
 

 

 VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 
2020/2021  

 
Osnovna šola Sveti Jurij vabi k vpisu predšolskih otrok v enote vrtca pri 
OŠ Sveti Jurij za šolsko leto 2020/2021 z možnostjo vključitve otroka s 1. 
9. 2020, ali kasneje. 
Vpis bo potekal na OŠ SVETI JURIJ v pisarni svetovalne delavke in 
pomočnice ravnatelja vrtca (ga. Anita Fartek), in sicer: od 30. 3. – 3. 
4. 2020, po naslednjem časovnem razporedu: 

 

 ponedeljek, 30. 3. 2020 od 9.do 14.30 ure, 

 torek, 31. 3. 2020 od 10. do 15. ure, 

 sreda, 1. 4. 2020 od 7. do 14.30 ure, 

 četrtek, 2. 4. 2020 od 10. do 17. ure, 

 petek, 3. 4. 2020 od 7. do 14. ure. 

  
Za dodatne informacije in vprašanja pokličite na telefonsko številko:02 55 
98 775 (psihologinja Anita Fartek).  
V kolikor bo v času načrtovanega vpisa v vrtec za šolsko leto 
2020/2012 še veljala začasna prekinitev izvajanja vzgojno-
izobraževalne  dejavnosti (da bo vrtec zaprt) zaradi preprečitve 
širjenja nalezljive bolezni COVID19, bomo vpis v vrtec prestavili na 
drug termin. O morebitnem novem terminu vas bomo obvestili. V 
kolikor bo vrtec  30. 3. 2020 odprt, bomo vpis izvedli tako kot je 
načrtovano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV V ZABOJNIKU 
 

V želji, da zmanjšamo količino odpadkov, ki jo odlagamo na 
odlagališču in s tem posledično podaljšamo življenjsko dobo 
odlagališča, biološke odpadke pa posredujemo v predelavo v kompost 
in druge nove proizvode, vas ponovno vabimo, da se vključite v 
odvoz bioloških odpadkov s 120 l ali 240 l zabojnikom rjave barve. 
V njega lahko odložite zeleni vrtni odpad, zlasti odpadno vejevje, travo, 
listje, staro zemljo lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, steljo malih 
rastlinojedih živali, lesni pepel itd., ter kuhinjske odpadke, zlasti 
zelenjavne in sadne odpadke vseh vrst, jajčne lupine, kavno usedlino, 
filter vrečke, pokvarjene prehrambne izdelke brez embalaže, kuhane 
ostanke hrane, ki niso v tekočem stanju, papirnate robčke, brisače in 
papirnate vrečke itd. 
Zabojnik za ločeno zbiranje bioloških odpadkov dobi povzročitelj 
odpadkov v brezplačno uporabo. Odvoz bioloških odpadkov se 
bo vršil od aprila do oktobra 1x tedensko in od novembra do 
marca 14-dnevno.  
Vsa gospodinjstva, ki ste zainteresirana za ločeno zbiranje 
bioloških odpadkov prosimo, da nas pokličete na 02 55 88 814 ali 
podjetje Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. (T: 02 
526 84 51, E: info@saubermacher-komunala.si). 

 
Občina Rogašovci in Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o.  

 
OBVESTILO 

 
Skupna vstopna točka za odvzem brisa pri sumu na okužbo z 
virusom COVID-19 v pomurski regiji je lokacija Zdravstvenega 
doma Murska Sobota, Grajska 24 (prostori Patronažne službe in 
zabojnik – vhod s Kopališke ulice).  Pacient s sumom okužbe 
mora najprej kontaktirati osebnega zdravnika. O napotitvi 
pacienta na vstopno točko je potrebno predhodno obvestiti na tel. 
številko 02 512 3804 (napotena oseba prejme navodila o načinu in 
času prihoda na vstopno točko za odvzem brisa). 

 
 

 

http://www.vrtci.org/vabimo-k-vpisu-predsolskih-otrok-za-solsko-leto-20132014/
http://www.vrtci.org/vabimo-k-vpisu-predsolskih-otrok-za-solsko-leto-20132014/


 

 

 
Obveščamo vas, da se bodo tehnični pregledi traktorjev in traktorskih  
priklopnikov v občini Rogašovci opravljali po naslednjem razporedu: 
 

1.   Agroservis TP Murska Sobota: 

- v ČETRTEK, 26. 3. 2020, od 8. do 12. ure v Svetem Juriju  

- v SOBOTO, 28. 3. 2020, od 8. do 15. ure v Nuskovi  

- v SOBOTO, 4. 4. 2020, od 8. do 15. ure na Pertoči. 

2.    AMZS d.d. Muska Sobota: 

- v SOBOTO, 28. 3. 2020, od 7. do 15. ure v Serdici (pri VGD 

Serdica) 

- v SREDO, 1. 4. 2020, od 8. do 16. ure v Večeslavcih  (pri Mega 

baru), 

3.   AC Andrejek: 

- v SOBOTO, 21. 3. 2020, od 12.30 do 17. ure v Sotini (pri 

gostilni Valec), 

- v PONEDELJEK, 23. 3. 2020, od 8. do 11. ure v Serdici (pri  

Gasilko baru), 

- v PETEK, 27. 3. 2020, od 8. do 13. ure v Svetem Juriju (pri 

trgovini Spar), 

- v SOBOTO, 28. 3. 2020, od 8. do 12. ure v Nuskovi (pri VGD 

Nuskova). 

 


