
DOM POD GORCO d.o.o. MARIBOR 
Pekrska cesta 56, 2000 Maribor 
 
mojca.lipnik@dompodgorco.si 

KOLEDAR DOGAJANJ V MESECU  
JANUARJU 2017  

V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi je moj Dom pod Gorco. 

ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota nedelja 
02.01. 03.01. 04.01. 05.01. 06.01. 07.01. 08.01. 

 

Tombola  ob 9.30 uri v 
športnem centru 

Aktivnosti po 
nadstropjih ob 9.30 uri Aktivnosti po nadstropjih 

ob 9.30 uri 
Otvoritev fotografske 

razstave in nastop 
otrok iz vrtca ob 10.00 
uri v športnem centru 

  
Bridge ob 10.15 uri v 

športnem centru 
Pogovorna urica 

socialne službe za svojce 
od 15.00 do 17.00 ure 

Pevske vaje s stanovalci ob 
13.00 uri  /II. nad. 

Društvo Trepetlika ob 
15.30 uri v jedilnici 

ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota nedelja 

09.01. 10.01. 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 

Aktivnosti po 
nadstropjih ob 9.30 uri 

Tombola  ob 9.30 uri v 
športnem centru 

Aktivnosti po 
nadstropjih ob 9.30 uri 

Jutranja kavica z upravo 
ob 9.00 uri v jedilnici 

Kreativna delavnica 
s stanovalci in dijaki 

Srednje gradbene šole 
Maribor ob 9.30 uri v 

jedilnici 

  

Bridge ob 10.15 uri v 
športnem centru 

Pevske vaje s stanovalci ob 
13.00 uri  /II. nad. 

Telovadba »1001 gib« ob 
15.00 uri v športnem centru 

Nastop ženskega 
komornega zbora Društva 

upokojencev Maribor center 
ob 16.00 uri v jedilnici 

Pogovorna urica 
socialne službe za svojce 

od 15.00 do 17.00 ure 

ponedeljek  torek sreda četrtek petek sobota nedelja 
16.01. 17.01. 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 

Čajanka s Čebelarstvom 
Brenča ob 9.30 uri v 

jedilnici 

Tombola  ob 9.30 uri v 
športnem centru 

Aktivnosti po 
nadstropjih ob 9.30 uri 

Kuharska urica z 
direktorjem ob 9.30 v 

športnem centru 
Aktivnosti po 

nadstropjih ob 9.30 uri 
  Bridge ob 10.15 uri v 

športnem centru 
Pogovorna urica 

socialne službe za svojce 
od 15.00 do 17.00 ure 

Zavod PET ob 13.30 uri 
na enoti Spominčica 

Pevske vaje s stanovalci ob 
13.00 uri /II. nad. 

Društvo Trepetlika 
ob 15.30 uri v jedilnici 
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V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi je moj Dom pod Gorco. 

ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota nedelja 
23.01. 24.01. 25.01. 26.01. 27.01. 28.01. 29.01. 

Aktivnosti po 
nadstropjih  
ob 9.30 uri 

Tombola  ob 9.30 uri v 
športnem centru Aktivnosti po 

nadstropjih ob 9.30 uri 
Mini kino ob 9.30 uri v 

športnem centru 

Kreativna delavnica z 
otroci iz vrtca in 

stanovalci ob 9.30 uri v 
jedilnici 

  

Bridge ob 10.15 uri v 
športnem centru 

Čajanka z društvom 
Srčna moč iz Lovrenca 

na Pohorju ob 16.00 uri 
v jedilnici 

Pevske vaje s stanovalci ob 
13.00 uri  /II. nad 

Pogovorna urica 
socialne službe za svojce 

od 15.00 do 17.00 ure 
Telovadba »1001 gib« ob 

15.00 uri v športnem centru 
ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota nedelja 

30.01. 31.01. 01.02. 02.02. 03.02. 04.02. 05.02. 

Aktivnosti po 
nadstropjih ob 9.30 uri 

Tombola  ob 9.30 uri v 
športnem centru 

   

sobota  

Praznovanje rojstnih dni 
stanovalcev in nastop otrok 

iz vrtca ob 9.30 uri 
Nastop Mešanega 

pevskega zbora Lipe iz 
Limbuša ob 16.00 uri v 

jedilnici 

Bridge ob 10.15 uri v 
športnem centru 

Pevske vaje s stanovalci ob 
13.00 uri  /II. nad 

 

Spoštovani svojci,  

v kolikor želite prejemati Koledar dogajanj v tekočem mesecu v elektronski obliki, nam, prosimo, posredujte svoj elektronski naslov na kontaktni 

naslov: mojca.lipnik@dompodgorco.si.   Pridržujemo si pravico do sprememb Koledarja dogajanj za tekoči mesec v okviru samega meseca.                                                                                                                                                   

Maribor, dne 27.12.2016                                                                                                                                     Mojca Lipnik, vodja službe rehabilitacije in animacije                                                                                                                                         

mailto:mojca.lipnik@dompodgorco.si

