
Aktivnosti in dogodki v maju 2017 
 

- enota Preddvor - 

  

Preko plakatov na oglasnih deskah oz. osebno boste 

obveščeni o naslednjih aktivnostih: 

o telovadba – od ponedeljka do petka 
o ročna dela – ponedeljek in četrtek 

o vaje za vadbo spomina – ponedeljek 

o vadba Žoga Bend – ponedeljek  

o BioSinhron – ponedeljek, sreda, četrtek in petek  

o skupine za samopomoč - torek 

o knjižnica – ponedeljek, četrtek 

o glasbene urice z Aleksandro – sreda 

o Brain Gym aktivnosti - sreda 

o skupinsko reševanje križank – petek 

o molitvena ura – petek 

o računalniške urice – individualno po dogovoru 

o terapija in aktivnosti s pomočjo živali (Tačke pomagačke, 

Ambasadorji nasmeha) 

o obiski prostovoljcev – individualnih družabnikov 

------------------------------------------------------------------- 

PRVOMAJSKI KONCERT Pihalnega orkestra MO Kranj 
ponedeljek, 1. maj ob 13.30 uri na dvorišču 
__________________________________________________ 
KONCERT Ženskega pevskega zbora Lipa pri DU 
Radovljica 
četrtek, 4. maj ob 10.30 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
MODRO BRATI IN KRAMLJATI – bralna skupina z Mileno 
Enci iz Mestne knjižnice Kranj 

sreda, 10. maj ob 10.30 uri v delovni terapiji 
__________________________________________________ 
KONCERT Moškega komornega zbora Šenčur 
sreda, 10. maj ob 16.20 uri v dnevnem prostoru ND 
__________________________________________________ 



 
KONCERT učencev glasbenih šol iz OŠ Preddvor 
četrtek, 11. maj ob 16.00 uri v dnevnem prostoru ND 
__________________________________________________ 
MAŠA 
petek, 12. maj ob 10.30 uri v 2. nadstropju ND 
__________________________________________________ 
PREDSTAVITEV Žoga Benda na Paradi učenja v okviru 
Tedna vseživljenjskega učenja  

sreda, 17. maj ob 10.30 uri v Kranju 
__________________________________________________ 
TOMBOLA 
četrtek, 18. maj ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND 
četrtek, 25. maj ob 10.00 uri v pritličju gradu 
__________________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico  
Darjo Jelenc 
četrtek, 18. maj ob 13.00 uri v dnevnem prostoru ND 
___________________________________________________________ 

ZAPOJMO s harmonikarico Darjo Jelenc 
četrtek, 18. maj ob 14.00 uri v gradu 
__________________________________________________ 
PREDAVANJE – Mitja Fajdiga: Prebava in sokovi, zdravje 
in zdrava dolgoživost (v organizaciji Združenje invalidov 
Forum Slovenije) 
ponedeljek, 22. maj ob 10.30 uri v delovni terapiji 
__________________________________________________ 
KULTURNI PROGRAM -  Društvo upokojencev za 
Poljansko dolino 
sreda, 24. maj ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND  
__________________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom 
ponedeljek, 29. maj ob 15.00 uri v 3. nadstropju ND 
___________________________________________________________ 
 

V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil 


