Krajevni organizaciji rdečega križa Rogašovci in Pertoča vabita
SOCIALNO OGROŽENE OBČANE, DA PRIDEJO PO PAKETE Z
ŽIVILI, V SOBOTO, 15. MAJA 2021, V PROSTORE VGD NUSKOVA.
Razdeljevanje paketov bo potekalo po naslednjem razporedu:
od 7.30 do 8.00 za vasi Ropoča, Pertoča, Večeslavci,
od 8. do 8.30 za vasi Sv. Jurij, Rogašovci, Kramarovci, Ocinje
od 8.30 do 9.00 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!
Rdeči križ Slovenije – OZ M. Sobota vabi na
KRVODAJALSKO AKCIJO,
KI BO V PONEDELJEK, 24. 5. 2021, OD 7.30 do 11. ure v
KULTURNI DVORANI OBČINE ROGAŠOVCI, SVETI JURIJ 13 B.
Zaradi trenutnega stanja glede epidemije koronavirusa vas
prosimo, da predhodno pokličete in se naročite na darovanje krvi
na telefonske številke 041 331 063 (Agica Recek) ali 031 466 603
(Marija Mekiš), in sicer do 23. 5. 2021.
Vsem krvodajalcem se že vnaprej zahvaljujemo za odziv, razumevanje
ter upoštevanje vseh preventivnih zaščitnih ukrepov.

V glasilu Gorički vrh na strani 24 nam je v prispevku Kulturno
društvo Rogašovci zagodel tiskarski škrat. Avtorica prispevka ni
Agica Recek, ampak Julijana Meckar, predsednica društva.
Uvodni tekst pa bi se moral glasiti:
"Leto, ki se je izteklo, je bilo posebno. Prikrajšalo nas je za
marsikateri lep trenutek, hkrati pa smo imeli priložnost, da
razmislimo o sebi in o stvareh, ki nas bogatijo."
Avtorici, Julijani
opravičujemo.

Meckar,

se

za

nastalo

napako

iskreno

Urednica Suzana Ficko Matko

Glasbena šola Murska Sobota
vabi k
vpisu novincev v šolsko leto 2021/2022 v Glasbeno šolo
Murska Sobota v dislocirani oddelek Sveti Jurij

OBVEST ILO
ZBIRANJE NEVARNIH IN POSEBNIH ODPADKOV V OBČINI
ROGAŠOVCI BO V SOBOTO, 15. 5. 2021.
Od 8.00 do 9.15 ure SOTINA - gasilski dom
Od 9.30 do 10.45 ure NUSKOVA - gasilski dom
Od 11.00 do 12.30 ure SV. JURIJ - gasilski dom
Od 12.45 - 14.00 ure PERTOČA - pri cerkvi
Zbiranje bo izvedeno le za odpadke, ki
gospodinjstvih.

v

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



Preizkus glasbene nadarjenosti, bo v torek, 25. maja 2021 med
16. in 18. uro v prostorih Osnovne šole Sv. Jurij.
Preizkus poteka na način, da kandidat zapoje pesmico po lastni izbiri,
nato pa se preizkusi še sposobnost posnemanja tonov ter melodičnih
in ritmičnih motivov. Udeleženci bodo o rezultatih obveščeni po pošti
najpozneje en teden po preizkusu. Vpis sprejetih kandidatov bo
potekal 2. in 3. junija 2021 v tajništvu Glasbene šole Murska Sobota,
na Cvetkovi ul. 2c, od 9. do 17. ure. Kandidati za preizkus glasbene
nadarjenosti izpolnijo spletno prijavnico, ki je odprta do 20. 5. 2021.

nastajajo






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 z nečistimi rokami.
 Redno in temeljito si umivajte roke ali uporabljajte
namensko razkužilo za roke.
 Uporabljajte zaščitno masko.
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@saubermacherkomunala.si .

