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            MUZEJ NA PROSTEM ROGATEC
V Rogatcu, stisnjenem med Donačko goro na severu in reko 
Sotlo na jugu, se skrivajo drobni, a redki in dragoceni biseri 
kulturne dediščine. V tej avtentični štajerski krajini ohranjamo 
srednještajersko ljudsko stavbarstvo subpanonskega tipa,  
značilno za Obsotelje v času od 19. do sredine 20. stoletja.  
Jedro Muzeja na prostem Rogatec z originalnimi stavbami je  
z leti preraslo v največji slovenski muzej na prostem in kulturni 
spomenik državnega pomena, ki je bil leta 1997 nominiran za 
evropski muzej leta. Bogata programska dejavnost obiskovalcu 
omogoča, da kulturno izročilo nekdanjih rodov spoznava in 
raziskuje ter tako na lastni koži izkusi dediščino.

            DVOREC STRMOL
Le nekaj korakov od muzeja se na živi skali bohoti dvorec Strmol.  
Ta je v srednjem veku služil kot stanovanjski stolp, ki so ga 
leta 1436 Celjski grofje podelili Jakobu Strmolskemu iz Cerkelj 
na Gorenjskem. Renesančno stavbno tkivo se je razvilo iz 
srednjeveške zasnove. Na dvorcu je moč zaznati močan vpliv 
baroka s štukaturami, freskami in privlačno poslikavo fasad, ki 
ga uvršča med pomembne fevdalne objekte na Slovenskem. 
Obnovljen je bil v letih 1996 - 2003 in 2014. Danes mu  
življenjski utrip vračajo slikovite razstav, koncerti, tematska  
vodenja in rokodelske delavnic, med njimi je gotovo  
najatraktivnejša steklarska s pihanjem stekla.

Programi za mladino in odrasle,
za skupine in posameznike
• doživljajske delavnice
• učne delavnice
• ogledi
• prireditve

Odpiralni čas:
april – oktober
torek – nedelja in praznik, 10 – 18 h

november – marec
sobota, 10 – 16 h

Legenda: 
vrtec (starost +3, +5)
osnovna šola 1. triada, 2. triada, 3. triada 

srednja šola
odrasli

V+3

oš/1,2,3

sš

od
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OKUSIMO DEDIŠČINO 
 
doživljajske delavnice za posameznike in družine 
brez doplačila in predhodne najave

         Muzej na prostem Rogatec

peka žulik v krušni peči, plesna, glasbena, kovaška, 
čebelarska, kamnoseška, zeliščarska delavnica,
Rogatko in njegove dejavnice

april – oktober, petek, sobota, od 15 - 17 h
november – marec, sobota, od 13 - 15 h

Zeleno doživetje 
 
Naročite si svoj prevoz z električnim avtomobilom  
(petek, sobota, nedelja)

Največ 5 oseb po upoštevanju NIJZ ukrepov.

• individualno vodenje v Muzeju na prostem  
   in Dvorcu Strmol Rogatec
• brezplačna doživljajska delavnica v Muzeju na prostem  
   Rogatec (petek, sobota) ali v Rokodelskem centru Rogatec  
   (nedelja), 15.00 – 17.00
• postrežba v Muzeju: sirova zavihanka in zeliščni napitek  
   ali kava
• ogled ekološkega Zeliščnega vrta  in sprehod do  
   razglednega stolpa, predstavitev ekološke kozmetike
• prikaz jadralnega padalstva (vsaka prva nedelja v mesecu  
   ob 16.30 ob ugodnih vremenskih pogojih)        

Vstopna točka:

• Terme Olimia, Vas Lipa, odhod 14.30, prihod 18.30 (3,5 h),
• Rogaška Slatina postajališče za turistični vlakec,  
   odhod 15.00 – prihod 18.00 (3 h),
• Grajska pristava Rogatec  – panoramska vožnja (Donačka  
   Gora Rudijev dom, vzletišče padalci, Log – Pavlovič, Ribnik  
   Žabnik (ribolov), ribnik Majdan)

 Več informacij in rezervacije: 03/ 818 62 00, 040 373 000

Z VNUKI NA POT 
 
Čas počitnic je čas druženja z babico in dedkom. Ostajajo 
najlepši spomini na skupna druženja, ustvarjanja in kvalitetno 
preživeti čas. Kaj, ko bi se z vnuki odpravili na pot v dolino 
pod Donačko goro in doživeli: ogled Muzeja na prostem 
Rogatec z doživljajskimi delavnicami, ogled Dvorca Strmol  
in Rokodelskega centra rogatec z rokodelskimi delavnicami.
To je priložnost, da mlajšim rodovom pripovedujete  
o življenju nekoč.

         Rokodelski center Rogatec, Dvorec Strmol

steklarska delavnica - pihanje stekla, oblikovanje ravnega 
stekla, slikanje na steklo, lončarska delavnica, vezenje, 
šivanje, polstenje, ročno tkanje, pletenje iz ličja, pletenje iz 
šibja

april – oktober, nedelja, od 15 - 17 h
november – marec, sobota, od 10 - 12 h

Razpored doživljajskih delavnic in prikazov rokodelstva
objavljamo v mesečnem napovedniku na www.rogatec.si.

   • Donačka gora 884 m
   • Konjeniški center www.kk-strmol.com
   • Rogaška Slatina 7 km

• Podčetrtek 18 km
• Ptujska Gora 18 km

Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  
in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Naziv projekta: »TRAJNOSTNI RAZVOJ DODATNE TURISTIČNE 

PONUDBE OBMOČJA«, akronim: »ZELENO DOŽIVETJE«
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ŽULIKE MOJE BABICE    

Muzej na prostem Rogatec

ogled z vodstvom in doživljajske etnografske delavnice

Trajanje programa: 2,5 h

Obiskovalci v treh manjših skupinah izmenično obiskujejo tri 
izbrane delavnice:
• peka kruha žulik
• glasbena delavnica - izdelava nunalce
• čebelarska delavnica
• zeliščarska delavnica
• obisk pri kovaču
• pletenje kitic iz ličja - izdelava zapestnic
• izdelava rož iz papirja
• voščilnice z žigi iz krompirja
• hoja na hoduljah
• plesna delavnica
• sezonska opravila na kmetiji ličkanje, stiskanje jabolk
• kamnoseška delavnica - magnetek s kamnom
• darilna vrečka iz starega papirja
• polstenje - izdelava obeska kroglice
• od trske do LED svetilke

Izvedbo programov prilagodimo starosti skupine.

V+5 oš/1,2,3 sš od

STARA MAMA / STARI ATA SO MI POVEDALI
Muzej na prostem Rogatec

ogled z vodstvom in prikaz domačih obrti, opravil

Trajanje programa: 1,5 h

Predstavitev delovnih tehnik in izdelkov (izberete 3 vsebine)
• pletenje iz šibja ali ličja
• ročno kovanje v muzejski kovačiji
• kamnoseštvo
• velikonočne košarice iz testa
• peka kruha v muzejski hiši
• sezonska opravila na kmetiji

*** dodatna ponudba 
(sirova zavihanka, napitki)

oš/2,3 sš od

NA ZELIŠČNEM VRTU
Grajska pristava, Muzej na prostem Rogatec, Zeliščni vrt

Trajanje programa: 2,5 h

Predstavitev zelišč, tehnologije pridelave in zeliščnih izdelkov
Prikaz po izbiri: krema, milo ali tinktura
Praktično darilce na osnovi zelišč za vsakega udeleženca
Ogled muzejskega zeliščnega vrta
Ogled Muzeja na prostem Rogatec
Degustacija: čaj/sok in kolač/namaz na osnovi zelišč

oš/2,3 sš od
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Leta 1981 je bilo ustanovljeno Društvo za ureditev  
spominskega muzeja, ki je pod okriljem strokovnjakov  
in ljubiteljev dediščine začelo z prenosom Šmitove hiše  

in drugih objektov na današnjo lokacijo Muzeja na prostem 
Rogatec. V letošnjem letu smo se odločili, da se tega 
spominjamo preko različnih dogodkov in sodelovanj.  

V času, ko ogled zaradi epidemije ni bil mogoč  
smo izvedli vodenje po muzeju in delavnico preko  

aplikacije Zoom. Obiskali smo šole in vrtce  
s prezentacijo rokodelstva.

Najmlajši v Občini Rogatec, ki obiskujejo vrtec,  
so obiskali muzej in ustvarjali z različnimi materiali rozete,  

hiše, risbice. Učenci vseh treh triad OŠ Rogatec so preživeli  
dan v muzeju, na dvorcu in rokodelskem centru ter izvedli 

tehnični dan – Okusimo dediščino.

MED PLEMIČI IN KMETI
Dvorec Strmol, Muzej na prostem Rogatec in KK Strmol

ogled z vodstvom, doživljajske delavnice (gl. Žulike moje
babice), ježa v maneži z vodstvom

Trajanje programa: 5 h

Na popotovanju v preteklost s pomočjo vodiča odkrivamo 
razlike med grajskim in ljudskim stavbarstvom ter življenjem 
pripadnikov dveh nasprotnih družbenih slojev. Doživljajske 
etnografske delavnice in ježa v maneži Konjeniškega 
kluba Strmol nam pomagajo, da naše vtise tudi dejansko 
podoživimo.

IZLET V ROGATEC
Trajanje programa: 5 h

Ogled starega trškega jedra
(po dogovoru ogled nadžupnijske baročne cerkve sv. Jerneja)
Ogled dvorca Strmol
Ogled Muzeja na prostem Rogatec
Ogled konjušnice KK Strmol
Ogled čebelarstva Pavlovič in pokušina
Po dogovoru malice in kosila na dvorcu v grajski črni kuhinji  
ali v okoliških gostiščih
(Gostišča »Pod Goro«, Špica, Jutriša)

oš/1,2,3 sš od oš/1,2,3 sš od

VIVA ARHITEKTURA IN VIVA MATEMATIKA
Muzej na prostem Rogatec

arhitekturna delavnica

Trajanje programa: 1 h

Maketa stanovanjske hiše v Muzeju na prostem Rogatec -
vaja iz prostorske predstavljivosti. O gradbenih materialih
v ljudski in grajski arhitekturi. Izračun ploščine/prostornine.
Kronogram – predstavitev pojma in sestava osebnega
kronograma. Medpredmetno povezovanje (zgodovina,
matematika, slovenščina). Kreativno partnerstvo z učenci in učitelji.

oš/3 sš
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PO STEKLARSKI POTI     
Trajanje programa: 5,5 h

Ogled proizvodnje stekla v Steklarni Rogaška
Moj dedek rokodelec, program z doživljajskimi rokodelskimi
delavnicami v Rokodelskem centru Rogatec
Ogled dvorca Strmol
Ogled Muzeja na prostem Rogatec
Po dogovoru malice in kosila na dvorcu v grajski črni kuhinji 
ali v okoliških gostiščih
(Gostišča »Pod Goro«, Špica, Jutriša)

oš/1,2,3 sš od

GLAŽUTARSKA POT        
Trajanje programa: 4,5 h

Ogled proizvodnje stekla v Steklarni Rogaška

Ogled dvorca Strmol

Steklarska delavnica po izbiri:
• ročno pihanje stekla ali
• oblikovanje stekla nad plamenom

Posamična delavnica in ogleda trajajo po 1,5 ure
Minimalno število udeležencev je 25.

oš/2,3 sš od

ROKODELSKE DELAVNICE KOT TEHNIŠKI DAN
Dvorec Strmol            
rokodelske učne delavnice, ogled z vodstvom

Trajanje programa: 3 h

Obiskovalci v manjših skupinah izmenično obiščejo
dve izbrani rokodelski delavnici: 
• steklarsko – oblikovanje ravnega stekla ali slikanje na steklo
• lončarsko – oblikovanje skledice na vretenu
• tkalsko – tkanje zapestnice na tkalskem glavniku
• pletenje iz šibja – izdelava koška iz šibja
• polstenje –  izdelava etuija za mobilni telefon
Posamična delavnica in ogled trajajo po 1 uro.

oš/3 sš od

MOJ DEDEK ROKODELEC  
Dvorec Strmol

ogled z vodstvom in doživljajske
rokodelske delavnice

Trajanje programa: 3 h

Obiskovalci v treh manjših skupinah izmenično
obiskujejo tri izbrane delavnice:
• steklarsko - slikanje na steklo
• lončarsko - izdelava magneta iz gline
• tkalsko - izdelava zapestnice iz volne
• pletarsko iz ličja – pletenje zapestnice iz ličja

V+5 oš/1,2,3 sš od
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ROGATKOVA POT
literarno kulturni sprehod po Rogatcu

Trajanje programa: 4 h

Na potepu po varnih poteh obiščemo 
znamenitosti Rogatca, tudi rojstno hišo 
pesnika Jožeta Šmita. Ob reševanju 
nalog, od gibalnih igric, pesmic, ugank, 
izštevank in petja ljudskih pesmi, učenci 
spoznavajo življenje in delo pesnika.

ROGATKO
IN NJEGOVE DEJAVNICE
Muzej na prostem Rogatec

učno doživljajske in gibalne igre kot 
interaktivne točke - vedno na voljo

Katalog z navodili in maskota programa 
škrat Rogatko nam pomagata, da sami 
poiščemo in rešujemo uganke, naloge  
in igre, ki so skrite na šestih različnih 
lokacijah v muzeju.

Brezplačen program ob plačilu vstopnine.

ROJSTNI DAN Z ROGATKOM
Muzej na prostem Rogatec

Program praznovanja rojstnega dneva

Trajanje programa: 2 h

Si kdaj pomislil, da bi zavrtel časovni stroj 
nazaj in se ustavil v času babic in dedkov?
In bi na to pustolovščino povabil še 
prijatelje prav za tvoj rojstno dan! 
Muzejski škrat Rogatko mi je prišepnil,
da bi to naredil zate in bo tvoj pomočnik.
Skupaj boste iskali zaklade spoznanj, 
odkrivali igre in uganke, ustvarjali glasbo, 
ples in darila!

Na izbiro sta dve rojstnodnevni 
pustolovščini:

Rogatkove dejavnice 
kadarkoli po dogovoru
tipalni zaboj, modna revija, poženi kolo, 
glasbena in plesna delavnica

Z Rogatkom okusimo dediščino  
ob četrtkih in sobotah med 15.30 in 17.30 h
peka kruhkov žulik, glasbena in plesna 
delavnica, darilo zate in tvoje prijatelje

V+5 oš/1 V+3 oš/1,2,3 sš od V+5 oš/1,2

učne ROKODELSKE DELAVNICE 

Rokodelski center Rogatec

Trajanje posameznega programa: 3 h

OBLIKUJEM STEKLO...
steklarska delavnica
Kratek uvod o zgodovinskem razvoju steklarstva
in osnovah izdelave stekla. Preizkusimo se v eni 
od tehnik.

GLINA V MOJIH ROKAH...
lončarska delavnica
Spoznamo osnove oblikovanja gline.
Poskusimo lončariti na vretenih. S prostoročnim
oblikovanjem izdelamo manjši izdelek.

NIT ČEZ NIT...
delavnica ročnega tkanja
Spoznamo osnovni princip tkanja in tkalske
vezave na statvah. Na tkalskem glavniku
stkemo trak in izdelamo zapestnico.

 

ŠIBA ČEZ ŠIBO...
delavnica pletenja iz vrbovega šibja
Spoznamo rokodelsko izročilo pletenja
uporabnih izdelkov iz šibja. Izdelamo osnovni
križ in spletemo podstavek.

LIST ČEZ LIST...
delavnica pletenja iz ličja
Spoznamo rokodelsko izročilo pletenja
uporabnih izdelkov iz ličja. Pletemo osnovno
kitico in izdelamo podstavek.

MOJ MONOGRAM...
veziljska delavnica
Naučimo se osnovnih vbodov. Na platno
nanesemo želeni vzorec začetnice svojega
imena in ga izvezemo.

Trajanje rokodelske delavnice: 2 h  |  min. 10 oseb / maks. 18 oseb
Tematski ogled dvorca Strmol ali Muzeja na prostem Rogatec: 1 h

oš/3 sš od

Pa gdo si je 
fse to zmislo, 

ti rečem, tega se  
ne naučiš na  

interneti!
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PRIREDITVE
Zeleni festival Rogatec
Muzej na prostem Rogatec, april

Poletna muzejska noč
Dvorec Strmol, sobota, junij

Likof na taberhi, 22. etnografska prireditev
Muzej na prostem Rogatec, julij

Praznična tržnica Rogatec
Tržnica Rogatec, december

Zemlja, imamo IZZIV!
doživljajske team-building delavnice

Trajanje programa: 2 h /3 h /4 h

Vsebinski okvir za izvajanje programa so tri muzejske 
doživljajske delavnice: 
peka kruha, plesna in glasbena delavnica.  
Udeleženci jih v manjših skupinah obiskujejo izmenično, 
tako da vsak sodeluje pri vseh aktivnostih. 

Pri izvajanju delovnih opravil se soočajo z omejitvami  
ali njihove telesne zmogljivosti ali čutnega zaznavanja.  
V delavnice so dodatno vključene izbrane socialne igre,  
ki udeležence spodbudijo k ustvarjalnemu sodelovanju  
v skupini.

Program poteka v avtentičnem okolju Muzeja na prostem 
Rogatec ali na Dvorcu Strmol.

Program je mogoče prilagoditi željam in potrebam 
naročnika.

CILJ

START

od

BOBROV CENTER
Sotelska cesta 53a, Rogaška Slatina

Trajanje programa: 1 h

S pomočjo ilustrativnega prikaza elementov, makete z reliefno 
strukturo, učnega poligona interaktivnih nalog in sodobne digitalne 
animacije vstopite v svet naravnega bogastva Obsotelja, njegovo 
pestrost živalskih in rastlinskih vrst ter njihov habitat. Spoznajte 
vpliv človeka na okolje in pomembnost ohranjanja ranljivih vrst. 
Didaktične vsebine so pripravljene za večje skupine in
posamezne obiskovalce.

UČNA POMONINA POT
Zg. Sečovo 3, Rogaška Slatina

Trajanje programa: 1 h

Od septembra 2021 bo na ogled Učna Pomonina pot, ki se 
razprostira na lokaciji Turizma na podeželju - Pomona. Posebnost 
učne poti je 115 m dolg osvetljen most na višini do 6,5 m z dvema
opazovalnicama. Na ogled je vzgoja šitake gob, vzreja kraško 
poljskih prašičev in akvaponika – vzgoja zelenjave s pomočjo rib.

»Za organizirane skupine« »Tradicionalne prireditve«

Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina, www.bobrov-center.si, 
041 971 817

Turizem na podeželju Pomona, www.pomona.si, 031 399 474
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PO POTEH ROGAŠKE GOSPODE | 33 €
Žetale, Rogatec

Spoznajte življenje med plemiči in kmeti.
•  ekološki zajtrk na izletniški kmetiji
• simfonija cerkvenih zvonov v cerkvi Marije Tolažnice
• Rudijev dom, vzpon na Donačko goro (Štajerski Triglav)  
   z bukovim pragozdom
• guganje pod lipovo krošnjo in ogled največjega Muzeja  
   na prostem Rogatec ter ekološki zeliščni napitek
• ogled Dvorca Strmol Rogatec s pomočjo tiskanega vodnika
• kosilo v priznanem gostišču Jutriša – pri lastniku grajske  
   restavracije dvorca Strmol (sezonski mesni ali vegi meni: juha,  
   glavna jed s prilogo, solata)
• degustacija čebeljih izdelkov ob ogledu čebelarske dejavnosti  
   z medeno sladico in darilcem

OD BAZILIKE NA PTUJSKI GORI DO DVORCA STRMOL | 32 €
Ptujska Gora, Janški vrh, Stoperce, Rogatec

• ogled bazilike Marije Zavetnice s plaščem na Ptujski Gori iz konca  
   14. st., najlepšega slovenskega gotskega kulturnega spomenika  
   in drugega najpomembnejšega romarskega središča v državi od  
   koder se ponuja čudovit panoramski razgled
• starotrška hiša z etno muzejem in vinoteko, ogled galerije fotografij  
   fotografa Stojana Kerblerja, ob haloški gibanici in kavi ali čaju
• pokušanje domačih dobrot na 400 let stari krčmi Janževina
• potepanje po Janškem vrhu – vinskem otočku sredi gozdnatega  
   območja
• ulov ribe, katero vam pečeno s prilogo postrežejo v dolini Winettu
• ogled največjega muzeja na prostem v Sloveniji,  
   Muzeja na prostem Rogatec
• ogled renesančno-baročnega dvorca Strmol Rogatec

VSTOPI V SPLETNO TRGOVINO E-LODN

Bio zeliščni čaji, ekološka mazila, mila in hidrolati s certifikatom, 
rokodelski izdelki iz šibja, ličja, lesa in stekla, ložanki brusni kamni, 
muce iz blaga, domači med, vstopnice in doživetja.

DARILA ZA VSAKO PRILOŽNOST!
Individualno ali skupinsko vodenje poldnevno 50 €,  
celodnevno vodenje 100 €.

NOČITEV:
• parkirišče za avtodome Rogatec (PZA) • pol penzion v sobah 
Gostišča Jutriša • apartmaji in sobe PubyLand • koča pri Sv.Donatu 
• turistična kmetija Kunstek • Rudijev dom za pohodnike

DOŽIVITE ŠE:
jezdenje v Konjeniškem centru ali na konjeniških poteh, skok s padalom sami ali v 
tandemu, pihanje na steklarsko pipo (stekleni kozarec) ali peko »Žulike« – kruhek ter 
kreiranje na organiziranih delavnicah v Dvorcu Strmol ali v Muzeju na prostem, potepanje 
skozi zgodovino srednjeveškega trga in sakralnih spomenikov, cerkva, pohodništvo, 
kolesarjenje, rekreiranje na čutni poti za otroke, Trim steza, ribarjene na ribniku Žabnik.

ELODN.ROGATEC.SI

»Okoliške destinacije - Haloze« »Za posameznike in družine«

PAKETI VELJAJO VSAK DAN RAZEN PONEDELJKA | OD 1. 4. DO  31. 10. 2021 Informacije in rezervacije: 040 779 722 
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Leto izdelave: 2021
Naklada: 3000

T: +386 (0)3 818 62 00   |  M: +386 (0)40 373 000  |  E: info@rogatec.si

Spremljajte nas:
www.rogatec.si  |  FB: VisitRogatec  |  IG: VisitRogatec  |  spletna trgovina: elodn.rogatec.si

Zavod za kulturo, turizem  
in razvoj Rogatec

Pot k ribniku 6, 3225 Rogatec

Dvorec Strmol
Pot k ribniku 3, 3225 Rogatec

Muzej na prostem Rogatec
Ptujska cesta 23, 3252 Rogatec


