
 

 

PRIREDITVE V OKTOBRU 2017 

 

KUD Utrip vabi na predavanje dr. Petra Weissa z naslovom Smrdi 

kot kuga, gre kot Elija: zakrito in odkrito o jeziku. Predstavitev bo v petek, 

29. septembra, ob 19. uri v avli osnovne šole na Rečici ob Savinji. 

 

Turistično društvo Rečica ob Savinji vabi na Lenartov sejem, ki ga pripravlja 

v nedeljo, 1. oktobra. Dvig trške zastave bo ob 9. uri, dogajanje pa bodo 

ponovili ob 14. uri. Vabljeni! 

 

Krajevni odbor RK in OŠ Rečica ob Savinji pripravljata v soboto, 14. 

oktobra, t. i. DROBTINICO. Stojnica bo od 8. ure dalje pred trgovino Kea na 

Rečici, kjer boste z nakupom prispevali drobtinico za prehrano pomoči 

potrebnih osnovnošolskih otrok OŠ Rečica ob Savinji.  

 

Osrednja knjižnica Mozirje vabi na Druženje ob knjigi – Bralni klub 

Knjižnice Rečica ob Savinji, ki bo tokrat v sredo, 18. oktobra, ob 17. uri.  

 

 

 
                                        Center  za družine  

                       MEDGEN HIŠA  Rečica ob Savinji 

 

PRIREDITVE V CENTRU ZA DRUŽINE 

MEDGEN HIŠA (MEDGEN BORZA) 

petek, 29. september 

- ob 18. uri: otvoritev razstav Lenartova prepletanja  

ponedeljek, 2. oktober 

- ob 10. uri: Rožnate pletenine 2017 (v oktobru, mesecu osveščanja o raku 

dojk, se Občina Rečica ob Savinji pridružuje akciji združenja Europa 

Donna. Z rožnatimi pleteninami bomo v sodelovanju z veziljami DU in 

vrtcem OE Lipa »oblekli« trško lipo) 

torek, 3. oktober  

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

sreda, 4. oktober 

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico  

petek, 6. oktober 

- ob 16.-17.30 ure: literarna delavnica za pisce aforizmov 



- ob 18. uri: Literarni večer z avtorji AFORIZMOV širše Slovenije 

(pripravlja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava 

Mozirje) 

torek, 10. oktober  

- ob 9.30 uri: Otvoritev razstave Likovna umetnost v otroških očeh 

(razstavljena dela so nastala na likovni koloniji v Mozirskem gaju; 

razstavo organizirata vrtca DE Tulipan Mozirje in DE Lipa Rečica. 

Razstava bo na ogled do petka)   

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

sreda, 11. oktober 

- ob 14. uri: Predavanje z delavnico Konstruktivno reševanje sporov 

med mladostniki - mediacija (predavanje v izvedbi Zvonke Kladnik je 

namenjeno mladostnikom)  

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

Mozirje) 

četrtek, 12. oktober 

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

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

Pavlin, organizator društvo DRFR) 

torek, 17. oktober  

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

- ob 15.30: Javna obravnava OPPN Rečica ob Savinji (organizator 

Občina Rečica ob Savinji)  

sreda, 18. oktober 

- ob 14. uri: Predavanje z delavnico Konstruktivno reševanje sporov 

med mladostniki – mediacija (predavanje v izvedbi Zvonke Kladnik je 

namenjeno mladostnikom)  

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico  

sobota, 21. oktober 

- ob 19. uri: Večer za ljubiteljsko petje (vabljeni vsi, ki radi zapojete in se 

družite)  

ponedeljek, 23. oktober 

- ob 18. uri: Z Nušo o  vzgajanju otrok (cikel predavanj bivše ravnateljice 

vrtca Ane Nuše Rebernik, ki bo predstavila praktične izkušnje za vzgojo 

in izobraževanje otrok)  

torek, 24. oktober  

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

sreda, 25. oktober  



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

Mozirje) 

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

petek, 27. oktober  

- ob 16. uri: Predstavitev tehničnih pripomočkov za gluhe in naglušne 

(izvaja Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje) 

sobota, 28. oktober  

- ob 9.30 uri: Sobotne dopoldanske ustvarjalnice (vodi Katarina 

Tiršek)  

 

V prostorih Medgen borze se v četrtek, 5. oktobra, ob 18. uri z uvodno vadbo 

začenja tedenska vadba  jin joge. Joga bo plačljiva, potrebna je predhodna 

prijava na klancnikpika@gmail.com ali 041 442 876. 

 

Napovednik bomo dopolnjevali na spletnih straneh www.obcina-recica.si in 

www.medgen-borza.si ter v prostorih Medgen borze. Vse prijave in informacije 

so na voljo po telefonu 031 692 848 (Urša). V CD Medgen hiša Rečica ob 

Savinji ste dobrodošli tudi vsi, ki si mogoče želite svoja deliti z nami in našimi 

obiskovalci.  Z veseljem pričakujemo Vaše pobude, razmišljanja in predloge! 
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