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25. 09. 2017 www.mojaobcina.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Aktiven dan brezplačno – pridite in preizkusite
Vsebina: Center starejših Horjul v zgodnji jeseni odpira svoja vrata in navezuje stike z lokalnim okoljem. 10. oktobra 

ob 9.30 vas vabi na dan odprtih vrat. Predstavili vam bomo program Aktiven dan – socialnovarstveni 
program, namenjen dvigu kakovosti ž...
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Novice Dogodki Imenik Zaposlitev Razpisi
Imate novico , dogodek? Bi radi o tem obvestili občane?

Več info na 01 620 88 17 ali na podpora@mojaobcina.si.

Nahajaš se tukaj: Novice › Zdravje in lepota › Aktiven dan brezplačno – pridite in ......

ZDRAVJE IN LEPOTA | Gasper Tominc | 25.09.2017 11:25 A A

Aktiven dan brezplačno – pridite in preizkusite

Deli :

0 (Bodi prvi! ) Oceni članek Prijavi napako v objavi

Povezani članki

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Še nimate uporabniškega imena in gesla? Registrirajte se !

Komentiraj novico

Center starejših Horjul v zgodnji jeseni odpira
svoja vrata in navezuje stike z lokalnim okoljem.
10. oktobra ob 9.30 vas vabi na dan
odprtih vrat. Predstavili vam bomo program
Aktiven dan – socialnovarstveni program ,

namenjen dvigu kakovosti življenja najstarejše
skupine prebivalstva , ki še biva v svojem
domačem okolju. Pridite in izkusite, kakšen je

lahko aktiven dan. V okviru akcije Ustavi se!

vam Prva podarja brezplačno udeležbo na
delavnici Aktiven dan , ob koncu obiska pa
boste prejeli tudi praktično darilo. Začeli bomo
s kavo, končali pa s kosilom ob 12.30.
Vmes boste telovadili in naredili nekaj
koristnega za izboljšanje spomina in

splošnega počutja. Prijave zbiramo do vključno 5. oktobra. Prijaviti se je mogoče osebno
na recepciji Centra starejših Horjul , po telefonu 01 7591 300 ali po elektronski pošti
info.horjul @deos.si.

Slavi Kosec

NE ZAMUDI VEČ NOBENE POMEMBNE NOVICE ALI DOGODKA IZ TVOJEGA KRAJA! x

Naroči se na brezplačno tedensko e-izdajo in bodi na tekočem o dogajanju v tvoji občini Horjul!

Vpiši svoj e-poštni naslov...POTRDI

Soglašam s splošnimi pogoji in politiko zasebnosti
100 % skrbno bomo varovali vašo zasebnost in odjavili se boste lahko kadarkoli!

Vse Novice Dogodki Imenik
Zaposlitve Razpisi

Dodaj novico Dodaj dogodek

Sponzorirano

Avtotim servis vozil
www.mojaobcina.si

Vam v avtomobilu sveti opozorilna
lučka za napako ? Pri Avtotim ,
popravilo vozil , Dejan Osredkar s.p.
s sodobno opremo odpravljamo

avtodiagnostiko za večino vozil na tržišču. 041 344
460

Vpišite svoj e-poštni naslov ...

Prijavi se na prejemanje novic iz občine Horjul.

Spremljaj nas na Facebooku

Prijavi se na RSS vir

Naš časopis

Številka: 452
Izšla: 25.09.2017
Poglej Pdf

Koledar dogodkov Preglej vse

September 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4

25.09.2017
Danes ni dogodkov.

30.09.2017 | Kultura
Popjazziada

Top brano Komentirano Ocenjeno

Ulični piknik na
Vrzdencu – tretjič 1

V prvi razred 36 otrok

Častnemu občanu
Francu Golcu v slovo

VPIŠI ME
Strinjam se s pogoji uporabe
in politiko zasebnosti

KULTURA
Vabljeni na uro pravljic

Gasper Tominc
pred 2 urama

ŠPORT
Tradicionalni teniški
turnir

Gasper Tominc
pred 3 dnevi

Izberi drugo občino Prijava Registracija

2

Aktiven dan brezplačno – pridite in preizkusite

SPLETNI ČLANEK

https://www.mojaobcina.si/horjul/novice/zdravje-in-lepota/aktiven-dan-brezplacno--pridite-in-preizkusite.html
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