JAVNI RAZPIS ZA KMETIJSTVO ZA LETO 2018
Obveščamo vas, da je bil v Rogaških novicah št. 1104 in na spletni strani Občine
Rogatec, dne 19. 1. 2018, objavljen javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec v letu
2018.

Dogodki
in prireditve

V OBČINI ROGATEC

Rok za prijavo na javni razpis je za ukrepe od zap. št. 1 do vključno 4 ter za
ukrep pod zap. št. 6, 28. 2. 2018. Rok za prijavo na ukrep pod zap. št. 5 je
31. 10. 2018. Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa na voljo na Občini Rogatec ali na spletnem naslovu http://obcina.rogatec.si.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom so na voljo na tel. št. 812 10 00 (ga. Simona
Arzenšek) oziroma preko e-pošte: simona.arzensek@rogatec.si.

JAVNI RAZPIS ZA NALOŽBE V
PRED INDUSTRIJSKO PREDELAVO LESA
Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa
pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega
obsega. V obdelavo okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa ter prvo
predelavo lesa majhnega obsega spadajo: žaganje lesa, skobljanje lesa in
druga strojna obdelava okroglega lesa, profiliranje, iveriranje, proizvodnja
lesenih železniških pragov,
proizvodnja lesenih drogov, kolov, sekancev
in iveri, sušenje lesa, impregnacija ali biocidna zaščita lesa z biocidnimi
proizvodi ali drugimi materiali,
modifikacija lesa, proizvodnja sekancev
ter proizvodnja lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo.
Upravičeni stroški:
nakup novih strojev in opreme in splošni stroški
Upravičenci
do
nepovratnih
sredstev
so
gospodarske
družbe,
zadruge, s.p.-ji ter kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo.
Višina nepovratnih sredstev do 40 % upravičenih stroškov, najnižji znesek
sofinanciranja je 3.500 EUR. Rok oddaje: 16. 4. 2018 do 24. ure
Več informacij:
www.mkgp.gov.si, INFO točka Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel.: 01 580 77 92, e-mail: aktrp@gov.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

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

FEBRUAR

2

2018

Prireditev ob
slovenskem kulturnem prazniku
v sredo, 7. 2. 2018, ob 18.00 uri, na Dvorcu Strmol
Nastopajoči:
OKTET PLANIKA iz Slovenske Bistrice,
solistka Dolores Pušaver, citrarka Barbara Kobula,
prireditev povezuje Ksenija Korez
Prijazno vabljeni!

Vsem, ki težje premagujete stopnice na dvorcu,
je dostop v tretje nadstropje zagotovljen z dvigalom.
Organizator: Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

ČETRTEK
1. 2. 2018
17:00

Pravljična joga za otroke
Pravljična joga je igra in vadba, ki upošteva vse jogijske
principe. Otroci spoznavajo svojo telo. Na zabaven način
se naučijo preprostih jogijskih asan in dihalnih tehnik. S
sabo naj prinesejo copatke in blazine za vadbo (v kolikor
jih imate).
Organizator: Knjižnica Rogatec in Rogaška Slatina

NEDELJA
4. 2. 2018
14:00

Pohod po domačih logih
Organizator: Društvo kmečkih žena Sveti Rok

SREDA
7. 2. 2018
16:00

Peka pustnih krofov
Tradicionalna kulinarična delavnica
Prijava pri Nadi Brantuša, 03 5827 650
Organizator: Društvo žena Rogatec

Knjižnica
Rogaška
Slatina

TOREK
27. 2. 2018
10:00

Knjižnica
Rogatec

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

zbirno mesto
Vaško-gasilski
dom Dobovec

DVOREC STRMOL

Rokodelski center Rogatec

vsako soboto od 10. do 12. ure

FEBRUAR 2018

PRIKAZ / UČNA ali DOŽIVLJAJSKA DELAVNICA

IZVAJALEC

sobota, 3. 2.

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

Živa Zupanc Buser
Zdenka Pulko

sobota, 10. 2.

ROČNO TKANJE Tkanje zapestnice na tkalskem glavniku
PLETENJE IZ LIČJA Izdelava podstavka iz ličja

Stanka Premrl
Vida Antolinc

10. 2. 2018, FLOOR CAFFE

sobota, 17. 2.

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

Zdenka Pulko
Jerica Krošel

ob 10. uri Otroško pustno rajanje s Spidijem
ob 21. uri Pustovanje z DJ Kuky

sobota, 24. 2.

VEZENJE Izdelava prtička z monogramom
PLETENJE IZ LIČJA Izdelava podstavka iz ličja

Stanka Premrl
Vida Antolinc

Društveni
prostori v
Kulturni
dvorani

PUSTNA SOBOTA

Organizator: Floor Caffe, Marinka Pajek s.p.

MUZEJ NA PROSTEM ROGATEC

OTROŠKI PUST 2018

vsako soboto

v torek, 13. 2. 2018 med 9.30 in 11. uro
v dvorani Grajske pristave
Prihod mask iz vrtca, predstavitev in rajanje mask.
Vabljeni tudi predšolski otroci, ki ne obiskujete vrtca.
Po himalajskih poteh in brezpotjih
Vabljeni na potopisno predavanje Braneta Ternovška,
ki nam bo predstavil enkratno življenjsko izkušnjo –
treking pod vodstvom slovenske alpinistične legende
Vikija Grošlja po himalajskih poteh.
Organizator: Knjižnica Rogatec

v soboto, 24. 2. 2018 ob 19. uri na Dvorcu Strmol
Prijazno vabljeni.

VSAKO SOBOTO med 10 - 16 h
Za organizirane skupine po dogovoru
tudi izven odpiralnega časa.

OBVESTILO

Koncert Mateje Bobek in Mojce Jenič

Prost vstop.

Organizator: Mateja Bobek in Mojca Jenič

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

ZIMSKI ODPIRALNI ČAS

Dvorana
Kulturnega
doma Rogatec

MED ISKRENIMI LJUDMI

vsako soboto od 13. do 15. ure

Muzej na prostem Rogatec,
Dvorec Strmol in Rokodelski center Rogatec

Organizator: Vrtec Rogatec in ZKTR Rogatec
SREDA
21. 2. 2018
18:00

Počitniške ustvarjalno-igralne urice
Organizator: Knjižnica Rogatec

Upravni odbor Društva upokojencev Rogatec
obvešča svoje člane, da članarina za leto 2018 ostaja nespremenjena
in znaša 10,00 €. Članarino in vzajemno samopomoč lahko poravnate:
v sredo 31. 1. 2018, četrtek 1. 2. 2018, v sredo 28. 2. 2018,
med 9.00 - 11.00 uro, v novih prostorih društva, tj. poročna dvorana
v trgu Rogatec. Za dobro in uspešno delovanje društva upravni odbor
vabi v svoje vrste tudi nove člane, kateri se lahko prijavite ob zgoraj
navedenih terminih v naših prostorih. Vabljeni!

