
 

 

SPLOŠNO CEPLJENJE PSOV PROTI STEKLINI – 2012 IN 
ODPRAVLJANJE  NOTRANJIH ZAJEDALCEV 

 
Obveščamo vas, da bomo v skladu z določili 10. člena Pravilnika o ukrepih za  
ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranja stekline-Rabies (Lyssa)), (Ur. list 
RS številka 139/2006) pričeli izvajati akcijo cepljenja psov proti steklini na 
področju vaše občine po naslednjem razporedu: 
  
27.  2. 2012  
ROPOČA                          ob    7.30 uri               mlekarna-zgoraj                 
ROPOČA                          ob    8.30 uri               mlekarna-spodaj    
PERTOČA                        ob    9.15 uri               gostilna  Partl   
PERTOČA                        ob  10.30 uri              vaga- spodaj 
VEČESLAVCI                 ob  11.45 uri               zgoraj- Baraš 
VEČESLAVCI                 ob  12.30 uri               spodaj- Kolmanko 
SV. JURIJ                          ob  13.30 uri               Gomboc 
SV. JURIJ                          ob  14.30 uri               Donoša 
 
28.  2.  2012   
NUSKOVA                       ob    7.30 uri                      mlekarna Vouri   
ROGAŠOVCI                   ob    8.15 uri                     Nemec- spodaj   
NUSKOVA                       ob    9.15 uri                      Gomboc- zgoraj  
KRAMAROVCI               ob  10.00 uri               Marof 
OCINJE                             ob  10.30 uri               Gider 
SERDICA                         ob  12.00 uri               zgoraj-plato 
SERDICA                         ob  13.00 uri               vaga- spodaj 
SOTINA                            ob  14.00 uri                gasilski dom 
SOTINA-SERDICA ob  14.45 uri                Romi 
 
14. 3. 2012 
FIKŠINCI  ob  11.30 uri    
 
Od 27. 2. do 15. 5. 2012 pa lahko lastniki psov - zamudniki iz vsega terena 
opravijo obvezno cepljenje proti steklini na sedežu družbe, v ambulanti za male 
živali: VETERINARIA MURSKA SOBOTA d.o.o., Markišavska ulica 3, Murska 
Sobota, vsak delovni dan med 8. in 17. uro. ENOTNA CENA CEPLJENJA 
(vakcinacija, označitev, vpis v register.) = 31,42 EUR. Označitev, izdaja 
potnega lista in registracija (prvič cepljenega psa) = 29,90 EUR. 
Lastnik psa mora na cepno mesto prinesti s seboj osebni dokument (EMŠO 
je obvezen podatek) in POTNI LIST. 
Mladi psi morajo biti cepljeni proti steklini ko dopolnijo 3. mesece! 
Psi, ki so se skotili po 1. januarju 2003 morajo biti označeni z mikročipom! 
    
Veterinaria Murska Sobota d.o.o. 
 
 
 

 

 

 

 

ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV NA KLIC 
 

Z letošnj im letom uvajamo novost na področ ju odvoza kosovnih 
odpadkov. Vsako gospodinjstvo lahko brezplačno naroč i 1x letno 
odvoz kosovnih odpadkov do 2 m3. V kolikor bo količ ina kosovnih 
odpadkov več ja od 2 m3 oz. bo naročenih več odvozov letno, se ta 
storitev zaračuna povzroč i telju odpadkov.  
 
Odvoz kosovnih odpadkov v individualnih stanovanjskih hišah bo 
opravljen na osnovi pisnega naroč i la. Naroč i lnico je mogoče dobiti 
na sedežu podjetja Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o., 
na sedežu obč ine, blagajnah podjetja Komunala v Murski Soboti,  
objavljena pa je tudi na spletni strani www.saubermacher-
komunala.si. Izpolnjeno naroč i lnico pošljete po pošti na 
Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o., Noršinska ulica 12, 
9000 Murska Sobota ali na info@saubermacher-komunala.si. Po 
prejemu naroč i la bo najpozneje v 14 koledarskih dneh izveden 
odvoz naročenih kosovnih odpadkov ter električne in elektronske 
opreme (televizorj i,  monitorj i,  pralni stroji, pomivalni stroji, hladilniki, 
štedilniki, sesalci, brivski aparati, telefoni, fotoaparati, kamere, 
računalniki, vrtalniki, hladilniki, zamrzovalniki…). O datumu odvoza 
boste obveščeni pisno ali telefonsko najpozneje 3 dni pred 
odvozom. Ob oddaj i odpadkov je obvezna prisotnost naročnika ali 
njegovega predstavnika.  
Odvoz kosovnih odpadkov v stanovanjskih blokih naroč i upravnik 
stanovanjskega bloka. Stanovalci bodo morali oddati vse kosovne 
odpadke ter električno in elektronsko opremo v enem dnevu ob 
dogovorjenem datumu odvoza. 
 
Med kosovne odpadke sodi: oblazinjeno pohištvo, vzmetnice, preproge, 
leseno in stavbno pohištvo,sanitarna oprema,, kovinski predmeti, športna 
oprema, več j i kosi različnih posod, več j i  leseni, kovinski in plastični 
predmeti, ostali kosovni odpadki. 
 
Prevzem mešanih komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov, 
tekstila, gum, azbestnih ter drugih nevarnih in posebnih 
odpadkov, embalaže in gradbenih odpadkov ni sestavni del 
zbiranja kosovnih odpadkov! 

Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. 



 

 

 

 

STRELSKO TEKMOVANJE 
 
            STRELSKO DRUŠTVO 416 SERDICA 
                                                       

prireja 

 
1. ODPRTO TEKMOVANJE V STRELJANJU 

Z  ZRAČNO PUŠKO,  
 

ki bo potekalo v SOBOTO, 18. FEBRUARJA  2012, ob 
17.00 URI V PROSTORIH VGD SERDICA. 

 
Tekmovalo se bo v dveh kategorijah: 

- posamezno in 
- skupinsko (trije tekmovalci). 

 
Pravila tekmovanja 

- Strelja se s serijsko zračno puško na možnih 200 krogov ( 20 
strelov). Vsak tekmovalec ima 10 poskusnih strelov.  

- Rezultat v kategoriji posamezno se šteje istočasno za rezultat 
ekipe.  

- Štartnina znaša 5 €, v štartnini je zajet tudi prigrizek. 
Posameznik lahko strelja dvakrat, druga prijava znaša 3€. 
Upošteva se boljši rezultat strelca. 

- Prvi trije strelci v kategoriji posamezno prejmejo medalje in 
priznanja, v kategoriji ekipno pa prejmejo tri najboljše  ekipe 
pokale.  

- Strelja se s svojo serijsko zračno puško. Možna je tudi izposoja 
zračne puške. 

 
Prijave so možne na dan tekmovanja do 19.00 ure na samem 
tekmovališču oz. na telefon 031 301 786 (Simon Buček), 041 344 313 ( 
Tomi Skrbinšek) ali na  e-mail sd416.serdica@gmail.com 
 
Treningi so organizirani ob četrtkih od 19.00 do 21.00 ure.  
 

VABLJENI! 
KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO ROGAŠOVCI 

VABI NA KOMEDIJO v treh dejanjih: 
 

D O B E R   D A N  
 

V IZVEDBI DRAMSKE SKUPINE MOČNIKOVI. 
 

PREDSTAVI BOSTA  
V NEDELJO, 19. 2. 2012, OB 15. IN OB 18. URI 
V KULTURNI DVORANI OBČINE ROGAŠOVCI 

 
NASTOPAJO: 

DREJČI (oče) – Jože Borovnjak 
                              ANA (mama) – Lidija Ficko 
                              LUKA (sin) – Matej Mertük 

 TINA (Lukova žena) – Maja Ficko 
 ALENKA (soseda) – Jasna Habot 
 SREČKO (poštar) – Boštjan Sinic 

 
Zasedba iz Policijske postaje se je zopet zbrala, za smeh 
poskrbljeno. 
Cena vstopnice 5 EUR. Predstava šteje kot abonmajska 
predstava. 
 
PREDPRODAJA VSTOPNIC: Pekarna ŠTRUČKA, 
Okrepčevalnica PRI JERICI in pred predstavo. 
 
VABLJENI! 
 

POVABILO K SODELOVANJU 
 

Uredniški odbor občine Rogašovci tudi letos pripravlja izdajo občinskega glasila 
Gorički vrh. V kolikor imate kakšen zanimiv prispevek in bi želeli, da bo 
objavljen v glasilu, ga oddajte (obvezno pisno in na CD ali USB-ju) na občinsko 
upravo občine Rogašovci ali pošljite na elektronski naslov 



 

 

obcina.rogasovci@siol.net najkasneje do četrtka, 23. 2. 2012. K 
prispevku lahko priložite tudi fotografije, ki pa morajo biti v jpg. obliki. 
 


