POVABILO K SODELOVANJU PRI NASTAJANJU NOVE
ŠTEVILKE OBČINSKEGA GLASILA GORIČKI VRH
V začetku aprila bomo izdali naslednjo številko glasila Gorički vrh.
Tudi tokrat Vas vabimo k sodelovanju.
Svoje prispevke
pošljite na elektronski naslov odgovorne
urednice glasila: suzana.fickomatko@gmail.com ali pokličite na
telefon: 070-899916 (Suzana) NAJKASNEJE DO PETKA, 23. 2.
2018.
_______________________________________________________

Ljubiteljska gledališka skupina ZGREBAŠI iz Pečarovec
vabi na
VESELOIGRO Z NASLOVOM TRGOVSKI POTNIK,
V NEDELJO, 4. 2. 2018, OB 15. URI V KULTURNO
DVORANO OBČINE ROGAŠOVCI, SVETI JURIJ 13.
Vstopnine ni (zaželjeni prostovoljni prispevki).
______________________________________________________
Sadjarsko društvo Pomurja nudi strokovno pomoč na področju
sadjarstva v sklopu naslednjih možnosti:
- tečaj obrezovanja sadnih dreves in pomlajevanje starih visokodebelnih dreves (jablane, hruške, slive itd.)
- prikaz obrezovanja in pomlajevanja za občane
- svetovanje o vrstah starih – odpornih sort sadnega drevja za
dosaditev (travniški nasadi)
- tečaj Varno delo z motorno žago in vitlo 4. 3. 2018 ob 9. uri na
Sadjarski kmetiji Smodiš v Otovcih.
Informacije na tel. 031 312 173 –Vladimir, 051 686 220 – Janez.

OBVESTILO – OKOLJSKA DAJATEV
Gospodinjstvom, ki niso priključena na kanalizacijsko in/ali vodovodno
omrežje, se okoljska dajatev zaračunava mesečno po pavšalu. V
kolikor želite letno ali polletno plačilo, nam to sporočite na telefonsko
številko 02 55 88 817 (Danijela). Prav tako pa je potrebno še naprej
sporočati vse morebitne spremembe (npr. števila članov
gospodinjstva).
________________________________________________________
OBVESTILO – KANALIZACIJA
V zadnjem času je bila na čistilni napravi Sveti Jurij ugotovljena
prisotnost velikih količin maščob, zato vas ponovno obveščamo, da
je v javno kanalizacijo prepovedano (poleg meteorne vode in
kakršnihkoli odpadkov) spuščati tudi odpadna olja in maščobe, ki
lahko zamašijo kanalizacijski sistem.
Za zbiranje ohlajenega odpadnega jedilnega olja lahko
uporabljate plastenke s pokrovom ali namensko 3,5 l posodo za
zbiranje tega odpadka, ki jo lahko brezplačno prevzamete na sedežu
podjetja Saubermacher – Komunala na Noršinski ulici 12 v Murski
Soboti ali na sedežu Občinske uprave Občine Rogašovci. Ob dovozni
cesti k trgovini Spar v Svetem Juriju pa je za vse povzročitelje
odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev nameščen tudi ulični
zbiralnik za zbiranje odpadnega jedilnega olja.
V gostinskih objektih je pred izpustom odpadnih voda v javno
kanalizacijo obvezna uporaba lovilcev maščob, ki jih je potrebno tudi
redno čistiti.
________________________________________________________
Župan občine Rogašovci vabi vse tiste, ki so v letu 2017 postali zlati
maturanti, da se, najkasneje do 15. februarja 2018, z dokazili oglasijo
na Občinski upravi Občine Rogašovci.

