Dogodki
in prireditve

V OBČINI ROGATEC

Spoštovane občanke in občani
občine 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.

JANUAR

Martin Mikolič,
župan Občine Rogatec

2016

1

Muzej na prostem Rogatec
Šmitova hiša z letnico 1816
Praznuje 200 let

Lepe so zimske noči,
ko da vse sanje so v njih,
lahek korak je in tih,
v duši mehkó mi zveni.
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: 040/ 373 000
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.

Veter pred mano hiti,
nič ne bojim se daljav,
v topel, prisrčen pozdrav,
luč mi na vasi gori.
(Zimske noči, Jože Šmit)

S hvaležnostjo na vse prehojene skupne poti in
z željo po toplih, svetlih trenutkih v letu 2016.
Sodelavci in sodelavke
Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

ČAROBNI BOŽIČ
z Mešanim pevskim zborom KD
Anton Stefanciosa Rogatec in gosti,
v nedeljo, 27.12. 2015, ob 17.uri
v dvorani Grajske pristave.
Lepo vabljeni!
Organizator: MPZ KD A. Stefanciosa Rogatec
PONEDELJEK Kapusnice
4.1.2016
Miša Pušenjak bo spregovorila o pridelavi kapusnic (zelje,
18:00
ohrovt, brokoli..) na domačem vrtu.
Organizator: Knjižnica Rogaška Slatina

Knjižnica
Rogaška
Slatina

OBVESTILO
Muzej na prostem Rogatec,
Dvorec Strmol in
Rokodelski center Rogatec
so čez zimo odprti
vsako SOBOTO, od 10. do 16. ure,
razen v soboto, 26.12.2015
in 2.1.2016.
Na voljo so prikazi in
doživljajske delavnice:
- v muzeju, 10 - 12 h;
peka žulik in Rogatkove dejavnice,
- v Rokodelskem centru, 10 - 16 h;
lončarstvo, pletenje iz šibja,
pletenje iz ličja in ročno tkanje.

TOREK
5.1.2016
18:00

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

Knjižnica
Rogatec

SREDA
6.1.2016
17:00

Ježkove pravljice
Poslušanje in ustvarjanje na temo pravljice.
Organizator: Knjižnica Rogatec

Knjižnica
Rogatec

NEDELJA
10.1.2016
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

Predmet razpisa: Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki izplačujejo
kadrovske štipendije dijakom oziroma študentom od vključno šolskega/študijskega
leta 2015/2016 do zaključka trenutnega izobraževalnega programa posameznega
štipendista.

SREDA
20.1.2016
18:00

Potopis - Iran
Na potopisnem predavanju bo dr. Dragan Potočnik
predstavil Iran, deželo med Perzijo in islamom.
Organizator: Knjižnica Rogatec

Dvorana
Kulturnega
doma Rogatec

Rok prijave: 31. 3. 2016 oziroma do porabe sredstev

ČETRTEK
21.1.2016
17:00

Inkontinenca - uhajanje urina
Bolezen ali nevšečnost?
Predavala bo Andreja Kodrič, mag. farmacije
Organizator: Društvo žena Rogatec

Dvorana
Kulturnega
doma Rogatec

PONEDELJEK Zablode postsocializma
25.1.2016
Literarni večer s predstavitvijo knjige Zablode postsocializma
18:00
avtorice Vesne Vuk Godina.
Organizator: Knjižnica Rogaška Slatina

Knjižnica
Rogaška
Slatina

OBVESTILO
SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ
DELODAJALCEM
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavlja Javni poziv za
sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem.

Način oddaje vloge in dodatne informacije:
Vlogo z dokazili je potrebno vložiti na naslov Javni sklad Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, v zaprti kuverti s pripisom »VLOGA
na 203. javni razpis«. Na kuverti mora biti naveden točen naziv in naslov delodajalca.
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/sofinanciranje-kadrovskihstipendij-delodajalcem-203-jr/
Dodatne informacije so na voljo v času uradnih ur na tel. št.: 01 434 15 85,
ali na kadrovske@sklad-kadri.si ter www.sklad-kadri.si.
Uradne ure so ob ponedeljkih, sredah in petkih med 9. in 12. uro,
ob sredah tudi med 14. in 16. uro.

