
 
 

 

 

 

 

 

PRIREDITVE V FEBRUARJU 2018 

 Kulturno društvo Rečica ob Savinji vabi v nedeljo, 4. februarja  2018, ob 

17. uri na ogled komedije Sreča na kredit. V kulturnem domu bo 

gostovala zaseda Kulturnega društva bratov Dobrotinšek iz Škofje vasi. 

Vabljeni!  

 KUD Utrip vabi na odprtje likovne razstave del mlade umetnice Sare 

Štorgelj, ki bo v avli osnovne šole Rečica v nedeljo, 25. februarja, ob 18. 

uri. Vljudno vabljeni! 

 

PRIREDITVE V CD MEDGEN HIŠA (MEDGEN BORZA) 

   četrtek, 1. februar 

- ob 18.30 uri: Otvoritev razstave NAJBOLJŠE IZ GALA 2017 

(organizator Kulturno društvo likovnih ustvarjalcev Zgornje Savinjske 

doline GAL) 

petek, 2. februar 

- ob 19. uri: Občni zbor Turističnega društva Rečica ob Savinji  

ponedeljek, 5. februar  

- ob 18. uri: Bitcoin in druge kriptovalute ter prihodnost financ 

(predavatelj dr. Stanko Blatnik, Inštitut IPAK)  

torek, 6. februar  

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

sreda, 7. februar 

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico  

- ob 19. uri: Predstavitev knjige Tonike Zupan »Ne predamo se! Z 

voljo do neskončnosti« (knjigo s spomini, zahvalami, molitvami, 

prošnjami slave Bogu na poti ozdravitve sina Ambroža bo avtorica 

predstavila na Rečici ob Savinji v zahvalo romarjem na Brezje v letu 

2015 za vso podporo in molitve. Pogovor bo vodila Alenka Brezovnik.)  

četrtek, 8. februar  

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

Zemljič, organizator društvo DRFR) 



 
 

ponedeljek, 12. februar 

- ob 18. uri: Možganski fitnes 2 (sklop umskih in telesnih aktivnosti za 

urjenje pozornosti, kratkoročnega in dolgoročnega spomina ter uporabe 

čutil bo predstavila Zvonka Kladnik) 

torek, 13. februar  

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

sreda, 14. februar 

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico   

četrtek, 15. februar 

- ob 18.30 uri: Univerzalni osebni dohodek in delovna mesta 

prihodnosti  (predavatelj bo dr. Stanko Blatnik, Inštitut IPAK)  

sobota, 17. februar:  

- ob 19. uri: Občni zbor KUD Utrip   

torek, 20. februar  

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

- ob 18. uri: Delavnica z Eleno Sofio Seničar (priznana energetska 

terapevtka bo med drugim govorila o raku, bolezni odnosov; delavnico 

organizira VGC Planet generacij)  

sreda, 21. februar 

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico  

petek, 23. februar  

- ob 18. uri: Večer z dermatologinjo: sami lahko storimo največ za 

zdravje svoje kože   (predavanje domačinke Vesne Tlaker dr. med., 

specialistka dermatologije)  

sobota, 24. februar  

- ob 9.30 uri: Sobotna ustvarjalnica za otroke  

ponedeljek, 26. februar  

- ob 9.30 uri: Počitniški februar – Dan za poskuse  

torek, 27. februar  

- ob 9.30 uri: Počitniški februar - Glasbeni dan  

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

- ob 19. uri: Vadba za telo in dušo (organizira DRFR) 

sreda, 28. februar 

- ob 9.30 uri: Počitniški februar - Dan za zdravo hrano 

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

četrtek, 1. marec 

- ob 9.30 uri: Počitniški februar - Pohodni dan 



 
 

petek, 2. marec 

- ob 9.30 uri: Počitniški februar - Filmski dan 

Napovednik bomo dopolnjevali na spletnih straneh www.obcina-recica.si ter v prostorih 

Centra za družine Medgen hiša Rečica ob Savinji 61 (Medgen borza). Vse prijave in 

informacije so na voljo po telefonu 031 692 848 (Urša). V Medgen hiši ste dobrodošli tudi 

vsi, ki si mogoče želite svoja deliti z nami in našimi obiskovalci.  Z veseljem pričakujemo 

Vaše pobude, razmišljanja in predloge! 

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

za uporabnike brezplačne.  

http://www.obcina-recica.si/

