ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
Območna enota Murska Sobota
KRAJEVNA ENOTA GORNJI PETROVCI

REVIR GRAD : Jožef Cigan

Obveščamo vas, da bo tudi v mesecu februarju 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 23. 2. 2015 od 11.00 do 13.00 ure prisoten
inšpektor. V kolikor imate kakršnekoli težave, ki se tičejo medobčinske
inšpekcije in redarstva, se lahko v navedenem terminu oglasite pri njem.



SOTINA, 23.2.2015, ponedeljek – pri gasilskem domu ob 9. uri,

Občinska uprava občine Rogašovci



SVETI JURIJ, 24.2.2015, torek – pri gostilni KUZMIČ ob 9. uri,



ROGAŠOVCI, 25.2.2015, sreda – pri gasilskem domu 9. uri,



SERDICA, 26. 2.2015, četrtek – pri gasilskem domu ob 9. uri,



NUSKOVA, 27.2.2015, petek – pri gostilni NEMEC ob 9. uri,



VEČESLAVCI, 2.3.2015, sreda – dnevni bar LAPOŠA ob 9. uri.

OBVESTILO
Obveščamo vse lastnike zasebnih gozdov, da se bo vršila izbira dreves za posek
– odkazilo v naslednjih vaseh v občini Rogašovci:

REVIR CANKOVA : Jože Zadravec (tel.: 041/657-847 ali 02/5349510)


FIKŠINCI, 09.03.2015 PONEDELJEK – pri gasilskem domu ob 9. uri.



PERTOČA, 11.03.2015 SREDA – dnevni bar LAPOŠA ob 9. uri.



ROPOČA, 10.03.2015 TOREK – pri gasilskem domu ob 9. uri.

Označevanje drevja za posek – ODKAZILO je po 17. členu Zakona o gozdovih
(Ur. I. RS 30/93) OBVEZNO , zato prosimo lastnike gozdov, da pred sečnjo v
svojih gozdovih odkazilo tudi opravijo. S seboj prinesite DOKUMENT S
KATERIM LAHKO IZKAŽETE LASTNIŠTVO (parcelne številke). Uradne ure
revirnega gozdarja so od ponedeljka do petka od 7. do 8. ure na sedežu
KRAJEVNE ENOTE G. PETROVCI, G.PETROVCI 31d. Telefon 55 69 044 ali
041 657 833.
ODKAZILO JE BREZPLAČNO!

__________________________________________________

VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC
ZA ŠOL. LETO 2015/2016
Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (UL RS, št. 100/05, 25/08,
98/2009-ZIUZGK, 36/10, 62/2010-ZUJPS, 94/2010-ZIU, 40/12-ZUJF)
je vrtec dolžan enkrat na leto izvesti javni vpis novincev v vrtec. Po
javnem vpisu sprejema vrtec otroke le v primeru prostih mest.
Vpis bo potekal na OŠ SVETI JURIJ v pisarni svetovalne delavke in
pedagoške vodje vrtca (ga. Anita Fartek), po naslednjem časovnem
razporedu:






ponedeljek, 2. 3. 2015 od 7.30 – 15.00 ure;
torek, 3. 3. 2015 od 7.30 – 15.00 ure;
sredo, 4. 3. 2015 od 9.00 – 17.00 ure;
četrtek, 5. 3. 2015 od 7.30 – 14.30 ure;
petek, 6. 3. 2015 od 7.30 – 14.00 ure.

Vlogo boste prejeli pri svetovalni delavki ali na spletni strani šole, za
vpis pa boste potrebovali osebne podatke otroka in staršev. Za
dodatne informacije in vprašanja pokličite na telefonsko številko: 02/
55 98 775 (psihologinja Anita Fartek).

