
 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV ZA AVGUST 2017  

 

Turistično društvo Rečica ob Savinji vabi na Mini sejem domačih 

izdelkov, ki ga pripravlja v nedeljo, 13. avgusta 2017, pred Kampom 

Menina. Sejem bo od 14. do 16. ure. Vabljeni tudi domačini! 

 

Društvo upokojencev Rečica ob Savinji obvešča vse upokojence, in 

njihove družinske člane, da bo v nedeljo, 13. avgusta 2017, srečanje 

oziroma piknik na prostoru Kinološkega društva v Varpolju. 

Srečanje se bo začelo ob 15. uri.  

 

Prostovoljno gasilsko društvo Pobrežje vabi na turnir v nogometu 

med PGD iz GZZSD ter veselično prireditev. Turnir pripravljajo v 

soboto, 26. avgusta 2017, ob 14. uri na igrišču v Žagci, veselična 

prireditev pa se bo začela ob 20. uri pred gasilskim domom na 

Spodnjem Pobrežju. Za zabavo bo poskrbel Ansambel Smeh. 

 

Turistično društvo Rečica ob Savinji pripravlja v nedeljo, 27. 

avgusta 2017, že tradicionalni koncert v Blatah. Gostje letošnjega 

druženja bodo člani Vokalne skupine Sonus, ki se bodo predstavili s 

ponarodelimi in dalmatinskimi uspešnicami. Koncert se bo začel ob 

15. uri, udeležencem pa bodo ob pijači ponudili brezplačno hrano.   

 

V Medgen borzi na Rečici ob Savinji bo vsak torek ob 10. uri 

Dopoldanska čajanka.  

 

V Medgen borzi na Rečici ob Savinji pripravljamo program za prihodnje obdobje. Z 

veseljem bomo prisluhnili različnim predlogom, hkrati pa vabimo vse, ki si mogoče 

želite svoja znanja (osnove šivanja, zdrava prehrana, zeliščarstvo, masaže, razni plesi, 

ročna dela, vedenje o demenci in izkušnje …) deliti z nami in našimi obiskovalci.  

Vaše pobude, razmišljanja in predloge z veseljem pričakujemo na naslovu 

ursa.selisnik@obcina-recica.si ali na tel. 031 692 848.  

Hkrati vabimo tudi na dnevna druženja v Center za družine Medgen hišo na Rečico ob 

Savinji 61. Delovni čas Medgen hiše je vsak delavnik med 8. in 14. uro, ob sredah pa 

do 16. ure.  
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 Center  za družine                                                                                                               

MEDGEN HIŠA  Rečica ob Savinji 

 

sreda, 16. avgust  

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico  
 

petek, 18. avgust  

- ob 18. uri: delavnica za pripravo Večerje na rastlinski osnovi 

(večerjo boste ob pomoči Natalije Jeraj in Jerneja Kokošinca 

lahko pripravili sami. Obvezne so prijave na tel. 031 759 890. Število 

bo  omejeno, potreben pa bo minimalen prispevek (max. 5 €) 
 

sreda, 23. avgust 

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico  
 

petek, 25. avgust 

- ob 19. uri: Zdrava osebnost in pravilna prehrana (predavanje 

Silve Prislan, članice DRFR, na katerem bomo spoznavali domača 

super živila)  
 

ponedeljek, 28. avgust  

- ob 19. uri: Kar se otrok nauči, to odrasli zna (predavanje za 

družine - kako leta otroštva vplivajo na odraslo življenje v izvedbi 

Staše Rakun, Zdravstveni dom Nazarje)  


