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prireditve
Dogodki

in V OBČINI ROGATEC 

Mesečni napovednik prireditev in dogodkov oblikuje in izdaja Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.  

Podatke za objavo zbiramo do 20. v mesecu. Za spremembe v programu ne odgovarjamo.

Poštnina plačana pri pošti 3252 Rogatec

Dvorec Strmol
Rogatec

sobota, 20. junij 2015
18.00 – 24.00 h

Prost vstop

18.00 - 20.00     Rokodelski center Rogatec, prikaz in doživljajske delavnice: 
                             slikanje na steklo / ročno tkanje / lončarstvo / 
                             pletenje iz ličja, šibja in rogoza 
18.00 - 19.30     40 let Glasbene šole Rogaška Slatina 
                             mali in veliki Harmonikarski orkester ter Pihalni orkester GŠ RS 
19.30                   Razstava ob 30-letnici Društva žena Občine Rogatec  
                             kulturni program; Ana Ferme ob klavirski spremljavi Kaje Bicskey,  
                             pogostitev na grajskem dvorišču 
20.30                   Po celem svetu s pravljicami za odrasle 
                             pripovedujejo Metka, Majda, Saša in Irena 
21.30                   Zgodovinska evropska dvojka - domišljijski gledališki prizor  
                             srečanja matere in sina, Marije Terezije in Jožefa II.  
                             v letu 1775 na dvorcu Strmol v Rogatcu 
22.00                   Javno vodstvo po dvorcu v spremstvu Jožefa II.
20.00 - 24.00     Podobe Rogatca - video projekcija na prostem               Lepo vabljeni!

etnografski prikazi, učne in doživljajske delavnice 
za posameznike in družine brez doplačila in predhodne najave 
vsak četrtek in soboto od 15. do 17. ure 

JUNIJ 2015 PRIKAZ / UČNA ali DOŽIVLJAJSKA DELAVNICA IZVAJALEC

vsak četrtek 
in soboto

PEKA KRUHA   žulik v muzejski črni kuhinji delavnica Brigita Božičko

četrtek, 4. 6. ROGATKO IN NJEGOVE DEJAVNICE - doživljajske in gibalne igre 
kot interaktivne točke v muzeju za mladino in družine

Silva Palir

sobota, 6. 6. KAMNOSEŠTVO - prikaz/delavnica, obdelava ložanskega kamna Branimir Hernavs

četrtek, 11. 6. ROČNO KOVANJE - prikaz v muzejski kovačnici Avguštin Fric

sobota, 13. 6. ROŽE IZ KREP PAPIRJA - prikaz / učno doživljajska delavnica Rozalija Roršek 

četrtek, 18. 6.
 
OD TRSKE DO LED SVETILKE - učno doživljajska delavnica, skozi 
zgodbo razvoja svetil, UNESCO Med. leto svetlobe 2015

Tomaž Oset

sobota, 20. 6. ČEBELARSKA DELAVNICA - učno doživljajska delavnica - čebelja 
družina, izdelava sveče iz voska

Slavko Pavlovič

četrtek, 25. 6.
 
DONAČKOGORSKA POTICA ZAVIHANKA - peka v črni kuhinji Brigita Božičko

sobota, 27. 6. ZELIŠČARSKA DELAVNICA 
šenjanževka, zdravilni učinki, krema proti sončnim opeklinam

Simona Arzenšek

MUZEJ  
NA PROSTEM 
ROGATEC

TIC Rogatec, Trg  
M: 051 / 322 287   
E: tic.rogatec@siol.net

Zavod za kulturo, turizem in 
razvoj Rogatec

Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec
T: 03 / 818 62 00  
E: muzej.rogatec@siol.net
I: www.rogatec.si
I: elodn.rogatec.si 

Športna dvorana  
T: 03 / 582 71 25  
E: sportna.dvorana.rogatec@siol.net

Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec obvešča zainteresirane o možnosti  
nakupa sadik zelišč v zeliščnem vrtu Muzeja na prostem Rogatec.  

OGNJIČ, MATERINA DUŠICA, META, MELISA, MONARDA, DROBNJAK, RMAN 
Cena za sadiko: 1,00 EUR/kom.  

Zainteresirane prosimo, da predhodno pokličejo na tel. 03/812 10 25. 



NEDELJA
7.6.2015
15:00

Vaško 
gasilski dom 

Dobovec

Kulinarična delavnica - dobrote iz kvašenega testa 
Organizator: Društvo kmečkih žena sv. Rok 

SOBOTA
6.6.2015
8:00 - 16:30

Štajersko prvenstvo v taroku
Organizator: Tarok društvo Rogatec-Rogaška

Dvorana 
Grajske 
pristave

 
 

 
Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil  Sklada vlagateljem na področju primarne 
pridelave kmetijskih proizvodov na območju Republike Slovenije. 

Namen razpisa je spodbujanje začetnih projektov na področju primarne kmetijske pridelave: 
stroški gradnje, nakupa ali izboljšanja nepremičnin, nakup strojev oz. mehanizacije in opreme 
(z vključujočo računalniško programsko opremo), stroški samostojnega nakupa nepremičnin 
(kmetij in zemljišč – kmetijskih, gozdnih), stroški nakupa živali ter enoletnih rastlin, naložbe 
v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za potrebe kmetijskih gospodarstev,  
stroški izgradnje oz. obnove namakalne infrastrukture ter namakalna oprema (nova ali 
rabljena). 
 
Roka za oddajo prijav sta: 9.6.2015 in 31.8.2015. 
Dodatne informacije: www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci in na tel.št. 01/836-19-53.

etnografski prikazi, učne in doživljajske delavnice 
za posameznike in družine brez doplačila in predhodne najave
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nedelja, 7. 6. LONČARSTVO   Izdelava skledice na vretenu - prikaz/delavnica

PLETENJE IZ ŠIBJA   Izdelava koška ali podstavka iz šibja

Rok Komel 
 
Zdenka Pulko

nedelja, 14. 6. POLSTENJE   Izdelava polstene kroglice (obesek)

SLIKANJE NA STEKLO   Poslikava steklene ploščice

Nataša Fištrek

Natalija Polajžer

nedelja, 21. 6. PLETENJE IZ LIČJA   Izdelava torbice ali podstavka iz ličja

PLETENJE IZ ROGOZA    Izdelava podstavka iz rogoza

Vida Antolinc

Matija Fištrek

nedelja, 28. 6. ROČNO TKANJE   Tkanje na statvah

LONČARSTVO    Prostoročno oblikovanje gline

Nevenka Mulej 
in Ayana Pešec 
(EkoAlt Vindol)
 
Snježana Varović 

vsako nedeljo od 15. do 17. ure

ROKODELSKI 
CENTER  
ROGATEC 
Dvorec Strmol

SOBOTA
6.6.2015 
17:30

26 krog 3 SNL - sever
NK Korotan Prevalje - NK Mons Claudius Rogatec
Organizator: NK Mons Claudius Rogatec

Športni  
park  

Rogatec

SOBOTA
20.6.2015
18:00 -24:00

Dvorec 
Strmol

Poletna muzejska noč
Program na naslovnici. 
Organizator: Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

Eko sklad obvešča o razpisih, ki so objavljeni v Uradnem listu št. 28,  
z dne 24.4.2015, za pravne osebe, samostojne podjetnike in 
zasebnike o kreditih in nepovratnih sredstvih za naslednje naložbe:  

OBVESTILO 

Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča o 
Javnem razpisu za dodeljevanje posojil za primarno 
kmetijsko pridelavo,  ki  je objavljen v Uradnem listu 
št. 32, dne 8.5.2015.

ČETRTEK
4.6.2015
18:00 

Dvorec 
Strmol

Glasbeni recital
Nina Pinter - flavta, Anja Kučan - klavir,  
Patricija Kuntek - flavta, k. g. 
Organizator: Glasbene storitve Marjan Feguš s.p.

1. Javni poziv 29SUB-O15; Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe 
obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih 
virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb: vgradnja solarnega 
ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi, vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje 
stanovanjske stavbe, priključitev na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije, vgradnja 
energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva, toplotna izolacija fasade, 
toplotna izolacija strehe ali stropa, vgradnja prezračevanja, gradnja ali nakup nizkoenergijske 
in pasivne stavbe,…. 
Rok do zaprtja razpisa, vendar najkasneje do 31.12.2015.

2. Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 53PO15

Krediti se razpisujejo na naslednje naložbe: zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, zmanjšanje 
onesnaženja zraka, gospodarjenje z odpadki, ogrevanje vode, varstvo voda in učinkovita raba 
vode, odvajanje odpadnih voda, začetne naložbe v okoljsko tehnologijo,… 
Rok do zaprtja razpisa, vendar najkasneje do 30.4.2016. 
 
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisi lahko dobite na  
spletni strani www.ekosklad.si ali na tel. št. 01/241 48 20.


