
APLIKACIJA ZA VAROVANJE ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI 
 
Mobilna aplikacija za varovanje zdravja in življenja ljudi #OstaniZdrav 
je pripomoček, ki vam sporoči, ali ste bili v stiku z okuženo osebo. Z 
njeno uporabo in upoštevanjem priporočil vsak izmed nas pripomore k 
obvladovanju širjenja virusa ter varovanju zdravja nas samih, naših 
bližnjih in celotne družbe. Uporabniki pametnih telefonov z 
operacijskim sistemom Android si lahko aplikacijo pridobijo in 
namestijo v spletni trgovini z aplikacijami Google Play, kjer je 
dostopna z oznako #OstaniZdrav. Vse potrebne informacije, kot tudi 
pomoč pri nameščanju in uporabi mobilne aplikacije za varovanje 
zdravja #OstaniZdrav, uporabnikom zagotavljajo svetovalci klicnega 
centra. Klicni center za informacije o aplikaciji 080 17 87. 

 
Zveneči boben, društvo za sonaravni razvoj in srečno življenje  

 vabi v 

 
 sredo, 2. 9. 2020 ob 17. uri v Kulturno dvorano občine  

Rogašovci, na predstavitev knjige Bojana Jozlja  
Adijo rak, pozdravljeno življenje. 

 
V knjigi je opisan način zdravljenja raka na naraven način! Rezultat je 
obilo življenjske energije, duhovni razvoj in bolj kvalitetno življenje. 
Vstop prost! 

 
 
 

 
 

OKUSI GORIČKO »MALA MEŠA« DEN, KDA NE KÜJAMO 
DOMA IN DOMAČA TRŽNICA 

 
NEDELJA, 13. 9. 2020, NA TRGU SV. JURIJA oz. NA 

PARKIRIŠČU PRED CERKVIJO S PRIČETKOM OB 10. URI. 

 
Na voljo bo bograč, burek, posolanke, gibanice, sladke dobrote ter še 
kaj. 
 

 
 

 
Spoštovani občani, spoštovane občanke! 
 

Občina Rogašovci je v Serdici, v bližini vaško gasilskega doma, 
postavila vzorčni model kmečke hiše. Pri hiši je potrebno urediti 
še nekaj del, predvsem pa moramo urediti notranjost hiše 
oziroma jo opremiti. V ta namen pa tudi vas prosimo za pomoč 
oziroma sodelovanje. 
 V kolikor imate morda kakšno staro pohištvo (postelja, omara, 
miza, stoli,...), lončene posode oziroma druge lončene stvari, 
tekstil, orodja, zvezke, knjige, fotografije, podobice, in 
navedenega več ne rabite, vas pozivamo, da nam le to za namen 
opremljanja oziroma razstave v kmečki hiši predate. Predmeti naj 
so iz obdobja do največ leta 1950. Vso opremo bomo v 
dokumentacijskem listu ustrezno evidentirali, prav tako pa tudi 
lastnika navedli pri vsakem predmetu, ki se bo nahajal v hiši. 
Prosimo vas, da nas pred predajo predmetov predhodno 
kontaktirate na tel. 55 88 814.   
 

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2020 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/20 in 37/20) in 18. člena 
Pravilnika o spodbujanju in razvoju podjetništva v Občini 
Rogašovci (Uradni list RS, št. 46/14) objavlja Občina Rogašovci 
Javni razpis za dodeljevanje finančne pomoči za 
spodbujanje in razvoj podjetništva v Občini Rogašovci za 
leto 2020. 
Razpisna dokumentacija je na voljo od dneva objave razpisa do 
vključno 30. 9. 2020 na sedežu Občinske uprave Občine 
Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci, oziroma na spletni 
strani http://obcina-rogasovci.si. Razpis je odprt do 30. 9. 2020.  

 
Občinska uprava Občine Rogašovci 

http://obcina-rogasovci.si/

