
                                                                                               

 

PRIREDITVE V NOVEMBRU 2017 

  

 Območno združenje Rdečega križa Zgornje Savinjske doline vabi 

občanke in občane NA KRVODAJALSKO AKCIJO, ki bo v četrtek, 

30. novembra 2017, od 8. do 12. ure v Osnovi šoli Rečica ob Savinji. 

 KUD Utrip vabi na RECITAL LJUBEZENSKIH PESMI MILE 

KAČIČ.  Z recitalom, ki ga prirpavljajo v nedeljo, 3. decembra, ob 17. 

uri v zgornji avli Osnovne šole Rečica ob Savinji,  bodo počastili 217. 

rojstni dan Franceta Prešerna.  

 Turistično društvo Rečica ob Savinji vabi na MIKLAVŽEV VEČER, 

ki bo v torek, 5. decembra 2017, ob 17. uri na rečiškem trgu, hkrati pa 

bodo prižgali praznično razsvetljavo. Boni za Miklavževa darila so na 

voljo v trgovini Kea, vrtcu, Medgen borzi in Marketu Dačo v Varpoljah.  

 Kulturno društvo Rečica ob Savinji vabi na obeležitev 15-LETNICE 

SUŠKE BANDE. Jubilej bodo proslavili v četrtek, 14. decembra, ob 19. 

uri v zgornji avli Osnovne šole Rečica ob Savinji.   

 Društvo prijateljev mladine Rečica ob Savinji pripravlja za vabljene 

otroke PRIHOD BOŽIČKA, ki se bo na Rečici ob Savinji ustavil v 

sredo, 20. decembra, ob 17. uri.  

 Kulturno društvo Rečica ob Savinji v sodelovanju z drugimi 

organizatorji vabi na PREDPRAZNIČNI KONCERT, ki bo v petek, 

22. decembra 2017, ob 18. uri v kulturnem domu.  

 Turistično društvo Rečica ob Savinji vabi na ogled ŽIVIH JASLIC v 

opuščeni kamnolom v Dol-Suhi. Predstavi bosta na božični dan, v 

ponedeljek, 25. decembra,  ob 17. in 18.30 uri.  

 

 

PRIREDITVE CD MEDGEN HIŠA 

(MEDGEN BORZA)  

 

četrtek, 30. novembra 
- ob 18.30 uri: Delavnica izdelave želodcev (organizator Združenje 

izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca)  

petek, 1. december  

- ob 18. uri: Izdelajmo adventni venček (v delavnici s floristom Simonom 

Ogrizkom bomo izdelovali adventne venčke; potrebujete sveče)  



sobota, 2. december 

- od 9. do 12. ure: Akcija Božiček za en dan (zbiranje daril za otroke)  

- ob 9.30 uri: Čarovnije in sladkarije za otroke (čarovnik Mare Čare in 

predstava S čarovnijo do novoletne smrečice; slaščičarska delavnica; 

organizator Kulturno društvo) 

torek, 5. december 

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

sreda, 6. december:  

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico  

ponedeljek, 11. december 

- ob 18. uri: Prireditev STOPinJE na goro (ob mednarodnem dnevu gora 

sodelujemo v projektu Brati gore, s katerim bomo obeležili kulturno 

raznolikost Alp. Pesmi bodo prebirali člani društva STOPinJE ob zvokih 

citer)  

torek, 12. december:  

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

- ob 19. uri: Vadba za telo in dušo (organizator DRFR)  

sreda, 13. december:  

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico  

petek, 15. december 

- ob 18. uri: Kod sem hodil, kje sem bil (obujanje spominov s strokovnih 

ekskurzij po poteh Plečnikovih del v organizaciji KUD Utrip)  

sobota, 16. december:  

- ob 9.30: Sobotna ustvarjalnica za otroke  

torek, 19. december:  

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

- ob 19. uri: Župnikov večer (z nami bo župnik David Zagorc)  

sreda, 20. december:  

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico  

četrtek, 21. december  

- ob  20. uri: Meditirajmo skupaj (izvajalca Milan Zemljič in Zdenka 

Pavlin, organizator društvo DRFR) 

sobota, 23. december  

- ob 18. uri: Druženje pod trško lipo - Večer za ljubiteljsko petje  

sreda, 27. december  

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalnimi delavnicami  

- ob 19. uri: Brezplačna svetovalnica za demenco (izvajalka Ana 

Šimenc)  

sobota, 30. december  



- ob 18. uri: Druženje pod trško lipo – Z glasbo v novo leto  

 

 
 

Zbiramo prijave za začetni tečaj šivanja. Tečaj, na katerem boste spoznali 

osnove uporabe šivalnih strojev,  bo prve tri sobote v januarju. Prispevek bo 

odvisen od števila prijavljenih oseb.  

 


