
 
 

VABLJENI NA 
 

DAN POLJA OZIMNIH ŽIT, ki bo v  
 

SREDO, 10. 7. 2013, ob 9. uri 
v SKAKOVCIH ( pri Ledavi – Miki Dündek  )  

 
KZ Lenart, Saatbau Linz, Semenarna Ljubljana, Agrossat, 
Agromag in Metrob bodo predstavile svoje izdelke: več vrst 
ozimne tritikale,  ozimnega ječmena in ozimne pšenice. 
 
Udeležencem se bo upoštevalo izobraževanje za kmetijske okoljske 
programe, na koncu pa bo tudi topla jedača in mrzla pijača.   
 
Kmetijska svetovalna služba Cankova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
OBVESTILO  

 
Občina Rogašovci namerava pristopiti k pripravi sprememb in 
dopolnitev občinskega prostorskega načrta.  
 
Razlogi za to so predvsem uskladitev Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Rogašovci s spremembo zakonodaje s 
področja graditve objektov; zagotovitev novih stavbnih zemljišč, 
predvsem na območjih, ki se urejajo preko občinskih podrobnih 
prostorskih načrtov; spremembe prostorsko izvedbenih pogojev ter 
zmanjšanje območja obstoječih stavbnih zemljišč v naselju (t.i.izbrisi).   
 
Vabimo vas, da pri občinski upravi podate predlog (pobudo ali izbris) 
za spremembo namenske rabe, ki se poda na obrazcu, ki je dostopen 
na spletni strani občine ali na sedežu občinske uprave na naslovu 
Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci. 
 
Predlog lahko podate od 10. 7. 2013 do preklica,  osebno na sedežu 
občinske uprave , vsak delovni dan od 8. do 15. ure , razen v sredo 
od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13 ure.  Predlog pa lahko podate 
tudi pisno  na naslov: OBČINA ROGAŠOVCI, ROGAŠOVCI 14B, 9262 
ROGAŠOVCI ali obcina.rogasovci@siol.net .  
 
Za podrobnejše informacije pokličite na tel. št. 02 5588811 (Andreja 
ŠTESL) ali pišite na: obcina.rogasovci@siol.net. 
 

Edvard MIHALIČ 
Župan občine Rogašovci 

 
 
 



 BREZPLAČNO SMS OBVEŠČANJE  
o terminih odvozov odpadkov 

 
Spoštovane občanke in občani, 
 
ker v podjetju Saubermacher-Komunala želimo našim uporabnikom 
ponuditi kar najbolj prijazne storitve, vam s 1. 7. 2013 nudimo 
možnost, da se prijavite na brezpla čno SMS obveš čanje o 
terminih odvozov posameznih vrst odpadkov . Na ta način bodo 
skrbi o tem, kdaj na odjemno mesto postaviti vaš zabojnik in/ali vrečo 
povsem odveč, saj boste en popoldan pred samimi odvozom o tem 
enostavno obveščeni preko kratkega SMS sporočila. Storitev je za 
uporabnike brezplačna in se od nje kadar koli lahko tudi odjavite. 
 
Torej, če želite, da vas o terminih odvozov posameznih vrst 
odpadkov  obveščamo preko brezpla čnih SMS sporo čil , izpolnite 
obrazec Prijavnica na brezpla čno SMS obveš čanje o terminih 
odvozov odpadkov,  ki ga najdete na naši spletni strani 
www.saubermacher-komunala.si ali ga dobite na sedežu podjetja, na 
Noršinski ulici 12 v Murski Soboti, od ponedeljka do petka med 7.00 in 
15.00 uro. 
 
V želji, da bi pravočasne informacije bile tako v pomoč vam kot nam, 
se že veselimo vašega sodelovanja. 
 
Saubermacher&Komunala 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V A B I L O 
 

Društvo starodobnih vozil Traktor iz Serdice vas vabi  na 
 

 5. MEDNARODNO SREČANJE STARODOBNIH VOZIL, ki bo 
  V NEDELJO, 14. JULIJA 2013,  PRI STARI ŠOLI V SER DICI 

 
Program: 
 9.00 - 10.00     Zbiranje udeležencev  
10.00                Pozdravni nagovor in predstavitev udeležencev  
10.30 - 12.30    Šaljive igre (met krogle, met škornjev, podiranje                                       
                          kegljev, met podkve) 
13.00                 Krožna vožnja (izvir slatine v Nuskovi) 
14.30                 Nagovor Edvarda Mihaliča, župana Občine       
                          Rogašovci   
15.30                Razglasitev rezultatov in podelitev pokalov in  
                          priznanj. 
 
V letošnjem letu je bil v občini Rogašovci ustanovljen Teniški klub 
Goričko s sedežem Sveti Jurij 11. Letna članarina je 20 EUR. Več 
informacij lahko dobite pri Turistični kmetiji Ferencovi v Kraščih ali 
pišete na  e-mail: tkgoricko@gmail.com. 

 
VABLJENI NA 

 
1. ODPRTO PRVENSTVO OBČINE ROGAŠOVCI,  

 V SOBOTO, 13. 7. 2013,  
NA TENIŠKA IGRIŠČA FERENCOVI V KRAŠČE 

 
Program: 8.15   žrebanje, 8.45   pričetek tekmovanja, 18.00 predviden 
zaključek tekmovanja. 
 
V kotizacijo, ki  znaša 15 EUR za nečlane in 10 EUR za člane je 
vključena cena najema igrišča, hrana in 1 pijača. Prijave na telefon 041 
795 205 (Stanko) ali na e-mail: tkgoricko@gmail.com do petka, 12. 7. 
2013. 
 
Teniški klub Goričko   


