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VELIKONOČNA TRŽNICA 
 

Zavod za turizem, kulturo in prosti čas Goričko vas vabi 
 

 NA VELIKONOČNO TRŽNICO,  
KI BO V NEDELJO, 20. MARCA 2016, OD 8.00 DO 11.00  

URE NA TRGU SV. JURIJA.  
Možno bo kupiti domačo šunko, domače mesne dobrote, domač 
kruh, pašteto, zaseko, domačo bučno olje, kis, košare za žegenj, 

hren, jajca, velikonočne aranžmaje … 
____________________________________________________ 

OBVESTILO – SVITOVE KONTAKTNE TOČKE 
 

Svitove kontaktne točke so posameznikom na razpolago glede 
vprašanj vezanih na Program Svit - Državni program presejanja in 
zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem 
črevesu in danki. Od leta 2011 deluje Svitova kontaktna točka na 
sedežu Zdravstvenega doma Murska Sobota, na novo pa sta 
vzpostavljeni še dve - na Goričkem, kjer je odzivnost v Program 
Svit še zmeraj žal najslabša. 
 
LOKACIJE IN KONTAKTI DELOVANJA SVITOVIH TOČK: 
1. ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA 
    Sandra Gaber Flegar, Zdravstvenovzgojni center 
    SREDA: 13.00 - 14.00 (tudi ostale delovne dni možen kontakt     
    po telefonu ali e-pošti), telefon: 030 641 514 ali (02) 534 13 94  
    E-pošta: zvc@zd-sm.si 
2. ZD MS, ZDRAVSTVENA POSTAJA GRAD 
    Livijana Šnepf, Referenčna ambulanta 

    PONEDELJEK: 15.00 - 16.00,  
    TELEFON: (02) 553 10 08 ali (02) 621 36 78 
3. ZD MS, ZDRAVSTVENA POSTAJA GORNJI PETROVCI 
    Nataša Fujs Puhan, Referenčna ambulanta 

    TOREK: 12.00 - 13. 00 
    TELEFON: (02) 621 36 63 
 

 

 
 

 

 
 

ZBIRALNA AKCIJA OEEO (odpadne električne in 
elektronske opreme) 

 

Na OŠ Sveti Jurij bodo izvedli zbiralno akcijo OEEO v 
sodelovanju s podjetjema Saubermacher - Komunala in ZEOS.  
 
Zbiralna akcija bo potekala od 14. 3. do 20. 4. 2016. 
 
 Na šolo lahko prinesete manjše aparate, sijalke in baterije, 
seznam je izobešen na vhodnih vratih osnovne šole. Ostali 
VEČJI tovrstni odpadki pa se bodo zbirali V ZBIRNEM CENTRU 
V SERDICI.   
Na šoli so palete za manjše aparate nameščene poleg vhoda v 
kuhinjo, v eko kotičku pa so zaboji za zbiranje baterij, sijalk ter 
manjših aparatov.  
Zbiralna akcija je tekmovalne narave, zato je zaželjeno, da 
količino in vrsto odpadkov, ki jo boste prinesli ali oddali na 
ekološkem otoku v Serdici, vpišete na list pri informatorju na 
matični šoli (na podružnični OŠ v Pertoči ter vrtcu bo prav tako 
list za seznam) ali sporočite na elektronski naslov 
katarina.sluga@ossvj.si. Zbrana količina se ob vsakodnevno 
vnašala v portal.  
___________________________________________________ 

OBVESTILO KMETOVALCEM - DRŽAVNI UKREPI  
KMETIJSKE POLITIKE ZA LETO 2016 

 

Kmetijska svetovalna služba ponovno obvešča vse 

kmetovalce, da si pri svojih kmetijskih svetovalcih čim prej 

uredijo vse postopke za vlaganje zbirnih vlog za subvencije 

za leto 2016 (zadnji rok za oddajo vlog je 6. 5. 2016). Zadnje 

predavanja za vstop v KOPOP bo, 22. 4. 2016, ob 9. uri na 

KGZS v Murski Soboti, Štefana Kovača 40.  
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