KOŠNJA IN OBNOVA TRAVNIKOV V LETU 2019 V OKVIRU
PROJEKTA GORIČKA KRAJINA
Javni zavod Krajinski park Goričko (JZ KPG) bo v okviru projekta Gorička
krajina, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj, predvidoma od maja do konca
oktobra izvajal košnjo in obnovo 106 ha travnikov na celotnem območju
Natura 2000 Goričko. V občini Rogašovci je v katastrskih občinah
Nuskova, Ocinje, Pertoča, Rogašovci, Ropoča in Sveti Jurij predvidena
košnja na približno 7,5 ha površin.
Košnjo bodo prilagajali vremenu ter stanju travnikov na terenu, ki so jih
odkupili ali z lastniki sklenili pogodbe za košnjo. Košnjo bo izvajal z javnim
naročilom izbrani zunanji izvajalec s svojimi podizvajalci. V skladu z
načrtom košnje se bo travnike, glede na njihovo stanje, kosilo enkrat,
dvakrat ali trikrat letno. Vsa pokošena biomasa bo v doglednem času
odpeljana iz travnikov.
Travniki bodo po obnovi z opravljeno košnjo in/ali odstranitvijo dela ali
večine lesne zarasti v boljšem stanju, kar pomeni, da bodo uporabni za
pridobivanje krme in s tem na voljo kmetom, ki redijo rastlinojede živali.
V kolikor imate kakšno vprašanje jih kontaktirajte na tel. 041 681 740
(Tadej Törnar) ali 02 55 18 871 vsak delovnik med 8.00 in 14.00 ali na email tadej.tornar@goricko.info.

PRIDOBITEV 100% SUBVENCIJE ZA ZAMENJAVO STARIH
KURILNIH NAPRAV Z NOVIMI KURILNIMI NAPRAVAMI NA
LESNO BIOMASO
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, je v petek, 17. 5. 2019 v Uradnem
listu RS in na svoji spletni strani objavil prenovljene spodbude za
dodeljevanje spodbud socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih
naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v
stanovanjskih stavbah ter za električna in priključno-hibridna vozila za
občane in podjetja. Eko sklad je razširil nabor upravičencev, ki lahko
pridobijo 100 % subvencijo za zamenjavo starih kurilnih z novimi kurilnimi
napravami na lesno biomaso, in sicer na celotno Slovenijo. Ostajajo visoke
spodbude za e-vozila, nižje pa za priključne hibride. Informacije o javnem
pozivu so na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo
in petek med 12. in 14. uro ali po elektronski pošti na naslovu
ekosklad@ekosklad.si ter spletni strani https://www.ekosklad.si/fizicneosebe/javne-objave/prikazi/publicationID=43.

VABLJENI NA

KRVODAJALSKO AKCIJO, KI BO V PONEDELJEK,
10. 6. 2019, OD 7.30 do 12.00 ure V KULTURNO
DVORANO OBČINE ROGAŠOVCI, SVETI JURIJ 13 B.
Po krvodajalski akciji bo malica v Domu Elizabeta, Lucijan Ficko
s.p, Sveti Jurij 7 b.
KORK Rogašovci in KORK Pertoča
________________________________________________________

PGD Nuskova in GZ Rogašovci
prirejata
TEKMOVANJE GZ ROGAŠOVCI IN TEKMOVANJE ZA
POKAL OBČINE ROGAŠOVCI,
V NEDELJO, 16. 6. 2019, s PRIČETKOM OB 9. URI NA
TRAVNIKU NASPROTI PARKIRIŠČA PRI SLATINI V
NUSKOVI.
Podelitev pokalov in priznanj ter zabava bo potekala ob
samem tekmovalnem prostoru pod šotorom. Za jedačo in
pijačo ter zabavo bo poskrbljeno.

