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TIC Rogatec, Trg  
M: 051 / 322 287   
E: tic.rogatec@siol.net

Zavod za kulturo, turizem in 
razvoj Rogatec

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

Podatke za objavo zbiramo do 20. v mesecu. Za spremembe v programu ne odgovarjamo.

GREMO DELAT...

... bučnico v soboto, 
13. septembra ob 15.00 uri 

v Muzeju na prostem Rogatec 
na učni delavnici z Lojzko Antolič!

Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec
T: 03 / 818 62 00  
E: muzej.rogatec@siol.net
I: www.rogatec.si
I: lodn.rogatec.si 

Športna dvorana  
T: 03 / 582 71 25  
E: sportna.dvorana.rogatec@siol.net

S septembrom prihaja jesen in narava nam vrača obilje 
sadov našega dela čez leto. Zato ni nič čudnega, da sta se v 
muzejskem programu Okusimo dediščino septembra znašli 
kar dve kulinarični delavnici: ena je zeliščarska, kjer bomo 
pokušali in govorili o pehtranovi potici ter materini dušici, v 
drugi pa bomo v črni kuhinji muzejske hiše pekli bučnico. 
V krajih ob hrvaški meji je uveljavljen izraz zagorska bučnica, 
vendar so to okusno jed pripravljali  - in jo še danes  - 
povsod tam, kjer uspevajo buče.

V napovedniku boste našli še program prireditev ob prazniku 
Občine Rogatec, ki se bodo nizale vse do 13. septembra. 
Naj vas pisana naslovnica spomni, da jih iz pestre ponudbe 
čimveč izberete in obiščete.

etnografski prikazi, učne in doživljajske delavnice 
za posameznike in družine brez doplačila in predhodne najave
vsak četrtek in soboto od 15. do 17. ure v Muzeju na prostem Rogatec

SEPTEMBER     
2014 PRIKAZ / UČNA ali DOŽIVLJAJSKA DELAVNICA IZVAJALEC

vsak četrtek 
in soboto

PEKA KRUHA   žulik v muzejski črni kuhinji delavnica Brigita Božičko

četrtek, 4. 9. PLETENJE IZ ROGOZA Pletenje na statvah, izdelava torbice Matija in Nataša 
Fištrek  

sobota, 6. 9. ZELIŠČARSKA DELAVNICA    
Materina dušica in pehtranova potica

Simona Arzenšek

četrtek, 11. 9. GLASBENA DELAVNICA Izdelava ljudskega glasbila Sanja Centrih

sobota, 13. 9. PRIPRAVA IN PEKA BUČNICE v črni kuhinji muzejske hiše Lojzka Antolič

četrtek, 18. 9. KAMNOSEŠTVO Obdelava ložanskega kamna Branimir Hernavs

sobota, 20. 9. PLETENJE IZ LIČJA Izdelava torbice ali podstavka iz ličja Vida Antolinc

četrtek, 25. 9. ČEBELARSKA DELAVNICA 
Čebelja družina, izdelava sveče iz voska Slavko Pavlovič

sobota, 27. 9. PLETENJE IZ ŠIBJA Izdelava koška ali podstavka iz šibja Zdenka Pulko



Lovska družina Rogatec
Organizira v nedeljo, 7.9.2014 tradicionalno »Meddružinsko lovsko strelsko tekmo na glinaste golobe« 
na strelišču pri Lovski koči na Belincu, kjer se bo pekel vol in kuhal srnin golaž.

nedelja, 14.9.2014: Planinski pohod na Begunjščico (2060 m) 
sobota, 20.9.2014: Planinski pohod na Slemenovo špico (1911 m) 
Prijava: Beti Zalezina (040 853 069)

TOREK
2.9.2014
9:00 – 19:00

Konjeniški 
center 
Strmol

Dan odprtih vrat
Organizator: Konjeniški center Strmol

ČETRTEK
4.9.2014
16:30

Športni park 
Rogatec

Prijateljska nogometna tekma 
NK Mons Claudius : NK Rudar Velenje  
Organizator: NK Mons Claudius

ČETRTEK
4.9.2014
17:00

Vaško        
gasilski dom 

Dobovec

Razstava: »Ozimnica naših gospodinj«
Organizator: Društvo kmečkih žena Sv. Rok

PETEK
5.9.2014
15:00

Lovska koča 
na Belincu

Lovska prireditev za občane
Pogostitev z divjačinskim golažem in možnost streljanja  
na tarčo bežečega merjasca
Organizator: Lovska družina Rogatec

PETEK
5.9.2014
16:00

Vaško         
gasilski dom 

Donačka Gora

Pogače izpod Donačke gore
Organizator: Društvo žena Donačka Gora

SOBOTA
6.9.2014
18:00

Grajska 
pristava

Osrednja prireditev z družabnim srečanjem 
ob prazniku Občine Rogatec
Organizator: Občina Rogatec

ČETRTEK
11.9.2014
18:00

Dvorec 
Strmol

U sjeni ljepote (V senci lepote)
Predstavitev novega romana Božidarja Brezinščaka Bagole
Organizator: Literarno društvo Sončnica Rogaška Slatina,  
Zavod za kulturo,turizem in razvoj Rogatec, Občina Rogatec

SOBOTA
13.9.2014
19:00

Dvorec 
Strmol

Otvoritev razstave društva likovnikov Rogatec
Organizator: Društvo likovnikov Rogatec
Nastop pevskega zbora »Prvi komin Snježanin« iz Zagreba
Organizator: Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

Praznik Občine Rogatec
Spoštovane občanke in občani občine Rogatec!

Ob prazniku Občine Rogatec Vam iskreno čestitam!  
Prisrčno vabljeni na prireditve, ki se dogajajo v okviru občinskega  
praznovanja, še posebej pa Vas vabim na osrednjo prireditev s  
podelitvijo občinskih priznanj in družabnim srečanjem, ki bo  
v soboto, 6. septembra 2014, ob 18. uri pred, grajsko pristavo.   

Martin Mikolič, župan Občine Rogatec
Organizira v soboto, 27.9.2014 ob 8. uri v Grajski pristavi 10. turnir za državno prvenstvo posamezno.

OBČINA ROGATEC obvešča, da je z dne, 15.7.2014 začel veljati Tržni red tržnice v Rogatcu. 
Lokacija odprte tržnice je na urejenem tlakovanem prostoru pri parkirišču ob gasilskem domu 
v Rogatcu. Obratovalni čas tržnice je vsako soboto, med 8.00 in 13.00 uro, v obdobju med 1.3. 
in 31.10. tekočega leta. Prodaja na tržnici je možna le na podlagi soglasja Občine Rogatec, za 
katerega je predpisana upravna taksa v višini 22,66 EUR, drugih pristojbin ni. Vloga za izdajo 
soglasja za prodajo na tržnici v Rogatcu v letu 2014 s seznamom obveznih prilog ter Tržni red 
tržnice v Rogatcu sta dostopna na spletni strani Občine Rogatec: http://obcina.rogatec.si/.  
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na sedežu Občine Rogatec ali  
na telefonski številki  03 812 10 02 (Maja Kampoš).

ČLANI  
06.09. ob 17.00 - Mons Claudius : Šmarje pri Jelšah 
20.09. ob 16.30 - Mons Claudius : Radlje 

Izleti Planinskega društva »Sloga« Rogatec

Tarok društvo Rogatec - Rogaška

Domače tekme NK Mons Claudius

EKO SKLAD obvešča o Javnem razpisu za kreditiranje okoljskih naložb občanov 51OB14,  
katerega  predmet poziva  je ugodno kreditiranje občanov za naložbe: vgradnja sodobnih 
naprav in sistemov ter raba obnovljivih virov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo 
sanitarne tople vode,  zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb,  
nakup okolju prijaznih vozil, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, nadomeščanje gradbenih 
materialov, učinkovita raba vodnih virov, oskrba s pitno vodo in drugo.  
 

 
Pogoji kreditiranja: Obrestna mera trimesečni EURIBOR +1,5 %, 
odplačilna doba največ 10 let. Rok prijave do 31.1.2015. 
Dodatne informacije: tel. 01/241 48 20 in  www.ekosklad.si

Literarno društvo Sončnica Rogaška Slatina,  
Občina Rogatec in Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec 

  

BOŽIDAR BREZINŠČAK BAGOLA:  
U SJENI LJEPOTE (V senci lepote) 

romansirana biografija Viktorja Kovačića, hrvaškega arhitekta

Nastop Mešanega pevskega zbora iz Huma na Sutli

11. september 2014, ob 18. uri na Dvorcu Strmol

vabijo na predstavitev knjige 

MLADINCI-U19 
07.09. ob 17.00 - Mons Claudius : Šentjur 


