POZIV ZA VLOŽITEV ZBIRNE VLOGE 2018 OZ. SUBVENCIJ
2018
Zaradi obsega dela in obveznosti pri zbirnih vlogah 2018 in
kratkega časa vas pozivamo, da se čim prej prijavite za vnos
zbirne vloge oz. subvencij za leto 2018: Slavko KRPIČ Javna
služba za kmetijsko svetovanje CANKOVA, Cankova 35, 9261
Cankova, 02 540 13 51, 031 703 624.
Kljub temu, da subvencijska kampanja traja do 6. 5. 2018, je
potrebno najprej urediti gerke na Upravni enoti, seveda če je kaj
narobe in potem se čim prej prijaviti in se točno na dogovorjeni
čas udeležiti vnosa. S sabo prinesite Seznam živali na dan 1.2.
ter Kolobar in zahteve KOPOP, v kolikor ste v tem programu.
____________________________________________________
Društvo upokojencev Rogašovci
vabi na zdravstveno predavanje za vse generacije
z naslovom
"DEMENCA IN BOLEZNI STAROSTNIKOV"

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA IN
VGRADNJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV
Občina Rogašovci, Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci, je na podlagi
drugega odstavka 3. člena Pravilnika o sofinanciranju nakupa in
vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št.
66/2014, 6/2017) dne 29. 3. 2018, objavila javni razpis za
sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav. Vloga za
sofinanciranje mora biti podana na predpisanem obrazcu »Vloga za
sofinanciranje malih čistilnih naprav«. Kandidati lahko dobijo vlogo
(obrazce) na sedežu Občinske uprave Občine Rogašovci, Sveti Jurij
13, 9262 Rogašovci oziroma na spletni strani Občine Rogašovci:
www.obcina-rogasovci.si pod rubriko Razpisi – Razpisi MČN.
Kandidati lahko oddajo vlogo do vsakega zadnjega delovnega dne v
mesecu.
Krajevni organizaciji Rdečega križa Rogašovci in Pertoča vabita

V PETEK, 13. 4. 2018, S PRIČETKOM OB 18. URI V
KULTURNI DVORANI OBČINE ROGAŠOVCI.
Predavala bo zdravnica dr. Metka ŠBÜLL .

Zveneči boben, društvo za sonaravni razvoj in srečno življenje
vabi na predavanje z naslovom
NAČINI UPORABE KONOPLJE IN NJENI UČINKI
V SOBOTO, 14. 4. 2018 OB 18. URI, V KULTURNO DVORANO
OBČINE ROGAŠOVCI.
Predavala bo doc.dr. Tanja Bagar, mikrobiologinja, direktorica inštituta
ICCANA ter dobitnice priznanja HORUS za družbeno odgovornost.

socialno ogrožene občane, da pridejo po pakete z živili,
V ČETRTEK, 12. APRILA 2018, V PROSTORE STARE
OBČINSKE UPRAVE, SVETI JURIJ 15A.
Razdeljevanje paketov bo potekalo med 12. in 13.30 uro za
Rome ter med 13. 30 in 15. uro za ostale.
POZIV REJNIŠKIM DRUŽINAM
Center za socialno delo Murska Sobota vabi k sodelovanju vse, ki
želijo postati rejniki in želijo opravljati rejniško dejavnost. Po
Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti (Ur.l.RS,110/02) je rejnik lahko
polnoletna oseba s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki ima
zaključeno vsaj poklicno oziroma strokovno izobrazbo, ne sme mu biti
odvzeta roditeljska pravica ali poslovna sposobnost, in ne sme živeti z
osebo, kateri je odvzeta roditeljska pravica. Več informacij dobite na
CSD M. Sobota, 2. nadstropje, pisarna št. 31, telefonska številka,
Andreja Domanjko, univ.dipl.soc.del., tel.št. 02 535 11 74, e-naslov:
andreja.domanjko@gov.si.

