
 
SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI 

 

Tudi letos želimo izpeljati veliko spomladansko čistilno akcijo, ki smo jo tokrat poimenovali 

» OČISTIMO DESTINACIJO JERUZALEM SLOVENIJA« 

Že nekaj časa si namreč prizadevamo skupaj z občino Ormož in s Središčem ob Dravi, da 

vzpostavimo skupno blagovno znamko pod imenom »Jeruzalem Slovenija«. Pod tem imenom se bodo 

lahko predstavljali številni posamezniki, ki se ukvarjajo s prodajo domačih pridelkov in izdelkov.  

Z veseljem ugotavljamo, da je za omenjeni projekt veliko zanimanje in, da so posamezniki,  

ki so že vključeni v projekt, tudi iz naše občine. Da bo njihova prepoznavnost na še višjem nivoju smo 

poskrbeli z ureditvijo domače tržnice, ki vedno bolj dobiva potrebno podobo. Veseli smo, da imamo 

družine, ki se odločajo za tovrstno prodajo za katero si želimo, da bi bila  čim širša in prijazna za 

uporabnike. Da pa postanemo prijazna in prepoznavna skupnost je prav, da poskrbimo tudi za lepo in 

urejeno naravo. 

 

VABIMO VAS, DA SE UDELEŽITE ČISTILNE AKCIJE, KI BO POTEKALA  

V PETEK, 5. APRILA, 2019 OD 15.00 DO 17.00 URE. 
 

Glavnina smeti, ki jih želimo pobrati  je ob cestah, v jarkih, ob brežinah, potokih… 
 

Dobimo se na naslednjih zbirnih mestih: 
 

- v centru Svetega Tomaža - pri družini Cvetko v Mali vasi 

- pri Rakovski kapeli - pri Klemenčičevem križu v Gradišču 

- pred Gasilskim domom Trnovci - pri družini Geč na Seniku 

- pri družini Danila Rep v Mezgovcih - pri Črnjavičevem križu v G. Ključarovcih 

- na avtobusnem postajališču Rucmanci - pri Obranovih v Hranjigovcih 

- pri Gasilskem domu Savci - pred gasilskim domom v Koračicah 

- pri kapeli v Bratonečicah - pred vaško kapelo v Pršetincih 

- pri kapeli na Sejancih  

 

Na zbirnih mestih bo poskrbljeno za vreče in rokavice. Prosimo vas, da se vreča z nabranimi smetmi 

odložijo na zbirnih mestih, od koder bo poskrbljen odvoz, ki ga bo opravilo Komunalno podjetje Ormož. 

Za organizacijo akcije bodo poskrbeli Člani Občinskega sveta občine Sveti Tomaž v sodelovanju z 

Lovsko Družino Tomaž. 

Po končani akciji bo za vse udeležence poskrbljeno za malico in napitek. 
 

Spoštovani. Želimo si, da si ta dan vzamete  čas  in se nam pridružite. 

Narava nam bo hvaležna. 

 

Vabljeni v čim večjem številu. 

 

 

Sveti Tomaž, 29. 3. 2019                                                Mirko CVETKO- župan 

 

 


