
Turistično društvo Rečica ob Svinji pripravlja v petek, 19. maja 2017, ob 19. 

uri KONCERT VOKALNE SKUPINE SONUS. Koncert pevcev, ki so marca 

že gostovali na Rečici na Koncertu dalmatinskih klap, bo v Kulturnem domu 

Rečica ob Savinji. Vstopnine ni.  

Športno društvo Gmajna Varpolje pripravlja v soboto, 13. maja 2017, dve 

prireditvi za otvoritev sezone. Colnarič-Žunterjev memorial na mivki se bo 

začel ob 10. uri, Otroški ŽIV ŽAV pa ob 15. uri.  

 

 

 

 

 

DOGAJANJE V MEDGEN BORZI REČICA OB 

SAVINJI  

Torek, 9. maj 

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

Sreda, 10. maj  

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico – Zeliščarka na obisku  

- ob 17. uri: Test hoje na 2 kilometra, ki mu bo sledilo predavanje 

Dejavniki tveganja (izvajalec Zdravstveni dom Nazarje)  

Četrtek, 11. maj  

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

Petek, 12. maj  

- ob 18. uri: Nega balkonskega cvetja in nasveti za lep vrt (praktični 

prikazi z izvajalko Anjo Sotošek)  

Ponedeljek, 15. maj 



- ob 19. uri: Vsak si zasluži komplimente in priznanja (predavanje za 

osebnostno rast – izvaja Zvonka Kladnik)  

Torek, 16. maj  

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

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

Pavlin,organizator društvo DRFR) 

Sreda, 17. maj  

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico 

Sobota, 20. maj 

- ob 9.30 uri: Sobotna ustvarjalnica za otroke  

Torek, 23. maj  

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

Sreda, 24. maj  

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico 

- ob 19. uri: Usklajen družinski proračun, primeren času in trendu 

(predavanje v organizaciji društva DRFR) 

Petek, 26. maj 

- od 18. do 20. ure: Zbiranje želodcev za ocenjevanje (organizator 

Društvo izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca)   

Sobota, 27. maj:  

- ob 9. uri: Začetek ocenjevanja želodcev  

- ob 12. uri: Razglasitev rezultatov ocenjevanja želodcev in pokušina 

(organizator dogajanja je Društvo izdelovalcev zgornjesavinjskega 

želodca)   

Torek, 30. maj 

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

Sreda, 31. maj 

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico  


