
 

VABILO 
 

Rdeči križ v občini Rogašovci organizira terensko 
krvodajalsko akcijo  v 
 

ponedeljek, 19. avgusta 2013, 
 med 7.00 in 11.30 uro 

v kulturni dvorani Ob čine Rogašovci,  
Sveti Jurij 13b. 

 
Vsem krvodajalcem se že vnaprej iskreno zahvaljujem o 
in vas vabimo, da se krvodajalske akcije udeležite v čim 
večjem številu. 
 
Vsi krvodajalci pa ste vabljeni v okrep čevalnico »Pri 
Jerici«. 
 

Krajevna organizacija Rdečega križa 

 
KTD Sončnica  Pertoča organizira 7. 9. 2013 ekskurzijo na 
Gorenjsko z  odhodom iz Pertoče ob 5. uri. Ogledali si bomo 
planšarski  muzej, sirarno,  kjer izdelujejo priznani bohinjski sir, 
se popeljali s turistično ladjo po Bohinjskem jezeru. Obiskali 
bomo tudi rojstno hišo našega največjega pesnika Franceta 
Prešerna in si na koncu ogledali  še galerijo Avsenik ter se 
poveselili v njihovem gostišču. 
Cena:  15 EUR za člane KTD Sončnica  
            30 EUR za nečlane  
Cena zajema:  avtobusni prevoz, kosilo, vse vstopnine  
 
Vabljeni člani in simpatizerji. Prijavite se lahko do 25. 8. 2013 . 
Kontakt Alojz Kosednar: 041 604 975 in Mija Mencigar 041 373 
488 

 
 

 

           
 

OBVESTILO iOb čina -  O GEOGRAFSKO INFORMACIJSKEM 
SISTEMU (GIS) NA INTERNETU 

 
iObčina  je geografsko informacijski sistem (GIS) na internetu, ki služi 
za iskanje, pregledovanje podatkov, analizo količin, merjenje razdalj in 
površin vseh vrst in tipov informacij v prostoru, ki so smiselno prikazane 
na zemljevidih. 
 
Izpis poročil, tiskanje kart in še množica uporabnih funkcij uporabniku 
pričara svet informacij v prostoru. 
 
Vključuje Občinske , Regijske  in Državne  prostorske informacije, ki so 
lahko javno dostopne  ali dostopne s pooblastilom ob čine  v 
Republiki Sloveniji.  
 
iObčina  omogoča več različnih dostopov v sicer enoviti sistem, 
prilagojeno težavnostnim skupinam uporabnikov in njihovih naprav. 
 

• iObčina LIGHT  - za enostavno ni hitro uporabo 
• iObčina GIS  - za eksperte     
• iObčina MOBILE  - za tiste s pametnimi telefoni ali tablicami 
• iHybrid - za projektante. 

 
Vpogled v iObčina je možen prek spletenega portala 
http://gis.iobcina.si/. 
 

 
Občinska uprava občine Rogašovci 

 
 

 


