
 

 

PRIREDITVE V SEPTEMBRU 2019  

 

Športno društvo Gmajna Varpolje vabi v soboto, 14. septembra, od 12. ure 

dalje v Športni park Varpolje, kjer bodo slavnostno obeležili jubilej, 20-letnico 

delovanja društva. Za vse krajane, člane in simpatizerje pripravljajo vaški piknik 

z golažijado, otroški živ-žav in slavnostno prireditev. 
 

Občina Rečica ob Savinji začenja s pripravo Razvojnega programa 2020-2024. 

V pripravo RP želi vključiti tudi javnost, zato županja Ana Rebernik vabi na 

srečanja s krajani, ki bodo 23. septembra v Gasilskem domu Grušovlje, 24. 

septembra v Gasilskem domu Pobrežje, 30. septembra pa v Medgen borzi 

na Rečici ob Savinji. Vsa srečanja se bodo začela ob 18. uri. Prijazno vabljeni!  
 

S 1. oktobrom bo pošta na Rečici ob Savinji začela delovati kot premična 

pošta. Storitve boste lahko opravili/naročili na dom/v poslovni prostor (tel. (030) 

718 859) in v objektu Medgen borze, Rečica ob Savinji 55. Na tej lokaciji bo 

pismonoša deloval ob sredah od 16. do 17. ure, vse ostale delovne dni v tednu pa 

od 10. do 11. ure.  
 

Občina Rečica ob Savinji obvešča občanke in občane, da se bo prvi teden v 

septembru začela obnova cestnih odsekov Prosvetni dom-trg in Okrepčevalnica 

Čujež-Gasilski dom. Obvozi bodo označeni, prosimo pa za strpnost in 

razumevanje. 

 
PRIREDITVE V CENTRU ZA DRUŽINE 

MEDGEN HIŠA (MEDGEN BORZA) 

 

 
 

torek, 10. september  

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

- ob 19. uri: Brezplačna predstavitev kundalini joge (z nami bo Zdenka 

Pavlin)  

sreda, 11. september  

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno  

- ob 18.30 uri: Uvodno srečanje za Zeliščne delavnice s čajanko* 

petek, 13. september  

- ob 16. uri:  Zeliščni sprehod* 

ponedeljek, 16. september  



- ob 19. uri: »Brezplačno čiščenje čaker« (interaktivna delavnica, na kateri 

bodo udeleženci sami prečistili svoje energetsko telo in vzpostavili normalen pretok 

energije. Vabljeni izkušeni in začetniki. Primerno tudi za otroke. Z nami bo Marta 

Svetina.) 

torek, 17. september  

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

- ob 19. uri: Kundalini joga (aktivnost je plačljiva)  

sreda, 18. september 

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico  

- ob 18.30 uri: Izdelava preproste kreme* 

četrtek, 19. september 

- ob 20. uri: Meditirajmo skupaj (organizator DRFR)  

petek, 20. september  

- ob 16.uri: Privoščimo si gozdno kopel* 

ponedeljek, 23. september 

- ob 19.uri:  Pogovori z najstniki (predavanje bo vodila Zvonka Kladnik) 

torek, 24. september  

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

- ob 19. uri: Kundalini joga (aktivnost je plačljiva)  

sreda, 25. september  

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico  

- ob 18.30 uri: Kadila iz zakladnice narave in zaključek Zeliščnih 

delavnic* 

četrtek, 26. september  

- ob 19. uri: Klepet s Karolino Vrtačnik (Savinjčanka, novinarka, (so)avtorica in 

urednica več knjig, ki bo predstavila svojo knjigo Diagnoza blondinka)  

petek, 27. september 

- ob 19. uri: Pogovor z Andrejem Kuharjem (gost KUD Utrip je edini 

slovenski kuhar z Michelinovo zvezdico. Z njim se bo pogovarjal Bert Savodnik) 

sobota, 28. september  

- ob 9.30 uri: Sobotne dopoldanske ustvarjalnice za otroke  

*V septembru bosta Maja in Amanda iz Gornjega Grada v okviru 

Večgeneracijskega centra Planet generacij izvedli pet Zeliščnih delavnic. Za te 

ni potrebnega predhodnega znanja, primerne so tudi za družine.   
Aktivnosti izvajamo v okviru vsebin Centra za družine Medgen hiša Rečica ob Savinji in so 

za uporabnike brezplačne.  


