
prireditve
Dogodki

in V OBČINI ROGATEC 

Zavod za kulturo, turizem in 
razvoj Rogatec

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

Športna dvorana  
T: 03 / 582 71 25  
E: sportni.park@rogatec.si

NOVEMBER

2019

11
ŽIVLJENJE, MOČNEJŠE OD SMRTI

Rokodelski center Rogatec  
T: 03 / 810 72 22  
E: rokodelski.center@rogatec.si

Mesečni napovednik prireditev in dogodkov oblikuje in izdaja Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.  
Podatke za objavo zbiramo do 15. v mesecu na info@rogatec.si ali nives.brezovnik@rogatec.si.  

Za spremembe v programu ne odgovarjamo.

Bolečina, strah in izgube včasih vzamejo moč za besede. 
Za besede, ki morajo priti, da strahovi, bolečine in izgube dobijo nove podobe. 

Vabljeni na predavanje 
v sredo, 20. novembra 2019 ob 17.00 uri,  

v Dom kulture Rogatec. 

Organizator: Društvo žena Rogatec

OBVESTILA

Hospic nudi humano in sočutno oskrbo ljudem v zadnjih stadijih neozdravljivih bo-
lezni na način, da jim pri tem omogoči čimbolj polno življenje v času, ko se le to iz-
teka. Svojcem nudi oporo pri soočanju z izgubo v smislu priprave na slovo in kasneje 
podporo žalujočim odraslim, otrokom in mladostnikom po izgubi bližnje osebe v 
procesu žalovanja.

Z vami bo Miha Zimšek, Slovensko društvo hospic.

Upravni odbor društva upokojencev Rogatec  
organizira v nedeljo, 10.11.2019,  
Martinovanje v Zeleni dolini v Stopercah  
s predhodno mašo in blagoslovom mošta na Ptujski gori. 
Več informacij lahko dobite pri: 
Valčki Sekirnik (03/5827 107, 040 158 940),  
Štefki Jerič (03/5827 120) in Artič Ivanu (03/5826 529). 
Prijave sprejemajo do zapolnitve mest.

Že diši po domačem čaju z medom 

V mrzlih jesensko-zimskih dneh se prijetno prileže topel čaj. 
Obveščamo vas, da v muzejski trgovini - Lodnu in v prodajni 
galeriji na Dvorcu Strmol nudimo ekološko pridelana zelišča, 
čajne mešanice in začimbe. 

Želite biti obveščeni o dogodkih in prireditvah v Občini 
Rogatec preko elektronske pošte?

Priskrbite si lahko ameriški slamnik, meto, meliso, citronko, žajbelj, sladki pelin, slez, 
materino dušico, bezeg, kamilico, ožepek, plahtico, drobnocvetni vrbovec, rman, 
koprivo, stevio, azteško sladilo, ognjič, baziliko, luštrek, čopasti česen, drobnjak, 
origano, majaron, pehtran.                                                       Količina: 25 g,  cena: 2,50 €

Nakup v Muzeju na prostem Rogatec in na Dvorcu Strmol je možen:   
od ponedeljka do petka, med 10. in 14. uro ter ob sobotah, med 10. in 16. uro.  
Več informacij: 03/81 86 200. 

Spoštovani občani, če bi želeli prejemati obvestila o dogodkih 
in prireditvah objavljenih v napovedniku na vaš elektronski 

naslov, nam pišite in to potrdite na info@rogatec.si.

Novost so hidrolati ali cvetne vode sivke, melise, žajblja, sladkega pelina, mete, 
citronke, kamilice in limonske trave.                                   Količina: 100 ml,  cena: 5,00 €



NEDELJA
3. 11. 2019
13:00

zbirno mesto
Vaško-gasilski 
dom Dobovec

Pohod po domačih logih 
Vabljeni vsi, ki se radi družite ob hoji.
Organizator: Društvo kmečkih žena Sveti Rok

PONEDELJEK
4. 11. 2019
18:00

Knjižnica 
Rogaška 
Slatina

Literarni večer: Slovenologija
Noah Charney bo predstavil knjigo Slovenologija -  
Življenje v najboljši deželi na svetu in popotovanje po 
njej. Knjiga prinaša 38 bistroumnih in humornih zapisov. 
Američan, ki že vrsto let živi v Kamniku, od blizu opazuje 
lepote in bizarnosti dežele, v katero je zaljubljen.
Organizator: Knjižnica Rogaška Slatina

SREDA
13. 11. 2019
17:00

Knjižnica 
Rogatec

Ježkove pravljice
Najmlajši vabljeni na poslušanje in ustvarjanje na temo 
pravljice. V svet pravljic vas bo tokrat popeljala Simona 
Kopinšek.
Organizator: Knjižnica Rogatec

Dom
kulture

 Rogatec

Krvodajalska akcija
Organizator: Rdeči križ Rogatec

ČETRTEK
7. 11. 2019
7:00 - 10:00

SREDA
20. 11. 2019
18:00

Anin dvorOtvoritev bralne značke z Zvezdano Mlakar 
Na dan slovenskih splošnih knjižnic vabljeni na pogo-
vorni večer z Zvezdano Mlakar, slovensko gledališko in 
filmsko igralko, s katero bo govorila Maja Kovač.  
Ta večer bomo otvorili tudi 13. sezono bralne značke za 
odrasle Branje brez meja / Čitanje bez granica.
Organizator: Knjižnica Rogaška Slatina

SREDA
13. 11. 2019
18:00

Dom
kulture

 Rogatec

Križarjenje po zahodnem Sredozemlju 
Utrinke s potovanja po zahodnem Sredozemlju, 
Barcelona - Valencija - Marseille - Cinque Terre – Rim,  
bo na potopisnem predavanju z vami delila družina 
Kramberger Herček.
Organizator: Knjižnica Rogatec

Razpored učno-doživljajskih delavnic je redno objavljen na spletni strani www.rogatec.si.

  DVOREC STRMOL     Rokodelski center Rogatec     vsako soboto od 10. do 12. ure 

etnografski prikazi, učne in doživljajske 
delavnice za posameznike in družine  
brez doplačila in predhodne najave

vsako soboto od 13. do 15. ure MUZEJ NA PROSTEM ROGATEC

sobota, 2.11.
 

ROČNO TKANJE Tkanje na statvah 
POLSTENJE Izdelava polstene kroglice (obesek)

 

Jerica Krošel 
Bojana Romih

sobota, 9.11.
 

PLETENJE IZ LIČJA Izdelava podstavka iz ličja 
VEZENJE Izdelava prtička z monogramom

Vida Antolinc 
Stanka Premrl

sobota, 16.11. PLETENJE IZ ŠIBJA   Izdelava podstavka iz šibja  
ROČNO TKANJE Tkanje zapestnice na tkalskem glavniku

Zdenka Pulko 
Gordana Bilušić

sobota, 23.11.

 

LONČARSTVO Prostoročno oblikovanje gline
POLSTENJE Izdelava polstene kroglice (obesek)

 

Bojana Romih 
Melita Kitak

 

sobota, 30.11.
 

ROČNO TKANJE Tkanje na statvah 
STEKLARSTVO Pihanje stekla 

 

Jerica Krošel 
Zinka Kobula 
Kamenšek

 

vsako soboto PEKA KRUHA   žulik, delavnica 
ROGATKO IN NJEGOVE DEJAVNICE - učno doživljajske in 
gibalne igre v muzeju za mladino in družine 

 
 

NEDELJA
24. 11. 2019
15:00

Župnijska 
cerkev 

sv. Jerneja 

Revija dekanijskih cerkvenih pevskih zborov
Organizator: Cerkveni pevski zbor nadžupnije Rogatec 
z gospodom naddekanom Andrejem Grobelnikom

ČETRTEK
31. 10. 2019
18:00 - 20:00

Tržnica  
Rogatec

Noč čarovnic
Organizator: Skupina čarovnic in KK Strmol Rogatec

Planinski izlet - Žavcarjev vrh (915 m)
Več informacij na www.pd-sloga.si
Organizator: Planinsko društvo »Sloga« Rogatec

SOBOTA
23.11.2019

ČETRTEK
7. 11. 2019
17:00 

Dvorana 
Grajske 
pristave

Vrtnarim, torej sem!
Predavanje izvaja: ČAR VRTa, Nada Vreže s.p.
Prost vstop!
Organizator: Občina Rogatec

Odpiralni čas izven sezone

Muzej na prostem Rogatec, 
Dvorec Strmol in 

Rokodelski center Rogatec

november - marec
vsako soboto

od 10. do 16. ure


