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prireditve
Dogodki

in V OBČINI ROGATEC 

Spoštovane občanke in občani! 

Praznični december je čas, ko si z druženjem polepšamo življenje,  
ko se zavemo dragocenih skupnih trenutkov, minljivosti in smo  

hvaležni za vse dobro, hkrati pa si ustvarimo nove plane za naprej.  
Naj bodo plani uresničljivi, novo leto pa prinese veliko uspehov in  

skupnega zadovoljstva.

 Želim vam lepe praznične dni in srečno novo leto! 
 

Martin  MIKOLIČ, župan Občine Rogatec

»Dotik beline naredi dan prazničen.«

S hvaležnostjo za vsa sodelovanja in srečanja v tem letu  
in z voščilom, naj bo zdravo in srečno novo leto 2018.

Sodelavke in sodelavci  
Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

TIC Rogatec  
M: 040 / 373 000   
E: info@rogatec.si

Zavod za kulturo, turizem in 
razvoj Rogatec

Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec
T: 03 / 818 62 00  
E: zavod@rogatec.si
I: www.rogatec.si
I: elodn.rogatec.si 

Športna dvorana  
T: 03 / 582 71 25  
E: sportni.park@rogatec.si

Mesečni napovednik prireditev in dogodkov oblikuje in izdaja Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.  

Podatke za objavo zbiramo do 15. v mesecu. Za spremembe v programu ne odgovarjamo.



SREDA
3.1.2018
17:00

Knjižnica  
Rogatec

Ježkove pravljice
Najmlajše vabimo na poslušanje pravljice Medved in 
klavir ter ustvarjanje na temo pravljice.
Organizator: Knjižnica Rogatec

Muzej na prostem Rogatec, 
Dvorec Strmol in Rokodelski center Rogatec 

 
VSAKO SOBOTO med 10 - 16 h

ZIMSKI ODPIRALNI ČAS

Na osnovi  pobude, ki sem jo naslovil na Državni zbor RS, je ta sprejel novelo Zakona 
o državni meji, s katero je podaljšal rok za uveljavitev odškodnine lastnikom zemljišč 
ob slovensko-hrvaški meji, na katerih je postavljena  žična oz. panelna ograja. Tako 
lahko vložite zahtevek za povračilo odškodnine za leti 2015 in 2016 do 31. marca 
2018, na Upravni enoti Šmarje pri Jelšah. Vsi, ki ste zamudili rok za povračilo odško-
dnine za ti dve leti, storite to po 1. januarju 2018, kajti istočasno boste lahko vložili 
vlogo tudi za povračilo odškodnine za leto 2017.

OBVESTILO

Vabimo vse krajane KS Donačka Gora na prireditev  
 
NOVOLETNA VOŠČILNICA KRAJANOM s kulturnim programom,
v nedeljo, 7. 1. 2018 ob 15. uri v Vaško-gasilski dom Donačka Gora.

Vljudno vabljeni, da skupaj nazdravimo novemu letu!

Organizator: KS in društva KS Donačka Gora

  DVOREC STRMOL     Rokodelski center Rogatec    vsako soboto od 10. do 12. ure 

etnografski prikazi, učne in doživljajske 
delavnice za posameznike in družine  

brez doplačila in predhodne najave

vsako soboto od 13. do 15. ure MUZEJ NA PROSTEM ROGATEC

sobota, 6.1.
 

LONČARSTVO   Oblikovanje gline na vretenu 
PLETENJE IZ ŠIBJA   Izdelava podstavka iz šibja

 

Živa Zupanc Buser 
Zdenka Pulko

sobota, 13.1.
 

ŠIVANJE Izdelava blazinice s sivko 
PLETENJE IZ LIČJA   Izdelava podstavka iz ličja

Stanka Premrl 
Vida Antolinc

 
sobota, 20.1.

 

PLETENJE IZ ŠIBJA   Izdelava podstavka iz šibja  
ROČNO TKANJE   Tkanje na statvah

 

Zdenka Pulko 
Jerica Krošel

sobota, 27.1. VEZENJE   Izdelava prtička z monogramom 
PLETENJE IZ LIČJA   Izdelava podstavka iz ličja

 

Stanka Premrl 
Vida Antolinc

 
 

   vsako soboto

 

PEKA KRUHA   žulik v muzejski črni kuhinji, delavnica 
ROGATKO IN NJEGOVE DEJAVNICE - učno doživljajske in 
gibalne igre v muzeju za mladino in družine

 
 

JANUAR 2018 PRIKAZ / UČNA ali DOŽIVLJAJSKA DELAVNICA IZVAJALEC

Za organizirane skupine po dogovoru  
tudi izven odpiralnega časa.

SREDA
17.1.2018
18:00

Dvorana  
Kulturnega 

doma Rogatec

Potopis - Islandija pozimi
Danijel Siter in Katja Poharc sta obiskala ter raziskala 
Islandijo pozimi. Zasneženo pokrajino, ledene jame, 
severni sij in iskušnje s potovanja bosta ob fotografijah 
delila z nami.
Organizator: Knjižnica Rogatec

zbirno mesto
Vaško-gasilski 
dom Dobovec

Pohod po domačih logih
Organizator: Društvo kmečkih žena Sveti Rok

NEDELJA
7.1.2018
14:00

PONEDELJEK
8.1.2018
18:00

Knjižnica  
Rogaška 
Slatina

Trajnostni razvoj za kvaliteto življenja
Predavanje Andreje Zupan o pomenu trajnostnega 
razvoja za kvaliteto življenja (lokalno in globalno). 
V okviru predavanja bo prikazala izračun indeksa 
biodiverzitete primerjalno v ekološkem vinogradu in v 
vinogradu z integrirano pridelavo iz diplomske naloge 
»Trajnostni razvoj na kmetiji Špiler«. Predstavila bo 
primer dobre prakse vključevanja naravnih in kultur-
nih vrednot v ponudbo na ekološki kmetiji.
Organizator: Knjižnica Rogaška Slatina

PONEDELJEK
22.1.2018
18:00

Knjižnica  
Rogaška 
Slatina

Predstavitev knjige 
Avtorica Milena Miklavčič bo predstavila knjigo Ogenj, 
rit in kače niso za igrače s podnaslovom Babice, hčere 
in vnukinje. Tako kot prvo knjigo tudi to odlikujejo 
objektivnost, primeren besedni zaklad in spoštljiv 
odnos do pripovedovalca. Sama je doživela marsikaj, 
tako v otroštvu kot v odrasli dobi in je razvila zdravo  
objektivnost in globoko sočutnost v odnosu do sočlo-
veka. Prav to ji je omogočilo, da je poslušala in slišala 
pripovedi ljudi, ki so ji zaupali svoje zgodbe.
Organizator: Knjižnica Rogaška Slatina

ODŠKODNINA ZA POSTAVLJENO ŽIČNO OGRAJO NA DRŽAVNI MEJI

Martin Mikolič, župan  Občine Rogatec 


