
 
 

 
VAS PRISRČNO VABI VAS PRISRČNO VABI VAS PRISRČNO VABI VAS PRISRČNO VABI     

    
NA NA NA NA     

VELIKONOČNI KONCERTVELIKONOČNI KONCERTVELIKONOČNI KONCERTVELIKONOČNI KONCERT    
 

V NEDELJO, 14. aprila 2013, V NEDELJO, 14. aprila 2013, V NEDELJO, 14. aprila 2013, V NEDELJO, 14. aprila 2013,     
ob 15.00 uriob 15.00 uriob 15.00 uriob 15.00 uri    

    
V KULTURNI DVORANI V KULTURNI DVORANI V KULTURNI DVORANI V KULTURNI DVORANI     

OBČINE ROGAOBČINE ROGAOBČINE ROGAOBČINE ROGAŠŠŠŠOVCI,OVCI,OVCI,OVCI,    
Sveti Jurij 13bSveti Jurij 13bSveti Jurij 13bSveti Jurij 13b    

    
    

Vstopnine ni! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Spoštovani! 
 
Zaradi obilnih padavin in razmočenosti terena se je na celotnem območju 
Občine Rogašovci sprožilo veliko število zemeljskih plazov. Odločili smo se, 
da izvedemo popis le-teh. V kolikor se je plaz pojavil tudi pri vas, nam 
sporočite naslednje podatke: 

- lokacija plazu (kraj, k.o., hišna številka, bližnja hišna številka,  
cesta...), 

- dimenzija plazišča (dolžina in širina plazu), 
- datum pojava plazu, 
- kratek opis posledic (npr. razpoke na hiši, poškodbe vinograda, 

razpokanost terena, razpoke na cestišču,…). 
Podatke nam sporočite na elektronski naslov daniel.vidonja@obcina-
rogasovci.si ali jih napisane na listu papirja prinesite na sedež občine. 
Podatke o plazovih nam posredujte do 30.04.2013. V primeru nejasnosti 
lahko pokličete na tel. 041 311 929 (Daniel). 
 
OBČINA ROGAŠOVCI 

 
Upravna enota Murska Sobota je pričela z odbiranjem arhivskega gradiva, 
ki mu je potekel rok hrambe, za področje gradbenih zadev, za katere je bilo 
pridobljeno gradbeno dovoljenje od leta 1993 do vključno 1997. Izločeni bodo 
gradbeni načrti individualnih gradenj, tipskih stanovanjskih objektov in drugih 
objektov. Izločeni bodo gradbeni načrti individualnih gradenj, tipskih 
stanovanjskih objektov in drugih objektov. 
Vse zainteresirane lastnike, ki bi želeli prevzeti gradbeni načrt pozivamo, da 
najkasneje do 30. aprila 2013 pošljejo vlogo s podatki o objektu (številka 
gradbenega dovoljenja, podatki o investitorju, vrsta objekta, parcelna številka 
in katastrska občina) na naslov: Upravna enota Murska Sobota, Kardoševa 
ulica 2, ali na elektronski naslov: ue.murskasobota@gov.si, oziroma vložijo 
osebno v glavni pisarni Upravne enote Murska Sobota (vhod III., pisarna št. 
2). Vse informacije dobite na tel. št. 02 5131 246, ga. Nataša Farič Gomboc. 
Po preteku tega roka bodo gradbeni načrti izločeni in uničeni. 
 
Upravna enota Murska Sobota 


