OBVESTILA
Obvestilo o delni zapori državne ceste
V mesecu novembru se bo v občini Rogatec pričela sanacija in urejanje glavne
državne ceste v dolžini 1,5 km in sicer od križišča Zupanc do ceste za Žahenberc.
V času gradnje bodo urejene polovične semaforizirane zapore glavne ceste.
Občane prosimo za razumevanje. Prebivalce ulic: Tepešev graben, Vinska pot,
Strma ulica in Hofmanova ulica bomo predhodno obvestili, kateri dan se bo urejala
cesta na priključku ulice, ko prometna priključitev na glavno cesto ne bo možna
(en dan). Izvajalec del se bo v času gradnje trudil, da bo na cesti čim manj zastojev.
Vsem občanom se zahvaljujemo za razumevanje.

Dogodki
in prireditve

V OBČINI ROGATEC

Martin Mikolič, župan Občine Rogatec
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je v Uradnem listu RS, št. 65/18 objavil
Javni poziv 51FS-PO18
Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije
Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in kredita
s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za
nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike
Slovenije.
Na javnem pozivu lahko sodelujejo: gospodarske družbe in samostojni podjetniki
posamezniki po Zakonu o gospodarskih družba in zadruge po Zakonu o zadrugah.
Več informacij: www.ekosklad.si/razpisi
Upravni odbor društva upokojencev Rogatec
organizira v nedeljo, 11.11.2018,
Romanje na Ptujsko goro in Martinovanje v Zeleni dolini v Stopercah.
Več informacij lahko dobite pri ga. Valčki Sekirnik (03/5827 107),
ga. Štefki Jerič (03/5827 120) in g. Artič Ivanu (03/5826 529).
Prijave sprejemajo do 5.11.2018 oz. do zapolnitve mest.

NOVEMBER

11
2018

JEZDENJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI

Zimski odpiralni čas
november - marec
vsako soboto
od 10. do 16. ure

Je prijetno doživetje za vse sodelujoče, saj se ustvari odnos zaupanja med
človekom in konjem. Jezdenje pozitivno vpliva na gibalne in psihosocialne
funkcije in ni usmerjeno zgolj na odpravljanje motenj ter lajšanje bolezni,
temveč tudi na razvoj potencialov, razvoj socialnosti in humanega odnosa.

Muzej na prostem Rogatec, Dvorec Strmol in Rokodelski center Rogatec

V Konjeniškem centru Rogatec se je razvila dejavnost terapevtskega jezdenja
primerna za otroke, mladostnike in odrasle z motnjami v duševnem razvoju,
slepe in slabovidne, gluhe in naglušne, osebe z govorno-jezikovnimi motnjami,
gibalno ovirane osebe, osebe z motnjami pri učenju, vedenju in osebnosti.

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, Trg
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.

Terapije se izvajajo po predhodnem posvetu z zdravnikom, na podlagi katerega se
določi program jezdenja prilagojen posamezniku in glede na stopnjo oviranosti.
Pri izvajanju je prisoten zdravnik, fizioterapevt, vodnik konja in spremljevalec
po vnaprejšnjem dogovoru.

PONEDELJEK Mojca Širok
5. 11. 2018
Gostili bodo priljubljeno avtorico in novinarko Mojco
18:00
Širok, ki je napisala odmeven kriminalni roman Pogodba.
Organizator: Knjižnica Rogaška Slatina

Knjižnica
Rogaška
Slatina

NEDELJA
4.11.2018
14:00

Pohod po domačih logih
Organizator: Društvo kmečkih žena Sveti Rok

SREDA
7. 11. 2018
17:00

Ježkove pravljice
Najmlajši vabljeni na poslušanje pravljice in ustvarjanje
na temo pravljice.
Organizator: Knjižnica Rogatec

SREDA
7. 11. 2018
18:00

Vzgoja psov
Strokovno predavanje o vzgoji psov bo vodil Jure
Pribičevič iz pasje šole Alfakan. Pogovor bo tekel o
reaktivnosti psov, miritvenih signalih, interakciji med
psi in spoznavanje psov enega z drugim.
Organizator: Knjižnica Rogatec

Dvorana
Kulturnega
doma Rogatec

Krvodajalska akcija
Organizator: Rdeči križ Rogatec

Dvorana
Kulturnega
doma Rogatec

ČETRTEK
8.11.2018
7:00 - 11:00
SOBOTA
10.11.2018

Tekmovanje iz planinske orientacije v Rogatcu
Več informacij na www.pd-sloga.si
Organizator: Planinsko društvo »Sloga« Rogatec

ČETRTEK
15.11.2018
16:30

Pravilna telesna drža, predavanje in delavnica
Predavateljica Tatjana Klakočar.
Organizator: Društvo Spominčica in
Društvo žena Rogatec
Vstop prost!

Vaško
gasilski dom
Dobovec
Knjižnica
Rogatec

ČETRTEK
22. 11. 2018
7:00 - 15:00

E-knjižnica
Uporabnike bomo spoznali s spletnim portalom Biblos,
preko katerega si lahko izposodijo e-knjige, ter jih naučili uporabo e-bralnikov.
Organizator: Knjižnica Rogaška Slatina

Knjižnica
Rogaška
Slatina

PETEK
23. 11. 2018
18:00

Otvoritev bralne značke z Arzo Širovnik
Vabljeni na pogovorni večer s priljubljeno pisateljico
Azro Širovnik, s katero bo govorila Maja Kovač. Ta večer
bo otvoritev 12. sezone bralne značke za odrasle Branje
brez meja / Čitanje bez granica.
Organizator: Knjižnica Rogaška Slatina in Rogatec

Dvorana
Grajske
pristave
Rogatec

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

Dvorana
Kulturnega
doma Rogatec

Rokodelski center Rogatec

sobota, 3.11.

PLETENJE IZ LIČJA Izdelava podstavka iz ličja
PLETENJE IZ ŠIBJA Izdelava podstavka iz šibja

Vida Antolinc
Zdenka Pulko

sobota, 10.11.

ŠIVANJE Izdelava blazinice s sivko
STEKLARSTVO Pihanje na steklo

Stanka Premrl
Zinka Kobula
Kamenšek

sobota, 17.11.

PLETENJE IZ ŠIBJA Izdelava podstavka iz šibja
LONČARSTVO Prostoročno oblikovanje gline

Zdenka Pulko
Gordana Bilušić

sobota, 24.11.

ROČNO TKANJE Tkanje na statvah
PLETENJE IZ LIČJA Izdelava podstavka iz ličja

Jerica Krošel
Vida Antolinc

MUZEJ NA PROSTEM ROGATEC

PONEDELJEK Domoznanski večer
19. 11. 2018 Na literarnem večeru bo v okviru Literarnega društva
17:00
Sončnica potekala predstavitev zbornika.
Predstavitev bo vodila Erna Ferjanič Fric.
Organizator: Knjižnica Rogaška Slatina

Knjižnica
Rogaška
Slatina

TOREK
Dan splošnih knjižnic
20. 11. 2018 Dan brezplačnega vpisa. Knjižnica občanom, ki se želijo
10:00 - 18:00 vpisati v knjižnico, podarja enoletno članarino. Uporabnikom bomo podarili tudi priložnostne knjižne kazalke
in razglednice.
Organizator: Knjižnica Rogatec

Knjižnica
Rogatec

vsako soboto od 10. do 12. ure

vsako soboto

NOVOST!

vsako soboto od 13. do 15. ure

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

Razpored učno-doživljajskih delavnic je redno objavljen na spletni strani www.rogatec.si.

Razstava Vesne Zakonjšek in Miriam Kosec

LISTJE ujeto v RISBI in STEKLU

Dvorec Strmol, 6. oktober - 20. december 2018

Vesna je liste ustvarjala v pretanjeni tehniki črnobelega risanja,
Mirjam jih je ujela v steklu. Z razstavo Kozjanskega parka se
vključujemo v Dneve Evropske Kulturne Dediščine DEKD 2018.

