Zavod za gozdove Slovenije, KE Gornji Petrovci
OBVEŠČA VSE LASTNIKE ZASEBNIH GOZDOV, DA SE BO VRŠILA
IZBIRA DREVES ZA POSEK – ODKAZILO V NASLEDNJIH VASEH
REVIR GRAD : Jožef Cigan








VEČESLAVCI, 4. 12. 2020 petek,
SOTINA, 7.12.2020, ponedeljek,
SV. JURIJ, 8.12.2020 torek,
ROGAŠOVCI, 9.12.2020 sreda,
SERDICA, 10.12.2020 četrtek,
NUSKOVA, 11.12.2020 petek.

ZARADI EPIDEMIOLOŠKIH RAZMER, SE JE POTREBNO
PREDHODNO NAJAVITI PO TELEFONU 041 657 833, DA SE
DOGOVORIMO ZA URO ODKAZILA Z VSAKO STRANKO POSEBEJ.
Označevanje drevja za posek – ODKAZILO je po 17. členu Zakona o gozdovih
(Ur.I.RS 30/93) OBVEZNO , zato prosimo lastnike gozdov, da pred sečnjo v svojih
gozdovih odkazilo tudi opravijo. S seboj prinesite DOKUMENT S KATERIM LAHKO
IZKAŽETE LASTNIŠTVO (parcelne številke). Uradne ure revirnega gozdarja so od
ponedeljka do petka od 7. do 8. ure na sedežu KRAJEVNE ENOTE G. PETROVCI, G.
PETROVCI 31d. Telefon 55-69-044 ali 041 657 833. ODKAZILO JE BREZPLAČNO

NARAVA NI ODLAGALIŠČE ODPADKOV
Vse več je odpadkov v naravi: ob cestah, na travnikih, v gozdovih.Za okolje, v
katerem živimo, in za naravo, ki jo imamo za svoje zavetje še posebej v težkih
časih, smo dolžni skrbeti. Vsak posameznik mora prispevati svoj delež k
urejenemu, čistemu in prijetnemu bivalnemu in naravnemu okolju. Ne le, da z
odlaganjem smeti na neprimernih mestih škodimo naravi in drugim
prebivalcem občine, prekomerno in po nepotrebnem obremenjujemo tudi
zaposlene v javnih podjetjih, ki vsakodnevno skrbijo za urejenost vasi in
okolice, PROSIMO VAS, DA JAVNIH POVRŠIN NE ONESNAŽUJETE

Z ODPADKI IN NE ODLAGATE KOSOVNIH ODPADKOV NA DIVJA
ODLAGALIŠČA! Posebna prošnja pa velja tudi lastnikom psov, da med
sprehajanjem psov poskrbijo za odstranitev pasjih iztrebkov.

Krajevni organizaciji rdečega križa Rogašovci in Pertoča vabita

SOCIALNO OGROŽENE OBČANE, DA PRIDEJO PO PAKETE
Z ŽIVILI, V TOREK, 8. 12. 2020, V PROSTORE VGD NUSKOVA.
Razdeljevanje paketov bo potekalo po naslednjem razporedu:
od 12. do 12.45 za vasi Ropoča, Pertoča, Večeslavci,
od 12.45 do 13.30 za vasi Sv. Jurij, Rogašovci, Kramarovci, Ocinje
od 13.30 do 15. za vasi Nuskova, Sotina, Serdica, Fikšinci.

Po pakete pridite le, če ste zdravi. Obvezna je uporaba
zaščitne maske, izogibanje tesnim stikom z ljudmi ter
upoštevanje varne razdalje min. 2 m!
POVABILO K SODELOVANJU PRI NASTAJANJU NOVE
ŠTEVILKE OBČINSKEGA GLASILA GORIČKI VRH

Spoštovane občanke in občani!
Vabimo Vas, da s svojimi prispevki tudi letos sodelujete pri
nastajanju nove številke Goričega vrha, katerega »rdeča nit« bo
tokrat » Naš vsakdan v času koronavirusa «. Sodelujte s
prispevki, ki naj bodo spodbudni in naravnani pozitivno ob sicer
spremenjeni realnosti. Zagotovo so v času zaustavitve javnega
življenja nastale zgodbe, pesmi, recepti, novi konjički,
humoreske... Društva ste se znašla pred izzivom, kaj in kako
dejavnosti peljati naprej tudi v tem času. Podelite z nami Vaše
izkušnje in k prispevku, ki naj bo zapisan v elektronski obliki,
posebej pripnite 4 fotografije.
Vsi, ki imate veselje do fotografiranja, ste vabljeni, da sodelujete
tudi pri nastajanju naslovnice in fotoreportaže na izbrano temo.
Prispevke pošljite čim prej, najpozneje pa do 19. 2. 2021 na
naslov: suzana.fickomatko@gmail.com.
Uredniški odbor za pripravo glasila »Gorički vrh«

