
sobota, 22. april 2023, 10 - 17 h
Muzej na prostem Rogatec                 

6. sejem semen, sadik, zelišč, predavanja in kulinarika

 * Za izlet pod Donačko goro in k ribniku Žabnik je potrebna vstopnica,  
ki jo boste lahko na dan prireditve kupili po ceni 3 € na stojnici pri vhodu v muzej.  

Število vstopnic za posamezni izlet je omejeno. 

Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec 
Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec, T: 03 818 62 00, 040 373 000 

E: info@rogatec.si, FB, IG: VisitRogatec S: www.rogatec.si  spletna trgovina: elodn.rogatec.si

s parkirišča pri Muzeju na prostem Rogatec     
 
 

*10:30  -   IZLET pod DONAČKO GORO     
 

*11.30   -  IZLET k RIBNIKU ŽABNIK 
                   (prihod do 13:00)    

Odhod:

S sejemskega dogajanja vabljeni na pot  
s cestnim vlakcem, k odkrivanju doline pod 
Donačko goro in zanimivih prigod domačinov!

IZLET POLN PRESENEČENJ



Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec 
Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec, T: 03 818 62 00, 040 373 000 

E: info@rogatec.si, FB, IG: VisitRogatec S: www.rogatec.si  spletna trgovina: elodn.rogatec.si

PROGRAM:                           

10 - 17 h   Sejem semen, sadik, zelišč in pripomočkov    
                        Muzej na prostem Rogatec

11 h           Nabiranje in uživanje divjih rastlin                                          
                    nabiralka in zeliščarka  
                      mag. prof. geo. in soc. Karmen Gajšek               
                           ob stojnici,  Muzej na prostem Rogatec

13 h           Lovorjev sirup - naravni antibiotik prosti kašlju 
                      zeliščarka Marjeta Cesar                                                                           
                             ob stojnici,  Muzej na prostem Rogatec

Nagradna igra, žrebanje vsako polno uro

                    Čebelarska delavnica  za vse generacije 
                             podstrešje Viničarske hiše, Muzej na prostem Rogatec   
                         

Bi na Zelenem festivalu pojedli kaj okusnega in zdravega?
Okusite domače dobrote v Pušnšanku - Viničarski hiši

16 h            Voden ogled eko zeliščnega vrta   
                    Simona Arzenšek, univ.dipl.ing.kmet, skrbnica eko vrta 
                              zeliščni vrt, Muzej na prostem Rogatec

15 - 16 h    Dan odprtih vrat konjušnice
                       voden ogled konjušnice, predstavitev šole jezdenja, 
                       vodeno jezdenje v maneži 
                            Konjeniški klub Strmol, Rogatec 

14 h            Delavnica z ddr. Ano Vovk:                                         Kako povečamo plodnost zemlje in  
                    zadržimo vodo in zemljo                                          
                     Ddr. Ana Vovk je doktorirala iz fizične geografije in pozneje  
                         še iz varstva okolja. Predava agroekologijo na mariborski 
                         filozofski fakulteti in vodi Mednarodni centrer za samo  -
                         oskrbo Dole pri Poljčanah, kjer teorijo povezuje s prakso.       
                              zeliščni vrt, Muzej na prostem Rogatec

Vstopnina na sejem po muzejskem ceniku. 

22. APRIL -  
SVETOVNI DAN ZEMLJE

10:30 h     Izlet s cestnim vlakcem pod Donačko goro            
                          parkirišče pri Muzeju na prostem Rogatec

11:30 h     Izlet s cestnim vlakcem k ribniku Žabnik            
                           parkirišče pri Muzeju na prostem Rogatec


