
 

 

PRIREDITVE V APRILU 2018  

 

 

 

- Občina Rečica ob Savinji v sodelovanju z društvi vabi na čistilno 

akcijo, ki jo bomo v občini organizirali v soboto, 14. aprila, ob 9. uri, 

zaključili pa ob 13. uri pred gasilskim domom na Rečici ob Savinji. 

Podrobnosti bomo objavili pred akcijo na občinski spletni strani, čistilna 

akcija pa je organizirana v okviru vseslovenske prostovoljske akcije Dan 

za spremembe.  

-   

 
                                        Center  za družine  

                       MEDGEN HIŠA  Rečica ob Savinji 

 

 

PRIREDITVE V CENTRU ZA DRUŽINE 

MEDGEN HIŠA (MEDGEN BORZA) 

 

 
 

torek, 3. april  

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

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

sreda, 4. april 

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico 

četrtek, 5. april 

- ob 19. uri: Kako delujejo pozitivne misli na nas? (pogovorno delavnico 

bo izvedla dr. Martha Weder v okviru Društva samoozdravitev)  

petek, 6. april 



- ob 20. uri: Občni zbor Jadralnega kluba Savinja  

torek, 10. april  

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

sreda, 11. april  

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico (Osrednja knjižnica 

Mozirje) 

- ob 18.30: Predavanje Hrana naj bo naše zdravilo (predavanje Silve 

Prislan, organizator DRFR)  

četrtek, 12. april 

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

Pavlin, organizator društvo DRFR) 

sobota, 14. april  

- ob 19. uri: Pogovori Berta Savodnika s prijatelji in znanci – gost bo 

Andrej Arko, pripovednik, prevajalec in dolgoletni uredniki celjske 

Mohorjeve družbe (organizator KUD Utrip) 

torek, 17. april  

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

- ob 17.30: Predavanje Uporaba konoplje v vsakodnevnem življenju – 

da ali ne? (organizira Večgeneracijski center Planet generacij) 

- ob 20. uri: Potopisno predavanje (z nami bo mozirski župnik Sandi 

Koren)  

sreda, 18. april 

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico  

četrtek, 19. april,   

- ob 18.30 uri: Gomoljnice, ki niso krompir (predavanje Jerneja Mazeja, 

predsednika Društva učni sadovnjak, o užitnih gomoljnicah in 

korenovkah, ki so lahko odličen nadomestek krompirja) 

torek, 24. april  

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

četrtek, 26. april 

- ob 18.30 uri: Bachova cvetna terapija za mir v duši (predavanje 

Melanije Verbe iz Društva Spirit, ki bo govorila o Bachovi metodi 

naravnega cvetnega zdravljenja)  

sreda, 25. april  

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico (Osrednja knjižnica 

Mozirje) 

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

petek, 27. april  



- od 9. do 11. ure: Zelemenjava – izmenjava izkušenj pri vzgoji 

zelenjadnic (aktivnost na trgu bomo izvajali ob strokovni podpori 

Jerneja Mazeja, predsednika Društva učni sadovnjak)  

sobota, 28. april  

- ob 9.30 uri: Sobotne dopoldanske ustvarjalnice za otroke  

 

Napovedujemo: 3. in 4. maja ob 9.30 uri bomo v okviru počitniških aktivnosti za 

otroke pripravili Prvomajska otroška potepanja.  

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

brezplačne.  

 


