
 

 

PRIREDITVE MAREC 2019 

 

- KUD Utrip vabi na Čitalniški večer, ki bo v petek, 8. marca, ob 19. uri 

na Turistični kmetiji Dobrovc. Gost letošnje  čitalnice bo Alois Jagodic. 

Udeležbo sporočite do torka, 5. marca na tel.št. 040 622 081 ali 041 987 

859. Vabljeni! 

- Društvo upokojencev Rečica ob Savinji vabi svoje člane na redni letni 

občni zbor, ki bo v nedeljo, 17. marca, ob 9. uri v prostorih gasilskega 

doma na Rečici ob Savinji. Vabljeni! 

- KUD Utrip vabi na prireditev Matere praznujejo pomladi, ki bo v 

nedeljo, 24. marca, ob 18. uri v Osnovni šoli na Rečici.  

- Turistično društvo Rečica ob Savinji vabi na 4. koncert dalmatinskih 

klap. Tokrat bo z nami Klapa Maslina, ki se bo v telovadnici Osnovne 

šole Rečica ob Savinji predstavila v petek, 29. marca, ob 19. uri. na 

koncertu bodo zapele tudi sestre Čerček. Vstopnice so na voljo na 

Eventimu in v Medgen borzi. Vabljeni!  

              

PRIREDITVE  CENTRA ZA DRUŽINE 

MEDGEN HIŠA 

(MEDGEN BORZA) 

 

petek, 1. marec  

- ob 18. uri: Predavanje Savinjsko splavarstvo (nekdanje običaje in navade 

bo ob pomoči splavarja Franca Kolenca predstavil Marko Jeraj, prireditev v okviru 

meseca kulture pripravlja KUD Utrip)  

sobota, 2. marec 

- ob 19. uri: Predstavitev zgornjesavinjskega alpinističnega kluba  

(alpinisti bodo predstavili svojo dejavnosti in alpinistično šolo) 

ponedeljek, 4. marec 

- ob 19. uri: Štart:up Rečica ob Savinji (predstavitev Saša inkubatorja ter 

podjetniških idej pod naslovom Dizajn+strast=uspeh) 

 torek, 5. marec 

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

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

sreda, 6. marec 

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico 

četrtek, 7. marec  

- ob 19. uri: Glasba naše mladosti - koncert za družine (glasbenik Franjo 

Jurovič in pevka Urška Bider pripravljata večer nostalgije in poslastico za ušesa, 

obudila pa bosta zlate čase slovenske popevke)  

sobota, 9. marec 

- ob 10. uri: Razvajanje z eteričnimi olji (z nami bo Mateja Čadež) 

nedelja, 10. marec  

- ob 17. uri: Občni zbor Kulturnega društva Rečica ob Savinji 



torek, 12. marec 

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

sreda, 13. marec 

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico  

četrtek, 14. marec 

- ob 18.30 uri: Predstavitev dela Hospica in ustanovitev odbora v 

Zgornji Savinjski dolini (vabljeni prostovoljci, ki bi radi pomagali) 

petek, 15. marec 

- ob 10. uri: Odprtje razstave Lesnine iz domačih rok (razstavljeni bodo 

izdelki iz lesa, ki so jih ustvarili domači ljubiteljski izdelovalci ter vrtec Lipa. 

Razstava bo na ogled v soboto in nedeljo od 9. do 12. ure)  

- ob 19. uri: Večer erotične poezije (organizator Kulturno društvo Rečica ob 

Savinji) 

nedelja, 17. marec 

- ob 15. uri: Gregorjevo za otroke (organizator Kulturno društvo Rečica ob 

Savinji) 

ponedeljek, 18. marec 

- ob 18.30 uri:  Odnosi v družini (predavanje Zvonke Kladnik, članice društva 

Pozitivna disciplina Slovenije – društva za vzgojo otrok in odraslih) 

torek, 19. marec 

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka 

sreda, 20. marec 

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico  

četrtek, 21. marec  

- ob 19. uri:  Meditirajmo skupaj (meditacija pod vodstvom Zdenke Pavlin in 

Milana Zemljiča, organizator DRFR)  

sobota, 23. marec 

- ob 9.30: Sobotna ustvarjalnica za otroke  

- ob 19. uri: Občni zbor ŠD Gmajna Varpolje  

torek, 26. marec 

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

- ob 16.30 uri: Kuhanje s Simone (praktična delavnica z najboljšo slovensko 

kuharico, domačinko Simone B. Michielen  - število mest je omejeno, obvezna 

prijava) 

 sreda, 27. marec 

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalnimi delavnicami  

četrtek, 28. marec 

-  ob 18.30 uri: Predavanje »Razstrupljanje telesa in duše« (predavala bo 

dr. Martha Weder, po predavanju bo skupna meditacija z vodenim razstrupljanjem 

celic) 

 

 V okviru LAS projekta Žegnan studenec, ki ga vodi občina Rečica ob 

Savinji, bodo 28. 2. in 1. 3. 2019 študenti Visoke šole za varstvo okolja 

Velenje izvajali terensko delo na območju občine. Veseli bomo, če boste 

sodelovali. 



 Z domačimi ljubiteljskimi oblikovalci lesa pripravljamo priložnostno 

razstavo ročno izdelanih lesenih izdelkov. Vabljeni izdelovalci, ki bi se radi 

predstavili – tel. 031 692 848 (Urša), vabljeni pa tudi obiskovalci!  

 


