
sobota, 30. april 2022, 10 - 17 h
Muzej na prostem Rogatec                 

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

 * Za izlet pod Donačko goro, Žahenberško dolino 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

  9:30    -    Rogaška Slatina 
10:00    -    Avtobusna postaja Rogatec  
                   (brezplačna vožnja do Muzeja na prostem Rogatec)
 

*10:15  -   IZLET pod Donačko goro in v Žahenberc,
(do 11:45)    ogled smučarskih skokov  
                   parkirišče pri Muzeju na prostem Rogatec
*11.45   -  IZLET k RIBNIKU ŽABNIK, ribarjenje z ribiči 
(do 13:00)    Parkirišče pri Muzeju na prostem Rogatec 

 

 13:10  -    Vrnitev v Rogaško Slatino s parkirišča pri muzeju  
                        s postankom na avtobusni postaji Rogatec

  Odhodi cestnega vlaka: Z vlakcem na izlet 



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 vrtnih pripomočkov    
                   Muzej na prostem Rogatec

10:30 h      CEPLJENJE IN PRECEPLJENJE STARIH SORT                                           
                    Adrijan Černelč, mag. kmetijstva, Kozjanski park               
                       pod kozolcem, Muzej na prostem Rogatec

15:30 h      Zdrava prehrana, izbrani recepti 
                         Alja Poharc, @brunchqueenx 
                        ob stojnici, Muzej na prostem Rogatec

13 h            Ekološko, organsko gnojenje, priprava tal in ekološka zaščita rastlin
                       Unichem d.o.o.                                                                           
                         ob stojnici,  Muzej na prostem Rogatec

16 - 17 h    Zeliščarska delavnica, za vse generacije  
                         pod kozolcem, Muzej na prostem Rogatec
                           potrebna predhodna prijava pri vhodu v muzej  

Nagradna igra, žrebanje vsako polno uro

15 - 16 h    Čebelarska delavnica  za vse generacije 
                       podstrešje Viničarske hiše, Muzej na prostem Rogatec   
                        potrebna predhodna prijava pri vhodu v muzej

Bi na Zelenem festivalu pojedli kaj okusnega in zdravega?
Okusite domače dobrote pri Viničarski hiši

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

15 - 17 h    Dan odprtih vrat konjušnice
                       voden ogled konjušnice, predstavitev šole jezdenja, 
                       vodeno jezdenje v maneži 
                       Konjeniški klub Rogatec                        

14 h            PRILAGAJANJE PRIDELOVANJA VRTNIN  
                    KLIMATSKIM SPREMEMBAM                                           
                     Miša Pušenjak, univ. dipl. inž. kmet., specialistka za  
                       zelenjadarstvo in okrasne rastline s KGZ Maribor,  
                       publicistka ter avtorica številnih vrtnarskih priročnikov             
                        pod kozolcem, Muzej na prostem Rogatec

11 h            Pozitivni učinki bio soka mlade pire 
                     Zeleno bogastvo, Branko Kruh s.p. 
                         ob stojnici, Muzej na prostem Rogatec

Vstopnina na sejem po muzejskem ceniku. 


