OBVESTILO
S 1. januarjem 2015 morajo proračunski uporabniki,
skladno z novelo Zakona o opravljanju plačilnih storitev
za proračunske uporabnike, račune obvezno prejemati
in izdajati v elektronski obliki. Pravne in fizične osebe
morajo za dobavljeno blago in izvedene storitve pošiljati
občinam in drugim proračunskim uporabnikom e-račune.
Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec bo nudil brezplačno storitev vnosa
E-RAČUNA (do 5 računov mesečno, kot to omogoča portal UJP eRačun) za fizične
osebe:
- ki preko svoje banke ali procesorja ne morejo posredovati e-računov
proračunskim uporabnikom,
- ali ne razpolagajo s tehnično podporo za pripravo e-računov in
- imajo registrirano osebno dopolnilno delo ali dopolnilno dejavnost na kmetiji.

Dogodki
in prireditve

V OBČINI ROGATEC

Za vse informacije pokličite 03/812 10 25 (Simona Arzenšek).

OBVESTILO
Društvo upokojencev Rogatec vabi svoje člane k PORAVNAVI ČLANARINE,
v sredo, 04.02.2015, od 10 h do 12 h, v prostorih TIC - a (Trg 22).          
Plačilo članarine bo nato možno ves februar, vsako sredo v prostorih TIC - a. S seboj
imejte članske izkaznice in podatke o upokojitvi zaradi podpisa pristopnic v društvo.
Znesek članarine in VP je nespremenjen.
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OBVESTILO
V zimskih mesecih se je za ogled in delavnice v Muzeju na prostem Rogatec in
ogled stalnih ter občasnih razstav na Dvorcu Strmol možno dogovoriti
po telefonu 03 818 62 00. Brez najave je ogled možen v času javnih prireditev.
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.

Od leta 1945 v Sloveniji praznujemo 8. februarja
Prešernov dan, slovenski kulturni praznik. Na ta dan je
leta 1849 umrl največji slovenski pesnik France Prešeren.
Tudi v Rogatcu bomo ob branju Prešernove poezije skozi zgodbo
njegovega življenja, ob prepevanju ponovno delujočega mešanega
pevskega zbora KD A. S. Rogatec in nastopu rogaških osnovnošolcev
počastili ta dan z osrednjo prireditvijo na predvečer
kulturnega praznika na Dvorcu Strmol ob 18. uri.
V nedeljo, na sam praznik, PD »Sloga« Rogatec že vrsto
let organizira zimski pohod na Donačko goro. Pri križu se
srečujejo s planinci sosednjih planinskih društev in z gore
se sliši recitacija poezije slovenskih pesnikov in pesem, ki
povezuje vse, ki »dobro v srcu mislimo«. Srečno na gori!

Nazadnje še, prijatlji,
kozarce zase vzdignimo,
ki smo zato se zbratli,
ker dobro v srcu mislimo;
dókaj dni
naj živí
vsak, kar nas dobrih je ljudi!
(Zdravljica, France Prešern)
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2. srečanje bralne značke za odrasle
Vabljeni na drugo srečanje bralne značke za odrasle Beremo
ob kozarcu slat'ne. Gostja večera bo pesnica Nuša Ilovar.
Organizator: Knjižnica Rogatec
Ježkove pravljice
Naše najmlajše vabimo na poslušanje pravljice O slončku, ki
ga ni več strah in ustvarjanje na temo pravljice.
Organizator: Knjižnica Rogatec
Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku
Nastopajoči: Knjižnica Rogatec z dr. Jožetom Lipnikom,
učenci VIZ OŠ Rogatec in Glasbene Šole Rogaška Slatina,
Mešani pevski zbor KD Anton Stefanciosa Rogatec.
Organizator: Občina Rogatec
19. zimski pohod na Donačko goro
ob slovenskem kulturnem prazniku
Od 8 h do 12 h - Sprejem in kontrolna točka na vrhu.
Na planinskem domu pecivo in čaj za udeležence.
Ob 10.30 h - Na vrhu gore srečanje sosednjih PD.
Pohodniki recitirajo poezije slovenskih pesnikov.
Organizator: Planinsko društvo »SLOGA« Rogatec
Ni pusta brez krofa
Kulinarična delavnica v društvenih prostorih.
Prijava pri Nadi Brantuša na tel. 03/5827 650.
Organizator: Društvo žena Rogatec
Druženje z risanimi junaki
Vse otroke vabimo v dvorano Kulturnega doma Rogatec na
ogled sinhronizirane risanke ob pokovkah in soku.
Organizator: Knjižnica Rogatec
Potopisno predavanje - Maroko
Vabljeni na potopisno predavanje v dvorano Kulturnega
doma Rogatec, kjer nam bo Marko Premelč predstavil potovanje po Maroku.
Organizator: Knjižnica Rogatec
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Občina Rogatec
vljudno vabi vse občanke in občane,
vaše prijatelje in znance na osrednjo

PRIREDITEV OB
SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
v soboto, 7. februarja 2015, ob 18 h,
na Dvorec Strmol.
Nastopajoči: učenci VIZ OŠ Rogatec in GŠ Rogaška Slatina,
Knjižnica Rogatec z dr. Jožetom Lipnikom,
Mešani pevski zbor KD A. S. Rogatec

Vabilo na predavanje
Donačka
gora

VZGOJA ZA SMISEL ŽIVLJENJA
Jasne Colnerič, prof., edukantke logoterapije
v ponedeljek, 23. februarja 2015,
ob 17.30 h,
v dvorani Grajske pristave.

Dvorana
Kulturnega
doma Rogatec
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Kulturnega
doma Rogatec

Še nikoli prej ni bilo pri vzgoji
tako močno izpostavljeno
vprašanje smisla, saj danes
otrokom dovolimo vse, od njih
pa zahtevamo veliko premalo.

LETNA VSTOPNICA OKUSIMO DEDIŠČINO
Vstopnica vam omogoča neomejen obisk
Muzeja na prostem Rogatec in Dvorca Strmol
v odpiralnem času od aprila do oktobra.
Vključuje učno doživljajske delavnice in prikaze rokodelstva:
- vsak četrtek in soboto (15 - 17 h) v Muzeju na prostem

NOVOST!

Dvorana
Kulturnega
doma Rogatec

- vsako nedeljo (15 - 17 h) na Dvorcu Strmol
v novem Rokodelskem centru Rogatec: steklarstvo,
lončarstvo, tkalstvo, pletarstvo iz šibja in rogoza.
Razpored bo objavljen v napovedniku in na www.rogatec.si.
Ugoden nakup letne vstopnice 2015:
do konca aprila samo 10,00 € (redna cena: 15€)

