Smo mlado podjetje, ustanovljeno 3. 9. 2014, iz Fikšinec.
Delujemo na širšem območju Goričkega in v sosednji Avstriji.
Ukvarjamo se z gradbeništvom in vam tako ponujamo vse
storitve na področju gradbeništva: ZIDARSTVO, FASADERSTVO,
ADAPTACIJE IN SANACIJE, KERAMIČARSTVO, TLAKOVANJE,
UREJANJE OKOLICE, GRADNJA HIŠ NA KLJUČ, IZVAJANJE
ZIMSKE SLUŽBE.
V kolikor potrebujete izvajalca za katero izmed storitev, se vam
kolektiv podjetja MENGRAD GRADBENIŠTVO priporoča.
Kontakti: +386 31 721 442, +43 664 57 88 305,
klemen.mencigar@siol.net, www.mengrad,si.

OBVESTILO – OBRAČUN OKOLJSKE DAJATVE
Z informatorjem št. 221 smo vas že obvestili, da od julija 2015
izvaja obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda ter izstavlja posebne položnice v imenu
in za račun Občine Rogašovci pogodbeni izvajalec, AGJ –
Rebernik Goran s.p.. Skladno z veljavno uredbo, ki jo je izdala
Vlada Republike Slovenije, je znesek okoljske dajatve, če se
poraba pitne vode ne ugotavlja z merjenjem njenega
odvzema, določen na enoto obremenitve (prebivalca) v višini
26,4125 EUR letno.
V prejšnjem tednu so tako vsa gospodinjstva v občini prejela
položnico za plačilo okoljske dajatve za obdobje 5 mesecev
(januar – maj 2015) glede na število stalno prijavljenih
prebivalcev. Od junija 2015 naprej se gospodinjstvom,
priključenim na javni vodovod, okoljska dajatev zaračunava
skupaj s storitvijo oskrbe s pitno vodo glede na porabo le-te.
Gospodinjstva, ki nimajo možnosti priključitve na javni
vodovod, bodo za plačilo okoljske dajatve za obdobje junij –
december 2015 prejela položnico po enakem sistemu obračuna
kot sedaj, vendar sorazmerno višji znesek, saj bo zajetih 7
mesecev.
Občinska uprava

OBVESTILO
Občina Rogašovci kot upravljavec vodooskrbe v občini Rogašovci
obvešča vse uporabnike pitne vode, da jih bo med letom obveščala o
skladnosti in neskladnostih 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. Poročila o
preskusih pitne vode so na voljo na spletni strani občine Rogašovci
(http://obcina-rogasovci.si/rezijski-obrat/pitna-voda) in na sedežu
občinske uprave Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13.
Člen

9.

21.

Razlog obveščanja
V primeru,
ko je vzrok
neskladnosti pitne
vode hišno
vodovodno omrežje
ali njegovo
vzdrževanje

V primeru omejitve
ali prepovedi
uporabe pitne
vode

22.

V primeru, kadar se
izvajajo ukrepi za
odpravo vzrokov
neskladnosti pitne
vode

31.

V primeru
dovoljenega
odstopanja

Časovna opredelitev

Od začetka veljavnosti ukrepa, a
najkasneje v sedmih dneh

Načini obveščanja
-

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

Od začetka veljavnosti ukrepa, a
najkasneje v enem dnevu

-

-

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

Prostovoljno gasilsko društvo Večeslavci
vabi na
TURNIR V KARTANJU,
V SOBOTO, 16. JANUARJA 2016, S PRIČETKOM OB 19. URI
V VGD V VEČESLAVCIH.
Prijave se bodo zbirale od 18. do 19. ure (po 19. uri prijave več
niso možne). Za več informacij pokličite 041 913 416 (Tomaž
Haužar).
Poskrbljeno bo tudi za pijačo in jedačo.
____________________________________________________
JZ Krajinski park Goričko, KGZ Slovenije – KGZ Murska Sobota in
Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru
vabijo na

PREDAVANJE Z NASLOVOM
NARAVI PRIJAZNA RABA TRAVNIKOV NA OBMOČJU
NATURA 2000 GORIČKO
Predavanja bodo:
13. 1. 2016 ob 18. uri v Gornjih Slavečih v dvorani gostilne Sabo,
15. 1. 2016 ob 18. uri v Motvarjevcih v gostilni Puhan in
20. 1. 2016 ob 18. uri v Gornjih Petrovcih v gostišču Zlatica.

