
 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV APRIL  

Kulturno društvo Gornji Grad vabi na ogled nove komedije KADAR MIŠI 

NI DOMA. Komedijo bodo uprizorili v petek, 7. aprila 2017, ob 19. uri v 

Kulturnem domu Rečica ob Savinji.  

KUD Utrip pripravlja v soboto, 22. aprila, ob 19. uri  Pogovor Berta Savodnika 

s prijatelji … Gost bo dopisnik iz Rusije, diplomat Anton Rupnik, pogovor pa 

bo v Osnovni šoli Rečica ob Savinji.  

 

 

 

 

 

DOGAJANJE V MEDGEN BORZI   

ponedeljek, 10. april  

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

torek,  11.  april  

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

sreda, 12. april 

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

Mozirje)  

četrtek, 13. april 

- ob 19. uri: Skupina za žalujoče (Hospic Velenje)  

sobota, 15. april  



- od 17. do 19. ure: Zbiranje »pirhov« za velikonočno razstavo - vabimo 

domiselne ustvarjalce, da prinesejo od 3 do 5 pirhov, izdelanih v poljubni 

tehniki, po možnosti že aranžiranih, ki jih bomo razstavili. Najlepše pirhe 

bodo v času odprtja razstave (nedelja, ponedeljek) izbirali obiskovalci.  

nedelja, 16. april 

- od 9. do 12. ure: Razstava velikonočnih pirhov  

ponedeljek, 17. april 

- od 9. do 17. ure: Razstava velikonočnih pirhov  

- ob 17. uri: Razglasitev izdelovalca najlepših pirhov  

torek,  18. april  

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka 

- ob 18. uri: Test hoje na 2 kilometra, ki mu bo sledilo predavanje 

Dejavniki tveganja (izvajalec Zdravstveni dom Nazarje)  

sreda, 19. april 

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico  

ponedeljek, 24. april 

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

Pavlin, organizator Društvo DRFR) 

torek, 25. april  

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

sreda, 26. april 

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

Mozirje)  

- ob 18. uri: Svetovalnica za demenco (izvajalka Ana Šimenc)  

petek, 28. april  

- ob 19. uri: Pogovorni večer: gost Dejana Ikovica bo kresnikov 

nagrajenec, pisatelj Davorin Lenko (izvajalec kulturno društvo, program 

duo Jazb'c&Kojn) 

sobota, 29. april  



-  ob 9.30 uri: Sobotna ustvarjalnica za otroke (izvajalka Katarina Tiršek) 

 

 

 Vsak četrtek ob 18.30 je vadba joge, ki je plačljiva. Jogo vodi Alja 

Kapun.  

 

 

Napovednik bomo dopolnjevali na spletnih straneh https://recicaobsavinji.e-

obcina.si/ v Koledarju dogodkov ter na FB in v prostorih Medgen borze. Vse 

prijave in informacije so na voljo po telefonu 031 692 848 ali 

ursa.selisnik@obcina-recica.si.  
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