
 
JESENSKA DOMAČA TRŽNICA 

 

Zavod za turizem, kulturo in prosti čas Goričko, 

 vas vabi na jesensko domačo tržnico,  

ki bo v nedeljo, 19. oktobra 2014 od 8.30 do 11.00 ure  

na Trgu Sv. Jurija.  

Možno bo kupiti domače izdelke, kruh, konopljino olje, 

zelenjavo, cvetje in nagrobne aranžmaje ter drugo. 

 

TURISTIČNO DRUŠTVO ROGAŠOVCI 

 
vabi na  

 

 JESENSKI POHOD S KOSTANJEVIM PIKNIKOM 
 

v nedeljo, dne 19. 10. 2014  
 z odhodom ob 10. uri izpred Osnovne šole Sveti Jurij  

 
Trasa pohoda poteka skozi gozdove občine, kjer si boste lahko sami 
nabirali kostanje in druge sadeže jeseni, na koncu pohoda pa se 
boste lahko »posladkali« s pečenimi kostanji in mladim vinom ali 
moštom. 
V startnino, ki znaša 7 EUR je všteta malica med pohodom, pijača in 
topla malica ob zaključku pohoda pri brunarici TD na Serdiškem 
bregu. 
Za prevoz s Serdiškega brega do parkiranih vozil poskrbi prireditelj 
pohoda.   

 
 

 

 

 

               
 

OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU MALIH ČISTILNIH NAPRAV  

Občinski svet Občine Rogašovci je na 12. dopisni seji dne 28. 8. 
2014, sprejel Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih 
čistilnih naprav v Občini Rogašovci (Uradni list RS, štev. 66/2014). V 
skladu s tem pravilnikom lahko fizične osebe s stalnim prebivališčem 
v občini, ki so lastniki stanovanjskih ali večstanovanjskih stavb na 
tistih območjih Občine Rogašovci, kjer ni možnosti priključitve na 
javno kanalizacijsko omrežje ter na tem območju ni predvidena 
izgradnja kanalizacijskega omrežja skladno z občinskim programom 
odvajanja in čiščenja komunalne, odpadne in padavinske vode, 
podajo prijavo na javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje 
malih čistilnih naprav. Kandidati lahko oddajo vloge po objavi 
vsakoletnega razpisa do vsakega zadnjega delovnega dne v 
mesecu. Odpiranje vlog, ki ni javno, se izvede do 10. dne v mesecu. 
Javni razpis in vlogo najdete na spletni strani občine www.obcina-
rogasovci.si pod rubriko Javni razpisi oz. dobite na občinski upravi 
občine, Sveti Jurij 13. 

Obveščamo vas, da bo tudi v mesecu oktobru v okviru delovanja 
Medobčinske inšpekcije in redarstva z namenom približevanja 
inšpekcijske službe občanom v sejni sobi Občinske uprave Občine 
Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci, dne 20. 10. 2014 od 
11.00 do 13.00 ure prisoten inšpektor. V kolikor imate kakršnekoli 
težave, ki se tičejo medobčinske inšpekcije in redarstva, se lahko v 
navedenem terminu oglasite pri njem.  

OPOZORILO 
 

PROSIMO VAS, DA JAVNIH POVRŠIN NE ONESNAŽUJETE Z 
ODPADKI. POSEBNA PROŠNJA PA VELJA LASTNIKOM PSOV, DA  
MED SPREHAJANJEM PSOV POSKRBIJO ZA ODSTRANITEV PASJIH 
IZTREBKOV. 
 

Občinska uprava občine Rogašovci 

http://www.obcina-rogasovci.si/obcina/novice-in-obvestila/318-obvestilo-o-javnem-razpisu-mcn

