
 
VABILO 

 

Center za krepitev zdravja, enota Rogašovci, vas vabi, da se udeležite TEMELJNIH 

DELAVNIC ZA KREPITEV ZDRAVJA. Za udeležbo na delavnicah se je potrebno 

predhodno prijaviti na telefonsko številko 041 644 918. 

 

Lokacija: Avla gasilskega doma Rogašovci 

Zdravo živim 4.3. 2020 ob 18. uri 

Zvišan krvni tlak  11. 3. 2020 ob 18. uri 

Zvišane maščobe v krvi 18. 3. 2020 ob 18. uri 

Tehnike sproščanja 25. 3. 2020 ob 18. uri 

Testiranje telesne pripravljenosti za starejše od 65. 

leta naprej 
20. 3. 2020 od 9. do 11. ure 

Individualno svetovanje za opuščanje kajenja  
Naročite se na telefonsko 

številko 041 644 918. 

12. 3. 2020 – SVETOVNI DAN LEDVIC  

Letošnja osrednja tema je znova »Zdravje ledvic za vse in povsod«, a s poudarkom na 

zgodnjem odkrivanju kronične ledvične bolezni pri ljudeh, ki imajo tveganje zanjo. To 

so večinoma ljudje s sladkorno boleznijo, zvišanim krvnim tlakom, predebeli in tisti, ki 

imajo bolezni srca in ožilja. Ker bolezen poteka tiho, so za odkritje potrebne preiskave 

krvi in urina ter merjenje krvnega tlaka. 

 

Informativna točka, merjenje krvnega tlaka in testiranje seča  na prisotnost beljakovin 

bo  v laboratoriju v ZP Rogašovci od 9.00 do 12.00 ure. 

 

20.3. 2020 – MEDNARODNI DAN SREČE 

Sreča predstavlja pozitivno oceno človekovega življenja kot celote. Srečni ljudje so 

bolj nagnjeni k doživljanju pozitivnih čustev in v manjši meri doživljajo negativna 

čustva. Pozitivno vrednotijo dogodke v svojem življenju in so zadovoljni s svojim 

življenjem in različnimi področji v svojem življenju. Iskanje sreče je naš univerzalni cilj.  

 

 25. 3. 2020 ob 18. uri (gasilski dom Rogašovci) - DELAVNICA TEHNIKE 

SPROŠČANJA. 

 
 
 
 

 

 
 

 
Na podlagi 3. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Rogašovci 
(Uradni list RS, štev. 93/2014) Komisija za priznanja in nagrade Občine 
Rogašovci objavlja 

RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV 
PRIZNANJ IN NAGRAD OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2019 

Priznanja  in nagrade so: 

 naziv častni občan / občanka  

 priznanje Občine Rogašovci 

 nagrada Občine Rogašovci 

 
NAZIV ČASTNI OBČAN / OBČANKA se podeli osebam, ki imajo 

posebne zasluge za napredek in razvoj družbe, znanosti, umetnosti in 
kulture ter za druge izjemne dosežke, s katerimi so pomembno in 
trajno prispevali k ugledu in razvoju občine doma in v tujini. 
PRIZNANJE OBČINE ROGAŠOVCI je najvišje občinsko priznanje, ki 

se podeli pravnim osebam, podjetjem, zavodom, društvom ter drugim 
organizacijam in skupnostim za izjemne uspehe na posameznih 
področjih družbenih dejavnosti in gospodarstva, ki prispevajo k 
nadaljnjemu razvoju in ugledu občine. 
Predlagatelj za podelitev priznanj in nagrad Občine Rogašovci so lahko 
fizične in pravne osebe. 
Predlog za podelitev priznanj mora vsebovati podatke o kandidatu / 
kandidatki za priznanje oziroma nagrado, utemeljitev predloga za 
podelitev priznanja ter podatke o predlagatelju. Člani komisije ne 
morejo biti predlagatelji ali biti predlagani kot prejemniki priznanj in 
nagrad. 
Pisni podatki se pošljejo na naslov OBČINA ROGAŠOVCI - 
OBČINSKA UPRAVA, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci, z oznako 
"RAZPIS - OBČINSKA PRIZNANJA IN NAGRADE",  najkasneje do 
20. 3. 2020.  
 

 
Župan občine Rogašovci vabi vse tiste, ki so v letu 2019 postali 
zlati maturanti, da se najkasneje do 15. marca 2020 z dokazili 
oglasijo na občinski upravi Občine Rogašovci. 



 
Društvo upokojencev Rogašovci 

vabi 
 

V NEDELJO, 1. 3. 2020, OB 15. URI  
V KULTURNO DVORANO OBČINE ROGAŠOVCI 

 

na ogled humorističnih iger z naslovom “ŠOLA ZA PENZIONISTE” in “KLARA 
PA BABI NA MEJSECI”, ki jih bo uprizorila dramska skupina ʺNINDRIK - 

INDRIKʺ IZ MONOŠTRA. 
 

 
Kulturno  društvo Rogašovci 

vabi na 
 

TRADICIONALNO PRIREDITEV »POZDRAV POMLADI«, 
 V NEDELJO, 8. MARCA 2020, OB 15. URI  

V KULTURNO DVORANO OBČINE ROGAŠOVCI. 
 
Pripravili bodo pester kulturno zabavni program. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zavod za gozdove Slovenije, KE Gornji Petrovci 

 
OBVEŠČA VSE LASTNIKE ZASEBNIH GOZDOV, DA SE BO 

VRŠILA IZBIRA DREVES ZA POSEK – ODKAZILO V 
NASLEDNJIH VASEH  

 
REVIR GRAD : Jožef Cigan 
 

 SOTINA, 2.03.2020, ponedeljek – pri gasilskem domu ob 9. uri. 

 SV. JURIJ, 3.3.2020 torek – pri gostilni KUZMIČ ob 9. uri. 

 ROGAŠOVCI, 4.3.2020 sreda – pri gasilskem domu ob 9. uri. 

 SERDICA, 5.3.2020 četrtek – pri gasilskem domu ob 9. uri. 

 NUSKOVA, 6.3.2020 petek – pri gostilni NEMEC ob 9. uri.  

 VEČESLAVCI, 28. 3. 2020 petek – dnevni bar LAPOŠA 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 

PGD Nuskova organizira 

 
PREGLED in NAKUP GASILNIH APARATOV  

V SOBOTO, 7. 3. 2020, OD 8. DO 10. URE 
V GASILSKEM DOMU NUSKOVA. 

Gasilne aparate lahko prinesete vsi občani kot tudi podjetniki. 

 
Prostovoljno gasilsko društvo Rogašovci vas obvešča, da kupuje 
novo kombinirano gasilsko vozilo GVV-1. 
Novo vozilo, v katerem bo oprema (muljna črpalka in muljni sesalec za 
poplavljene stanov. in gospod. objekte, komplet za posredovanje ob 
dimniških požarih, komplet za posredovanje ob požaru pločevinastih, 
panelnih streh in zidov) in ki je še trenutno ni v naši občini, bo služila 
ob potrebi slehernemu občanu. Vozilo bo tudi samo oskrbno z 
električnim tokom in razsvetljavo. V njem pa bo tudi vsa ostala oprema 
po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije. 
Zelo bodo hvaležni, da jim pomagate s prispevki v okviru svojih 
zmožnosti. Že v naprej se zahvaljujejo za vaše prispevke. 


