
 

 
                   

VPIS OTROK V 1. RAZRED ZA ŠOL. LETO 2022/23 
 ki bodo v koledarskem letu vstopa v šolo, dopolnili 6 let, za otroke rojene v 
letu 2016, bo potekal na OŠ SVETI JURIJ, in sicer po naslednjem 
razporedu: 
● ponedeljek, 14. 2. 2022:  od 8.00 do 10.00 v Kulturni dvorani občine 
Rogašovci 
● torek, 15. 2. in sredo 16. 2.2022 od 7.30 do 10.00 v Kulturni dvorani 
občine Rogašovci 
● četrtek, 17. 2. 2022: od 14.00 do 18. 00 v pisarni pedagoginje Andreje 
Sraka 
● petek, 18. 2. 2022:  od 13.00 do 15.30 v pisarni pedagoginje Andreje 
Sraka. 
Pred  vstopom v kulturno dvorano ali šolo je potrebno upoštevati vsa 
varnostno higienska priporočila (obvezna uporaba zaščitnih mask, 
razkuževanje rok, vzdrževanje distance). Naprošamo vas, da se vpisa 
udeleži le en starš, brez otrok in da k vpisu pridejo le starši, ki nimajo 
zdravstvenih zadržkov. Vpis v prostorih šole oziroma kulturne dvorane bo 
možen ob upoštevanju pogoja PCT (naprošamo vas, da imate ustrezna 
dokazila s sabo). Če je le možno, vas naprošamo, da se starši na vpis 
najavite na spodaj navedeni telefonski številki oziroma preko elektronske 
pošte.  
Za dodatne informacije in vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki: 
55 98 770 – pedagoginja Andreja Sraka, oziroma preko elektronske pošte: 
andreja.sraka@ossvj.si. 

 
 

OBVESTILO SUBVENCIJSKE VLOGE 
 

VLAGANJE ZBIRNIH VLOG 2022 bo potekalo od 24.02.2022 do 
06.05.2022, do 28.2.2022 potrebno elektronsko urediti prenos plačilnih 
pravic pri svetovalcu, kateri boste vzeli kmetijske površine v najem. 
Predhodno pred vložitvijo zbirne vloge je potrebno preveriti dejansko stanje 
površin vaših gerkov oz. kmetijskih površin ( prek spleta ali na UE ). Za vse 
ki ste v KOPOP-u, morate imeti gnojilne načrte, kolobar in čez leto za 1.2.ali 
3. dognojevanje z dušikovimi gnojili predhodno narejen Nmin test. V letu 
2022 ni veliko novosti, morate pa izpolniti osnovne zahteve vseh vlog – 
zahtev, katere boste dobili izplačilo za plačilne pravice končne odločbe za 
leto 2021 je do 15.3.2022 in izplačila za KOPOP pa do 30.6.2022.  
 

                                            KGZS -  Zavod M. Sobota 
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Kulturno društvo Rogašovci   

 
OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU  

 vabi na»OTVORITEV KNJIGOBEŽNICE« 
ki bo, v ponedeljek, 7. februarja 2022, ob 18. uri 

 v kulturni dvorani Občine Rogašovci. 

Sodelujejo: učenci glasbene šole Murska Sobota, dislocirani oddelek Sv. 
Jurij in člani dramske skupine. 
Prireditev bo organizirana in izvedena pod ukrepi preprečevanja in širjenja 
koronavirusa COVID 19, z upoštevanjem navodil in priporočil NIJZ. Na 
prireditev pridite zdravi in vzdržujte medsebojno razdaljo. Za vstop je 
potreben pogoj PCT!   

   
 POSODICE ZA ZBIRANJE ODPADNEGA OLJA LAHKO 
PREVZAMETE NA OBČINSKI UPRAVI OBČINE ROGAŠOVCI. 
 

 Ognjeno društvo (Lapošov ferajn) odpoveduje občni zbor 
predviden za 06.02.2022 zaradi korona ukrepov. 

 
AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ PSOV IN MAČK NA 
VSEH VETERINARSKIH POSTAJAH V POMURJU OD 

1. FEBRUARJA DO 31. MARCA 2022 

Kupon za 20% popust dobite tudi na občini, za sterilizacijo ali 
kastracijo vaše živali pa predhodno pokličite najbližjo veterinarsko 
ambulanto in se predhodno naročite. 
Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje 
živali, obenem pa ni več problema kam z mladiči. Če se vaše mačke 
ne pustijo prijeti, pokličite na tel. 070 879 212 ali 040 736 313. 
 Društvo za zaščito živali Pomurja – pobudnik akcije! 
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