OBVESTILO
Obveščamo vas, da se bodo opravljala testiranja škropilnih naprav v
občini Rogašovci po naslednjem razporedu:

Biotehniška šola Rakičan

-

-

V PONEDELJEK, 27. 3. 2017, OD 8.00 DO 14.00 URE
V ROGAŠOVCIH – GASILSKI DOM,
V ČETRTEK, 30. 3. 2017 OD 8.00 – 14.30 URE V
VEČESLAVCIH – GOSTILNA ROGAN.

OBVESTILA – PRIKLJUČEVANJE NA VODOVOD
IN OKOLJSKA DAJATEV
1. Občane, ki imajo možnost priključitve na vodovodno omrežje, pa še niso
izpolnili vloge za priključitev, pozivamo, da to čim prej storijo. Pozivamo
vas tudi, da si čim prej uredite vodovodno napeljavo od vodomernega
jaška do objekta in pričnete z uporabo pitne vode iz javnega vodovoda.
2. S 1. januarjem 2017 je izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo v Občini Rogašovci postalo Javno podjetje Vodovod Sistema B.
Tam, kjer se količina porabljene pitne vode meri, se glede na porabo
obračunava tudi okoljska dajatev. Šele od februarja 2017 naprej bo na
položnicah Vodovoda Sistema B za storitev oskrbe s pitno vodo
obračunana tudi okoljska dajatev, zato boste za januar 2017 prejeli
ločeno položnico za okoljsko dajatev od podjetja AGJ Rebernik.
3. Povsod, kjer se poraba pitne vode ne meri, se bo okoljska dajatev še
naprej obračunavala po pavšalu glede na število družinskih članov. Letni
znesek je nespremenjen (26,4125 € na družinskega člana na leto). Do
sedaj je bil znesek okoljske dajatve razdeljen na dve položnici letno
(nazadnje ste prejeli položnico za obdobje julij – december 2016), po
novem pa se bo okoljska dajatev obračunavala 4x letno (kar pomeni, da
bo posamezen znesek toliko manjši, letni seštevek pa ostaja enak).

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
Območna enota Murska Sobota
KRAJEVNA ENOTA GORNJI
PETROVCI

KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO ROGAŠOVCI
VABI NA

»POZDRAV POMLADI«,

OBVESTILO
Obveščamo vse lastnike zasebnih gozdov, da se bo vršila izbira
dreves za posek – odkazilo v naslednjih vaseh v občini Rogašovci:

KI BO V NEDELJO, 12. marca 2017,
OB 15.00 URI V KULTURNI DVORANI OBČINE ROGAŠOVCI.

REVIR GRAD : Jožef Cigan
SOTINA,13. 3. 2017, ponedeljek – pri gasilskem domu ob 9. uri,

Nastopili bodo:

SVETI JURIJ, 7. 3. 2017, torek – pri gostilni KUZMIČ ob 9. uri,
ROGAŠOVCI, 8. 3. 2017, sreda – pri gasilskem domu ob 9. uri,
SERDICA, 9. 3. 2017, četrtek – pri gasilskem domu ob 9. uri,
NUSKOVA, 10. 3. 2017, petek – pri okrepčevalnici NEMEC ob 9. uri,
VEČESLAVCI, 15.3. 2017, torek – dnevni bar LAPOŠA ob 9. uri.
Označevanje drevja za posek – ODKAZILO je po 17. členu Zakona
o gozdovih (Ur. I. RS 30/93) OBVEZNO , zato prosimo lastnike gozdov, da
pred sečnjo v svojih gozdovih odkazilo tudi opravijo. S seboj prinesite
dokument s katerim lahko izkažete lastništvo (parcelne številke). Uradne
ure revirnega gozdarja so od ponedeljka do petka od 7. do 8. ure na
sedežu KRAJEVNE ENOTE G. PETROVCI, G. PETROVCI 31d. Telefon 55
69 044 ali 041 657 833.
Odkazilo je brezplačno!

-

MPZ Rožmarin iz Pertoče
Pevsko instrumentalna skupina Stajnko iz Vidanovec
Meštri rejči iz Sela (dramska skupina)
Družina Unger- Nemec z Niko
Močnikovi
Ženska pevska skupina KPD Rogašovci
Učenci OŠ Sveti Jurij.

