Dogodki
in prireditve

V OBČINI ROGATEC

APRIL

4

Izdelajmo si rogaške cvetnonedeljske butare!
Izvajalec: Avguštin Fric
Organizator: Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

NEDELJA
12.4.2015
17:00

Srečanje odraslih folklornih skupin
Organizator: JSKD OI Rogaška Slatina

Dvorana
Kulturnega
doma Rogatec

SREDA
15.4.2015
10:00

Občni zbor Društva upokojencev Rogatec
Avtobusni prevoz bo zagotovljen.
Odhodi: Trlično 9.15, Dobovec 9.30, Donačka Gora 9.45
Povratek po 14.00 uri
Organizator: Društvo upokojencev Rogatec

Dvorana
Kulturnega
doma Rogatec

SOBOTA
18.4.2015
18:00

Besede na prostem
Osrednja prireditev Sosed tvojega brega 2015
Organizator: JSKD OI Rogaška Slatina

SREDA
22.4.2015
19:00

Zaključek 8. sezone bralne značke za odrasle
Beremo ob kozarcu slat'ne
V dvorani Aninega dvora bomo gostili znanega slovenskega
pisatelja Ferija Lainščka ob glasbeni interpretaciji njegove
poezije v izvedbi Ditke. Slovesno bomo podelili tudi
priznanja vsem značkarjem.
Organizator: Knjižnica Rogaška Slatina in Rogatec

SOBOTA
25.4.2015

Košenjak (1522 m)
Prijave: Beti Zalezina (tel.: 040 853 069)
Organizator: Planinsko društvo »Sloga« Rogatec

NEDELJA
26.4.2015
10:30

Jurjeva nedelja z blagoslovom konj
Organizator: Nadžupnija Rogatec, KK Strmol Rogatec

NEDELJA
26.4.2015
11:00

Tradicionalni prvomajski pohod
Zbor pri gasilskem domu. Pot nas bo vodila v Lupinjak, čez
mejni prehod v Dobovcu, zato je obvezen osebni dokument.
Malica iz nahrbtinika.
Organizator: Društvo kmečkih žena sv. Rok ob Sotli

2015
Ste se že kdaj vprašali, zakaj živimo prav v teh krajih in ne kje drugje?
Ali, zakaj je rogaška pokrajina sploh poseljena, tako kot je?
Za razvoj naših krajev v zadnjih 300 letih je bila ključna voda. Zaradi trženja
zdravilne slat’ne se je razvila steklarska industrija, zaradi nje je cvetela
obrtniška proizvodnja brusnih kamnov… Vmes pa so posamezniki ustvarjali še
na tisoče drugih, bolj ali manj dih jemajočih zgodb.
Program OKUSIMO DEDIŠČINO, ob četrtkih in sobotah popoldne, v Muzeju
na prostem Rogatec že leta zapored vabi posamične obiskovalce, da sami
doživljajo zgodbe o preprostih kmečkih ljudeh in njihovi ustvarjalnosti v
večnem boju za preživetje. Z letošnjim aprilom bodo te in nekatere nove
zgodbe na voljo tudi ob nedeljah na Dvorcu Strmol, v novo nastajajočem
Rokodelskem centru Rogatec.

Muzej na
prostem
Rogatec

SOBOTA
28.3.2015
10:00 - 12:00

Dvorec
Strmol

Anin dvor

Pri cerkvi
sv. Jurija

Gasilski dom
Dobovec

Odprtje razstave

Društvo za pomoč pri demenci SPOMINČICA Rogaška Slatina
in Društvo žena občine Rogatec

TRADICIJA IN PRIHODNOST V KAMNU

Vas vabi na predavanje
JASMINE LAMBERGAR,
z naslovom »MOŽGANSKI FITNES – urjenje spomina«,

petek, 10. april 2015 ob 16.00 uri
na Dvorcu Strmol
Predstavljajo se študenti Višje šole za oblikovanje kamna Sežana,
dijaki kamnoseškega oddelka SGGOŠ Ljubljana in njihovi mentorji,
kamnoseški mojster iz Pliskovice Jernej Bortolato in njegov učenec
Leon Mahnič, ki je oktobra 2014 na evropskem tekmovanju v
poklicnih spretnostih Euroskills v Franciji dosegel odlično 2. mesto.

ki bo v četrtek, 16. 4. 2015 ob 17. uri
v prostorih Kulturnega doma v Rogatcu.
Prostovoljno gasilsko društvo Rogatec prireja

Organizator: Društvo ljubiteljev slovenskega naravnega kamna
in Zavod KTR Rogatec

KRESOVANJE Z GASILCI

Vabimo vas,
da se udeležite ČISTILNE AKCIJE V OBČINI ROGATEC,
ki bo potekala

v četrtek, 30.4.2015 ob 19. uri
v parku Dvorca Strmol Rogatec

v soboto, 11. aprila 2015 ob 8. uri.

Domače tekme NK Mons Claudius

Zbirna mesta udeležencev akcije:
Krajevna skupnost Rogatec:
ploščad pred kulturnim domom Rogatec,
Krajevna skupnost Donačka Gora:
pred vaško gasilskim domom Donačka Gora,
Krajevna skupnost Dobovec:
pred vaško gasilskim domom Dobovec.
V primeru slabega vremena se akcija prestavi za en teden.

ČLANI: sobota, 11.4.,16.00-18.30, MC-DRAVA PTUJ
sobota, 25.4., 16.30-19.00, MC-FUŽINAR Ravne
mladinci U-19: nedelja, 19.4., 17.00-19.00, ROGAŠKA
nedelja, 19.4., 17.00-19.00, ŽALEC
st.dečki-U15: petek, 17.4., 17.00-18.30, IMENO
ml. /st.cicibani-U9/U10: sobota 18.4. 10.00-11.30, PIVOVAR Laško

OBVESTILO

Društvo žena Donačka Gora vabi na prireditev
»ZAPOJMO IN ZAIGRAJMO POD DONAČKO GORO«
v nedeljo, 12.04.2015 ob 16. uri,
v Vaško gasilski dom Donačka gora.
Prijave zbira: Zinka Horvat 03/58 27 630.

TRŽNICA V ROGATCU - ob gasilskem domu

Slika je simbolna.

v četrtek, 23.4.2015 ob 11h, v dvorano Grajske pristave.

Vse zainteresirane prodajalce obveščamo, da je od dne 07.03.2015 vsako soboto,
med 8.00 in 13.00, na urejenem odprtem tržnem prostoru, ob parkirišču ob
gasilskem domu v Rogatcu, možna prodaja na tržnici. Prodaja na tržnici je možna le
na podlagi soglasja, ki ga izda lastnik tržnega prostora, to je Občina Rogatec.

Udeležbo potrdite pri gospodu Jelku Pustu, tel.: 031 501 918.
Članarino 5€, boste plačali pri vhodu v dvorano.

Vloga za soglasje se vloži na sedežu Občine Rogatec, najmanj pet delovnih dni pred
predvidenim dnem trgovanja.

Vabljeni na občni zbor
Društva slovenskih državljanov upokojenih v drugih republikah nekdanje SFRJ,

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

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

vsako nedeljo od 15. do 17. ure na Dvorcu Strmol

vsak četrtek in soboto od 15. do 17. ure v Muzeju na prostem Rogatec

APRIL 2015
vsak četrtek
in soboto

PRIKAZ / UČNA ali DOŽIVLJAJSKA DELAVNICA
PEKA KRUHA žulik v muzejski črni kuhinji - delavnica

četrtek, 2. 4.

Kuhanje in lupljenje vrbovega šibja - prikaz/delavnica

sobota, 4. 4.

Kamnoseštvo Obdelava ložanskega kamna - prikaz/delavnica

četrtek, 9. 4.

Rogatko in njegove dejavnice - učno doživljajske in gibalne
igre kot interaktivne točke v muzeju

IZVAJALEC
Brigita Božičko

APRIL 2015

PRIKAZ / UČNA ali DOŽIVLJAJSKA DELAVNICA

IZVAJALEC

nedelja, 5. 4.

LONČARSTVO Izdelava skledice na vretenu - prikaz/delavnica

Rok Komel

nedelja, 12. 4.

PLETENJE IZ ROGOZA Pletenje na statvah, izdelava podstavka

Matija Fištrek

SLIKANJE NA STEKLO Poslikava steklenega obeska

Zinka Kobula
Kamenšek

PLETENJE IZ LIČJA Izdelava torbice ali podstavka iz ličja

Vida Antolinc

SLIKANJE NA STEKLO Poslikava steklenega obeska

Natalija Polajžer

PLETENJE IZ ŠIBJA Izdelava koška ali podstavka iz šibja

Zdenka Pulko

ROČNO TKANJE Tkanje zapestnice na tkalskem glavniku

Nataša Fištrek

Avguštin Fric
Branimir Hernavs

nedelja, 19. 4.

Irena Roškar
nedelja, 26. 4.

sobota, 11. 4.

Rože iz krep papirja - prikaz/učno doživljajska delavnica

četrtek, 16. 4.

Ročno kovanje - prikaz v muzejski kovačnici

sobota, 18. 4.

Čebelarska delavnica - čebelja družina,
izdelava sveče iz voska/učno doživljajska delavnica

četrtek, 23. 4.

Od trske do LED svetilke - skozi zgodovino razvoja svetil
- učno doživljajska delavnica
(UNESCO Mednarodno leto svetlobe 2015)

sobota, 25. 4.

Zeliščarska delavnica - REGRAT: zdravilni učinki in uporaba

četrtek, 30. 4.

Priprava in peka donačkogorske potice zavihanke - prikaz/
delavnica

NOVO!

Rozalija Roršek
Avguštin Fric
Slavko Pavlovič

Tomaž Oset

Simona Arzenšek
Brigita Božičko

Vabimo vas, da nas v delavnicah večkrat obiščete! V ta namen lahko izkoristite tudi ugodno
ceno letne vstopnice (10,00 €), ki omogoča čez celo leto prost vstop tako v muzej kot na
dvorec ter številne stalne in občasne razstave. Več informacij na tel.: 03/81 86 200.

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.

