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Dogodki

in V OBČINI ROGATEC 

TIC Rogatec, Trg  
M: 040/ 373 000  
E: tic.rogatec@siol.net

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 

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.

Gnan od strahotne nevere
v smisel želja in sanj

tekal  boš mimo življenja
in znova se vračal vanj.

    Zlo stoletja, Jože Šmit
(* 1. februar 1922, Tlake pri Rogatcu,  

† 7. februar 2004, Ljubljana)

Kam si se bil namenil
in kam si utrujen prispel,

kam se napotiš jutri,
če boš še kam imel?

Naš domači pesnik nam poleg nadvse aktualnega vprašanja ponuja sporočilo, 
da pretekla življenja hočeš nočeš označujejo in določajo tudi našo sedanjost. 
V stropnem tramu Šmitove hiše v Muzeju na prostem Rogatec je vrezana 
letnica 1816. Ob 200-letnici pesnikove rojstne hiše se bomo letos z nizom 
tematskih razstav in delavnic vsaj posredno zahvalili vsem znanim in neznanim 
posameznikom, graditeljem in sanjačem, ki so vsak na svoj način doprinesli k 
temu, da imamo, kot pravijo obiskovalci iz Slovenije in tujine, danes v Rogatcu 
tako imeniten muzej. Šmitovi hiši pa bomo zaklicali: Še na mnoga leta!

Predlagani prostovoljni prispevek: odrasli: 6 evrov, študentje, dijaki in otroci: 4 evre.
Vstopnice je mogoče prevzeti na Šolskem centru Rogaška Slatina.

NIKA KUNST in SOUNDWAVE 
NA ZAČETKU POTI

Kulturni center Rogaška Slatina,
v petek, 29. 1. 2016 ob 18.30 uri

 Gost: Alex Volasko 

Sredstva, zbrana s plačilom prostovoljnih  
prispevkov za vstopnice, so namenjena  

Šolskemu skladu Šolskega centra Rogaška Slatina.



SREDA
10.2.2016
18:00

Dvorana 
Kulturnega 

doma Rogatec

Potopis  - Kostarika
Na potopisnem predavanju bo Matej Košir predstavil 
potovanje po Kostariki.
Organizator: Knjižnica Rogatec

Agencija SPIRIT Slovenija je izdala novi Tedenski informacijski 
priročnik. Več informacij o novih idejah, trgih, usposabljanjih in 
razpisih najdete na spletni strani  www.podjetniski-portal.si.

 

OBVESTILO

SREDA
24.2.2016
10:00

Knjižnica  
Rogatec

Počitniške delavnice
Vse otroke vabimo na ustvarjalne počitniške delavnice, kjer 
bomo izdelali snežaka na prav poseben način. 
Organizator: Knjižnica Rogatec

ČETRTEK
4.2.2016
16:00

Peka krofov  
Kulinarična delavnica
Organizator: Društvo žena Rogatec

Društveni 
prostori v  
Kulturnem 

domu 

Knjižnica  
Rogaška 
Slatina 

Pika, pika piskrček 
V okviru Ježkove pravljice vabimo otroke iz Rogatca in   
Rogaške Slatine v Knjižnico Rogaška Slatina na gledališko 
predstavo Pika, pika, piskrček v izvedbi Maje Furman iz    
gledališke skupine Čaramesto. 
Organizator: Knjižnica Rogaška Slatina

ČETRTEK
4.2.2016
17:00

PETEK
5.2.2016
18:00

Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku
Nastopajoči:  Mešani pevski zbor KD Anton Stefanciosa 
Rogatec, Glasbena šola Rogaška Slatina. 
Organizator: JSKD OI Rogaška Slatina

Dvorec 
Strmol

Drugo srečanja bralne značke za odrasle  
Beremo ob kozarcu slatne'ne
se bo odvijalo pri hrvaških kolegih v Gradski knjižnici 
Krapina, ki sodelujejo v našem skupnem projektu. 
Prijave za udeležbo zbiramo v knjižnici na t.št.: 818 57 80.
Organizator: Knjižnica Rogaška Slatina

TOREK
16.2.2016
18:00

Gradska  
knjižnica 
Krapina

Društvo upokojencev Rogatec vabi svoje člane k poravnavi 
članarine, redne letne in za vzajemno samopomoč, v sredo  
3.2. in 10.2.2016 od 10.00 do 12.00 ure v prostorih TIC-a 
v trgu Rogatec. Znesek posamezne članarine je 10,00 €. 
Upravni odbor DU Rogatec

OBVESTILO

Članice in člane DU Rogatec vabimo na volilni občni zbor, ki bo v sredo, 17. februarja 2016  
ob 10.00 uri v dvorani Kulturnega doma. Prevoz je zagotovljen. Odhod: Trlično ob 9.15, 
Dobovec 9.30, Donačka Gora ob 9.45. Povratek po 14. uri oz. po dogovoru. 
Upravni odbor DU Rogatec

VABILO

V sklopu tega projekta bosta naše kraje obiskala  
 dr. Peter Kozmus, nosilec projekta na ČZS in Boštjan Noč, predsednikom ČZS,

    v četrtek, 4.2.2016 ob 15.30 uri, v dvorani Grajske pristave.

Beseda bo stekla tudi o aktualni temi Slovenski med.

Vljudno vabljeni!

Muzej na prostem Rogatec, 
Dvorec Strmol in Rokodelski center Rogatec 
bodo v mesecu februarju odprti 
vsako SOBOTO, od 10. do 16. ure.

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.

OBVESTILO


