
   
 

 
 
 

 
JAVNI POZIV: OBNOVITVENA REZ VISOKODEBELNIH SADOVNJAKOV 
 
Javni zavod Krajinski park Goričko skupaj s partnerji izvaja projekt Visokodebelni 
biseri – ''Upkač''. V sklopu projekta je ena izmed aktivnosti tudi obnovitvena rez 
dreves starih tradicionalnih sort jabolk in hrušk v visokodebelnih sadovnjakih.  
V kolikor ste mnenja, da je obnovitvena rez primerna tudi v vašem sadovnjaku, vas 
prosimo, da nas kontaktirate na spodnji naslov:  
 
Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, telefon: 041 719 141, 
oziroma po elektronski pošti: uros.kostric@goricko.info. 
 
Krajinski park Goričko 

 
Dajč produkt iz Sotine obvešča, da odkopujejo ves odpadni les, kot je vejevje, 
posekano ob cestah in drugih poteh, krošnje dreves pri poseku v namen kurjave na 
drva ipd.,za predelavo v lesne sekance. V primeru, da se odločite za okolju bolj 
prijazno kurjavo - na lesne sekance, vam le te tudi prodajo. Pri njih boste našli suhe 
lesne sekance v velikosti G 30 in G 50.  V kolikor se odločite za prodajo takšnega 
lesa, vam na kraju samem le-tega tudi predelajo v sekance omenjenih velikosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
Spoštovane občanke, spoštovani občani! 
 
S 1.1. 2013 je izvajanje  socialnovarstvene  storitve  »Pomo č družini na 
domu«   v občini Rogašovci prevzel koncesionar  DOMANIA, Zavod za 
dnevno varstvo starejših in pomo č na domu, Puconci, Puconci 79, 9201 
Puconci.   Zavod nudi izvajanje storitev v okviru pomoči na domu in izvajanje 
storitev  socialnega  servisa. 
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so: 

• osebe, starejše od 65 let 
• osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno 

in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo 
samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti 
omogočata občasno oskrbo na domu 

• druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in 
nege 

• kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja 
• hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in 

najtežjo motnjo v duševnem razvoju. 
Socialna oskrba na domu obsega: 

• pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih  
• gospodinjsko pomoč  
• pomoč pri ohranjanju socialnih stikov  

Cena storitve za uporabnika znaša 6,00 EUR na efektivno uro, subvencijo v 
višini 8,88 EUR na efektivno uro pa prizna občina Rogašovci. Storitev pomoč 
na domu izvaja socialna oskrbovalka Andrejka HAJDINJAK , strokovno 
vodenje izvaja in koordinira Brigita RECEK, univ. dipl.soc.del. 
Za  informacije glede same storitve, sklenitve dogovora o izvajanju storitve, 
informacij glede skrbi za vašega starostnika ali le če si želite pogovora in 
razbremenitve stiske ob skrbi za vašega starostnika, se obrnite na telefonsko 
številko 041 969 010 ali na elektronski naslov: brigita.recek@domania.si . 
Uradne ure za stranke v ob čini Rogašovci bodo ob četrtkih med 8:00-
10.00 uro  v prostorih Ob činske uprave ob čine Rogašovci (mansarda 
OŠ Sveti Jurij).  
 

 
 
 



 
Brezplačna pravna pomoč Zavoda PIP v Murski Soboti 

 
Občina Rogašovci  svojim občanom zagotavlja brezplačno pravno 
pomoč oz. svetovanje v okviru pisarne neprofitnega Zavoda PIP v 
Murski Soboti.  
Svetovanje zajema področja obligacij, stvarnega prava, 
stanovanjske problematike, zemljiškoknjižnega prava, dedovanja, 
družinskih razmerij, izvršilnega prava, nepravdnih postopkov, 
pravdnih postopkov, delovnega prava, prekrškov in upravnega 
prava. 
Svetovalci bodo občanu predstavili pravni položaj, ustrezne pravne 
predpise in okoliščine, ki so pomembne za njegove pravice, 
obveznosti in pravna razmerja ter pogoje, oblike in vsebino pravnih 
sredstev in postopkov za njihovo zavarovanje.  
Na svetovanje se je potrebno predhodno naročiti, in sicer na 
telefon (02) 535 27 60 ali osebno v prostorih Zavoda PIP (Zvezna 
ulica 10, Murska Sobota – stavba Pokrajinske in študijske 
knjižnice). Pisarna Zavoda PIP je odprta vsak delovni dan od 8.00 
do 16.00 ure. Priporočljivo je, da občani na svetovanje prinesejo 
vso dokumentacijo o problematiki, na podlagi katere bo lahko 
svetovalec zadevo proučil in ustrezno svetoval. 

Do brezplačnega pravnega svetovanja so upravičeni vsi občani 
občine Rogašovci, ne glede na ekonomski oziroma socialni 
položaj. 
 

V A B I L O 
 

IZVAJANJE STORITVE PRVE SOCIALNE POMO ČI V OBČINI 
ROGAŠOVCI 

 
Center za socialno delo Murska Sobota  bo v četrtek,  dne  28. 2. 
2013 od 12.00 do 13.00 ure v prostorih kulturne dvorane v 
Svetem Juriju, izvajal socialno varstveno  storitev prva socialna 
pomo č. Gre za storitev, v okviru katere se bo z uporabnikom opravil 
pogovor o njegovi težavi in stiski, ki jo ima in bi jo želel rešiti oziroma 
pri tem potrebuje pomoč centra za socialno delo.  
 

 
 

SPLOŠNO CEPLJENJE PSOV PROTI STEKLINI – 2013 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: 
  
25.  2. 2013  
ROPOČA                          ob    7.30 uri               mlekarna-zgoraj                 
ROPOČA                          ob    8.30 uri               mlekarna-spodaj   
PERTOČA                        ob    9.00 uri               gostilna  Partl   
PERTOČA                        ob  10.00 uri              vaga- spodaj 
VEČESLAVCI                   ob  11.00 uri               zgoraj- Baraš 
VEČESLAVCI                  ob 11.45 uri               spodaj- Kolmanko 
SV. JURIJ                        ob  13.00 uri               Gomboc 
SV. JURIJ                        ob  14.00 uri               Donoša 
 
26.  2.  2013   
NUSKOVA                       ob    7.30 uri  mlekarna Vouri (Kranjec)  
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  11.00 uri  zgoraj-plato 
SERDICA                        ob  13.00 uri  gasilski dom 
SOTINA                          ob  14.00 uri  gasilski dom 
SOTINA-SERDICA ob  14.45 uri  Romi 
 
13. 3. 2013 
FIKŠINCI  ob  11.30 uri    
 
Od 25. 2. do 15. 5. 2013  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. 
 

 


