
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ULIČNA ZBIRALNIKA ZA JEDILNO OLJE  
IN RABLJENA OBLAČILA 

 
Podjetje Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. je v izvedbi akcije 
»Pozabljeni resursi«, ki poteka v sklopu LAS Goričko 2020, na zbirno mesto 
pri Gasilskem domu Sveti Jurij nastavila ulična zbiralnika za zbiranje jedilnega 
olja in rabljenih oblačil. Ulični zbiralnik za jedilno olje je mnogim občanom že 
znan, saj je na tem mestu takšen zbiralnik bil postavljen že od novembra 
2017. Novost pa je zbiralnik za rabljena oblačila, ki je postavljen na novo. 
 
KAJ SODI IN KAJ NE SODI V ULIČNE ZBIRALNIKE: 

V ZBIRALNIK ZA JEDILNO OLJE: 

 

SODI NE SODI 

  uporabljeno jedilno olje   masti in maščobe 

 (toplotno obdelano)   motorna olja 

    voda in druge tekočine 

    jedilni pribor 

    drugi tekoči in trdni  

   odpadki 

    

V ZBIRALNIK ZA RABLJENA OBLAČILA: 

 

SODI NE SODI 

  
vse vrste uporabnih 
oblačil 

  umazana oblačila 

  posteljno perilo   vzglavniki 

  
hišni tekstil, čevlji v 
parih 

  prešite odeje 

  oblačila iz usnja   vzmetnice 

  torbice, plišaste igrače   trde igrače 

  kape, šali, rokavice   dežniki 

 
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 . 
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Zavod za gozdove Slovenije, KE Gornji Petrovci 

 
OBVEŠČA VSE LASTNIKE ZASEBNIH GOZDOV, DA SE BO VRŠILA 

IZBIRA DREVES ZA POSEK – ODKAZILO V NASLEDNJIH VASEH  
 

REVIR GRAD : Jožef Cigan 
 

 SOTINA, 8. 3. 2021, ponedeljek 

 SV. JURIJ, 9. 3. 2021 torek 

 ROGAŠOVCI, 10. 3. 2021 sreda  

 SERDICA, 11. 3. 2021 četrtek 

 NUSKOVA, 12. 3. 2021 petek  

 VEČESLAVCI, 15. 3. 2021 ponedeljek. 

 
ZARADI EPIDEMIOLOŠKIH RAZMER, SE JE POTREBNO PREHODNO 
NAJAVITI PO TELEFONU, DA SE DOGOVORI ZA URO DOKAZILA Z 
VSAKO STRANKO POSEBEJ. 
 
Označevanje drevja za posek – ODKAZILO je po 17. členu Zakona o 

gozdovih (Ur.I.RS 30/93) OBVEZNO , zato prosimo lastnike gozdov, da pred 

sečnjo v svojih gozdovih odkazilo tudi opravijo. S seboj prinesite DOKUMENT 

S KATERIM LAHKO IZKAŽETE LASTNIŠTVO (parcelne številke). Uradne ure 

revirnega gozdarja so od ponedeljka do petka od 7. do 8. ure na sedežu 

KRAJEVNE ENOTE G. PETROVCI, G. PETROVCI 31d. Telefon 55-69-044 

ali 041 657 833. ODKAZILO JE BREZPLAČNO!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBVESTILO – DRŽAVNI UKREPI KMETIJSKE POLITIKE ZA LETO 2021 – 
SUBVENCIJE 

 

Zaradi omejitve zbiranja in epidemije covid – 19, bo v letu 2021 glede 
oddaje zbirne vloge posebno leto in se bomo morali kot do sedaj 
prilagajati dnevnemu stanju, zato vas prosimo, da se prilagajate kot ste 
se v lanskem letu. Nekatere novosti so specifične za določeno kmetijo 
– različne zahteve ( mladi kmetovalec, DŽ, KOPOP….), zato se čim 
prej posvetujte s svojim svetovalcem, ker predavanj v živo kot so bila 
prejšnja leta ne bo!  
PRENOS PLAČILNIH PRAVIC: je potrebno prenesti PP seveda, če 
ste ali boste jemali zemljo v last ali najem do 28. 2. 2021, po novem 
tudi na kmetiji, če se spreminja nosilec, to je novo, za kar ste dobili tudi 
obvestilo iz agencije. Prenos PP po tem datumu se bo upošteval šele 
za leto 2021. 
UREDITEV GERKOV najpozneje dan pred vnosom subvencijske vloge 
je potrebno vsa kmetijska zemljišča urediti, če niso v redu ali pa se je 
gerk – površina spremenila za leto 2021. Kontrola površin po novem 
bodo satelitske slike, ki bodo še bolj natančne, tako da se bo lahko 
mesečno preverjala obdelanost in prisotnost prijavljenih površin.   
PREDAVANJA tradicionalna predavanja po vaseh odpadejo, lahko pa 
se prijavite na predavanje prek aplikacije ZOOM in sicer 18. in 19. 2. 
2021 ob 10. Obvezno se morate predhodno prijaviti  na to povezavo.  
VLAGANJE SUBVENCIJSKIH VLOG bo potekalo kot vsa predhodna 
leta, seveda ob upoštevanju stanja covid - 19 in prilagajanja, ter 
upoštevanja pravil NIJZ glede epidemije. Predhodno je potrebno urediti 
vse potrebno ( UE, če je potrebno urediti gerke, nosilca… ) in se 
naročiti pri svetovalcu. Možnost vnosa in oddaje je od 24. 2. 2021 do 
6. 5. 2021, kot vedno, vas naprošamo, da se prijavite čim prej, da ne 
čakate zadnjega datuma, saj je možno zbirne vloge dopolniti do 31. 5. 
2021, brez odtegljajev. 
 
Še nekaj obvestil KOPOP in EK zahtevki se spet podaljšajo za eno 
leto, vendar se ne smejo zmanjšani ukrepi več kot 10 %, povečati pa 
ne več kot 2 ha oz. 20 % na kmetijo. V ukrepih KOPOP, za nove najete 
površine morate imeti narejene analize tal in pet letne gnojilne načrte. 
Dobrobit živali mora biti odvzeto blato za Koprološko analizo pred 
začetkom paše kot prejšnje leto.  
Vse dodatne specifične odgovore dobite pri svojih svetovalcih oz. na 
telefon 02 540 13 51, 031 703 624, el. naslov: slavko.krpic@kgzs-ms.si 
 


