
Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec 
Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec T: 03 818 62 00   
E: info@rogatec.si  S: www.rogatec.si

PROGRAM:
10 - 17 h     Sejem semen, sadik, zelišč  Muzej na prostem Rogatec

Poštnina plačana pri pošti 3252 Rogatec

10 - 12 h     Predavanje  Dvorana Grajske pristave (Pot k ribniku 4)      

                            CELOLETNA SAMOOSKRBNA PRIDELAVA ZELENJAVE V DOMAČEM VRTU
                            Predava  g. Igor ŠKERBOT, univ. dipl. inž. agr., svetovalec specialist II  
                        za poljedelstvo, vrtnarstvo in okrasne rastline, KGZS – Zavod CE
                            1. Zelenjavni vrt – načrtovanje, kolobarjenje, rodovitna tla in gnojenje
                          2. Celoletna pridelava za lastno oskrbo  
                          3. Dobri in slabi sosedje na zelenjavnem vrtu 
                          4. Uporaba vrtnarskih pripomočkov
                          5. Vzgoja različnih vrst zelenjave

10 h              Izdelajmo domač namaz z zdravilnimi zelišči  -  Eco vila Mila     
                         Pod brajdami pri Viničarski hiši, Muzej na prostem Rogatec
                      Voden ogled muzeja Informacije pri vhodu v muzej

11 h              Uporaba bio volnenih filcev na vrtu in v visoki gredi - Soven d.o.o. 
                           Zeliščni vrt, Muzej na prostem Rogatec

12 h              Celoletna pridelava solate v rastlinjaku - Selis d.o.o.
                           Pred vhodom v Muzej na prostem Rogatec

12 - 13 h      Dan odprtih vrat Konjeniškega centra - KK Strmol
                           Konjeniški center Rogatec

13 h              Prikaz osnov pridelave zelenjave na vrtu - predavatelj g. Igor ŠKERBOT                                                                            
                           Kmečki vrt pri Šmitovi hiši,  Muzej na prostem Rogatec

14 h              Vzgoja lastnih semen in sadik - Jerneja Florjanc                                                                          
                           Zeliščni vrt, Muzej na prostem Rogatec

15 - 16 h      Peka žulik - doživljajska delavnica za vse generacije, Šmitova hiša                                              
                           potrebna predhodna prijava, Informacije pri vhodu v muzej

16 h              Varna uporaba zelišč - Zeliščna kmetija Gorska roža, Špela Pogelšek 
                         Zeliščni vrt, Muzej na prostem Rogatec 
                      Voden ogled muzeja Informacije pri vhodu v muzej

Nagradna igra, žrebanje vsako polno uro   

Moderator: Matjaž Kitak

16 - 17 h      Čebelarska delavnica in svetovni dan čebel, podstrešje Viničarske hiše                                              
                            potrebna predhodna prijava, Informacije pri vhodu v muzej

Bi na Zelenem festivalu pojedli kaj okusnega in zdravega?
Za vas kuha, z ljubeznijo, Eco vila Mila pri Viničarski hiši


