezovanje znanja, tehnike za izboljšanje spomina, 

kreativno mišljenje in strateško odločanje (dokončanje študija in zapo-

slitev).  

Č E T R T E K  2 5 .  m a j  2 0 1 7  
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KADIS, kadrovsko izobraževalni inženi-

ring, d.o.o. 

Koprska 72, 1000 Ljubljana 

Ura: 16:30 - 18:00  

PRIJAVE: maja.milojkovic@kadis.si 

Kako pomagati mladostniku pri načrtovanju karierne 

poti 

Na prvi pogled se zdi, da je karierna odločitev stvar posameznika, ki avto-

nomno in neodvisno od zunanjih okoliščin sprejme odločitev o nadaljnji 

karierni poti, a raziskave kažejo, da na končno karierno odločitev vplivajo 

številni dejavniki. Tudi vpliv staršev je dokazno pomemben dejavnik kari-

ernih odločitev otrok in mladostnikov. Starši so prvi »vir informacij«, na 

katerega se otroci obrnejo po nasvet, ko začnejo raziskovati svet dela in 

njihov »osebni svetovalec«. A starši pogosto čutijo, da na to vlogo niso 

najbolje pripravljeni, prav tako nimajo potrebnih informacij. Na drugi 

strani šolskim svetovalcem zmanjkuje časa za aktivnosti, ki bi mladim olaj-

šale načrtovanje kariere. Zato je ključno, da starše opremimo z informaci-

jami, da bodo lahko prevzeli aktivno vlogo v tem procesu. Starši se v okvi-

ru interaktivnega predavanja seznanijo s faktorji načrtovanja lastne oz. 

otrokove kariere, najpogostejšimi težavami pri vodenju kariere, ter kako 

se jim izogniti. Prav tako se staršem pokažemo, katere informacije mla-

dostniki potrebujejo, da lahko sprejmejo dobre karierne odločitve in kje 

Cene Štupar - CILJ 

Linhartova 13, 1000 Ljubljana 

Ura: 17:00 - 18:00  

PRIJAVE: nina.zivkovic@cene-stupar.si  

Učenje učenja 

Izkustvena delavnica je namenjena predvsem dijakom in študentom, pa 

tudi vsem ostalim, ki se želijo spoznati z različnimi tehnikami in strategija-

mi učenja, zaznavnimi kanali ter oblikovanjem in uporabo miselnih vzor-

cev. 

Četrtna skupnost Posavje 

Bratovševa ploščad 30, 1000 Ljubljana 

Ura: 17:00 - 18:30  

PRIJAVE: mol.posavje@ljubljana.si 

Razvijanje sposobnosti za samopomoč 

Vaje in tehnike za vitalnost, boljše počutje in razvijanje sproščanja ter 

notranjo umiritev.  

Muzej novejše zgodovine Slovenije 

Celovška cesta 23, 1000 Ljubljana 

Ura: 18:00 - 20:00  

PRIJAVE: natasa.robeznik@muzej-nz.si  

Predavanje »Lepo je v naši domovini biti mlad«, 

mladost v socializmu 

PDr. Mirjana Ule iz ljubljanske Fakultete za družbene vede bo v okviru 

ciklusa predavanj ob občasni gostujoči razstavi Nikoli jim ni bilo bolje? 

Modernizacija vsakdanjega življenja v socialistični Jugoslaviji spregovorila 

o vlogi mladih pri kulturni modernizaciji v obdobju socialistične Jugoslavi-

je. 
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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. 

Poučevanje in lektoriranje, Vesna Nagode 

s. p.  

Linhartova 13, 1000 Ljubljana 

Ura: 09:00 - 11:30  

PRIJAVE: nagodevesna@gmail.com  

Predstavitev TAI-CHIja in družabne igre  
Boris Vechersky je Rus (in odličen govorec slovenščine!), ki ima veliko 

talentov. Je kantavtor, snovalec zanimive igre, s pomočjo katere se bomo 

učili o različnih slovenskih krajih, in trener tai-chija, športa, ki ga bomo 

prav tako spoznali na delavnicah. 

Gimnazija Šentvid 

Prušnikova 4, 1210 Ljubljana Šentvid 

Ura: 18:00 - 20:00  

PRIJAVE: jana.mlakar@sentvid.org 

Angleščina - nakupovanje, restavracije 

Pogledali si bomo besedišče, povezano z nakupovanjem v supermarketu, 

na tržnici. Ponovili bomo besedišče na temo hrane in obiska restavracije. 

Center za usposabljanje, delo in varstvo 

Dolfke Boštjančič, CUDV Draga 

Linhartova 13, 1000 Ljubljana 

Ura: 15:00 - 17:30  

PRIJAVE: dolores.turicnik@gmail.com 

Oder za vsakogar 

Delavnice so namenjene odraslim, ki bi se želeli preizkusiti v različnih obli-

kah dramskega izražanja. Predhodne izkušnje niso potrebne.  
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Cene Štupar - CILJ 

Kališnikov trg 12, 1000 Ljubljana 

Ura: 16:00 - 18:00  

PRIJAVE: sabina.zupan@cene-stupar.si  

Odskok od dna  

Konec leta 2014 je v Mladinskem centru Trbovlje izšel književni prve-
nec Mitje Duha z naslovom Tek za življenjem. Avtor na 200 straneh 
pripoveduje o temačnem obdobju svojega življenja, prežetega s splet-
kami, kriminalom in drogami. To je iskrena pripoved o trdih in neiz-
prosnih padcih v začaran krog drog, mučnih bojih s psihozami za zido-
vi zapora na Dobu ter nepredstavljivih junaških povratkih v svet živih, 
konča pa se s težavnim povratkom v normalno življenje in boljše dni. 
Je zgodba o tem, kako se ne smemo nikoli predati in kako lahko s sa-
njami ter izjemno notranjo močjo premagamo najtežje življenjske pre-
preke.  

Avtor želi svojo zgodbo in pozitivno sporočilo deliti s čim več ljudmi 

širom Slovenije, saj verjame, da lahko le z osebnim pristopom in pozi-

tivno naravnanostjo pokaže pravo pot še kakšnemu odvisniku ali lju-

dem v težavah. Tako je svojo zgodbo doslej že uspešno predstavil v 

zaporu na Dobu in v Prevzgojnemu domu Radeče, gostoval pa je že na 

mnogih Osnovnih in Srednjih šolah, Mladinskih centrih ter v mno-

gih  knjižnicah širom Slovenije.. Mitja je sicer ustanovitelj in predse-

dnik Športno-humanitarnega društva Človek, licencirani športni vadi-

telje, ter prehranski svetovalec poleg tega pa tudi redno deluje kot 

laični terapevt pri pomoči odvisnikom od nedovoljenih drog, tudi dru-

gače pa pomaga ljudem v stiskah.  

P O N E D E L J E K  2 9 .  m a j  2 0 1 7  
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Cene Štupar - CILJ 

Linhartova 13, 1000 Ljubljana 

Ura: 9:00 - 11:00  

PRIJAVE: nina.zivkovic@cene-stupar.si  

Domača eko lekarna 

Pridružite se delavnici, kjer boste spoznali, kako si lahko izdelate ekološko 

domačo lekarno in uporabite naravne načine in sestavine (mazila, napitki, 

ipd.) za premagovanje različnih vsakodnevnih težav. 

PROPIAR družba za odnose z javnostmi 

d.o.o.  

Linhartova 13, 1000 Ljubljana  

Ura: 15:00 - 17:00  

PRIJAVE: helena.nevistic@cene-stupar.si   

Bonton nam pove več kot 1000 besed 

Na delavnici poslovnega bontona si boste odgovorili na vprašanja, kaj izra-

ža vaša govorica telesa, kako komunicirati, narediti dober vtis na poslovne 

partnerje in stranke, kaj obleči za poslovni dogodek, koga predstaviti ko-

mu, pravila rokovanja ter kako pristopiti do neke osebe.  

Muzej novejše zgodovine Slovenije 

Celovška cesta 23, 1000 Ljubljana 

Ura: 18:00 - 19:30  

PRIJAVE: Nataša Robežnik 

Telefon: 01 300 96 21  

Predavanje "Prostitucija v zaledju strelskih jarkov" 

V letu 2017 na sredinih večerih prve svetovne vojne potekajo različna pre-

davanja vezana na zgodovino soške fronte. Zgodovinar Miha Sluga bo 

predstavil problematiko organizirane in ilegalne prostitucije v zaledju bo-

jišč, kjer so se bojevali avstro-ogrski vojaki. 
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Srednja ekonomska šola Ljubljana 

Roška 2, 1000 Ljubljana 

Ura: 9:00 - 10:30  

PRIJAVE: tea.seliskar-otrin@seslj.si  

Inovativen življenjepis 

Pri izdelavi življenjepisa si ne smemo dovoliti biti le povprečni. Ogledali si 

bomo primere \"drugačnih\", izstopajočih primerov življenjepisov, ki so 

zagotovili dober odziv in vabilo na razgovor.  

CDI Univerzum 

Grošljeva ulica 4, 1534 Ljubljana 

Ura: 09:00 - 10:00  

PRIJAVE: info@cdi-univerzum.si 

Predstavitev vadbe: pilates 

Pridružite se zanimivi predstavitvi vadbe pilatesa. S seboj prinesite podlo-

go, priporočamo športna oblačila.  

CDI Univerzum 

Grošljeva ulica 4, 1534 Ljubljana 

Ura: 10:00 - 12:00  

PRIJAVE: info@cdi-univerzum.si 

Socialna omrežja - priložnost za poslovno mreženje 

in pospeševanje iskanja zaposlitve 

Socialna omrežja so nova priložnost za mreženje in pospeševanje iskanja 

zaposlitve. Pridružite se predstavitvi. 

CDI Univerzum 

Grošljeva ulica 4, 1534 Ljubljana 

Ura: 12:00 - 13:30  

PRIJAVE: info@cdi-univerzum.si 

Kreativnost brez meja 

Udeleženci bodo iz recikliranih materialov oblikovali nove kreativne izdel-

ke/dekoracije. Pridružite se kreativni delavnici. 

Vrtec Kolezija, enota Murgle  

Pod bukvami 11 Ljubljana 

Ura: 16:00 - 18:00  

PRIJAVE: milena.ceglar@vrteckolezija.si 

Murglijada 
Skupine bodo pripravile kratek kulturni program za otvoritev iger. 

Sledila bodo športna tekmovanja ekip in posameznikov. 
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Četrtna skupnost Posavje 

Bratovševa ploščad 30, 1000 Ljubljana 

Ura: 17:00 - 18:30  

PRIJAVE: mol.posavje@ljubljana.si  

Risanje in barvanje Mandal 
Vaje za razvijanje sposobnosti meditiranja na Mandalo in razvijanje spo-

sobnosti vzpostavitve notranjega miru. 

Gimnazija Šentvid 

Prušnikova 4, 1210 Ljubljana Šentvid 

Ura: 18:00 - 20:00  

PRIJAVE: jana.mlakar@sentvid.org 

Angleščina - potepanje po mestu 

Na tej delavnici se bomo osredotočili na besedišče, povezano z mestom. 

Ponovili bomo, kako vprašamo in damo navodila do določenega mesta. 

Pogledali si bomo tudi Ljubljano in njene znamenitosti. 

Č E T R T E K  1 .  j u n i j  2 0 1 7  
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Srednja ekonomska šola Ljubljana 

Roška 2, 1000 Ljubljana 

Ura: 9:00 - 10:30  

PRIJAVE: tea.seliskar-otrin@seslj.si  

Priprava na razgovor 

Ali je dovolj da le "pridemo" na razgovor? Ogledali si bomo, kaj vse vpliva 

na vaš vtis na delodajalca. Ob upoštevanju priprav je uspeh na razgovoru 

zagotovljen.  

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. 

Zorica Zaklan s.p. 

Linhartova 13, 1000 Ljubljana 

Ura: 16:00 - 20:00  

PRIJAVE: zorica.zaklan@siol.net 

Potrebna predhodna rezervacija vsaj 3 

dni pred delavnico. 

Nevrolingvistično programiranje v praksi 
Z znanjem in veščinami NLP lahko odpravite strahove in zaživite svoje sanje 

ter uresničite vse svoje želje, hitreje dosežete svoje cilje, povečate motiva-

cijo, odpravite strahove, spremenite prepričanja, izkoristite svoje čute, 

zaživite življenje, kot si ga zaslužite ter pustite pozitivno sled v življenju. S 

pomočjo NLP upravljajte s svojim življenjem! 

Vsebina (okvirna vsebina diplome): 

- Napredne komunikacijske tehnike, pozitivna življenjska drža (kozarec sre-

če); 

- Oblikovanje ciljev (moj letni življenjski načrt, praktični izdelek na delavni-

ci); 

- Kako se znebiti predsodkov in strahov, kdo nam greni življenje (naši priga-

njalci); 

- Ohranjanje pozitivnih stanj (stanje Flow) ter povečanje življenjske energi-

je in moči;  

- Zvišanje samopodobe in samozavesti (preizkušanje v različnih življenjskih 

funkcijah);  

- Zdravo življenje in izboljšanje medsebojnih odnosov (SWISH metoda);  

- Kreativni modeli (Walt Disney strategija) za uresničevanje vaših ciljev, 

narišimo svoje življenje; 

- Odkrijte svoje bistvo in življenjsko poslanstvo ter oblikujte svoj pozitiven 

in uspešen življenjski slog, ki bo pustil pozitivne sledi zanamcem;  

- S pomočjo Kreativne naloge ustvarite svojo Knjigo življenja. 

P E T E K  2 .  j u n i j  2 0 1 7  
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Četrtna skupnost Posavje 

Bratovševa ploščad 30, 1000 Ljubljana 

Ura: 10:00 - 18:30  

PRIJAVE: mol.posavje@ljubljana.si  

REIKI - pot in namen reikija in energetske delavnice 

AKTIVIRANJE ČAKER 

Razvoj sposobnosti aktiviranja senzibilnosti lastnih energijskih potencialov 

za odpravo energijskih blokad in sposobnost odpuščanja omejujočih misel-

nih vzorcev. Razvoj sposobnosti za samopomoč in vzpostavitev boljšega 

splošnega počutja in zdravja. 

Delavnica bo potekala 4x : 3.6. in 10.6.2017 od 10. do 11.30 ure in 8.6. ter 

15.6.2017 od 17. do 18.30 ure. 

S O B OTA  3 .  j u n i j  2 0 1 7  
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Muzej novejše zgodovine Slovenije 

Celovška cesta 23, 1000 Ljubljana 

Ura: 10:00 - 11:00  

INFO: Nataša Robežnik 

Telefon: 01 300 96 21  

Javno vodstvo po občasni razstavi "Nikoli jim ni bilo 

bolje? Modernizacija vsakdanjega življenja v sociali-

stični Jugoslaviji" 

Razstava je zamišljena kot potujoča partnerska razstava, z željo da muzeji, 

v katerih je predstavljena, aktivno sodelujejo v ustvarjanju njene vsebine z 

gradivom – predmeti iz lastnih zbirk in s predmeti, ki jih podarijo ali posodi-

jo obiskovalci Muzeja. S tem se že postavljenemu okviru razstave doda 

lokalni kontekst vsakdanjega življenja v različnih delih Jugoslavije in ustvari 

uravnotežena slika/pogled na čas med letoma 1945 in 1990. Po razstavi bo 

vodila ena od soavtoric razstave. 

Prvo nedeljo v mesecu je vstop v Muzej novejše zgodovine Slovenije brez-

plačen, zato lepo vabljeni, da si ogledate tudi stalno razstavo Slovenci v 20. 

stoletju. 

N E D E L JA  4 .  j u n i j  2 0 1 7  
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Spominčica - Alzheimer Slovenija - Slo-

vensko združenje za pomoč pri demenci -  

Dnevni center aktivnosti,  

Tržaška 37, 1000 Ljubljana 

Ura: 11:00 - 12:00  

PRIJAVE: info@spomincica.si 

Prepoznavanje prvih znakov demence in preventiva, 

igre za ohranjanje kognitivnih sposobnosti  
Na delavnici vam bomo na kratko predstavili 10 prvih znakov, ob katerih 

lahko sumimo na pojav demence. Sledile bodo igre, ki so namenjene oseba 

z demenco in posameznikom z blagim kognitivnim upadom. Vabljeni vsi, ki 

se radi igrate. 

Zavod Afectum O, Zavod za izobraževa-

nje 

Linhartova 13, 1000 Ljubljana 

Ura: 13:00 - 14:30  

PRIJAVE: 041 936 688 (Irena Urankar) 

 

 

 

Regresija kot pomagalo do izpopolnjenega življenja 

Regresija nam omogoča vpogled v prejšnja življenja, ki smo jih že živeli kot 

inkarnirane duše. Preko terapije lahko ozavestimo travme, najdemo pot do 

reševanja čustvenih blokad in stopimo na pot bolj uspešnega življenja na 

vseh področjih. V predavanju se srečamo z različnimi vrstami regresij in 

dobimo vpogled, kako vse nam lahko zelo konkretno pomagajo. V našem 

Centru Afectum, ki se nahaja v Ljubljani v Šiški, pa izvajamo regresije na 

individualni ravni. Slušateljem bomo približali pozitivne učinke regresije, 

naučili pa jih bomo tudi posebne a preproste meditacije, ki dolgoročno 

prinaša izjemno pozitivne učinke v reakcijah na težje življenjske izzive. Pre-

dava: Erik Petrič, hipnoterapevt in centra Afectum 

Zavod PAF design kulture 

Linhartova 13, 1000 Ljubljana 

Ura: 18:00 - 20:00  

PRIJAVE: filipfirbas@gmail.com  

Inkubator idej - kjer ideja postane konkreten projekt 

Inkubator spodbuja udejanjanje idej posameznika. V inkubatorju se kalijo, 

oblikujejo in oblikujejo ideje vsakega posameznika, društva, organizacije, 

podjetja, ki ima idejo za svoje kulturno izražanje, lahko pa tudi za svoj pro-

dukt ali projekt. V procesu usposabljanja v Inkubatorju boste izvedeli: 

- kako željeni projekt pripeljati od ideje do uresničitve, 

- kje in kako pridobivati sredstva, 

- kako razporediti svoj čas, sredstva in moči za čim bolj produktivno delo. 

Vsak udeleženec dobi na srečanju interno gradivo, ki mu bo v pomoč pri 

organizaciji njegovega časa in dela. Za društva, organizacije, podjetnike, 

S.P., osebe, ki so polnoletne, polne idej pa ne vedo ali jim preprosto ne 

uspe načrtovati oz. pripeljati svoje ideje/projekta do uresničitve. Za tiste, ki 

že imajo razvito idejo, pa bi radi optimizirali svoj proces ustvarjanja in pri-

dobili sredstva za izvedbo projekta in za tiste, ki imajo veliko idej, pa ne 

vedo kam z njimi in kako jih udejanjiti. 
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Vrtec Kolezija, enota Kolezija  

Rezijanska 22, 1000 Ljubljana 

Ura: 16:30 - 18:30  

PRIJAVE:  

veronika.borstnar@vrteckolezija.si  

Živimo vrednote skozi življenje 

Kulturna prireditev otrok, ki jo bodo obogatile dejavnosti , ki temeljijo na 

vrednotah, ki jih spoznavamo in živimo v našem vrtcu. 

Zorica Zaklan s.p. 

Osnovna šola Poljane, Zemljemerska 7, 

1000 Ljubljana 

Ura: 16:00 - 20:00  

PRIJAVE: zorica.zaklan@siol.net 

Potrebna predhodna rezervacija vsaj 3 

dni pred delavnico. 

Napolnite baterije in narišite svoje življenje 

NE ČAKAJTE NA DOPUST - KREIRAJTE ŽIVLJENJE PO SVOJE. Poiščite svoj 

motivacijski polnilec in delajte »s polno paro«, hkrati uživajte pri tem in 

ustvarjajte s strastjo. Dihajte »s polnimi pljuči«, napolnite se z energijo, ki 

vas bo navdihovala za naprej. Tako boste ostali popolnoma zdravi.  

VSEBINA (okvirna vsebina diplome): 

• Kdo sem in kaj si želim;  

• Kako naj to uresničim: motivacija in življenjska energija; 

• Kako zgraditi odlične odnose – mostove ter socialni kapital; 

• Zbližanje in ujemanje, vzpostavljanje harmoničnih odnosov (tudi družin-

skih); 

• Napredne komunikacijske tehnike, pozitivna življenjska drža (kozarec 

sreče); 

• Oblikovanje ciljev (moj letni življenjski načrt, praktični izdelek na delavni-

ci); 

• Kako se znebiti predsodkov in strahov, specializirajmo se za rastoče de-

javnosti; 

• Ohranjanje pozitivnih stanj in strasti pri delu ter povečanje življenjske 

energije in moči; 

• Zvišanje samopodobe in samozavesti (preizkušanje v različnih življenjskih 

funkcijah); 

• Zdravo življenje in kreativnost z roko v roki; 

• Odkrijte svoje bistvo in življenjsko poslanstvo ter oblikujte svoj pozitiven 

in uspešen življenjski slog, ki bo pustil pozitivne sledi zanamcem, 

• S pomočjo Kreativne naloge ustvarite svojo Knjigo življenja. 
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KADIS d.o.o. 

Koprska 72, 1000 Ljubljana 

Ura: 11:30 - 16:00  

PRIJAVE: maja.milojkovic@kadis.si 

Med kladivom in nakovalom: izzivi sodobnega vodenja 

- POSTATI VODJA IN BITI KOS IZZIVOM  

- CELOVIT RAZVOJ VODIJ S COACHINGOM 

- ORODJA ZA UČINKOVITO VODENJE SODELAVCEV 

- KAKO PRIDOBITI IN OBDRŽATI MILENIJCE  

Podrobnosti na: http://tvu.acs.si/koledar/podrobnosti/?pid=949 

Spominčica - Alzheimer Slovenija - Slo-

vensko združenje za pomoč pri demenci -  

Dnevni center aktivnosti,  

Gosposvetska 4, 1000 Ljubljana 

Ura: 14:00 - 15:00  

PRIJAVE: info@spomincica.si 

Prepoznavanje prvih znakov demence in vaje za 

ohranjanje in spodbujanje spomina 

Na delavnici vam bomo na kratko predstavili 10 prvih znakov, ob katerih 

lahko sumimo na pojav demence, sledile bodo vaje za ohranjanje spomina, 

ki pa spodbujajo pozornost, govor, koncentracijo.  

Freestyle učenje  

kros proga ob letališču Brnik  

Ura: 15:00 - 18:00  

PRIJAVE: info@lazjeucenje.si  

OBVEZNE PRIJAVE 

Ogled Freestyle učenje gre na motocross 

Oglejte si, kako so otroci lahko skoncentrirani med vožnjo motorja. In te 

veščine s Freestyle učenjem prenesemo v praktično učenje šolske snovi. 

Dobrodošli na brezplačnem osebnem razgovoru z inovatorko novih učnih 

metod Mojco Stojkovič in povprašajte učence (4 do 20 let) za njihovo mne-

nje o Freestyle učenju, ki spreminja (m)učenje v zabavno in hitro učenje.  

Muzej novejše zgodovine Slovenije 

Celovška cesta 23, 1000 Ljubljana 

Ura: 18:00 - 19:30  

PRIJAVE: Nataša Robežnik 

Telefon: 01 300 96 21  

Predavanje "Planota Asiago v miru in vojni" 

Prof. dr. Jurij Kunaver bo na sredinem večeru prve svetovne vojne predaval 

o geografskih in zgodovinskih značilnosti območja Asiaga, kjer so se v času 

prve svetovne vojne borili tudi številni slovenski vojaki štajerskega 87. pe-

hotnega polka, kranjskega 17. pehotnega polka in drugi.  
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Vrtec Kolezija, enota Murgle  

Pod bukvami 11 Ljubljana 

Ura: 16:00 - 17:00  

PRIJAVE: arija.leben@vrteckolezija.si 

Z glasbo in plesom v sončne dni 
Skupina najmlajših otrok v vrtcu bo skupaj s svojimi starši in drugimi dru-

žinskimi člani zaključila šolsko leto s plesom in petjem. 

Moja zaposlitev d.o.o. 

Linhartova 13, 1000 Ljubljana 

 

Ura: 17:00 - 19:00  

PRIJAVE:  

sanda.jerman@mojazaposlitev.si 

 

 

Starši smo otrokovo ogledalo - vzgoja z vzgledom 

Melita Kuhar bo predstavila povezavo med lastnimi dejanji in vzgojo otrok 

– kako pomembno je, da otroke pripravimo na današnji svet in jih pravoča-

sno učimo, da so samostojni. Mlajše generacije so danes drugačne. Po-

membno je, da jih že od malega vzgajamo odgovorno in spodbujamo njiho-

vo samostojnost. Posledično so le tako opremljeni s pravimi vrednotami, za 

odgovoren vstop na trg dela. Na portalu namreč opažamo, da starši prepo-

gosto intervenirajo pri iskanju službe za mladostnike (vse do njihovega 30 

leta). Pri delodajalcih, tako naletijo na negativen odziv. Mladostniki so tako 

neopremljeni in tudi oropani lastnih izkušenj in iznajdljivosti, kar na dolgi 

rok botruje k neodgovornosti in težkemu spoprijemanju z realnim življe-

njem. 

Spominčica - Alzheimer Slovenija - Slo-

vensko združenje za pomoč pri demenci -  

Dnevni center aktivnosti,  

Poljanska cesta 97, 1000 Ljubljana 

Ura: 17:00 - 18:00  

PRIJAVE: info@spomincica.si 

Občutja svojcev oseb z demenco 

Ob skrbi za osebo z demenco svojci pogosto doživljajo številna negativna 

čustva, predvsem krivdo, žalost, jezo in nemoč. Ta čustva je potrebno pre-

poznati in se z njimi soočiti, saj prekomerna izpostavljenost stresu lahko 

pripelje do izgorelosti.  

Muzej novejše zgodovine Slovenije 

Celovška cesta 23, 1000 Ljubljana 

Ura: 18:00 - 19:30  

PRIJAVE: Nataša Robežnik 

Telefon: 01 300 96 21  

Predavanje "Hrana v socializmu" 

Dr. Andreja Vezovnik in dr. Tanja Kamin iz ljubljanske Fakultete za družbe-

ne vede bosta v okviru ciklusa predavanj ob občasni gostujoči razstavi Ni-

koli jim ni bilo bolje? Modernizacija vsakdanjega življenja v socialistični 

Jugoslaviji spregovorili o medijski reprezentaciji hrane in prehranskih praks 

v socializmu. 
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Zorica Zaklan s.p. 

Linhartova 13, 1000 Ljubljana 

Ura: 16:00 - 20:00  

PRIJAVE: zorica.zaklan@siol.net 

Potrebna predhodna rezervacija vsaj 3 

dni pred delavnico. 

Šola podjetništva 

Razmišljate o tem, da bi stopili na samostojno podjetniško pot, imate idejo, pa 

ne veste, kako začeti, ukvarjate se s hobijem, ki bi lahko postal vaš posel, ste 

brez ideje, pa ne veste, kako se lotiti zadeve, vas pa vleče v podjetniške vode. 

Zato je Šola podjetništva namenjena prav vam. 

Vsebina:  

- Od ideje do cilja, od hobija do lastnega podjetja;  

- Zastavljanje ciljev, oblikovanje produkta, odločitev;  

- Pogum in vztrajnost, samozaposlitveni modeli;  

- Kreativni modeli (Walt Disney strategija) za uresničevanje vaših ciljev;  

- Strateški načrt vašega podjetja;  

- Inovativne ideje, tržne niše, določanje cene, ciljne stranke, zaključevanje pro-

daje;  

- Prodajte, zaslužite in ustvarjajte dobiček - Podjetnik v prizmi štirih D-jev:  

- Predstavite svojo poslovno idejo in svoje podjetje (govorna vaja). 

Freestyle učenje  

Linhartova 13, 1000 Ljubljana  

Ura: 19:10 - 20:10  

PRIJAVE: info@lazjeucenje.si  

Ko (m)učenje spremenimo v zabavno Freestyle učenje  
April in maj sta za otroke, najstnike in posledično za starše pogosto najbolj 

stresna meseca, kar se tiče učenja, testov in izpitov. Freestyle učenje odgovar-

ja na vprašanja. Kako se pripraviti na teste, spraševanja in se sprostiti?  
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Osnovna šola Franca Rozmana Staneta 

Prušnikova ulica 85, 1000 Ljubljana 

Ura: 13:30 - 15:00  

PRIJAVE: andreja.animacije@gmail.com 

Ljudske igre za otroke 

Spomnili se bomo, kako so se nekoč igrali naši predniki na igrišču, na paši...  

Zorica Zaklan s.p. 

Višja strokovna šola za kozmetiko in vel-

nes Ljubljana, Ulica Carla Benza 1 

Ura: 18:00 - 19:30  

PRIJAVE: zorica.zaklan@siol.net 

Potrebna predhodna rezervacija vsaj 3 

dni pred delavnico. 

Šola podjetništva 

Razmišljate o tem, da bi stopili na samostojno podjetniško pot, imate idejo, 

pa ne veste, kako začeti, ukvarjate se s hobijem, ki bi lahko postal vaš po-

sel, ste brez ideje, pa ne veste, kako se lotiti zadeve, vas pa vleče v podjet-

niške vode. Zato je Šola podjetništva namenjena prav vam. 

Vsebina:  

• Od ideje do cilja, od hobija do lastnega podjetja;  

• Zastavljanje ciljev, oblikovanje produkta, odločitev;  

• Pogum in vztrajnost, samozaposlitveni modeli;  

• Kreativni modeli (Walt Disney strategija) za uresničevanje vaših ciljev;  

• Strateški načrt vašega podjetja;  

• Inovativne ideje, tržne niše, določanje cene, ciljne stranke, zaključevanje 

prodaje;  

• Prodajte, zaslužite in ustvarjajte dobiček - Podjetnik v prizmi štirih D-jev:  

• Predstavite svojo poslovno idejo in svoje podjetje (govorna vaja). 

Č E T R T E K ,  9 .  j u n i j  2 0 1 7  
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Freestyle učenje  

kros proga ob letališču Brnik  

Ura: 10:00 - 13:00  

PRIJAVE: info@lazjeucenje.si  

OBVEZNE PRIJAVE 

Ogled Freestyle učenje gre na motocross 

Oglejte si, kako so otroci lahko skoncentrirani med vožnjo motorja. In te 

veščine s Freestyle učenjem prenesemo v praktično učenje šolske snovi. 

Dobrodošli na brezplačnem osebnem razgovoru z inovatorko novih učnih 

metod Mojco Stojkovič in povprašajte učence (4 do 20 let) za njihovo mne-

nje o Freestyle učenju, ki spreminja (m)učenje v zabavno in hitro učenje.  
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Cene Štupar - CILJ 

Vojkova 1, 1000 Ljubljana  

Ura: 17:00 - 18:00  

PRIJAVE: dragica.glazar@cene-stupar.si  

Predstavitev projekta Pridobivanje temeljnih in po-

klicnih kompetenc 2016-2019 in dobrih praks 

Vabljeni vsi delodajalci in zaposleni. 

Cene Štupar - CILJ 

Vojkova 1, 1000 Ljubljana  

Ura: 17:00 - 18:00  

PRIJAVE: dragica.glazar@cene-stupar.si  

Predstavitev projekta Informiranje in svetovanje ter 

ugotavljanje in vrednotenje nef. pridobljenega zna-

nja od 2016 do 2022 

Vabljeni vsi delodajalci in zaposleni. 

Muzej novejše zgodovine Slovenije 

Celovška cesta 23, 1000 Ljubljana 

Ura: 19:30 - 21:00  

PRIJAVE: Nataša Robežnik 

Telefon: 01 300 96 21  

Koncert iz cikla "Glas iz davnine" 

Cikel koncertov samospeva Glas iz davnine je plod sodelovanja Muzeja 

novejše zgodovine Slovenije ter zavoda Per Artem. Zavoda združujeta svoje 

moči, saj želita tako dolgoročno ustvariti oz. nuditi prostor, kjer se preko 

široke palete glasbenikov srečajo glasba, poezija in zgodovina. 
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Srednja ekonomska šola Ljubljana 

Roška 2, 1000 Ljubljana 

Ura: 8:00 - 14:00  

PRIJAVE: tea.seliskar-otrin@seslj.si  

Wordpress - kako ustvarim brezplačno spletno stran 

v 6-ih urah? 

Bi si želeli imeti svojo spletno stran? In to brezplačno? To vas naučimo v 

pičlih 6 urah. Vljudno vabljeni! 

TeamVital, poslovno svetovanje, Polonca 

Štajnar s.p. 

Linhartova 13, 1000 Ljubljana 

Ura: 9:00 - 11:00  

PRIJAVE: info@teamvital.si 

Kako do uspešnega programa zdravja pri delu 

Na delavnici boste prejeli navodila kako vzpostaviti, voditi in spremljati 

program promocije zdravja na delovnem mestu. Govorili bomo o načrtova-

nju programa in ukrepih za izboljšanje: kako napraviti analizo, kako določi-

mo prioritete v načrtovanju ter kako motivirati zaposlene, da bo program 

uspešno zaživel in postal stalnica v vašem podjetju bo predstavila Polona 

Štajnar. Vzpostavitev pozitivnega delovnega okolja in ergonomija delovnih 

mest so pomembni faktorji uspeha pri delu - Maja Rihar. Program zdravja 

zaposlenih nima uspeha brez uspešnega dialoga med vodstvom in zaposle-

nimi. Kako vzpostaviti zdravo mero komunikacije bo predstavila Kaja Ko-

sec. Za vse vodje HR ter vodilni kader v podjetju 

CDI Univerzum 

Grošljeva ulica 4, 1534 Ljubljana 

Ura: 10:00 - 11:30  

PRIJAVE: info@cdi-univerzum.si 

Internet - vstopnica na skriti trg dela 

Udeleženci bodo spoznali različne možnostmi, ki nam jih omogoča uporaba 

interneta pri aktivnem iskanju potencialnega delodajalca na skritem trgu 

dela.  

Spominčica - Alzheimer Slovenija - Slo-

vensko združenje za pomoč pri demenci -  

Dnevni center aktivnosti,  

Puhova 6, 1000 Ljubljana 

Ura: 10:40 - 11:40  

PRIJAVE: info@spomincica.si 

Prepoznavanje prvih znakov demence in preventiva, 

igre za ohranjanje kognitivnih sposobnosti  
Na delavnici vam bomo na kratko predstavili 10 prvih znakov, ob katerih 

lahko sumimo na pojav demence. Sledile bodo igre, ki so namenjene oseba 

z demenco in posameznikom z blagim kognitivnim upadom. Vabljeni vsi, ki 

se radi igrate. 
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KADIS d.o.o. 

Koprska 72, 1000 Ljubljana 

Ura: 11:00 - 13:00  

PRIJAVE: maja.milojkovic@kadis.si 

Kreiranje zmagovalnega tima s pomočjo orodja SDI 

Orodje SDI® (Strength Deployment Inventory) temelji na Teoriji zavedanja 

odnosov. Razvil ga je dr. Elias H. Porter, priznani psiholog, ki je delo začel v 

sodelovanju s Carlom Rogersom. Od takrat SDI uporabljajo po vsem svetu 

in je bil preveden v številne jezike. Z njegovo pomočjo bolje razumemo 

svoje vedenje, vzroke in motive za sprejemanje določenih odločitev in vpliv 

našega vedenja na druge. 

Osnovno izhodišče je prepoznavanje in zavedanje značilnosti lastnega ve-

denja in vedenja ljudi, s katerimi delate. Ko razumemo in prepoznamo mo-

tivacijske dejavnike za njihovo vedenje, lažje in učinkoviteje z njimi sodelu-

jemo, jih motiviramo in jih vodimo.  

Priložnosti za razvoj se ne pojavijo pri spreminjanju ljudi, temveč pri spre-

minjanju njihovega zaznavanja drugih in načina, kako vzpostavljajo odnose 

z drugimi. 

Namen orodja NI nekoga spremeniti, namen je pokazati učinkovitejši način 

osebnih in poslovnih odnosov in s tem doslednejše doseganje ciljev.  

KADIS d.o.o. 

Koprska 72, 1000 Ljubljana 

Ura: 13:30 - 16:00  

PRIJAVE: maja.milojkovic@kadis.si 

Metode za merjenje potenciala zaposlenih 

- OCENJEVALNI CENTER: 

Gre za eno redkih metod, ki dokazano zanesljivo napoveduje prihodnje 

vedenje na delovnem mestu in je za zdaj za številne namene tudi najboljši 

diagnostični instrument. 

- METODA 360°: 

Perspectives 360° je ocenjevalni sistem, ki omogoča, da kompetence vodij 

ocenijo vsi, ki vstopajo z njim v odnose na delovnem mestu (nadrejeni, 

podrejeni, sodelavci na enakovredni ravni, lahko pa tudi poslovni partner-

ji). Gre za metodo, ki nevtralizira subjektivnost, ki običajno spremlja oce-

njevalne sisteme. 
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RADOST Zarja Fišter s.p. 

Linhartova 13, 1000 Ljubljana 

Ura: 9:00 - 11:30  

PRIJAVE: zarja.fister@gmail.com 

Predstavitev Jyotiša - Indijske astrologije 

Delavnica je namenja predstavitvi Jyotiša - indijske astrologije, ki odstira 

''pozabljene'' informacije o Nas, katere so vedno bile tukaj, a smo jih le 

slutili. Starodavno znanje Jyotiš pomaga OSVETLITI življenjsko pot in dati 

usmeritev za boljše Življenje. Udeleženci potrebujejo točne ROJSTNE po-

datke (iz roj. lista) - dan, mesec, ura, minuta, kraj in država rojstva. 

Zorica Zaklan s.p. 

Osnovna šola Poljane, Zemljemerska 7, 

1000 Ljubljana 

Ura: 16:00 - 20:00  

PRIJAVE: zorica.zaklan@siol.net 

Potrebna predhodna rezervacija vsaj 3 

dni pred delavnico. 

Napolnite baterije in narišite svoje življenje 

NE ČAKAJTE NA DOPUST - KREIRAJTE ŽIVLJENJE PO SVOJE. Poiščite svoj 

motivacijski polnilec in delajte »s polno paro«, hkrati uživajte pri tem in 

ustvarjajte s strastjo. Dihajte »s polnimi pljuči«, napolnite se z energijo, ki 

vas bo navdihovala za naprej. Tako boste ostali popolnoma zdravi.  

VSEBINA (okvirna vsebina diplome): 

• Kdo sem in kaj si želim;  

• Kako naj to uresničim: motivacija in življenjska energija; 

• Kako zgraditi odlične odnose – mostove ter socialni kapital; 

• Zbližanje in ujemanje, vzpostavljanje harmoničnih odnosov (tudi družin-

skih); 

• Napredne komunikacijske tehnike, pozitivna življenjska drža (kozarec 

sreče); 

• Oblikovanje ciljev (moj letni življenjski načrt, praktični izdelek na delavni-

ci); 

• Kako se znebiti predsodkov in strahov, specializirajmo se za rastoče de-

javnosti; 

• Ohranjanje pozitivnih stanj in strasti pri delu ter povečanje življenjske 

energije in moči; 

• Zvišanje samopodobe in samozavesti (preizkušanje v različnih življenjskih 

funkcijah); 

• Zdravo življenje in kreativnost z roko v roki; 

• Odkrijte svoje bistvo in življenjsko poslanstvo ter oblikujte svoj pozitiven 

in uspešen življenjski slog, ki bo pustil pozitivne sledi zanamcem; 

• S pomočjo Kreativne naloge ustvarite svojo Knjigo življenja. 
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Lokacija, organizator in ura Opis delavnice 

Zavod za oskrbo na domu 

Poljanska cesta 97, 1000 Ljubljana 

Ura: 10:00 - 11:30  

PRIJAVE: amir.crnojevic@zod-lj.si  

Delavnica za vaje spomina: MOŽGANSKI FITNES 

Na enourni delavnici bomo preko vodenih dejavnosti skupaj utrjevali spo-

min in krepili svojo zbranost. 

CDI Univerzum 

Grošljeva ulica 4, 1534 Ljubljana 

Ura: 10:00 - 11:30  

PRIJAVE: info@cdi-univerzum.si 

Branje in razumevanje etiket na različnih produktih 

Na deklaracijah živil in kozmetičnih izdelkov so podatki o dodatkih, ki nas 

lahko zbegajo. Kako se rešimo iz te zagate? 

Zavod za oskrbo na domu 

Poljanska cesta 97, 1000 Ljubljana 

Ura: 11:00 - 12:00  

PRIJAVE: amir.crnojevic@zod-lj.si  

Medgeneracijski velnes kotiček 

Izvajanje manikure za starejše občane, Starejši občani se bodo podučili o 

procesu manikure in kakšni so najboljši načini za nego nohtov. 

Veles, Agrarno umetniško društvo 

Magajnova 2, 1000 Ljubljana 

Ura: 13:00 - 15:00  

PRIJAVE: drustvo.veles@gmail.com  

Slovanska mitologija in posebnosti poletnega kresa 

Na začetku druženja se povežemo z glasbo. Spoznavamo zgodbe o bogo-

vih, boginjah, njihovih atributih, njihova svetišča in kakšna starodavna 

obredja so se ohranjala do dandanes. Pri negovanju tovrstne kulturne de-

diščine je pomembno, da ne spoznavamo le teorije, marveč si podrobno 

pogledamo, kje vse nam lahko energije našega lastnega etničnega prostor 

pomagajo še dandanes in kako to dediščino varuhi tudi v tem času nadalju-

jemo. V drugi tretjini druženja bomo posvetili poletnim specifikam obre-

dnega izročila (poletno kresovanje) in spoznali nekatere starodavne simbo-

le, nakar bi si v zadnji tretjini simbole tudi izdelali. Simboli ščitijo in vzpod-

bujajo človeka, živali in rastline. Znanje predaja: Irena Urankar, predsedni-

ca društva Veles. 
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Zorica Zaklan s.p. 

Linhartova 13, 1000 Ljubljana 

Ura: 16:00 - 20:00  

PRIJAVE: zorica.zaklan@siol.net 

Potrebna predhodna rezervacija vsaj 3 

dni pred delavnico. 

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 pre-

pričljivega nastopa. Preizkusite svoje retorične veščine. 

Vsebina: 

- 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, zgodbo, 

mnenje …; 

- Postanite prepričljiv in karizmatičen govorec, naučite prodajati svoje sto-

ritve in izdelke; 

- Postanite prepričljiv in karizmatičen govorec, naučite prodajati svoje sto-

ritve in izdelke.  
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Zorica Zaklan s.p. 

Višja strokovna šola za kozmetiko in vel-

nes Ljubljana, Ulica Carla Benza 1 

Ura: 18:00 - 19:30  

PRIJAVE: zorica.zaklan@siol.net 

Potrebna predhodna rezervacija vsaj 3 

dni pred delavnico. 

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 pre-

pričljivega nastopa. Preizkusite svoje retorične veščine. 

Vsebina: 

• 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, zgodbo, 

mnenje …; 

• Postanite prepričljiv in karizmatičen govorec, naučite prodajati svoje sto-

ritve in izdelke, zaključite prodajo. 

Muzej novejše zgodovine Slovenije 

Celovška cesta 23, 1000 Ljubljana 

Ura: 18:00 - 24:00  

INFO Nataša Robežnik 

Telefon: 01 300 96 21  

Poletna muzejska noč 

Na Poletno muzejsko noč bo Muzej novejše zgodovine Slovenije odprt vse 

do polnoči. V času od 18. do 24. ure vas vabimo na otroške delavnice, na 

turnir v gumitvistu in Monopolyju, na družinsko odkrivanje slovenske zgo-

dovine 20. stoletja, na projekcijo filma "Naš avto", na vodstvo po občasni 

razstavi "Nikoli jim ni bilo bolje? - Modernizacija vsakdanjega življenja v 

socialistični Jugoslaviji", po kateri bomo med drugim vodili tudi v sloven-

skem znakovnem jeziku. Prav tako vabljeni na vodstvi po stalni razstavi 

"Slovenci v 20. stoletju" in na vodstvo po ravno na ta dan odprti občasni 

fotografski razstavi "Prejmite lepe pozdrave ...". Za točen program prosimo 

poglejte na http://www.muzej-nz.si. 
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RADOST Zarja Fišter s.p. 

Linhartova 13, 1000 Ljubljana 

Ura: 9:00 - 11:30  

PRIJAVE: zarja.fister@gmail.com 

Predavanje o karmi in dharmi, predstavitev Sadhe Satija 

Delavnica je namenja ozaveščanju kaj je karma in kaj dharma ter njunega 

prelivanja.  

Mestno društvo gluhih Ljubljana 

Cene Štupar - CILJ, Linhartova 13  

Ura: 16:00 - 18:00  

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 neodvisen od govornega in se razvija 
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CDI Univerzum 

Grošljeva ulica 4, 1534 Ljubljana 

Ura: 9:00 - 10:30  

PRIJAVE: info@cdi-univerzum.si 

Ali sem za podjetništvo? 

Predstavitev je namenjena vsem, ki se odločate za samostojno podjetniško 

pot. Pridružite se predstavitvi. 
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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 Jane-

za 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. Propiar d.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 




