
 
 

 
 
 
 
Dom starejših  Elizabeta v mesecu aprilu razširja svojo 
dejavnost z novo storitvijo dnevno varstvenega centra za 
starejše. Ta storitev predstavlja nadgradnjo obstoječe 
ponudbe na področju varstva starejših in je namenjena 
osebam, starejših od 65 let, ki si želijo imeti varstvo v času 
od 6.30 ure zjutraj pa do 16.30 ure popoldan. Storitev se 
izvaja vsak dan, razen ob sobotah in nedeljah ter praznikih. 
Storitev je namenjena predvsem tistim starostnikom, ki rabijo 
varstvo čez dan, ko so sorodniki v službah in ne morejo 
ustrezno poskrbeti za njih, vseeno pa bi radi še nekaj časa 
preživeli v domačem okolju. Tudi iz vidika stroškov, je ta 
storitev sprejemljivejša, posebej v prehodnem obdobju do 
namestitve v domsko oskrbo, saj je cenejša od celodnevne 
namestitve v domu za 30 do 40 %. V samo storitev je 
vključena tudi prehrana (zajtrk, kosilo in malica), med 
bivanjem v dnevnem centru pa se uporabniki vključujejo tudi 
v prostočasne aktivnosti in dejavnosti, ki potekajo v Domu. V 
dnevnem centru so prostori kot so kuhinja, dnevni prostor s 
počivalniki, knjižnica, televizijski kotiček, lastne sanitarije, 
soba s posteljami za počitek, zunanja terasa, itn.  
Morebitni zainteresirani naj se oglasijo ali pokličejo v enoto 
Elizabeta, kjer bodo pri vodji enote Petri Žunko lahko prejeli 
vse potrebne informacije. Informacije lahko dobite na 
naslednjih kontaktih:  Tel.: 02 55 88 631, Fax.: 02 55 88 640 
ali petra.zunko@dsrakican.si  
V petek, 24. aprila 2015, bo dan odprtih vrat Doma 
Elizabeta in otvoritev dnevnega centra za starejše.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

OBVESTILA  
 

Obveščamo vas, da 
1.  bo tudi v mesecu aprilu v okviru delovanja Medobčinske 

inšpekcije in redarstva z namenom približevanja 
inšpekcijske službe občanom v sejni sobi Občinske 
uprave Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 
Rogašovci, dne 1. 4. 2015 od 13.00 do 15.00 ure 
prisoten inšpektor. V kolikor imate kakršnekoli težave, ki 
se tičejo medobčinske inšpekcije in redarstva, se lahko v 
navedenem terminu oglasite pri njem, 

 
2.  od 15. 3. 2015 velja Zakon o ukrepih za uravnoteženje 

javnih financ občin (ZUUJFO) (Uradni list RS, št. 
14/2015), ki za izdajo potrdila o namenski 
rabi  občinam nalaga zaračunavanje upravne takse v 
višini 22,66 EUR, 

 
3.   bo Pomurski Avtocenter d.o.o. Murska Sobota opravljal 

tehnične preglede traktorjev in traktorskih priklopnikov v 
občini Rogašovci po naslednjem razporedu: 

- v SOBOTO, 28. 3. 2015, od 8. do 16. ure v Nuskovi, 
- v PONEDELJEK, 30. 3. 2015, od 8. do 16. ure v Svetem 

Juriju, 
- v SOBOTO,  11. 4. 2015, od 8. do 16. ure na Pertoči, 

 
4. bo Center za socialno delo Murska Sobota 

 V ČETRTEK, 2. 4. 2015, od 13. do 14. ure v prostorih 
kulturne dvorane občine Rogašovci  Svetem Juriju 
13 b, izvajal socialno varstveno storitev prva 
socialna pomoč. 
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PREDPRAZNIČNA TRŽNICA 

 
Zavod za turizem, kulturo in prosti čas Goričko vas vabi 

 
 NA PREDPRAZNIČNO TRŽNICO,  

KI BO V NEDELJO, 29. MARCA 2015, OD 8.30 DO 10.30  
URE NA TRGU SV. JURIJA.  

Možno bo kupiti kruh, bučno olje, velikonočno dekoracijo, nakit, 
mesnine, … 

________________________________________________
TURISTIČNO DRUŠTVO ROGAŠOVCI VABI 

NA POHODNI IZLET NA VELIKO PLANINOV PETEK, 1. 
MAJA 2015,  Z ODHODOM  AVTOBUSA OB 5.30 IZPRED 

OŠ SV. JURIJ. 

Cena: 13 EUR na osebo. 
PRIJAVITE SE LAHKO DO 15. 4. 2015 NA: 041 297 277 (Daniel 
Gaber). 
________________________________________________ 

VABILO 
 

KTD SONČNICA PERTOČA VABI NA 
 

 TRADICIONALNO PRIREDITEV MATERINSKI DAN,  
KI BO V SOBOTO, 28. 3. 2015, OB 18. URI  

V PROSTORIH GASILSKO VAŠKEGA DOMA 
 NA PERTOČI. 

 
Za veselo vzdušje bodo poskrbeli otroci podružnične osnovne šole 
Pertoča in otroci iz vrtca Pertoča, moški  pevski zbor Rožmarin, 
mešani pevski zbor Sv. Helene, moški kvintet KPD Rogašovci ter 
gostje KUD Maruševec iz  Hrvaške z bogatim kulturnim 
programom. Po prireditvi sledi  druženje nastopajočih in vseh 
obiskovalcev prireditve s pogostitvijo. 
 

 

Po uspešni premieri se ekipa (MACHO IN MEJKE ter Miki 
Roš) s Pogrebom seli po ustaljenih tirih, tokrat v 
Rogašovce. 

Si lahko zamislite, kaj vse se lahko godi, ko dva 
profesionalna pogrebna govornika ne vesta koga bodo 
pokopali? Pogreb bi že moral biti, pri grobu se godi 
marsikaj, v mrliški vežici pa težava za težavo. Na tej 
težavni poti se nam počasi riše obraz pokojnika, v katerem 
najdemo mnogo aktualnega z naše politične scene. Pa še 
marsikaj drugega vas čaka v tej satirični komediji. 

Igrajo: Boštjan Sinic – MEJKE, Matej Mertük – MACHO, 
Milivoj Roš – MIKI, Scenarij in režija: Milivoj Roš - MIKI 

 
PREDSTAVO Z NASLOVOM 

 P O G R E B 
 

si boste lahko ogledali v 
NEDELJO, 29. MARCA 2015, ob 18. uri  V 

KULTURNI DVORANI OBČINE ROGAŠOVCI. 
 

Vstopnice (5 EUR) lahko v predprodaji kupite v  CAFFE 
DOBRINA  Rogašovci  in v ŠTRUČKI  Rogašovci ter eno 
uro pred predstavo, v kolikor bo ostalo na razpolago 
še kaj vstopnic iz predprodaje. Zaradi velikega 
zanimanja za predstavo, si vstopnice zagotovite že v 
predprodaji. 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/dobrina.net

