
  

 
Zavod za turizem, kulturo in promocijo Goričko, 

  vabi na  
 

DOMAČO TRŽNICO, 
 

 KI BO V NEDELJO, 7. OKTOBRA 2018,  
OD 8.30 DO 10.30  NA TRGU SV. JURIJA. 

Prodajale se bodo domače dobrote kot so: domači jogurti, domači sir, 

kruh, bučno olje, kis, zaseka, med, sveže sadje... 
 

 
AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ PSOV IN MAČK NA 

VSEH VETERINARSKIH POSTAJAH V POMURJU 
 OD 1. 9.  DO 31. 10. 2018 ( 20% popust pri ceni storitve). 

Kupon za popust dobite na občini. Pred sterilizacijo oz. kastracijo 
mora biti vaša žival zdrava in na tešče! Z enim kuponom lahko popust 
uveljavite za več živali. 
 
Društvo za zaščito živali POMURJA – pobudnik akcije 
____________________________________________________________________ 

 
Športno društvo Sveti Jurij 

organizira  
 

redno vadbo za vse tiste, ki se zavedajo pomena gibanja in se želijo 
priključiti skupinski obliki vadbe.  

Vabljeni tako začetniki, kakor tudi rekreativci. 
Vadba poteka ob ponedeljkih in sredah od 19. do 20. ure v Sv. Juriju. 

Več informacij: 041 863 693 Jasmina 
 
 

 
 
 
 

           
 

 
 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV ENKRATNE DENARNE POMOČI 
MLADIM IN MLADIM DRUŽINAM PRI PRVEM REŠEVANJU 

STANOVANJSKEGA PROBLEMA V LETU 2018 
 

Upravičenec do pomoči je lahko mlada oseba ali eden od staršev 
mlade družine ali druga oseba, ča ta skrbi za otroka in ima po 
družinskem zakoniku do otroka določene obveznosti in pravice, in je 
državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Občini 
Rogašovci in prvič rešuje stanovanjski problem na območju Občine 
Rogašovci. 
Za prvo reševanje stanovanjskega problema se šteje prva gradnja, 
nakup oziroma preureditev stanovanjskega objekta. Posamezna mlada 
oseba ali član mlade družine ne sme imeti v lasti ali solasti v deležu  ½ 
ali več, druge za bivanje primerne stanovanjske enote ali stanovanjske 
stavbe ter, da v času treh let pred gradnjo, rekonstrukcijo ali nakupom 
stanovanjskega objekta iz 2. člena, ni odtujil druge za bivanje primerne 
stanovanjske enote oz. stavbe ali njen del v solasti v deležu ½ ali več.  
 
Mlada oseba po tem odloku šteje oseba, ki ni stara več kot 30 let. 
Mlada družina po tem pravilniku je družina z najmanj enim otrokom do 
18. leta starosti, v kateri vsaj eden od staršev ni star več kot 35 let, 
dopolnjenih v letu oddaje vloge za pomoč.  
Pravico do pomoči lahko uveljavlja upravičenec z vlogo na 
predpisanem obrazcu, ki se nahaja na spletni strani Občine Rogašovci 
(http://www.obcina-rogasovci.si) in sedežu Občinske uprave Občine 
Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci. 
Vloga se pošlje po pošti na naslov Občinska uprava Občine 
Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci ali vloži v sprejemni 
pisarni Občine Rogašovci, najpozneje do vključno 9. 11. 2018. 
 
Občina Rogašovci 


