
 
Večgeneracijski center

Skupna točka
 

Cankarjev trg 4, 1360 Vrhnika 
 

E: eva.licof@zpmmoste.net
 

T: +386 (0) 64 259 033
 

FB:  VGC Skupna točka Vrhnika
 

URADNE URE:
sreda in petek

od 12.00 do 16.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

projekt podpirajo:
 

Mestna občina Ljubljana
Občina Grosuplje
Občina Vrhnika
Občina Logatec

 

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. 
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Projekt sofinancirata Republika Slovenija-

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve

in enake možnosti ter Evropska Unija iz

sredstev Evropskega socialnega sklada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tudi MAJA bomo ostali 

 povezani preko

najrazličnejših dogodkov

in delavnic. Za dodatne

informacije, podporo ali

pogovor smo dosegljivi na

telefonu in na e-mail

naslovu: 

 

eva.licof@zpmmoste.net
TEL:  064 259 033 

 
 

UČNA POMOČ: ponedeljek, sreda in
petek od 13.00-16.00. 
PRIJAVE:
https://forms.gle/fjGSs9ogQt2faMzj6

SKUPNA KVAČKARIJA: ponedeljek od 9h
do 12h; ustvarjalna skupina za začetnike in
izkušene kvačkarje. Za več informacij in
prijave smo dosegljivi preko emaila in
telefona. 

ANGLEŠČINA ZA ODRASLE: ponedeljek
ob 10.00 preko Zooma. Potrebna je
predhodna prijava. 

PROGRAM RASTEMO SKUPAJ-
USTVARJALNE URICE Z IRENO:
ponedeljek od 16h do 17h (delavnice za
predšolske otroke in njihove starše)

prijave na: skupna.tocka@zpmmoste.net 

 

PROGRAM RASTEMO SKUPAJ-IGRALNE
URICE S TAJO (delavnice za predšolske otroke
in njihove starše): torek od 15h do 16h. 
 
prijave na: taja.berk@zmpmoste.net

SREČANJA BRALNEGA KLUBA ARGO
VRHNIKA; vsak drugi torek v mesecu ob
18.00.

Bralni klub je namenjen branju, deljenju in
izmenjavi mnenj ter razmišljanju o
prebranem. Prijave so možne na: 
bralniklub.argo@gmail.com 

EKSPERIMENTI ZA OTROKE IN
MLADOSTNIKE s Chrisom: torek od 16.00
do 17.00 preko Zooma. 
Predhodne prijave so možne na vse naše
kontakte. 

NAJSTNIŠKI KLUB: sreda ob 17.00. Poteka
preko Zooma, potrebne so predhodne
prijave.
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