
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Večgeneracijski center 

Skupna točka Vrhnika 

JANUAR 2022 

 

 

 

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 

Cankarjev trg 4, 1360 Vrhnika  

E: vgcvrhnika@gmail.com 

T: +386 (0) 64 259 033 

FB:  VGC Skupna točka 

 



 

SPORED TEGA MESECA… 

 

UČNA POMOČ V SKUPNI TOČKI 

Vsak ponedeljek, torek in četrtek od 13.00 do 

16.00 nudimo učno pomoč za osnovnošolce! 

Skupaj bomo reševali domače naloge, se učili in 

vmes še malo nasmejali.  

 

Za sodelovanje pri učni pomoči se prosim 

predhodno prijavite prek naslednjega 

spletnega obrazca in navedite, da vaš otrok 

prihaja iz okolice Vrhnike:  

https://forms.gle/EQX8McZTvXtxAJHz5 

PONEDELJEK: 

- 9.00-11.00:KVAČKARIJA 

- 13.00-16.00:UČNA POMOČ 

- 16.00-17.00:BRALNO USTVARJALNE 

URICE 

 

TOREK: 

- 13.00-16.00:UČNA POMOČ 
- !POSEBNO!: 

14.12.2021 OB 18.00:BRALNI KLUB 

ARGO - POGOVORI O KNJIGI 

SREDA: 

- 10.00-11.00:POGOVORNA SKUPINA 

ZA MLADE MAMICE 

- 17.00-18.00:NADALJEVALNA 

SKUPINA ŠPANŠČINE 

 

ČETRTEK:  

- 13.00-16.00:UČNA POMOČ 

 

PETEK: 

Ob petkih bo druženje potekalo predvidoma 

vsak drugi teden, in sicer od 15.00 do 17.00 

ure. Aktivnosti bodo različne: od ustvarjalnih 

delavnic in izvajanja eksperimentov do igranja 

družabnih iger.  

Za več informacij o izvajanju občasnega 

druženja ob petkih spremljajte našo Facebook 

stran VGC Skupna točka. 

 

 

Za dodatno podporo, pogovor in informacije 

smo dosegljivi na telefonu in na e-mail 

naslovu: vgcvrhnika@gmail.com; TEL: 

064 259 033   

Vsak ponedeljek od 9.00 do 11.00 poteka 

SKUPNA KVAČKARIJA -  ustvarjalna 

skupina za začetnike in izkušene kvačkarje. 

Za več informacij in prijave smo dosegljivi 

na naš telefon ali mail.  

 

Vsak ponedeljek od 16h do 17h PROGRAM 

RASTEMO SKUPAJ (delavnice za 

predšolske otroke in njihove starše): 

USTVARJALNE URICE Z IRENO; prijave 

na vgcvrhnika@gmail.com 

 

V torek 14.12.2021 ob 18:00  bodo v 

prostorih VGC Skupna točka Vrhnika v 

sklopu BRALNEGA KLUBA ARGO 

VRHNIKA potekali POGOVORI O 

ROMANU, ki je leta 2019 prejel tudi 

književno nagrado za najboljši slovenski 

potopis: Jakob J. Kenda : APALAŠKA POT 

– 3500 kilometrov hribov in Amerike. 

Vljudno vabljeni! 

Prijave na: bralniklub.argo@gmail.com  
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