
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE 

Območna enota Murska Sobota 
KRAJEVNA ENOTA GORNJI PETROVCI 
Gornji  Petrovci  31/ d,  9203  Gornji Petrovci 

 
OBVESTILO 

 
OBVEŠČAMO VSE LASTNIKE ZASEBNIH GOZDOV, DA SE BO VRŠILA 
IZBIRA DREVES ZA POSEK – ODKAZILO v naslednjih vaseh v občini 
ROGAŠOVCI .  
 
REVIR GRAD : Jožef Cigan 
 

• SOTINA, 26.11.2012 ponedeljek – pri gasilskem domu ob 9. uri. 
• SVETI JURIJ, 27.11.2012 torek – pri gostilni KUZMIČ ob 9. uri. 
• ROGAŠOVCI, 28.11.2012 sredo – pri gasilskem domu 9. uri. 
• SERDICA, 29.11.2012 četrtek – pri gasilskem domu ob 9. uri. 
• NUSKOVA, 30.11.2012 petek – pri gostilni NEMEC ob 9.uri. 
• VEČESLAVCI, 18.12. 2012  – dnevni bar LAPOŠA ob 9. uri. 
 

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

• FIKŠINCI, 19.11. 2012  – pri gasilskem domu ob 9. uri. 
• PERTOČA,  22.11. 2012  – dnevni bar LAPOŠA ob 9. uri. 
• ROPOČA, 19.11. 2012  – pri gasilskem domu ob 12. 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 
31 d. Telefon 55-69-044 ali 041 657 833. 
ODKAZILO JE BREZPLAČNO!!! 

                                                                                         
      Revirni gozdar  
                                         JOŽEF CIGAN   

 
 

 

 
 

    

 
 

 
Spoštovane občanke, spoštovani občani! 

Škoda po vodni ujmi  je ogromna, prve grobe ocene govorijo o več 
deset milijonih evrov. Voda je zalila nekaj 1.000 domov in poslovnih 
objektov, mnogi so v nekaj urah ostali brez vsega. Ujma bi lahko 
prizadela kogarkoli med nami, zato je prav, da težkim časom navkljub 
priskočimo na pomoč.  Morda lahko tudi občani občine Rogašovci 
prispevamo svoj delež k temu.  Po podatkih je bila do sedaj zbrana 
zadostna količina oblačil in obutve, manj pa gospodinjskih aparatov, 
pohištva in OZIMNICE.  

V kolikor imate kaj od zgoraj navedenega (predvsem OZIMNICE) 
in več ne potrebujete, lahko dostavite v plastičnih vrečah ali kako 
drugače zapakirano v Vaško gasilski dom Nuskova do sobote, 
16. 11. 2012 do 12. ure. Vaše prispevke bodo gasilci PGD Nuskova 
dostavili na prizadeta območja. 

ZAHVALNA NEDELJA 
 
V nedelja,18. novembra 2012, bo v Binkoštni cerkvi v Nuskovi 
zahvalni dan!  
 
Pridružite se nam na tem posebnem bogoslužju, v nedeljo 
popoldan, ob 14.30 uri! 

PREDBOŽIČNA BUDIMPEŠTA 
 

Odhod: sobota, 15. december 2012, Kraj odhoda: Sveti Jurij – 4.30 
uri (pred OŠ) M. Sobota - 5.00 uri; Lendava - 5.30 uri 
Cena na osebo: 33,00 €/ pri udeležbi najmanj 40 oseb. 
Cena zajema: prevoz s turističnim avtobusom, zunanji ogledi po 
programu, vodenje, organizacijo in izvedbo, cestnine, parkirnine, 
osnovno nezgodno zavarovanje ter DDV. 
Podrobnejši program izleta lahko najdete na www.gorturizem.si, 
prijavite pa se  lahko do 5. 12. 2012 na  Gor Turizem, Rogašovci 14b, 
55 71 014, 041 689 606. 

 


