
 
 

 

 

PRIREDITVE V JANUARJU 2018  

 

     

 

- Kulturno društvo Rečica ob Savinji vabi v petek, 19. januarja 2018, ob 19. 

uri  na glasbeno sprostitev z skupino Shamballa. Dogodek se bo odvijal v 

avli OŠ Rečica ob Savinji. Prijave so obvezne (Ksenija 041 389 043 ali 

Lidija 040 651 079). Dogodek je plačljiv. Bodite udobno oblečeni in s 

sabo imejte podlago za ležanje in kakšno odejico. 

 

 

NAPOVEDNIK CENTRA ZA DRUŽINE 

MEDGEN HIŠA REČICA OB SAVINJI 

 

Sreda, 3. januar 

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico  

Petek, 5. januar 2018 

- ob 18. uri: Potopisno predavanje Himalaja, ljubezen moja (predavanje 

dr. Tonča Žunterja)  

Torek, 9. januar 

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

- ob 18. uri: Vse o dohodnini (na vprašanja o dohodnini bo odgovarjala 

strokovnjakinja, predavanje pripravlja DRFR)   

Sreda, 10. januar  

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico  

Četrtek, 11. januar  

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

Jurečič, organizator društvo DRFR) 

Petek, 12. januar  

- ob 17. uri: Joga smeha (aktivnost v organizaciji Večgeneracijskega centra 

Planet generacij bo izvajala Bojana Vranjek)  

Ponedeljek, 15. januar 



 
 

-  ob 18. uri: Možganski fitnes (sklop umskih in telesnih aktivnosti za 

urjenje pozornosti, kratkoročnega in dolgoročnega spomina ter uporabe 

čutil bo predstavila Zvonka Kladnik) 

Torek, 16. januar  

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

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

Sreda, 17. januar  

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico 

Četrtek, 18, januar 

- ob 18.30 uri: Žarenje energij vsakdana … ali kako praktično izkusiti 

dnevno bogastvo energij (predaval bo Vlado Blagus, univ. dipl. ing. el., 

radiestezist, inovator in ustvarjalec novih rešitev, organizira Društvo 

SAMOOZDRAVITEV) 

Sobota, 20. januar 

- ob 18. uri: Večer za ljubiteljsko petje (na druženje vabljeni vsi, ki radi 

zapojete) 

Torek, 23. januar  

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

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

Sreda, 24. januar  

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico 

Petek, 26. januar 

- ob 18. uri: Pridelava semen za zdrav pridelek (Stopnja pridelave semen 

je v Sloveniji na zelo nizki stopnji. Zato tokratno delavnico posvečamo 

pridelavi semen. S pomočjo Jerneja Mazeja bomo spoznali, semena 

katerih zelenjadnic je mogoče pridelovati pri nas.) 

Sobota, 27. januar:  

- ob 9. 30 uri: Sobotna ustvarjalnica za otroke  

Torek, 30. januar 

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka 

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

Sreda, 31. januar 

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico  

- ob 18.30 uri: Svetovalnica za demenco (izvajalka Ana Šimenc)  

 

Do petka, 12. januarja, sprejemamo prijave za šiviljski tečaj, ki bo ob sobotah 

dopoldne.  



 
 

 

  

Napovednik bomo dopolnjevali na spletnih straneh www.obcina-recica.si ter v prostorih 

Centra za družine Medgen hiša Rečica ob Savinji 61 (Medgen borza). Vse prijave in 

informacije so na voljo po telefonu 031 692 848 (Urša). V Medgen hiši ste dobrodošli tudi 

vsi, ki si mogoče želite svoja deliti z nami in našimi obiskovalci.  Z veseljem pričakujemo 

Vaše pobude, razmišljanja in predloge! 

Aktivnosti izvajamo v okviru vsebin Centra za družine Medgen hiša Rečica ob Savinji in so 

za uporabnike brezplačna.  

http://www.obcina-recica.si/

