
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

OSKRBA S PITNO VODO V POLETNIH MESECIH – 
OBVESTILO 

 
Občane ob nastopu poletnih višjih temperatur pozivamo k varčnemu 
ravnanju z vodo, predvsem pa opozarjamo na kršitve – nedovoljene 
odvzeme vode iz hidrantov, ki se v tem obdobju vsako leto močno 
povečajo (predvsem za polnjenje individualnih bazenov in zalivanje). 

Opozarjamo, da so hidranti v javnem vodovodnem omrežju namenjeni 
zagotavljanju požarne varnosti, zato morajo biti vedno dostopni in v 
brezhibnem stanju. Brez soglasja upravljavca se sme voda iz hidranta 
uporabiti zgolj za gašenje požarov in odpravljanje posledic 
elementarnih nesreč. Nenadzorovan odvzem pitne vode iz omrežja 
namreč lahko povzroči prekinitve dobave pitne vode, motnost pitne 
vode, nihanje tlaka v omrežju, vodni udar, poškodbo hidranta in 
podobno.  

Neozaveščeni posameznik lahko z nedovoljenim odvzemom 
ogrozi ali prekine vodooskrbo večjemu številu občanov na 
območju ene ali celo več občin oziroma poškoduje hidrant in 
posledično onemogoči gašenje požara. 

Vse občane pozivamo, da morebitne kršitve nedovoljenega odvzema 
vode iz hidrantov prijavijo na telefonsko številko 086-820-
1841 ali info@vodovod-b.si, oziroma neposredno pristojni komunalni 
inšpekciji. 

Dodatno Občina Rogašovci poziva tudi vse občane, ki niso 
priključeni na javno vodovodno omrežje in uporabljajo vodo iz 
zasebnih vodovodov, da z vodo ravnajo varčno ter je ne 
uporabljajo za polnjenje bazenov in pranje avtomobilov, za 
zalivanje pa uporabljajo deževnico. V poletnih mesecih namreč 
primanjkuje vode že za osnovne potrebe v gospodinjstvih. 
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ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV 

 
 
Spoštovane občanke in občani, 
 
podjetje Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. vsem 
gospodinjstvom v Občini Rogašovci omogoča ločeno zbiranje in 
odvoz bioloških odpadkov. 
 
Vabimo vas, da se vključite v organiziran odvoz bioloških 
odpadkov, med katere spadajo: 

 
- biološko razgradljivi kuhinjski odpadki (zelenjavni odpadki, 

olupki, ostanki sadja, kavna usedlina, ostanki hrane, robčki za 

enkratno uporabo, čajne vrečke…) in 

- zeleni vrtni odpad (trava, listje, rože, vejevje, sadje in 

zelenjava, zemlja lončnic, plevel…) 

 
Kako se vključite v odvoz bioloških odpadkov? 
 
Na sedežu podjetja Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o., 
na Noršinski ulici 12 v Murski Soboti, brezplačno prevzamete rjav 
zabojnik za biološke odpadke ustrezne velikosti: na voljo so 80 litrski, 
120 litrski ali 240 litrski zabojnik. Ob tem dobite tudi vse informacije 
o ločenem zbiranju ter Priročnik za pravilno ravnanje z odpadki v 
gospodinjstvih.  
Odvoz se vrši skladno z urnikom odvozov za letošnje leto. Storitev 
odvoza bioloških odpadkov gospodinjstvom zaračunamo v skladu z 
občinskimi potrjenimi cenami.  
Več informacij dobite na telefonski številki: 02 526 84 51 ali po e-pošti: 
info@saubermacher-komunala.si. 

Hvala, da nam pomagate ustvarjati zdravo okolje! 

                                                                    Saubermacher&Komunala 

 
 
 

 

SLOVENSKA BAKLA ZA OLIMPIJSKE IGRE  TOKIO 2020 
 
Spoštovane občanke in občani,  
 
obveščamo vas, da bo 1. 7. 2021 ob 12. 30 uri, skozi Občino 
Rogašovci, v naselju Sveti Jurij, od pokopališča Sveti Jurij do OŠ 
Sveti Jurij, potekala štafeta Slovenske bakle za Olimpijske igre  
TOKIO 2020.  
Nosilci bakle so otroci Osnovne šole Sveti Jurij, športniki iz naše 
občine, nagrajenec pokrovitelja Slovenske bakle SKB in župan 
Občine Rogašovci. Tekače lahko pozdravite ob progi.  
 
Občinska uprava Občine Rogašovci 

Zeleni raj vabi na 
 

DOMAČO TRŽNICO,  
KI BO V NEDELJO, 4. JULIJA 2021,  

OD 8.30 DO 10.30 URE NA TRGU SV. JURIJA. 
 

Prodajale se bodo domače dobrote  kot so: jajca, kruh, jogurti, 
sir, skuta, mleko, maslo, sveže mleko, zaseka,  bučno olje, 
hladno stiskana olja, kis, med,  vložena in sveža zelenjava, 

sveže mlado zelje idr. 
___________________________________________________ 

POLETNA VROČINA 
 

Poletna vročina je za vse živali naporna, za nekatere pa je lahko 
smrtno nevarna! 

1. Živali omogočite dostop do sence! 
2. Sveža pitna voda naj bo vedno na voljo! 
3. Sprehode in druge fizične aktivnosti omejite na jutranje in 

večerne ure! 
4. Nikoli ne puščajte živali v zaprtem, parkiranem avtu! 
5. Živali slabo prenašajo vročino, zato so pogosto žrtve toplotnih 

udarov! 


