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Ministrica dr. Anja Kopač Mrak včeraj uradno odprla Večgeneracijski 

center SKUPAJ  
 
Včeraj so v RIC-u Novo mesto dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, županji Občin Šmarješke Toplice in Kostel ter župani Mestne občine Novo 
mesto in Občin Kočevje, Dolenjske Toplice, Straža, Sodražica in Škocjan ter direktorici RIC-a Novo 
mesto in LU Kočevje uradno odprli  Večgeneracijski center SKUPAJ. 
 
Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je poudarila, da je osnovni namen 15 večgeneracijskih centrov v 
državi, preprečevanje socialne izključenosti najbolj ranljivih skupin. Meni, da so še posebej 
pomembni različni preventivni programi – če bodo zaživeli, bo manj potreb na centrih za 
socialno delo, kar je ena od značilnosti prihodnje socialne politike.  
Prisotni župani so pozdravili projekt in poudarili vlogo in pomen projekta za lokalno okolje.  
Strinjali so se, da potrebujemo povezovanje znotraj regije, povezovanje med občinami, 
povezovanje med različnimi združenji in institucijami ter med generacijami. S sodelovanjem 
bomo presegali individualizem, ki postaja značilnost naše družbe. Še posebej župani manjših 
občin vidijo v projektu tudi pridobitev izobraževalnih možnosti za svoje občane, še posebej 
toplo pa pozdravljajo različne aktivnosti za otroke, da ne bodo prostega časa preživljali samo za 
računalniki in s telefoni.  
 
Večgeneracijski center SKUPAJ, ki ga vodi RIC Novo mesto, partner je Ljudska univerza Kočevje, 
je svoja vrata odprl januarja, deloval pa bo do 30. 9. 2021. Sofinanciran je iz sredstev Ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Evropskega socialnega sklada v višini skoraj 
575.000,00  €, vključene občine pa prispevajo skoraj 450.000,00 €.   
 
Na območju osmih občin bo VGC SKUPAJ pet let predstavljal osrednji prostor zbiranja in 
srečevanja. Namen VGC Skupaj je spodbujanje in omogočanje druženja, ohranjanja in širjenja 
socialnih mrež ter zadovoljevanje potreb različnih ranljivih ciljnih skupin, družin ter posameznih 
družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih. Oba partnerja projekta zagotavljata tudi dnevni 
center - v prostorih RIC-a Novo mesto in Ljudske univerze Kočevje sta uporabnikom na voljo 
prostora za druženje in mreženje ter strokovna podpora vsak delovni dan.  
 
Letno bodo v VGC Skupaj omogočili 2470 ur neformalnega druženja, ravno toliko časa bo 
namenjeno informiranja in svetovanju, različni programi pa bodo organizirani v skupnem obsegu 
3.500 ur (v celotnem obdobju projekta skupno skoraj 18.000 ur brezplačnih aktivnosti). Vsako 
leto bo v aktivnosti centra vključenih najmanj 1.100 ljudi. V  mreži podpornih organizacij je že 
39 institucij iz vseh vključenih občin, ki sodelujejo pri širjenju informacij o aktivnostih projekta, s 
svojim strokovnim znanjem pa bodo tudi obogatile ponudbo VGC Skupaj. K sodelovanju vabijo 
tudi prostovoljce. 
 
 
Otvoritveni dogodek so z nastopom popestrili člani programa Z glasbo v lepši dan pri Univerzi za 
starejše v RIC Novo mesto in mlada plesalca Jasna Potočar in Patrik Klun.   
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Izjava v. d. direktorice RIC-a Novo mesto Marjete Gašperšič: 
Projekt VGC SKUPAJ bo v naslednjih letih pomembno prispeval k uresničevanju poslanstva  
RIC-a Novo mesto, to je z vseživljenjskim učenjem, izobraževanjem in svetovanjem razvijati 
kulturo učenja za boljšo kakovost življenja posameznikov in okolja.  
Želimo si, da postane VGC SKUPAJ osrednji prostor druženja v lokalnem okolju, ki zagotavlja 
številne priložnosti za izobraževanje in razvoj. RIC Novo mesto bo poleg centra v Novem mestu 
skrbel tudi za program in delo v občinah Dolenjske Toplice, Straža, Škocjan in Šmarješke Toplice.  
 
VGC SKUPAJ pomembno zaokroža bogato programsko ponudbo RIC-a Novo mesto. Lani smo npr. 
v RIC-u Novo mesto izvedli skoraj 35.000 izobraževalnih ur (to pomeni, da bi se posameznik 
izobraževal 20 let, da bi dosegel to število ur).  V naše programe, dejavnosti in projekte je bilo 
vključenih več kot 15.000 udeležencev, kar pomeni skoraj vsak odrasel iz Mestne občine Novo 
mesto. Pri uresničevanju programske ponudbe je poleg redno zaposlenih z nami sodelovalo več 
kot 140 sodelavcev in prostovoljcev.  
 
 
Izjava direktorice LU Kočevje Maje Rupnik:  
Večgeneracijski center SKUPAJ bo na Kočevskem deloval na območju treh občin - Kočevje, 
Kostel in Sodražica. Vse občine so VGC tudi finančno podprle v obliki brezplačnega  
zagotavljanja prostora in tudi sofinanciranja aktivnosti. Ljudska univerza Kočevje ima bogato 
zgodovino na področju dela z ranljivimi skupinami, kot so Romi, osipniki, brezposelni, starejši in 
osebe z nizko socialno vključenostjo. V lanskem letu je bilo v naše izobraževalne programe 
vključenih več kot 90% takšnih ciljnih skupin, zato je področje medgeneracijskega povezovanja 
in učenja na našem področju zelo dobrodošlo.  
Ob izvedbi neformalnega druženja in izvedbenih aktivnostih ciljnim skupinam, ki potrebujejo 
pomoč, omogočali vključevanje v socialno mrežo, spodbujali k vključevanju v neformalne 
aktivnosti za izboljšanje njihovih kompetenc in socialnega življenja. Temelj VGC Skupaj bo tudi 
motiviranje posameznikov za izgradnjo odnosa do sebe.  
V okviru VGC Skupaj bomo letno izvedli preko 800 ur delavnic, predavanj in neformalnih 
programov.  
V sklopu programov bomo spodbujali prostovoljstvo, z vključevanjem najmanj 20 prostovoljcev. 
Smo organizacija, ki je vpisana v register prostovoljskih organizacij in bomo z vključevanjem 
prostovoljcev osebam omogočili vključitev v socialno mrežo in aktivacijo posameznikov. V slabih 
treh mesecih delovanja beležimo velik porast števila prostovoljcev.  
Razširili bomo partnersko mrežo in natančneje opredelili sodelovanje pri izvedbi projekta. Vsi 
bodo zagotavljali informiranje ciljnih skupin in jih motivirali za vključevanje v aktivnosti VGC. 
Prizadevali si bomo, da bomo tekom izvajanja projekta za sodelovanje pritegnili še več 
organizacij na območju delovanja VGC ter spodbudili izmenjavo  znanj, izkušenj in primerov 
dobrih praks na področju aktivnega vključevanja ciljnih skupin v družbo.   
 
 
DODATNE INFORMACIJE 
Marjeta Gašperšič: 041 555 870, meta.gaspersic@ric-nm.si  
Maja Rupnik: 031 330 803, maja.rupnik@lu-kocevje.si 
Mag. Gabi Ogulin Počrvina: 031 329 567, gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si 

 

http://srv-sp/logotipi/LU Koevje/logo_LUK_Z_NAPISOM-_22.1.2010.jpg
mailto:meta.gaspersic@ric-nm.si
mailto:maja.rupnik@lu-kocevje.si
mailto:gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si

