
 
Obveščamo vam, da bodo tehnični pregledi traktorjev in 
traktorskih priklopnikov v občini Rogašovci po naslednjem 
razporedu: 
 
1. AGROSERVIS d.d. Murska Sobota 
 
v četrtek, 29. 3. 2012, od 8. do 16. ure v Svetem Juriju, 

v soboto, 31. 3. 2012, od 8. do 16. ure v Nuskovi, 

v soboto, 14. 4. 2012, od 8. do 16. ure v Pertoči. 
 
 
2.  AMZS PE Murska Sobota 
 
v soboto, 31. 3. 2012, od 7. do 15. ure v Serdici – VGD 

Serdica, 

v sredo, 11. 4. 2012, od 8. in 16. ure v Večeslavcih –  Mega 

bar. 

 

Pri registraciji vozila in pri podaljšanju prometnega dovoljenja v 
skladu s 5. oz. 6 odstavkom 29. člena zakona je treba preveriti 
veljavnost vozniškega dovoljenja uporabnika vozila. Kategorija 
vozniškega dovoljenja mora ustrezati kategoriji vozila, kateremu 
se podaljšuje veljavnost prometnega dovoljenja oz. se registrira.  
Če lastnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja ali ga sploh 
nima, je potrebno v prometno dovoljenje vpisati novega 
uporabnika, ki mora imeti veljavno vozniško dovoljenje. 
V primeru vpisa novega uporabnika mora le-ta biti prisoten. 

 
 
 
 
 

KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO ROGAŠOVCI 

VABI  
 

V NEDELJO, 18. 3. 2012, OB 15. URI V KULTURNO 
DVORANO OBČINE ROGAŠOVCI, SVETI JURIJ 13B 

 
NA PRIREDITEV 

POZDR AV  POMLADIPOZDR AV  POMLADIPOZDR AV  POMLADIPOZDR AV  POMLADI 
 

Lepe trenutke vam bodo pričarali: 
- Moški oktet Kulturno prosvetnega društva Rogašovci 
- Ženski pevski zbor Kulturno prosvetnega društva 

Rogašovci 
- Dramska skupina »Rožika« iz Trdkove 
- Moški pevski zbor s Pertoče 
- Tamburaška skupina iz Beltincev  
- učenci Osnovne šole Sv. Jurij. 
Vstopnine ni.  
 
Vabljeni! 

                        V A B I L O  
 

           KTD Sončnica Pertoča vas vabi na tradicionalno 
 prireditev  

MATERINSKI DAN,MATERINSKI DAN,MATERINSKI DAN,MATERINSKI DAN,    
 

 ki bo v soboto, 17. marca 2012, ob 18. uri 
   v prostorih vaško-gasilskega doma na Pertoči. 

 
Za Vas smo pripravili bogat in pester zabavno kulturni program, 

mame pa bomo obdarili s skromnim darilom. 

Vabljeni! 



 

 
LASTNIKI PSOV IN 

MAČK POZOR ! 

Vaša dolžnost je, da preprečite, da bi se vaše 
živali nekontrolirano razmnoževale׃″Skrbnik 
hišnih živali mora z zagotovitvijo osamitve, 
kontracepcije, sterilizacije ali kastracije živali 
preprečiti rojstvo nezaželenih živali.″ (11. člen 
Zakona o zaščiti živali) 
Pobijanje mladičev je nezakonito. 
 

AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ PSOV IN MAČK NA VSEH 
VETERINARSKIH POSTAJAH V POMURJU OD 1. MARCA DO 31. MAJA 

2012 ( 20% popust pri ceni storitve) 

Kupon za 20 % popust pri ceni storitve sterilizacije ali kastracije 
vaše živali dobite na občini, pri Društvu za zaščito živali Pomurja, 
na dzzpom@gmail.com ali na telefon 070 879 212 (ne pozabite 
pripisati vašega naslova, kam vam kupon pošljemo). 

 
KUPON PO PREDHODNEM NAROČILU LAHKO UVELJAVITE PRI 

VETERINARSKIH ORGANIZACIJAH:  

1. Veterinarska postaja LENDAVA (02/578-85-87)  
2. Veterinarska ambulanta TUŠAR (031/663-925) 
3. Veterinarska postaja GORNJA RADGONA (02/564-85-90)  
4. Veterinarska ambulanta ŠANTL (02/564-39-24)  
5. Veterinarska ambulanta LJUTOMER (02/584-85-55)  
6. Veterinaria MURSKA SOBOTA (02/521-38-57)  
7. Veterinarski inženiring NABERGOJ MORAVSKE TOPLICE 

(02/548-12-30)  

Pred sterilizacijo oz. kastracijo mora biti vaša žival zdrava in 
razglistena! 
Po zaključku akcije S/K bomo izžrebali 5 nagrajencev, katerim 
bomo podelili nagrade. 
 

DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI POMURJA – POBUDNIK AKCIJE! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

O B V E S T I L O 
 

Obveščamo vas, da je Uprava RS za zaščito in reševanje  

 

R A Z G L A S I L A 

 

veliko požarno ogroženost naravnega okolja 

 od 7. marca 2012 na območju celotne države. 

 

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti naravnega 

okolja je v naravnem okolju prepovedano kuriti, sežigati ali 

uporabljati odprt ogenj, puščati ali odmetavati goreče ali 

druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar. 

Pristojne inšpekcijske službe in policija bodo v času 

razglašene požarne ogroženosti naravnega okolja izvajale 

poostren nadzor. 

Razglas velja do preklica. 

 
        

 


