Spoštovane občanke in občani
občine Rogatec!

Dogodki
in prireditve

V OBČINI ROGATEC

Ob prihajajočih praznikih Vam želim
veliko topline, miru in lepih trenutkov
v krogu vaših najbližjih, novo leto pa
vam naj prinese obilo sreče, zdravja in
osebnega zadovoljstva.
Martin Mikolič,
župan Občine Rogatec

OBVESTILO
V zimskih mesecih je ogled Muzeja na prostem Rogatec
in stalnih ter občasnih razstav na dvorcu Strmol možno
dogovoriti po telefonu 03 818 62 00.
Brez najave je ogled možen v času javnih prireditev.
Stalne razstave na dvorcu Strmol:
Književnik Branko Hofman (1929 – 1991),
življenje, delo, zapuščina
Baročni salon z delovnim kabinetom,
stilska postavitev bivalnih prostorov
KUHARCA, Pokrajinski muzej Celje,
muzejska razstava na podstrešju dvorca
MZLU STRMOL Rogatec,
Mednarodna Zbirka Likovne Umetnosti

JANUAR

1

2015
Občasna razstava:
Rokodelstvo, Rogatec-Obsotelje-Kozjansko
prodajna razstava

Kam si se bil namenil
in kam si utrujen prispel,
kam se napotiš jutri,
če boš še kam imel?

Gnan od strahotne nevere
v smisel želja in sanj
tekal boš mimo življenja
in znova se vračal vanj.
(Zlo stoletja, Jože Šmit)

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

TIC Rogatec, Trg
M: 051 / 322 287
E: tic.rogatec@siol.net
Športna dvorana
T: 03 / 582 71 25
E: sportna.dvorana.rogatec@siol.net

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.

S hvaležnostjo za vse trenutke, ko so ob srečanjih
in sodelovanju zaživele naše in vaše zgodbe,
z željo, da nas družijo in dajejo smisel
našemu življenju tudi v letu 2015!
Sodelavci in sodelavke
Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

Praznični koncert Tamburaške skupine KD A. S. Rogatec
Večer slovenskih, slavonskih in dalmatinskih pesmi
Program bosta povezovala Sergeja Javornik in Gasilec Sašo.
Vstopnina 5,00 €. Otroci do 10. leta imajo prost vstop.
Organizator: Tamburaška skupina KD A.Stefanciosa Rogatec

Dvorana
Kulturnega
doma Rogatec

NEDELJA
4.1.2015
15:00

Voščilnica krajanom KS Donačka Gora
Vabljeni vsi krajani KS Donačka Gora.
Organizator: KS in društva KS Donačka Gora

Vaško
gasilski dom
Donačka Gora

TOREK
6.1.2015
18:00

Bralna značka za odrasle Beremo ob kozarcu slat'ne
Pogovor ob prebranih knjigah.
Organizator: Knjižnica Rogatec

Knjižnica
Rogatec

SREDA
7.1.2015
17:00

Zimska pravljica
Poslušanje in ustvarjanje na temo pravljice.
Organizator: Knjižnica Rogatec

Knjižnica
Rogatec

ČETRTEK
8.1.2015
18:00

Pogovorno potopisni večer
z mladima zakoncema Matejo in Aljošem Kramberger,
ki sta to poletje prehodila Slovenijo v dolžini 650 km.
Hodila sta v dobrodelni namen, v podporo in vzpodbudo
bolnikom z rakom. Vstop prost!
Organizator: Društvo žena Rogatec

PETEK
26.12.2014
17:00

SREDA
21.1.2015
18:00

Preventiva pri nastanku osteoporoze s pravilno prehrano
Predavanje Irene Franić.
Kaj je osteoporoza in zakaj se pojavlja vse pogosteje?
Kako jo preprečiti ali pomagati pri zdravljenju s pravilno
prehrano? Kje so pasti in kaj nam obljubljajo prehranska
dopolnila? Zmote, ki jih lahko preprečimo z našim znanjem.
Kako si lahko najceneje in najenostavneje pomagamo sami?
Organizator: Knjižnica Rogatec

PONEDELJEK Smoothie – sadno zelenjavni kašasti sok
26.1.2015
Predavanje Marjane Žmavc.
18:00
Eden od načinov za povrnitev, ohranjanje in izboljšanje
zdravja je uživanje sadno zelenjavnih kašastih sokov.
Vemo, da je telo sposobno obnoviti načeto zdravje,
če spremenimo način življenja in mu priskrbimo ustrezne
hranilne snovi. Na predavanju boste izvedeli vse v zvezi s
pripravo sokov, pomenom in koristnostjo za zdravje.
Organizator: Knjižnica Rogaška Slatina

PRAZNIČNI KONCERT
TAMBURAŠKE SKUPINE
KD A. Stefanciosa Rogatec
Večer slovenskih, slavonskih in

Dvorana
Kulturnega
doma Rogatec

dalmatinskih pesmi
v petek, 26.12. 2014, ob 17.uri
Dvorana Kulturnega doma Rogatec

POGOVORNO POTOPISNI
VEČER
v četrtek, 8.1. 2015, ob 18. uri
Dvorana Kulturnega doma Rogatec

Zakoncema Mateji in Aljoši
Kramberger iz Destrnika je najljubši
hobi hoja - popotništvo.
Tako sta v letu 2014 v enem kosu
prehodila slovenski del Evropske
pešpoti E6, ki poteka od Radelj do
Strunjana. Zadnjih nekaj let sta priča
težkim bojem njima dragih oseb
s trdovratnim rakom. Zato sta se

Knjižnica
Rogatec

odločila, da sta njun pohod posvetila vsem bolnikom, ki se bojujejo s to
težko boleznijo.

OBVESTILO

Knjižnica
Rogaška
Slatina

Inštituta za kontrolo in certificiranje UM –
pridobitev certifikata za ekološko kmetovanje
Kmetije, ki se odločajo za ekološki način kmetovanja, pridelave kmetijskih
pridelkov in izdelave ekoloških proizvodov, se lahko vključijo v ekološko kontrolo.
Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM obvešča vse zainteresirane kmetovalce, ki bi želeli
vstopiti v ekološko kontrolo, da izvajajo tudi preglede kmetijskih gospodarstev, kateri pa
so za kmetijska gospodarstva, ki se želijo vključiti v postopek certificiranja, brezplačna.
Dosegljivi so na tel.: 070 553 429 in 02 613 08 32, – 31 in www.ikc-um.si.

