Dramska skupina Močnikovi
praznuje letos 15 let uspešnega delovanja.

OBVESTILO
Minimalni standard ravnanja z odpadki v Občini Rogašovci vključuje
zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov, ki se izvaja vsak drugi
ponedeljek in torek v mesecu.
Standard vključuje tudi zbiranje kosovnih odpadkov po sistemu na klic in
pomeni, da lahko povzročitelji s pisno naročilnico enkrat letno naročite
odvoz do 2 m3 kosovnih odpadkov ter električne in elektronske opreme,
kar pa je že vključeno v ceno ravnanja z odpadki. Naročilnica je
objavljena na spletni strani www.saubermacher-komunala.si , dobite pa jo
lahko tudi na občini.
Praznjenje zabojnikov na ekoloških otokih oziroma t. i. zbirnih mestih se
izvaja 13 krat na leto, od meseca februarja pa ostajajo na teh mestih
samo zabojniki, namenjeni zbiranju stekla.
Akcija zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev se še
naprej izvaja enkrat letno, del minimalnega standarda ravnanja z odpadki
je tudi ločeno zbiranje papirja v zabojnikih, katerega odvoz poteka 13
krat na leto, zabojnik pa lahko gospodinjstva naročite na občini ali pa ga
brezplačno prevzamete na sedežu podjetja Saubermacher - Komunala
Murska Sobota d.o.o., Noršinska ulica 12, 9000 Murska Sobota. Za
zbiranje embalažnih materialov ste gospodinjstva že prejela določeno
število prozornih vreč za leto 2015.
Vsako gospodinjstvo, ki je vključeno v organiziran odvoz odpadkov ima
tudi možnost koriščenja Centra za ločeno zbiranje odpadkov Serdica, ki je
odprt vsako sredo od 15.00 do 17.00 ure in vsako četrto soboto v mesecu
od 10.00 do 12.00 ure. V centru se zbirajo tudi uporabna oblačila,
posteljnina, namizni tekstil, kuhinjsko perilo in čevlji. Oddani tekstilni
izdelki morajo biti čisti in še uporabni, saj se zbirajo za namen nadaljnje
uporabe oziroma predelave.
Občinska uprava

Obletnico bomo proslavili na

NEDELJSKEM VESELEM POPOLDNEVU,
1. MARCA 2015, OB 15. URI
V KULTURNI DVORANI OBČINE ROGAŠOVCI.
Na praznovanje smo povabili prijatelje:
-

KROŠKE TIKVI iz Kroga (Župan na obisku)

-

HUMORISTIČNA SKUPINA NEMAKI iz Sela (Halo? Halo!)

-

VESELI PAJDAŠI iz Števanovec (Čonaklen)

-

MOČNIKOVI pa se bomo predstavili z novim skečem
LJUBLJANSKA FRAJLA.

Program bosta povezovala MACHO IN MEJKE, polovica iz Skakovec
in druga polovica iz Slaveč.
Lepo vabljeni, skupaj z vami, našimi zvestimi obiskovalci, bo naše
praznovanje še lepše.

