OBVEST ILO
ZBIRANJE NEVARNIH IN POSEBNIH ODPADKOV V OBČINI
ROGAŠOVCI BO V SOBOTO 16. 5. 2020
Od 8.00 do 9.30 ure SOTINA - gasilski dom
Od 9.30 do 11.00 ure NUSKOVA - gasilski dom
Od 11.00 do 12.30 ure SV. JURIJ - gasilski dom
Od 12.30 - 14.00 ure PERTOČA - pri cerkvi
Zbiranje bo izvedeno le za odpadke, ki nastajajo
gospodinjstvih.

Krajevni organizaciji rdečega križa Rogašovci in Pertoča vabita

SOCIALNO OGROŽENE OBČANE, DA PRIDEJO PO PAKETE
Z ŽIVILI, V TOREK, 19. MAJA 2020, V PROSTORE VGD
v

Pomembna navodila občanom glede izvedbe akcij zbiranja
nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev:








Zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa (SARS-CoV-2)
bo na zbirnih mestih veljal prilagojen režim prepuščanja
odpadkov.
Občani morajo pri prepuščanju odpadkov upoštevati navodila
izdana s strani NIJZ:
 Izogibajte se tesnim stikom z ljudmi in upoštevajte varno
razdaljo – min. 2 metra.
 Upoštevajte pravilno higieno kašlja.
 Ne dotikajte se nosu, ust in oči.
 Redno in temeljito si umivajte roke ali uporabljajte
namensko razkužilo za roke.
 Priporočamo uporabo obraznih zaščitnih mask.
V primeru, da sumite na okužbo z novim koronavirusom ostanite
doma in se akcije ne udeležite.
Na zbirnem mestu upoštevajte navodila ekipe, ki prevzema
odpadke.
Nevarne in posebne odpadke ustrezno pripravite in presortirajte
že doma, da bo prepuščanje
odpadkov na zbirnem mestu potekalo varno in čim bolj hitro.
Za dodatne informacije lahko pokličete na podjetje Saubermacher
– Komunala Murska Sobota d.o.o. na telefonsko številko 02 526
84 56 ali pošljete sporočilo na elektronski naslov
info@saubermacher-komunala.si .

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!
OBVESTILO – DRŽAVNI UKREPI KMETIJSKE POLITIKE ZA
LETO 2020 – SUBVENCIJE
ZBIRANJE VLOG: od 28. 4. 2020 do 15. 6. 2020 obvezno s
predhodnim naročilom za vnos pri svetovalcu.
UREDITEV GERKOV: pred vnosom subvencijske vloge je potrebno
vsa zemljišča urediti na Upravni enoti.
POTREBNA DOKUMENTACIJA OZ. PODATKI: kolobar oz. glavni
posevki za l. 2020, število in kategorija živali na dan 1. 2. 2020,
dosevki in prezimne rastline, za tiste ki so v KOPOP-u.
Več informacij: Slavko KRPIČ, Javna služba za kmetijsko
svetovanje CANKOVA, Cankova 35, 9261 Cankova, 02 540 13 51,
031 703 624, slavko.krpic@kgzs-ms.si.
Na vnos zbirnih vlog pridite le, če ste zdravi. Upoštevati je
potrebno vse varnostne ukrepe NIJZ (obvezna obrazna zaščitna
maska, varnostna razdalja…)!

