OBVESTILO
Občinski svet Občine Rogatec je na svoji 4. redni seji, dne
12.2.2015 sprejel sklep o študijski pomoči študentom
na izmenjavi v tujini. Študijska pomoč se študentom, ki
imajo stalno prebivališče v Občini Rogatec, na podlagi
vloge in ustreznih dokazil, izplača glede na kriterij trajanja
študijske izmenjave (do 2 meseca – 100 EUR, od 2 do
4 mesece – 200 EUR, od 4 do 6 mesecev – 300 EUR), ne
glede na državo oziroma kraj udeležbe. V primeru daljše
izmenjave se enkratna študijska pomoč ustrezno poviša.

Dogodki
in prireditve

V OBČINI ROGATEC

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na občinski upravi Občine Rogatec ali na tel.št.:
03/812-10-00, 03/812-10-26 (Agata Tepeš).

OBVESTILO
Slovenski podjetniški sklad objavlja javni razpis
mikrokrediti za mikro in mala podjetja,
ki je objavljen v Ur.l. RS, št.6/2015.
Upravičenci so:
mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge),
ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih ter imajo letni promet
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.
Upravičeni stroški: materialne investicije, obratna sredstva.
Višina kredita od 5.000 EUR do 25.000 EUR, obrestna mera 3,5 % letno,
nominalno, trajanje kredita od 12 do 60 mesecev, moratorij do 6 mesecev.
Med upravičene stroške se upoštevajo: izdatki za materialne investicije (nakup opreme,
gradnja ali nakup poslovnih prostorov), izdatki za obratna sredstva (nakup materiala, nakup
trgovskega blaga, opravljene storitve, za plače). Med upravičene stroške ne spada nakup cestno
prometnih sredstev. Upravičeni stroški niso omejeni, upoštevajo se stroški z DDV. Kredit lahko
krije do 85% vrednosti upravičenih stroškov, in se ga lahko črpa namensko za upravičene
stroške nastale znotraj obdobja upravičenih stroškov od 01.01.2015 do 25.06.2015
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega
sklada in na spletni strani www.podjetniskisklad.si. Pojasnila dobite na tel.: 02/234-12-88,
02/234-12-74 in 02/234-12-64.
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.

MAREC

3

2015
Pomlad prihaja!
Mesec marec prinaša veselo novico, da se zima poslavlja in v
deželo znova prihaja pomlad. Staro slovensko ime za marec je
sušec in pomeni čas, ko je zemlja suha. Druga imena so še
brezen, breznik, sušnik, postnik, cepljenjak.
Bogato izročilo naših prednikov je tudi v poznavanju in
opazovanju narave, ki nam preko pregovorov sporočajo kakšen
je sušec.
Ob prvih pomladnih cvetovih nam mesec marec prinaša
dva praznika, posvečena ženam, mamicam in babicam, zato
društva žena v občini Rogatec vabijo na prireditve ob dnevu
žena in materinskem dnevu.

Če na 40 mučenikov (10.3.)
dan zmrzuje, še 40 mrzlih
noči prerokuje.
Če breskve pred Gregorjem
(12.3.) cveto, trije eno
pojedo.
Če ne prej, na Jedrt (17.3.)
gorka sapica pihlja.
Če se na Jožefa (19.3.)
vreme zvedri, prežene za
letino kmetu skrbi.

NEDELJA
1.3.2015
14:00

Peka iz kvašenega testa
delavnica
Organizator: Društvo žena Donačka Gora

Gostišče
Pod Goro

SREDA
18.3.2015
18:00

Potopisno predavanje - Japonska
Popotovanje po Japonski bo predstavila Andreja Avberšek.
Organizator: Knjižnica Rogatec

Dvorana
Kulturnega
doma Rogatec

NEDELJA
1.3.2015
15:00

Gluten, kje ga ni in kje se skriva
delavnica
Organizator: Društvo kmečkih žena Sv. Rok

Vaško
gasilski dom
Dobovec

SOBOTA
21.3.2015
16:00

Prireditev ob materinskem dnevu in občni zbor društva
Organizator: Društva žena Donačka Gora

Vaško
gasilski dom
Donačka Gora

TOREK
3.3.2015
18:00

3. srečanje bralne značke za odrasle
Beremo ob kozarcu slat'ne.
Organizator: Knjižnica Rogatec

Knjižnica
Rogatec

SOBOTA
28.3.2015
17:00

Občni zbor s praznovanjem materinskega dne
Obvezna prijava in plačilo pri Jelki Rodič (tel.: 03/5826-524)
Organizator: Društvo kmečkih žena Sv. Rok

Vaško
gasilski dom
Dobovec

SREDA
4.3.2015
17:00

Ježkove pravljice
Naše najmlajše vabimo na poslušanje pravljice Veliki in
mali ter ustvarjanje na temo pravljice.
Organizator: Knjižnica Rogatec

Knjižnica
Rogatec

SOBOTA
28.3.2015
15:00

Prvenstvena tekma 15. kroga
3. slovenske nogometne lige - sever
Mons Claudius : Malečnik
Organizator: NK Mons Claudius

Športni park
Rogatec

ČETRTEK
5.3.2015
7:00 - 11:00

Krvodajalska akcija
Organizator: Rdeči križ Slovenije - KO RD Rogatec

SOBOTA
7.3.2015
16:00

Prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu
ter občni zbor društva
Organizator: Društvo žena Rogatec

Dvorana
Kulturnega
doma Rogatec

ČETRTEK
12.3.2015
18:00

Potopisno predavanje - Sprehod po Dunaju
Ob Sacher torti nas bo po Dunaju popeljal Samo Volovšek.
Vstop prost!
Organizator: Društvo žena Rogatec

Dvorana
Kulturnega
doma Rogatec

SOBOTA
14.3.2015

Izlet v Pordenone (Italija), ogled cvetličnega sejma
Cena za članice 20 €, nečlanice 42 €.
Prijave zbira Horvat Rozina (tel.: 03/5827-630).
Organizator: Društvo žena Donačka Gora

SOBOTA
14.3.2015

Čemšeniška planina (1204 m)
Prijave: Beti Zalezina (tel.: 040 853 069)
Organizator: Planinsko društvo »Sloga« Rogatec

SOBOTA
14.3.2015
17:00 - 19:00

Pomoč in ozdravitve po duhovni poti - medicinsko dokazljivo
Predavanje zdravnika in veterinarke iz tujine.
Več informacij na: www.bruno-groening.org ali 040 298 023.
Organizator: Krog prijateljev Bruna Gröninga

Dvorana
Kulturnega
doma Rogatec

POVABILO
SKUPINSKI KINEZIOLOŠKI TRENING ZA OTROKE
Starostna skupina: 6-12 let

Namen kineziološkega treninga:
otrokom omogočiti strokovno in kvalitetno preživeto uro rekreacije z namenom preprečiti
težave povezane z motoriko gibanja. Vse več otrok ima težave zaradi prehitre rasti in premalo
gibanja. Bolečine se pojavljajo predvsem v ledvenem delu in kolenih, kar povzroča nepravilen
razvoj hrbtenice in posledično težave v starejšem obdobju.
Vadba bi potekala ob sredah 16.50 uri v Medical centru v Rogaški Slatini pod mentorstvom
strokovnjakinje gospe Tatjane Klakočar. Informacije: info@tatjana-sport.com, 031 682 449.

OBVESTILO
Društvo upokojencev Rogatec vabi svoje člane k poravnavi članarine,
vsako sredo v mesecu marcu, od 10 h do 12 h, v prostorih TIC -a.         
Znesek članarine in VP je nespremenjen.

LETNA VSTOPNICA OKUSIMO DEDIŠČINO

Kulturni
center
Rogaška
Slatina

Vključuje učno doživljajske delavnice in prikaze rokodelstva:
- vsak četrtek in soboto (15 - 17 h) v Muzeju na prostem
- vsako nedeljo (15 - 17 h) na Dvorcu Strmol NOVOST!
v novem Rokodelskem centru Rogatec: steklarstvo,
lončarstvo, tkalstvo, pletarstvo iz ličja, šibja in rogoza.
Ugoden nakup letne vstopnice 2015:
do konca aprila samo 10,00 € (redna cena: 15€)

