Dogodki
in prireditve

OBVESTILO

Zatiranje pelinolistne ambrozije
Pelinolistna ambrozija in druge sorodne vrste iz rodu Ambrosia spadajo
med škodljive rastline, ki zaradi svoje
razširjenosti predstavljajo problem za
kmetijstvo in zdravje ljudi. Ambrozija
najpogosteje raste ob medkrajevnih
cestah v strnjenem pasu tik ob asfaltu,
med koruzo, sončnicami, bučami, v urbanem okolja pa na območju opuščenih
gradbišč, ob železnici, ob vodotokih, pa
tudi po zelenicah in vrtovih.
Ker rastlina proizvaja zelo velike količine lahkega cvetnega prahu, ki ga raznaša veter,
lahko ambrozija povzroča alergije tudi več kot 100 km od svojega rastišča. Ambrozija
je povzročitelj jesenske oblike senenega nahoda, povzroča pa tudi dodatne stroške
v kmetijstvu ter veliko gospodarsko škodo: zmanjša pridelek žit, sončnic, koruze,
povzroča težave pri spravilu pridelka, na travnikih in pašnikih močno zmanjšuje
kakovost krme (živina je nemara), kvari pa tudi mlečne proizvode, ki dobijo priokus,
če se govedo hrani z njo). Cvetni prah pelinolistne ambrozije je eden najmočnejših
poznanih alergenov. Potrebno je odstraniti škodljive rastline s koreninami vred
ali odstraniti njihov nadzemni del na način, da se škodljiva rastlina v rastni dobi
ne obraste več. Z namenom preprečevanja širjenja in zmanjševanja zapleveljenosti
kmetijskih in nekmetijskih površin z ambrozijo je v skladu z Zakonom o zdravstvenem
varstvu rastlin ter Odredbo o ukrepih za zatiranje teh škodljivih rastlin.
Imetnik zemljišč (lastniki, upravljalci, najemniki) morajo sami odstranjevati ambrozijo tako na kmetijskih kot tudi na nekmetijskih zemljiščih. NADZOR nad izvajanjem
ukrepov za zatiranje ambrozije opravljajo FITOSANITARNI INŠPEKTORJI po uradni
dolžnosti kot tudi na podlagi prijetih prijav.
Ob navzočnosti ambrozije inšpektor: odredi odstranitev škodljivih rastlin na stroške
imetnika, uvede prekrškovni postopek. Če v primeru pojava ambrozije, imetnik zemljišč ne izvaja ukrepov za preprečevanje širjenja oz. zatiranja škodljivih organizmov,
je z ZZVR določena globa od 200 € dalje.
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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.
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Občina Rogatec, Vrtec Rogatec in
Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec
vas vabimo na

DRUŽINSKI DIRENDAJ 2016
v sredo, 31.8. 2016 ob 18. uri, v Muzej na prostem Rogatec.

V primeru slabega vremena bo direndaj v dvorani Grajske pristave.
18 h - delavnice za otroke
18.30 h - glasbeno-animacijska predstava

ZELENI ŠKRAT ARIEL

Glasbeno gledališče Melite Osojnik

TOREK
2.8.2016
10:00
TOREK
9.8.2016
10:00

Igralna škatla
Otroke vabimo na ustvarjalno dopoldne, kjer bomo v škatli
izdelali zanimivo igro, s katero si lahko popestrimo prosti čas.
Organizator: Knjižnica Rogatec

Knjižnica
Rogatec

Letalo in metulj
Iz plastične embalaže bomo izdelali letalo ali metulja in na
koncu poizkusili, ali bo izdelek resnično poletel.
Organizator: Knjižnica Rogatec

Knjižnica
Rogatec

SOBOTA
13.8. 2016

Izlet na Goro Oljko in v Mozirski gaj
Podrobnejše informacije na plakatih.
Organizator: Društvo upokojencev Rogatec

SOBOTA
13.8. - 20.8.
2016

Tabor mladih planincev
Informacije: Ines Zalezina, 040 606 722
Organizator: PD Sloga Rogatec

TOREK
23.8.2016
10:00

Druženje z risanimi junaki
Otroke vabimo na druženje z risanimi junaki.
Ob pokovki in soku si bomo ogledali sinhronizirano risanko.
Organizator: Knjižnica Rogatec

SOBOTA
27.8.2016
17:00

2. krog 3. slovenske nogometne lige sever
Mons Claudius : Maribor »B«
Organizator: NK Mons Claudius

PETEK
31.8.2016
18:00

Družinski direndaj
Delavnice za otroke, glasbeno-animacijska predstava
Zeleni škratek Ariel
Organizator: Občina Rogatec, Vrtec Rogatec in
Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

Oratorij Rogatec »Zdaj gre zares«
torek, 23.8.2016 - nedelja, 28.8.2016,
9:00 - 15:00
Kraj dogajanja: Cerkev sv. Jerneja, Rogatec
Prijava: Tomaž Mikolič, 040 804 475,
mikolictomaz@gmail.com
Organizator: Nadžupnija Rogatec

etnografski prikazi, učne in doživljajske delavnice za posameznike in družine brez doplačila in
predhodne najave

Dovje nad
Mojstrano
Dvorana
Kulturnega
doma Rogatec

Športni park
Rogatec

Muzej na
prostem
Rogatec

MUZEJ NA PROSTEM ROGATEC

vsak četrtek in soboto od 15. do 17. ure

AVGUST 2016

PRIKAZ / UČNA ali DOŽIVLJAJSKA DELAVNICA

IZVAJALEC

vsak četrtek
in soboto

PEKA KRUHA žulik v muzejski črni kuhinji delavnica

Brigita Božičko
Viktorija Lončarič

četrtek, 4. 8.

ROGATKO IN NJEGOVE DEJAVNICE - učno doživljajske in
gibalne igre v muzeju za mladino in družine

Silva Palir

sobota, 6. 8.

GLASBENA DELAVNICA

Andreja Tepeš

četrtek, 11. 8.

LES(e)NE UGANKE: Od bruna do hiše gradnja makete/Leonardov most/Lesne uganke

Andreja Tepeš

sobota, 13. 8.

ROŽE IZ KREP PAPIRJA - prikaz / učno doživljajska delavnica

Rozalija Roršek

četrtek, 18. 8.

ROČNO KOVANJE - prikaz v muzejski kovačnici

Avguštin Fric

sobota, 20. 8.

ČEBELARSKA DELAVNICA - delavnica, izdelava svečke iz voska

Slavko Pavlovič

četrtek, 25. 8.

KAMNOSEŠTVO - prikaz/delavnica, obdelava ložanskega kamna

Slavko Pavlovič

sobota, 27. 8.

ZELIŠČARSKA DELAVNICA - bazilika v kulinariki

Simona Arzenšek

DVOREC STRMOL

Rokodelski center Rogatec

vsako nedeljo od 15. do 17. ure

nedelja, 7. 8.

ŠIVANJE Izdelava blazinice s sivko
POLSTENJE Izdelava polstene kroglice (obesek)

Stanka Premrl
Melita Kitak

nedelja, 14. 8.

PLETENJE IZ LIČJA Izdelava podstavka iz ličja
ROČNO TKANJE Tkanje na statvah

Vida Antolinc
Jerica Krošel

nedelja, 21. 8.

PLETENJE IZ ŠIBJA Izdelava podstavka iz šibja
POLSTENJE Izdelava polstene kroglice (obesek)

Zdenka Pulko
Stanka Vindiš

nedelja, 28. 8.

ROČNO TKANJE Tkanje zapestnice na tkalskem glavniku
SLIKANJE NA STEKLO Poslikava steklenega obeska

Gordana Bilušić
Zinka Kobula
Kamenšek

