
 
 

 

 

PRIREDITVE V MARCU 2018 

 

 KUD Utrip vabi na Čitalniški večer, ki bo v petek, 9. marca, ob 19.  

uri na turistični kmetiji Dobrovc. Gost večera bo Maks Štiglic, moderator 

Jože Tlaker. Kotizacija se plača ob prijavi. 

 Turistično društvo Rečica ob Savinji na dan mučenikov, v soboto, 10. 

marca, vabi na koncert ob dnevu žena. Z nami bo Klapa Šufit, gostje 

bodo pevke Kvarteta Štiglic. Pridružite se zvokom najlepših dalmatinskih 

pesmi, vključno s pesmijo Ne diraj moju ljubav.  Koncert bo ob 20. uri v 

telovadnici osnovne šole.  Vstopnice po 10 evrov v predprodaji so na 

voljo preko sistema Eventim in v Medgen borzi.  

 Društvo upokojencev Rečica ob Savinji vabi svoje člane, da se 

udeležijo rednega letnega občnega zbora, ki bo v nedeljo, 18. marca, ob 

9. uri v prostorih Gasilskega doma.   

 

 

PRIREDITVE V CD MEDGEN HIŠA 

(MEDGEN BORZA) 

 

četrtek, 1. marec 

- ob 9.30 uri: Počistniški februar  

- ob 19. uri: Delavnica Kakšna energija je strah in kako se ga znebiti 

(pogovorno delavnico bo izvedla dr. Marha Weder v okviru Društva 

samoozdravitev) 

petek, 2. marec;   

- ob 9.30 uri: Počistniški februar  

nedelja, 4. marec 

- ob 17. uri: Prelomne točke našega življenja (predavanje z meditativno 

delavnico: »Zdravljenje in soočenje z občutkom, ki nas v zadnjem času 

spremlja skozi boleče dogodke« bo izvedel Igor Markuža) 

torek, 6. marec  

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

sreda, 7. marec 

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico  



 
 

- ob 18.30 uri: Vse o paradižniku (»kralj paradižnikov« Jernej Mazej bo 

svetoval, kako vzgojiti sadike za lep in zdrav pridelek ter predstavil 

posebne sorte paradižnika) 

četrtek, 8. marec  

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

Zemljič, organizator društvo DRFR) 

petek, 9. marec 

- ob 10. uri: Medobčinski otroški parlament (tema Šolstvo in šolski 

sistem, organizator OŠ Rečica ob Savinji ) 

- ob 20.30 uri: Erotična poezija na gregorjevo (organizator Kulturno 

društvo Rečica ob Savinji)   

sobota, 10. marec 

- ob 18. uri: Občni zbor ŠD Gmajna Varpolje  

nedelja, 11. marec 

- ob 15. uri: Otroški gregorjev živ-žav (organizator Kulturno društvo 

Rečica ob Savinji) 

torek, 13. marec  

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

sreda, 14. marec 

- ob 15.30: Dan odprtih vrat slovenskih občin: Predstavitev obnove 

trškega jedra (organizira Občina Rečica ob Savinji) 

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico   

četrtek, 15. marec 

- ob 18.30 uri: Predavanje Branka Jurečiča: Kratek stik v 

komunikaciji in odpuščanju (organizator DRFR) 

torek, 20. marec  

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

- ob 20. uri: Vadba za telo in dušo (organizira DRFR) 

sreda, 21. marec 

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico  

sobota, 24. marec 

- ob 9.30 uri: Sobotna ustvarjalnica za otroke – izdelava rož iz krep 

papirja za okrasitev butar  

torek, 27. marec  

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

sreda, 28. marec 

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico  



 
 

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

četrtek, 29. marec  

- ob 16. uri: Izdelava pirhov z veziljami  (delavnica za izdelavo različnih 

velikonočnih okraskov v sodelovanju s sekcijo vezilj pri DU)   

 

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 brezplačne.  

 

Sprejemamo prijave za brezplačni program za zaposlene Pridobivanje kompentenc 2017-

2019, LU Velenje. Podrobnosti dobite na el. naslovu mateja@lu-velenje.si. 

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

