
                ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE 
                Območna enota Murska Sobota 
                KRAJEVNA ENOTA GORNJI PETROVCI 

OBVESTILO 
 
Obveščamo vse lastnike zasebnih gozdov, da se bo vršila izbira dreves  
za posek – odkazilo v naslednjih vaseh v občini Rogašovci: 
 

REVIR GRAD : Jožef Cigan 
 
SOTINA, 9.11. 2015, ponedeljek – pri gasilskem domu ob 9. uri, 
 
SVETI JURIJ, 10. 11. 2015, torek – pri gostilni KUZMIČ ob 9. uri, 
 
ROGAŠOVCI, 11. 11. 2015, sreda – pri gasilskem domu 9. uri, 
 
SERDICA, 12. 11. 2015, četrtek – pri gasilskem domu ob 9. uri, 
 
NUSKOVA, 13. 11. 2015, petek – pri gostilni NEMEC ob 9. uri, 
 
VEČESLAVCI, 16.11. 2015, ponedeljek – dnevni bar LAPOŠA ob 9. uri. 
 

REVIR CANKOVA : Jože Zadravec (tel.: 041/657-847 ali 02/5349510) 
 
FIKŠINCI, 9. 11. 2015, ponedeljek  – pri gasilskem domu ob 9. uri. 
 
PERTOČA, 11. 11. 2015, sreda  – dnevni bar LAPOŠA ob  9. uri. 
 
ROPOČA, 10. 11. 2015, torek  – pri gasilskem domu ob 9. uri. 
 
Označevanje drevja za posek – ODKAZILO  je po 17. členu Zakona o gozdovih (Ur. I. 
RS 30/93) OBVEZNO , zato prosimo lastnike gozdov, da pred sečnjo v svojih gozdovih 
odkazilo tudi opravijo. S seboj prinesite DOKUMENT, S KATERIM LAHKO IZKAŽETE 
LASTNIŠTVO (parcelne številke). Uradne ure revirnega gozdarja so od ponedeljka do 
petka od 7. do 8. ure na sedežu KRAJEVNE ENOTE G. PETROVCI, G.PETROVCI 31d. 
Telefon 55 69 044 ali 041 657 833. 
ODKAZILO JE BREZPLAČNO! 

 

 

           
    

URADNE URE SAUBERMACHER - KOMUNALA  
MURSKA SOBOTA d.o.o. V OBČINI ROGAŠOVCI 

  
Da bi vam storitve GJS zbiranja komunalnih odpadkov čim bolj 
približali, bo podjetje Saubermacher - Komunala Murska Sobota 
d.o.o., v SREDO, 11. 11. 2015, od 14.00 do 14.45 ure organiziralo 
na sedežu Občinske uprave Občine Rogašovci t.i. uradne ure. 
 
V navedenem času boste prejeli odgovore na vaša vprašanja, razrešili 
dileme, posredovali pobude in predloge o gospodarnem ravnanju z 
odpadki v vaši občini. Pozivamo vas, da se srečanja udeležite in nam 
pomagate soustvarjati zdravo okolje. 
Več informacij najdete na www.saubermacher-komunala.si. 
 
Saubermacher&Komunala 
___________________________________________________ 
Obveščamo vas: 
 

1. da bo v mesecu novembru  inšpektor v sejni sobi Občinske 
uprave Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci, 
prisoten v SREDO, 11. 11. 2015, od 14.00 do 16.00 ure. V 
kolikor imate kakršnekoli težave, ki se tičejo medobčinske 
inšpekcije in redarstva, se lahko v navedenem terminu oglasite 
pri njem, 
 

2. da bo Center za socialno delo Murska Sobota 
 V TOREK, 24. 11. 2015, od 13. do 14. ure v prostorih 
kulturne dvorane občine Rogašovci v Svetem Juriju 13 b   
izvajal socialno varstveno storitev prva socialna pomoč. 

 
Občinska uprava Občina Rogašovci 

http://www.saubermacher-komunala.si/
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