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Obveščamo vas, da bomo s 1. 11. 2015 v Centru za zbiranje
odpadkov Serdica začeli izvajati identifikacijo povzročiteljev odpadkov
s pomočjo črtne kode. In kako ta sistem deluje? Povzročitelj
odpadkov se bo ob prihodu v zbirni center identificiral s pomočjo
črtne kode, ki se nahaja na odrezku položnice. Iz odrezka zadnjega
računa bo skrbnik zbirnega centra odčital črtno kodo in na ta
način preveril, če je gospodinjstvo vključeno v organizirano zbiranje
odpadkov in s tem upravičeno do uporabe zbirnega centra.
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Zavod za turizem, kulturo in prosti čas Goričko
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VAS VABI NA
DOMAČO TRŽNICO, V NEDELJO, 25. OKTOBRA 2015, OD
8.00 DO 11.00 URE NA TRGU SV. JURIJA.
Možno bo kupiti nagrobne aranžmaje, nagrobne sveče, ptičje
hišice, kruh, med, marmelado, bučno olje, žganja, domač kis,…
__________________________________________________
POVABILO
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Moška vokalna skupina Kulturno prosvetnega društva
Rogašovci, vabi nove pevce (moške), ki imajo dober posluh in
veselje do zborovskega petja, da se nam pridružijo. Informacije
na telefon 041 758 591.
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