OBVESTILO
Obveščamo vas, da je Slovenski regionalno razvojni sklad (v
nadaljevanju: Sklad) v današnjem Uradnem listu Republike
Slovenija št. 5 z dne 3. 2. 2017 objavil:
1. Javni razpis za ugodna razvojna posojila
podjetniškim projektom na problemskih območjih v
Sloveniji (razpisano 10,0 mio posojil) Razpis je
gospodarskim družbam, s.p.-jem ter zadrugam, ne
velikost prijavitelja, ki na problemskem območju
gospodarsko dejavnost in projekt.

začetnim
Republiki
namenjen
glede na
opravljajo

Več informacij o objavljenih razpisih je objavljenih na spletni
strani sklada: www.regionalnisklad.si

DRUŠTVO PRVA MEDICINSKA POMOČ ROGAŠOVCI
vabi na
IZOBRAŽEVANJE »TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z
UPORABO AED«
V SOBOTO, 18. FEBRUARJA 2017, OB 14. URI
V KULTURNO DVORANO OBČINE ROGAŠOVCI.
Avtomatski eksterni defibrilator (AED) je prenosna elektronska
naprava, ki je sposobna zaznati motnje srčnega ritma pri človeku. S
pomočjo električnega sunka pa lahko vzpostavi normalni ritem in s tem
reši življenje. Od 23. novembra 2016 je AED nameščen na zgradbi
Kulturne dvorane Občine Rogašovci.
Izobraževanje bo vodila zdravnica Edith Žižek Sapač iz ZD Murska
Sobota.
Predstavljeno vam bo:
- vzroki in posledice srčnega zastoja,
- prepoznava srčnega zastoja,
- temeljni postopki oživljanja
- zunanja masaža srca in umetno dihanje (praktična izvedba na
lutkah),
- uporaba AED (praktična izvedba s šolskim AED na lutkah).
Izobraževanje je brezplačno, vljudno vabljeni.

vabi na
VALENTINOV POHOD
11. FEBRUARJA 2017.
Zbiranje prijav ob 9.00 pred Barom Valec v

Občina Rogašovci obvešča uporabnike pitne vode iz vodovodov Rogašovci –
šola, Sotina – Skledar, Fikšinci – Center, Fikšinci – Breg, Serdica – Gaber,
Kramarovci in Pertoča – Grabe varaš, da jih bo med letom obveščala o
skladnosti in neskladnosti pitne vode po predpisih Pravilnika o pitni vodi (Ur.
list RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009 - 9., 21., 22., 31. in
34. člen) ter priporočilih NIJZ-a. Uporabnike pitne vode, ki so priključeni na
javno vodovodno omrežje, pa bo o skladnosti in neskladnosti pitne vode
obveščal novi upravljavec, Javno podjetje Vodovod Sistema B.
Člen

9.

Sotini. Start pohoda ob 10.00.
ŠTARTNINA JE .8€
Poskrbite za primerno obutev!

21.

Udeležba na lastno odgovornost.
__________________________________________________________
NK Goričanka Rogašovci vabi vse simpatizerje kluba
NA REDNI OBČNI ZBOR KLUBA,
KI BO V SOBOTO, 18. 2. 2017, OB 16.30 URI V PROSTORIH
KULTURNE DVORANE OBČINE ROGAŠOVCI, Sveti Jurij 13.

22.

Razlog obveščanja

Časovna opredelitev

V primeru,
ko je vzrok
neskladnosti pitne Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje
vode hišno
v sedmih dneh
vodovodno omrežje
ali njegovo
vzdrževanje

V primeru omejitve
ali prepovedi
uporabe pitne
vode

Od začetka veljavnosti ukrepa, a
najkasneje v dveh urah (obvešča se
vsak dan do preklica)

Na začetku in ob preklicu veljavnosti
urepa, a najkasneje v 24 urah od
začetka oz. preklica ukrepa

V primeru, kadar se
izvajajo ukrepi za Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje
odpravo vzrokov
v enem dnevu
neskladnosti pitne
vode

Načini obveščanja
-

-

-

31.

V primeru
dovoljenega
odstopanja
V skladu z načrtom
notranjega nadzora
– redno letno
obveščanje

Na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje
v sedmih dneh

Najmanj enkrat letno
(najkasneje do 31. marca)

-

-

-

34.
Letno obveščanje
uporabnikov o
načinu obveščanja

Enkrat letno v začetku koledarskega leta

-

Osebno
spletna stran občine
Rogašovci http://obcinarogasovci.si/rezijskiobrat/pitna-voda
oglasne deske po občini
oglasne deske po občini
spletna stran občine
Rogašovci
javni radio - Murski val
telefonsko (javni objekti)
osebno (po potrebi)
Aplikacija
http://www.npv.si/
(obveščanje NIJZ, ZIRS,
NLZOH).
spletna stran občine
Rogašovci
javni radio - Murski val
telefonsko
spletna stran občine
Rogašovci
občinski informator, ki ga
prejmejo vsa
gospodinjstva v občini
občinski informator, ki ga
prejmejo vsa
gospodinjstva v občini
aplikacija
http://www.npv.si/
(obveščanje NIJZ, ZIRS,
NLZOH)
spletna stran občine
Rogašovci

