
 
 

 

 

PRIREDITVE V AVGUSTU 2019 

 Turistično društvo Rečica ob Savinji pripravlja v nedeljo, 25. avgusta 

2019, že tradicionalni koncert v Blatah. Gostje letošnjega druženja 

bodo člani vokalne skupine Il divji, najboljša klapa Slovenije 2019. Člani 

prepevajo slovenske, angleške in hrvaške pesmi, so pa mešanica ljudskega 

in klapskega petja. Koncert (brez vstopnine) se bo začel ob 15. uri, 

obiskovalcem pa bodo nudili brezplačno hrano.  
 

 Društvo upokojencev Rečica ob Savinji obvešča vse upokojence  in 

njihove družinske člane, da bo v nedeljo, 25. avgusta 2019, srečanje 

oziroma piknik na prostoru Kinološkega društva v Varpolju. Srečanje 

se bo začelo ob 15. uri. 
 

 Prostovoljno gasilsko društvo Pobrežje vabi na turnir v malem 

nogometu med prostovoljnimi gasilskimi društvi iz GZ ZSD ter 

veselično prireditev. Turnir pripravljajo v soboto, 31. avgusta 2019, 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 Nemir. 

 

PRIREDITVE V CD MEDGEN HIŠA 

(MEDGEN BORZA) 

 

torek, 6. avgust  

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

sreda, 7. avgust 

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico  

torek, 13. avgust  

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

sreda, 14. avgust 

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico  

petek, 16. avgust  

- ob 16. uri: Pohod Skrivnosti vode (pohod z Rečice čez Blate do Žegnanega 

studenca in nazaj bo vodil Bojan Kotnik)  

torek, 20. avgust  

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  



 
 

sreda, 21. avgust 

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico  

sobota, 24. avgust 

- ob 9.30 uri: Sobotna ustvarjalnica za otroke  

od ponedeljka, 26., do petka, 30. avgusta  

- od 9.30 do 11. ure: Živ žav počitnice  

ponedeljek, 26. avgust  

- ob 19. uri: Tudi gluhi so med nami (ogled predstavitvenega filma o 

problematiki izgube sluha s predavanjem o pravicah oseb z izgubo sluha; z 

nami bo Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje)  

torek, 27. avgust  

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

četrtek, 29. avgust 

- ob 19. uri: Potopisno predavanje »Nepal, ob vznožju strehe sveta!« 

(predavanje z diapozitivi bo predstavil Birman Shrestha) 

petek, 30. avgust 

- ob 19. uri: Predavanje Kako ostati umirjen v travmatičnih dogodkih (z 

nami bo Marjetka Vodovnik)  

 
 Pošta Rečica ob Savinji v avgustu obratuje: ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9. do 

11. ure, ob torkih in četrtkih od 16. do 18. ure. Od začetka septembra bo obratovala 

kot premična pošta v prostorih Medgen borze med 10. in 11. uro.  

 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). Aktivnosti izvajamo 

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

brezplačne.  

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

