
 

 

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 ob druženju. 

 

Vabljeni. 

 

Večgeneracijski center 

Skupna točka GROSUPLJE 

 

Taborska cesta 6, 1290 Grosuplje  

E: taja.berk@zpmmoste.net 

T: +386 (0)70 640 344 

Facebook stran: Večgeneracijski  
center Skupna točka Grosuplje 

 

DELOVNI ČAS 

PONEDELJEK – PETEK  

od 9.00 ure do 14.00 ure 

 
SOBOTE, NEDELJE IN PRAZNIKI  

odprto ob  
izrednih dogodkih 

 
Spremljajte nas  na naši FB strani  

Večgeneracijski center Skupna točka Grosuplje 

in  v napovedniku dogodkov Občine Grosuplje. 

 
 

Večgeneracijski center 

Skupna točka 

                  Grosuplje 

                  JULIJ  2020 

 



 

 

URNIK VGC SKUPNA TOČKA 
GROSUPLJE 
JULIJ 2020 

 

»FILMSKE POČITNICE«  
13. 7.   -  17.7.2020 

od 10:00 – 14:00 v Študentskem Klubu  
Groš, na Industrijski 1g v Grosuplju.  

 

Na filmskih počitnicah bomo 

spoznavali osnove filma, profesionalno 

snemalno opremo in vse kar sodi 

zraven. Tudi snemali in montirali 

bomo s profesionalno snemalno 

opremo. Delavnice vodi Zala Berk. 

Teden bomo zaključili s projekcijo 

filma, ki ga bomo ustvarili skupaj. 
Počitnice so primerne za starejše 

osnovnošolce (druga in tretja triada), 

so brezplačne in vključujejo en obrok 

hrane.    

Obvezne prijave na mail: 

taja.berk@zpmmoste.net 

 

»DRAMSKE POČITNICE« 

6.7.  -  10.7.2020 

od 10:00 – 14:00 v Študentskem Klubu  
Groš, na Industrijski 1g v Grosuplju.  

 

 

Na dramskih počitnicah bomo spoznali 
osnove igre in vse kar sodi zraven.    
Delavnice vodijo Zala Berk, Hana Jurca in 
Aleksandra Staroveški. Teden bomo 
zaključili s predstavo, ki jo bomo ustvarili 
skupaj. Počitnice so primerne za 

osnovnošolce, so brezplačne in 

vključujejo en obrok hrane.    

Obvezne prijave na mail: 

taja.berk@zpmmoste.net 

 

 

 

 

 
 

 

3.7.2020 DAN ODPRTIH VRAT 

Med 9. in 12. uro se nam pridružite na 

DNEVU ODPRTIH VRAT. Pokukajte v 

naše prostore, pridite na klepet in 

»babone«. Iz prve roke boste izvedeli 

kaj smo vam pripravili za  poletje in kaj 

se pripravlja novega za jesen. Vabljeni! 

DRUŽINSKE DELAVNICE: 
Program »Rastemo skupaj« (THSN) je 
zasnovan za družine z mlajšimi otroci. 
Rastemo skupaj ustvarja prostor, kjer se 
družine lahko povezujejo, izmenjujejo 
izkušnje in spoznavajo nove načine vzgoje 
in ustvarjanja prijetnih medsebojnih 
odnosov. V juliju smo za vas pripravili 
naslednje dogodke: 
7.7.2020 ob 15:00 DRUŽINSKA 
TELOVADBA in 
14.7.2020 ob 15:00 DRUŽINSKA 
USTVARJALNICA. 
 
 

 

 

 


