
 
 

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, 25. 3. 2021, od 8. do 10.30 ure v Svetem Juriju  

- v SOBOTO, 27. 3. 2021, od 8. do 15. ure v Nuskovi  

- v SOBOTO, 10. 4. 2021, od 8. do 15. ure na Pertoči. 

2.    AMZS d.d. Muska Sobota: 

- v SOBOTO, 27. 3. 2021, od 7. do 15. ure v Serdici (pri VGD 

Serdica) 

- v ČETRTEK, 1. 4. 2021, od 8. do 16. ure v Večeslavcih  (pri 

Mega baru), 

3.   AC Andrejek: 

- v SREDO, 24. 3. 2021, od 8. do 12. ure v Svetem Juriju (pri 

trgovini Spar), 

- v ČETRTEK, 25. 3. 2021, od 8. do 12. ure v Nuskovi (pri VGD 

Nuskova) 

- v PETEK, 26. 3. 2021, od 11. do 14. ure v Sotini (pri gostilni 

Valec), 

- v PETEK, 26. 3. 2021, od 8. do 10. ure v Serdici (pri  Gasilko 

baru), 

- v ČETRTEK, 8. 4. 2021, od 16. do 19. ure na Pertoči (na placu 

pred cerkvijo) 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 

VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 
2021/2022 

 
OSNOVNA ŠOLA Sv. Jurij vabi k vpisu predšolskih otrok v enote 
vrtca pri OŠ Sv. Jurij za šolsko leto 2021/2022 z možnostjo 
vključitve otroka s 1. 9. 2021 ali kasneje. 

Vpis bo potekal na OŠ SVETI JURIJ v pisarni svetovalne delavke 
in pomočnice ravnatelja vrtca (ga. Anita Fartek), in sicer: 

 od 15. 3. – 19. 3. 2021, po naslednjem časovnem razporedu: 

 ponedeljek, 15. 3. 2021: 7.30 – 11.30 ure;  

 torek, 16. 3. 2021: 7.00 – 15.00 ure; 

 sreda, 17. 3. 2021: 9.30 – 17.00 ure; 

 četrtek, 18. 3. 2021: 7.30  – 14.30 ure; 

 petek, 19. 3. 2021: 7.00 – 14.00 ure. 
 

Pred vstopom v šolo je potrebno upoštevati vsa varnostno 
higienska priporočila (obvezna uporaba zaščitnih mask, razkuževanje 
rok, vzdrževanje distance). Naprošamo vas, da se vpisa udeleži le en starš, 

brez otrok in da k vpisu pridejo le starši, ki nimajo zdravstvenih zadržkov. Če 
je le možno, vas naprošamo, da se starši na vpis najavite na spodaj 
navedeni telefonski številki oziroma preko elektronske pošte. Vlogo za 
vpis boste prejeli pri svetovalni delavki vrtca, najdete pa jo tudi na spletni 
strani vrtca. Za vpis potrebujemo osebne podatke otroka in staršev. 
  
Za dodatne informacije in vprašanja smo Vam na voljo na telefonski 
številki: 02/ 55 98 775 (psihologinja Anita Fartek). 
V kolikor bi se epidemiološke razmere poslabšale in vpis ne bi mogli 
izvesti v načrtovani obliki, vas bomo o spremembah izvedbe vpisa 
pravočasno obvestili.  

 


