
TURISTIČNO DRUŠTVO ROGAŠOVCI V SODELOVANJU Z OŠ SVETI 
JURIJ IN OSTALIMI DRUŠTVI 

VABI 
 

NA ROGAŠOVSKI FAŠENEK 2018,  V SOBOTO,  

10. 2. 2018, OB 11. URI  NA TRG SVETEGA JURIJA. 

ZBIRANJE ZA POVORKO BO OB 9.30 URI PRI VGD 

NUSKOVA. 

_______________________________________________________________ 

TEČAJ KREATIVNEGA ŠIVANJA 

Obveščamo vas, da bo Tanja Cipot (Facebook stran: TaCi-Handmade) organizirala 
tečaj kreativnega šivanja. Kreativno šivanje je področje, ki obsega učenje šivanja 
patchwork tehnike - krpank. Izdelki, kot so vzglavniki, pregrinjala, prti, nakupovalne 
vrečke in ostali dodatki za dom, bodo izdelani po dogovoru glede na želje tečajnikov. 
Tečaj je primeren tako za popolne začetnike kot tiste, ki želite svoje šiviljsko znanje 
nadgraditi. Na tečaju se boste naučili šivati lepe, kakovostne izdelke za dom. Pod 
strokovnim vodstvom mentorice kreativnega šivanja z dolgoletnimi izkušnjami na tem 
področju boste tako popolni začetniki, ki se prvič srečujete s šivalnim strojem, kot tudi 
tisti, ki predhodno znanje šivanja že imate, popeljani v čudoviti svet kreativnega 
šivanja.  

Pogoj za sodelovanje na tečaju je, da imate svoj prenosni šivalni stroj (ali da si vsaj 
dva tečajnika delita enega), škarje in merilo. Osnovni material za začetni tečaj je 
zagotovljen, tečaj se bo izvajal ob prijavi vsaj petih tečajnikov. 
Vabljeni vsi, ki se želite naučiti in ustvarjati nekaj novega, biti kreativni in se ob tem 
zabavati. Termin in lokacija izvajanja tečaja: po dogovoru. 
Več informacij na: tanja.cipot@siol.com ali 031 577 708. 

_____________________________________________________________ 

Ognjeno društvo Sotina – Serdica Lapošof ferein 
 

VABI 
svoje člane na redni občni zbor, 

ki bo v nedeljo, 4. 2. 2018, ob 14. uri v prostorih VGD Serdica. 

 

 
 

 
 

Umetnik je sejalec, 
ki seje seme svojega  
ustvarjanja na vrtu  

hrepenenja, 
ki raste v prepotrebno hrano 

za utrujeno dušo človeka. 

 
VABILO 

 
Ob slovenskem kulturnem prazniku  

vas vabimo na prireditev, ki bo v nedeljo,  
11. 2. 2018, ob 15. uri 

v kulturni dvorani Občine Rogašovci. 
 

Na prireditvi bodo nastopili učenci OŠ Sveti Jurij, podeljeno bo  
občinsko priznanje za delovanje na področju kulture.  

 

 V drugem delu prireditve bomo prisluhnili uglasbeni poeziji  

prekmurskega književnika Ferija Lainščka in glasbenice Ditke. 

 
Lepo vabljeni! 

                 
.  

Oblika tečaja Št. šolskih ur Cena v EUR 

20 urni tečaj šivanja/krojenja/patchwork 20 95,00 

10 urni tečaj šivanja/krojenja/patchwork 10 49,00 

En obisk v sklopu skupine 4 25,00 

Individualni tečaj 1 30,00 

Individualni tečaj 4 80,00 

mailto:tanja.cipot@siol.com

