
 
 
 
 

V A B I L O 
 
Društvo starodobnih vozil Traktor iz Serdice prireja že 4. tradicionalni 
blagoslov traktorjev, ki bo v nedeljo, 12. maja 2013, pred 
Evangeličansko cerkvijo v Gornjih Slavečih. 
 
Program: 
         9.00        Zbiranje 
       10.00        Svečana Božja služba za starodobnike 
       11.00        Blagoslov in nagovor predstavnikov treh verskih      
                        skupnosti       
       12.00        Nagovor županov Občine Rogašovci in Občine Kuzma 
       13.00        Druženje s prijatelji in obiskovalci 
 
Vljudno vabljeni na prireditev, na ogled starodobnih vozil in na 
druženje s prijatelji, ki vam bodo predstavili svoja starodobna vozila. 
 

 
Društvo upokojencev Ledavski dol ob čine Rogašovci 

 
vabi na ogled predstave  

 
„AMBULANTA NA KUBIK“ 

 
Gledališka predstava je v izvedbi ljubiteljskih gledališčnikov, 

dijakov Srednje zdravstvene šole Murska Sobota. 
Režija in scenariji: Edvard Jakšič. 

 
Predstava 

BO V NEDELJO, 12.05.2013, OB 15. URI 
V KULTURNI DVORANI OB ČINE ROGAŠOVCI, 

SVETI JURIJ 13b. 
 

Vstop prost – zaželjeni prostovoljni prispevki. 

 

 

 

 

Spoštovane občanke in občani, 
 
obveščamo vas, da vam v okviru veljavnega standarda ravnanja z 
odpadki v naši občini nudimo tudi ločeno zbiranje papirja z zabojnikom 
v vašem gospodinjstvu. 
 
Vsako gospodinjstvo, ki bi želelo ločeno zbirati papir in papirno 
embalažo, lahko na sedežu podjetja Saubermacher-Komunala Murska 
Sobota d.o.o., Noršinska ulica 12, 9000 Murska Sobota, od ponedeljka 
do petka med 7.00 in 15.00 uro brezplačno prevzame zabojnik 
volumna 240 l za zbiranje papirja ali pa nam sporoči, da ga pripeljemo 
mi. 
 
Odvoz papirja poteka enkrat na štiri tedne, storitev pa je že vključena v 
mesečno ceno ravnanja z odpadki in vam ne povzroča dodatnih 
stroškov.  
 
Občinska uprava Občine Rogašovci 
 

Center za socialno delo Murska Sobota 
 

bo v torek,  dne  21. 5. 2013 od 8.00 do 9.00 ure v  prostorih 
kulturne dvorane Ob čine Rogašovci v  Svetem Juriju 13 b, izvajal 

socialno varstveno  storitev prva socialna pomo č. 
 

 
Čebelarji v Občini Rogašovci pozivajo vse občane, da v primeru, če 
opazijo na svojem vrtu ali v sadovnjaku roj čebel, pokličejo bližnjega 
čebelarja. Čebelar bo namreč pravilno poskrbel za roj čebel. Nagrada 
za vas bo kozarec domačega medu. 


