OBVESTILO – JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE
Ker je bilo ugotovljeno, da se v sistem kanalizacijskega omrežja
občine Rogašovci spušča hlevsko gnojnico in greznično goščo
hišnih greznic ob praznjenju, obveščamo, da je omenjeno
strogo prepovedano. To namreč povzroči nepravilno delovanje
čistilne naprave ter velike stroške pri servisu naprave ob takem
dejanju.
Poudariti želimo, da je v sistem javnega kanalizacijskega
omrežja dovoljeno odvajati izključno komunalno odpadno
vodo iz gospodinjstev. V kanalizacijo je strogo prepovedano
odlagati:
- ostanke za osebno higieno (osvežilne robčke, higienske
vložke/tampone, ušesne palčke…),
gospodinjske odpadke,
- maščobe in odpadna olja,
- barve, lake in naftne derivate,
- uporabljen sanitetni material,
- oblačila in ostale umetne ter naravne tkanine,
- razni PVC izdelki (pokrovi, vreče, embalaže…),
- gradbene in druge trde odpadke.
Ker želimo ustvariti čisto okolje, zagotoviti nemoteno delovanje
celotnega kanalizacijskega sistema in odpraviti stroške, ki
nastanejo pri servisu črpalk in čistilne naprave pri nepravilni
uporabi kanalizacijskega sistema, bo vsako kršenje zgoraj
navedenih pravil v prihodnje obravnavala pristojna inšpekcijska
služba.
Občina Rogašovci

V prostorih Občinske uprave Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13,
9262 Rogašovci, je javno razgrnjen dopolnjen osnutek
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje SE 5 (v
nadaljevanju tudi: OPPN SE 5). OPPN SE 5 je javno razgrnjen
tudi
na
spletni
strani
Občine
Rogašovci
(www.obcina.rogasovci@siol.net).
Javna razgrnitev bo trajala od 23. 06. 2014 do 15. 08. 2014. V
času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo dne
06. 08. 2014 ob 17.00 uri v Kulturni dvorani občine Rogašovci,
Sveti Jurij 13b, 9262 Rogašovci.
Občinska uprava

VABILO NA IZLET
Društvo podeželskih žena občine Rogašovci
vabi na
ENODNEVNI IZLET NA BIZELJSKO IN ZOO ZAGREB,
V SOBOTO, 21. 6. 2014
Cena na osebo je 48 EUR pri vsaj 40 prijavljenih potnikih
V program je vključeno: avtobusni prevoz, ogled cerkve sv.
Lovrenca, ogled zbirke starin Travnikar, klet penin Istenić, kosilo,
ogled repnice, živalski vrt v Zagrebu.
Odhod je ob 6.00 uri izpred Gasilskega doma Nuskova.
ROK ZA PRIJAVO je 13.6.2014 na agenciji GOR TURIZEM.

ČLANI DRUŠTVA SAMOPOMOČ NUSKOVA
VABLJENI NA REDNI LETNI ZBOR,

KI BO V NEDELJO, 29. JUNIJA 2014, OB 14. URI
V PROSTORIH VGD NUSKOVA

Društvo starodobnih vozil Traktor iz Serdice vas
VABI NA
6. MEDNARODNO SREČANJE
STARODOBNIH VOZIL,
ki bo v nedeljo, 15. junija 2014,
pri oljarni Dajč v Sotini s pričetkom ob 9. uri

VABILO NA DOMAČO TRŽNICO
Zavod za turizem, kulturo in prosti čas Goričko iz
Rogašovec vas vabi na
SPOMLADANSKO TRŽNICO,

ki bo v nedeljo, 22. junija 2014,
od 9.00 do 11.30 ure na Trgu Sv. Jurija
Predstavili se vam bodo ponudniki z domačimi izdelki in
pridelki.
PIKE POKE
VABIJO NA
PREDSTAVO ZA OTROKE

TACAMUCA
ki bo v Kulturni dvorani občine Rogašovci, v
nedeljo, 22. junija 2014, ob 17. uri

