
 
V PONEDELJEK, 24. APRILA 2017, NA »JURJEVO«, 

 
VABLJENI V OŠ SVETI JURIJ NA: 

 
DAN ODPRTIH VRAT OŠ SVETI JURIJ IN POŠ PERTOČA od 

8. ure dalje, kjer boste lahko ustvarjali, se udeležili predavanja 

o zdravem načinu življenja, si ogledali razstavo in tržnico 

lokalnih pridelovalcev hrane ter prisluhnili koncertu učencev OŠ 

Sveti Jurij in POŠ Pertoča. 

 
DAN ODPRTIH VRAT VSEH ENOT VRTCA med 9.30 in 10.30 

uro, kjer boste skupaj z vašim otrokom ustvarjali v eko 

delavnicah. 

Doživite utrinek dogajanja znotraj šolskih in vrtčevskih zidov in se nam 
pridružite. Veseli bomo vašega obiska! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
RAVNANJE Z ODPADNIM JEDILNIM OLJEM 

 
Odpadno jedilno olje in masti je prepovedano mešati z drugimi 
odpadki ali jih odlagati skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki. Prav 
tako jih ne smemo odvajati v kanalizacijo, greznice, male 
komunalne čistilne naprave ali neposredno izpuščati v vode in tla. 
Odpadno jedilno olje prav tako ne smemo mešati z biološko 
razgradljivimi odpadki, ki so namenjeni kompostiranju. 
 
Gospodinjstva, vključena v organiziran odvoz komunalnih odpadkov 
lahko odpadno jedilno olje oddate 

 v Zbirnem centru za ločeno zbiranje frakcij Serdica in 
 ob spomladanski sobotni akciji zbiranja nevarnih in 

posebnih odpadkov iz gospodinjstev. 
 
Za zbiranje ohlajenega odpadnega jedilnega olja lahko uporabljate 
plastenke s pokrovom ali namensko 3,5 l posodo za zbiranje tega 
odpadka, ki jo lahko brezplačno prevzamete na sedežu podjetja 
Saubermacher – Komunala na Noršinski ulici 12 v Murski Soboti ali 
na sedežu Občinske uprave Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 
Rogašovci. 
 
Za dodatne informacije o ravnanju z odpadnim jedilnim oljem lahko 
pokličete na telefonsko številko 02/526-84-56, pišete na elektronski 
naslov info@saubermacher-komunala.si ali obiščete spletno stran 
www.saubermacher-komunala.si.  
 
Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. in Občina 
Rogašovci 
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ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV V ZABOJNIKU 

 
 
V želji, da zmanjšamo količino odpadkov, ki jih odlagamo na 
odlagališču in s tem posledično podaljšamo življenjsko dobo 
odlagališča, biološke odpadke pa posredujemo v predelavo v kompost 
in druge nove proizvode, vas vabimo, da se vključite v odvoz 
bioloških odpadkov s 120 l ali 240 l zabojnikom rjave barve. V 
njega lahko odložite zeleni vrtni odpad, zlasti odpadno vejevje, travo, 
listje, staro zemljo lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, steljo malih 
rastlinojedih živali, lesni pepel itd., ter kuhinjske odpadke, zlasti 
zelenjavne in sadne odpadke vseh vrst, jajčne lupine, kavno usedlino, 
filter vrečke, pokvarjene prehrambne izdelke brez embalaže, kuhane 
ostanke hrane, ki niso v tekočem stanju, papirnate robčke, brisače in  
vrečke itd. 
 
Zabojnik za ločeno zbiranje bioloških odpadkov dobi povzročitelj 
odpadkov v brezplačno uporabo. Odvoz bioloških odpadkov 
bomo vršili od aprila do oktobra 1x tedensko (okvirni mesečni 
strošek zbiranja in obdelave bioloških odpadkov bo znašal za 
120 l zabojnik okrog 15,00 EUR) in od novembra do marca 14-
dnevno (okvirni mesečni strošek zbiranja in obdelave bioloških 
odpadkov bo znašal za 120 l zabojnik okrog 6,00 EUR). Cene 
vsebujejo 9,5% davek na dodano vrednost. Strošek pa je seveda 
odvisen od mesečnega števila odvozov in zbrane količine bioloških 
odpadkov ter lahko med meseci niha navzgor oz. navzdol. 
 
Vsa gospodinjstva, ki ste zainteresirana za ločeno zbiranje 
bioloških odpadkov prosimo, da nas pokličete na telefonsko 
številko 02 55 88 814 najpozneje do petka, 28. aprila 2017.  
 
V primeru zadostnega števila prijavljenih se bodo meseca maja 2017 
razdelili zabojniki po sistemu od vrat do vrat. 
 
Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. in Občina 
Rogašovci 

 
 
 

 

Občina Rogašovci vabi vse upravičence, da v skladu s Pravilnikom o 
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Rogašovci za programsko obdobje 2016 – 2020 (Ur. list RS, št. 26/16), 
Razpisom za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe ohranjanja in 
spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za leto 
2017 ter razpisno dokumentacijo, oddajo vloge za pridobitev 
nepovratnih finančnih sredstev. 
Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu uprave Občine 
Rogašovci, objavljena pa tudi na spletni strani Občine Rogašovci 
http://obcina-rogasovci.si.   
 
Razpis za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe ohranjanja in 
spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za leto 
2017 je odprt do 29. 9. 2017.   

Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo na Občinski upravi 
Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci ali na telefonski 
številki 02 55 88 814. 
_______________________________________________________ 
 
Občina Rogašovci vabi vse upravičence, da v skladu s Pravilnikom o 
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Rogašovci za programsko obdobje 2016 – 2020 (Ur. list RS, št. 26/16), 
Razpisom za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme za ukrepe 
ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Rogašovci za leto 2017 ter razpisno dokumentacijo, oddajo vloge za 
pridobitev nepovratnih finančnih sredstev. 
 
Razpisna dokumentacija je od 14. 4. 2017 na voljo na sedežu uprave 
Občine Rogašovci, objavljena pa tudi na spletni strani Občine 
Rogašovci http://obcina-rogasovci.si.   
 
Razpis za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme za ukrepe 
ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Rogašovci za leto 2017 je odprt do 12. 5. 2017.   

 
Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo na Občinski upravi 
Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci ali na telefonski 
številki 02 55 88 814. 

http://obcina-rogasovci.si/
http://obcina-rogasovci.si/

