
 
 

 

 

    PRIREDITVE V NOVEMBRU 2017  

 Združenje borcev za vrednote NOB Zgornje Savinjske doline, Krajevni 

odbor Rečica ob Savinji, vljudno vabi občane na komemoracijo ob 

dnevu spomina na umrle. Komemoracija bo v petek, 27. oktobra 2017, 

ob 12.30 pred spomenikom na rečiškem trgu. Posebej toplo vabljeni 

sorodniki in svojci žrtev.  

 Kulturno društvo Rečica ob Savinji vabi v soboto, 4. novembra 2017, ob 

19. uri na koncert ALOHA Elvis! Live project with Smooth band! 

Koncert bo v Kulturnem domu Rečica ob Savinji.  

 Društvo letalcev Zgornje Savinjske doline pripravlja proslavo v spomin 

prisilnega pristanka zavezniškega RAF letala. Proslava  bo v 

ponedeljek, 6. novembra 2017, ob 15.15 ob spominskem obeležju na 

vzletišču Pobrežje.  

 Planinsko društvo v sodelovanju z Društvom upokojencev Rečica ob 

Savinji vabi v sredo, 8. novembra 2017, na pohod proti Ojstremu vrhu. 

Zbirno mesto je ob 8. uri na trgu.  

 Območno združenje Rdečega križa Zgornje Savinjske doline vabi 

občanke in občane na krvodajalsko akcijo, ki bo v četrtek, 30. 

novembra 2017, od 8. do 12. ure v Osnovi šoli Rečica ob Savinji 

___________________________________________________________________________ 

     

NAPOVEDNIK CENTRA ZA DRUŽINE 

MEDGEN HIŠA REČICA OB SAVINJI  

 

torek, 7. november 

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka 

sreda, 8. november 

- ob 9. uri: Izobraževalna delavnica v zvezi z novostmi pri poročanju 

podatkov v turizmu in obveznostjo vpisa v Register nastanitvenih 

obratov (novosti, ki bodo veljale s 1. 12. 2017, bodo predstavili predstavniki SURS-a, 

Skupnosti občin Slovenije, MGRT in Ajpesa; organizira SAŠA ORA v sodelovanju z občino 

Rečica ob Savinji) 

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

knjižnica Mozirje) 

četrtek, 9. november 



 
 

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

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

Pavlin, organizator društvo DRFR) 

petek, 10. november   

- ob 19. uri: Pogovori Berta Savodnika s prijatelji in znanci: gostja 

Milena Poterbin (babico Luke Dončića je v goste povabil KUD Utrip) 

torek, 14. november 

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka 

- ob 17. uri: Z Nušo o vzgajanju otrok (predavanje bivše ravnateljice 

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

in izobraževanje otrok)  

sreda, 15. november 

-  ob 10. uri: Delavnica Praktična nega obraza (delavnico izvaja 

Večgeneracijski center Planet generacij) 

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico  

petek, 17. november 

- ob 18. uri: Predavanje Vpliv čustev na odnose (o konkretnih primerih 

samopomoči bo predaval Brane Jurečič, ki se že vrsto let ukvarja z 

osebnostno in duhovno rastjo; organizator je DRFR)   

sobota, 18. november   

- od 9. do 11. ure: Menjava otroških igrač in oblačil (menjava poteka ena za 

ena. To pomeni, da prinesete npr. tri kose igrač ali oblačil, ki jih lahko zamenjate s 

poljubnimi tremi. Pričakujejo se čista, ohranjena oblačila, obutev v paru, igrače in 

otroška oprema brez napak. Izmenjava je brezplačna. Oblačila, obutev in igrače lahko 

v manjših količinah tudi samo podarite, podarjene stvari bodo nove lastnike našle 

preko OZ Rdečega križa Zgornje Savinjske doline) 

- ob 18. uri: Večer za ljubiteljsko petje (na druženje vabljeni vsi, ki radi 

zapojete) 

torek, 21. november 

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka 

- ob 18. uri: Bralni klub – druženje ob knjigi (organizira Osrednja 

knjižnica Mozirje)  

sreda, 22. november 

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

knjižnica Mozirje) 

sobota, 25. november 

- ob 9.30 uri: Sobotne dopoldanske ustvarjalnice (vodi Katarina Tiršek)  

nedelja, 26. november  



 
 

- od 8.30 do 11. ure: Meritve krvnega sladkorja in holesterola 

(brezplačne meritve za vse občane izvaja OZ Rdečega križa, krajevni 

odbor Rečica ob Savinji) 

torek, 28. november 

-  ob 10. uri: Dopoldanska čajanka 

- ob 19. uri: Župnikov večer (v predadventnem tednu bo z nami župnik 

David Zagorc)  

sreda, 29. november 

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico  

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

 

Vsak četrtek ob 18. uri vabljeni na vadbo jin joge. Info na 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 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 
brezplačna.  
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