
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Večgeneracijski center 

Skupna točka 

JULIJ in AVGUST 2020 

 

O VGC SKUPNA TOČKA 

Večgeneracijski center Skupna točka je projekt, ki 

poteka v sodelovanju s Slovensko filantropijo in je 

namenjen medgeneracijskemu in medkulturnemu 

povezovanju. 

Ustvarja prostor za druženje, sodelovanje, prenos 

znanja in aktivno učenje v vseh življenjskih obdobjih, 

hkrati pa uvaja vsebine in za vključevanje in 

socializacijo ranljivih skupin ter nudi preventivne 

programe in vsebine.  

Skozi pestre aktivnosti, ki potekajo v večgeneracijskem 

centru Skupna točka, omogočamo socialno 

vključevanje vseh generacij v skupnosti ter gradimo 

solidarnost, zaupanje in medsebojno pomoč. S tem 

želimo omogočiti premostitev vrzeli med 

generacijami, ki jo v hitrem tempu življenja vsi 

pozabljamo. 

 

Druženje v Skupni točki je namenjeno vsem, ki si želite 

pestrega in zabavnega preživljanja prostega časa.  

 

Večgeneracijski center 

Skupna točka 

 
Zaloška 54, 1000 Ljubljana  

E: skupna.tocka@zpmmoste.net 

T: +386 (0) 40 760 515  

 

DELOVNI ČAS 

PONEDELJEK – PETEK 

od 7.00 ure do 17.00 ure 

SOBOTE, NEDELJE IN PRAZNIKI  

odprto ob 

posebnih dogodkih 



 
MESECA JULIJA IN AVGUSTA BO 
PRI NAS SVEŽE IN ZABAVNO… 
 
A še vedno! 
 

1. Nekatere dejavnosti potekajo tudi 
online – pomembno za ranljive 
skupine. 

2. Maske niso obvezne, vendar so za 
ranljive skupine priporočljive. 

3. Prosimo vas, da ob prihodu umijete 
roke z milom. 

4. Med dejavnostmi se prosimo, 
držite na varni razdalji! 

 
 

Meseca julija in avgusta velja 
poletni delovni čas: od 7.00 do 

17.00 ure. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

URNIK 
JULIJ IN 
AVGUST 

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 

7.30 – 13.00 

8.00 – 13.00 – 
POČITNIŠKE 

DEJAVNOSTI ZA 
OTROKE OD 6 DO 
15 LET (PRIJAVE: 

skupna.tocka@zp
mmoste.net) 

8.00 – 13.00 – 
POČITNIŠKE 

DEJAVNOSTI ZA 
OTROKE OD 6 DO 
15 LET (PRIJAVE: 

skupna.tocka@zp
mmoste.net) 

8.00 – 13.00 – 
POČITNIŠKE 

DEJAVNOSTI ZA 
OTROKE OD 6 DO 
15 LET (PRIJAVE: 

skupna.tocka@zp
mmoste.net) 

8.00 – 13.00 – 
POČITNIŠKE 

DEJAVNOSTI ZA 
OTROKE OD 6 DO 
15 LET (PRIJAVE: 

skupna.tocka@zp
mmoste.net) 

8.00 – 13.00 – 
POČITNIŠKE 

DEJAVNOSTI ZA 
OTROKE OD 6 DO 
15 LET (PRIJAVE: 

skupna.tocka@zp
mmoste.net) 

13.00 – 15.00 

UČNA POMOČ – 
popravni izpiti in 

vaje (PRIJAVE: 
skupna.tocka@zp

mmoste.net)   

UČNA POMOČ – 
popravni izpiti in 

vaje (PRIJAVE: 
skupna.tocka@zp

mmoste.net)   

UČNA POMOČ – 
popravni izpiti in 

vaje (PRIJAVE: 
skupna.tocka@zp

mmoste.net)   

UČNA POMOČ – 
popravni izpiti in 

vaje (PRIJAVE: 
skupna.tocka@zp

mmoste.net)   

UČNA POMOČ – 
popravni izpiti in 

vaje (PRIJAVE: 
skupna.tocka@zp

mmoste.net)   

15.00 – 16.00  

ZGODBE MED 
KROŠNJAMI 

(PRIJAVE: 
skupna.tocka@zp

mmoste.net)   

 

LIMONADA ZA 
ODRASLE – kava, 

pogovor in 
osvežitev za 
poletne dni 
(PRIJAVE: 

skupna.tocka@zp
mmoste.net)  

 

16.00 – 17.00 
DRUŽABNE IGRE 
– dobrodšel/la 

vsak/a 

DRUŽABNE IGRE 
– dobrodšel/la 

vsak/a 

DRUŽABNE IGRE 
– dobrodšel/la 

vsak/a 

DRUŽABNE IGRE 
– dobrodšel/la 

vsak/a 

DRUŽABNE IGRE 
– dobrodšel/la 

vsak/a 
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