
  

V Pomurju je bila z namenom podpore in pomoči potencialnim 
podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki se 
srečujejo s podjetniškimi izzivi na celotnem območju pomurske regije, 
vzpostavljena poslovna točka z nazivom »SPOT svetovanje 
Pomurje«.  
Sedež SPOT svetovanje Pomurje j e na Lendavski ulici 5a, 9000 
Murska Sobota, 3. nadstropje (za Zavarovalnico Triglav). 
Uradne ure so v ponedeljek, torek in petek od 8.00 – 14.00 ure in v 
sredo od 8.00 – 17.00 ure.  
Svetovalci: 

- Iris Lanščak, Razvojni center Murska Sobota, 040 504 500, 
iris.lanscak@rcms.si  

- Tine Novak, Razvojni center Murska Sobota, 070 500 617, 
tine.novak@rcms.si 

- Roman Wolf, Pomurska gospodarska zbornica, 02 521 36 50, 
roman.wolf@gzs.si 

- Renata Stanko, OOZ Murska Sobota, 041 747 550, 
renata.stanko@ozs.si  

_______________________________________________________ 
 
Prostovoljno gasilsko društvo Krašči je kupilo avtomatski defibrilator. 
Defibrilator je namenjen vsem v Kraščih in bližnji okolici in ga lahko 
uporabite kadarkoli je potrebno oživljati. Defibrilator je nameščen v 
omarici ob vhodu v gasilsko vaški dom Krašči in je dostopen 24 ur 
vse dni v letu. Omarica, v kateri je defibrilator, je osvetljena, 
ogrevana in pod alarmom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
 

 
 
 

Turmanova kmetija 
vabi na 

 
             4. MOZAIK GORIČKIH DOBROT 

 
 

V NEDELJO, 18. 11. 2018, OB 11. URI PRI TURMANOVI  
KMETIJI  OB CERKVI SVETE HELENE NA PERTOČI 

 
Skupaj z gostinskimi ponudniki Goričkega bodo poskrbeli za dobrote in 
tradicionalne jedi iz domačih Turmanovih pridelkov. Na svoj račun bodo 
prišli tudi ljubitelji ʺgrajovega zeldžaʺ. Obiskovalci bodo lahko obiskali 
stojnice z domačimi izdelki in ʺzanimivimiʺ prodajalci. Za dobro vzdušje 
bodo poskrbeli gostje: Andi Sobočan, FS Beltinci. 
info: turmanova.kmetija@gmail.com 
________________________________________________________ 

Zveneči boben, društvo za sonaravni razvoj in srečno življenje 
vabi na  

 
DAN HVALEŽNOSTI  

 
V NEDELJO, 18. 11. 2018. OB 16. URI   

V KULTURNO DVORANO OBČINE ROGAŠOVCI. 
 
Program: 
ob 16. - predavanje konoplja in zdravje. O konoplji in njeni uporabi v 
zdravilne namene bo predavala ena najvidnejših strokovnjakinj za 
konopljo, doc.dr. Tanja Bagar, direktorica Inštituta ICANNA in 
predsednica strokovnega sveta Mednarodnega inštituta za 
kanabinoide, dobitnica nagrade Horus 2016 za družbeno odgovornost. 
ob 18. - navdih za spremembe 
 Vstop prost! 
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