
 
OBVESTILO ZA ODDAJO VLOG ZA ZNIŽANO PLAČILO 

VRTCA ZA LETO 2013 
 
 

Obveščamo vse starše, ki imajo svoje otroke vključene v javni vrtec, 
zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz 
občinskega proračuna, da v Centru za socialno delo pravočasno 
vložijo vloge za znižano plačilo vrtca za leto 2013. 
 
Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne 
naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega 
leta, vendar najdlje do konca leta 2012. Zato vas posebej 
obveščamo, da je vloge za znižano plačilo vrtca za leto 2013 
mogoče oddati po 1. decembru 2012. Vloge so dostopne na spletni 
strani MDDSZ (www.mddsz.gov.si) in na spletni strani CSD M. 
Sobota (www.csd-ms.si). Vloge lahko oddate osebno, po pošti ali v 
elektronski obliki. 
 
Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci 
za dohodnino v RS), vrtec izstavi račun v višini dohodkovnega 
razreda po lestvici. Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki 
Slovenijo, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen 
otrok.  
 

Center za socialno delo M. Sobota  
 
Občinska uprava Občine Rogašovci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

OBČINA ROGAŠOVCI 
vas vabi 
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PRIREDITEV OBPRIREDITEV OBPRIREDITEV OBPRIREDITEV OB    
    POSTAVITVI BOŽIČNEGA DREVESAPOSTAVITVI BOŽIČNEGA DREVESAPOSTAVITVI BOŽIČNEGA DREVESAPOSTAVITVI BOŽIČNEGA DREVESA.... 
Prireditev bo potekala pred OŠ Sveti Jurij....    

    

    
 

V programu bodo nastopili učenci Osnovne šole Sveti 
Jurij, otroci vrtca Sv. Jurij in Cerkveni pevski zbor Župnije 
Sv. Jurij. 
Božično drevo bo letos pripravila vas Sv. Jurij. 
Po prireditvi vam bo na harmoniko zaigral Manuel Šinko. 
 
Prisrčno vabljeni! 

 



 
O B V E S T I L O 

 
Obveščamo vas, da bo 5. 12. 2012 ob 10.00 uri  začel z 

obratovanjem 
CENTER ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV SERDICA 

(Serdica 79, 9262 Rogašovci) 
 

Odpadki, ki se lahko oddajajo v zbirnem centru: 
-  papir in lepenka ter odpadna embalaža iz papirja in lepenke,  
- steklo ter odpadna embalaža iz stekla, 
- plastika, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali   
  sestavljenih materialov, 
- odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin, 
- les, vključno z odpadno embalažo iz lesa, 
- oblačila, tekstil, 
- barve, laki, lepila, smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,  
- jedilna olja in maščobe,  
- detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,  
- električna in elektronska oprema, ki ne vsebuje nevarnih snovi,  
- baterije in akumulatorji, ki niso razvrščeni v skupine 16 06 01,   
  16 06 02 ali 16 06 03 v   klasifikacijskem seznamu odpadkov,   
  določenem v predpisu o ravnanju z odpadki, 
- kosovni odpadki, 
- zdravila,  
- gume (letno 50 kg/gospodinjstvo, kar je približno 4-5 gum). 
 

ODPADKI MORAJO BITI OBVEZNO SORTIRANI! 
 

ČAS OBRATOVANJA:  
SREDA      15.00  -  17.00 
VSAKA ČETRTA SOBOTA V MESECU  10.00  -  12.00 
ODDAJA ODPADKOV ZA OBČANE OBČINE ROGAŠOVCI  
JE BREZPLAČNA.  
UPRAVLJALEC: SAUBERMACHER KOMUNALA D.O.O., NORŠINSKA 
ULICA 12, 9000 MURSKA SOBOTA 

 
 

Navodila: 
Krog na zemljevidu prikazuje lokacijo CENTRA ZA LOČENO 

ZBIRANJE ODPADKOV SERDICA  (Serdica 79). 

 
Točke na zemljevidu: 

 
- A – Žagarstvo Dajč Sotina, 

- B – Gostilna Šbüll Sotina, 
- C – Gasilski dom Serdica 
- D – Avtobusna postaja Serdica (bivša gostilna Nemec). 
 


