POZIV LASTNIKOM GOZDOV OB
OBČINSKIH CESTAH ZA ODSTRANITEV VEJ
IZVEN STRJENIH NASELIJ
V mesecu avgustu in septembru je bilo na območju gozdov ob
občinskih cestah Občine Rogašovci izvedeno obrezovanje
drevja in vejevja. Delo se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih
mesecih, zato lastnike gozdov ob občinskih cestah pozivamo,
da odstranijo obrezano vejevje iz obcestnih jarkov.
V času izvajanja del bo o tem obveščena pristojna
medobčinska inšpekcija in redarstvo, lastnikom gozdov pa
bodo ob neupoštevanju navodil izrečene sankcije.

ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV V ZABOJNIKU
V želji, da zmanjšamo količino odpadkov, ki jo odlagamo na
odlagališču in s tem posledično podaljšamo življenjsko dobo
odlagališča, biološke odpadke pa posredujemo v predelavo v kompost
in druge nove proizvode, vas vabimo, da se vključite v odvoz
bioloških odpadkov s 120 l ali 240 l zabojnikom rjave barve. V njega
lahko odložite zeleni vrtni odpad, zlasti odpadno vejevje, travo, listje,
staro zemljo lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, steljo malih rastlinojedih
živali, lesni pepel itd., ter kuhinjske odpadke, zlasti zelenjavne in sadne
odpadke vseh vrst, jajčne lupine, kavno usedlino, filter vrečke,
pokvarjene prehrambene izdelke brez embalaže, kuhane ostanke
hrane, ki niso v tekočem stanju, papirnate robčke, brisače in papirnate
vrečke itd.
Zabojnik za ločeno zbiranje bioloških odpadkov dobi povzročitelj
odpadkov v brezplačno uporabo. Odvoz bioloških odpadkov
bomo vršili od aprila do oktobra 1x tedensko in od novembra do
marca 14-dnevno. Okvirni mesečni strošek zbiranja in obdelave
bioloških odpadkov bo znašal za 120 l zabojnik od 6 EUR do12
EUR. Cene vsebujejo 9,5% davek na dodano vrednost. Strošek je
odvisen od mesečnega števila odvozov in zbrane količine bioloških
odpadkov ter lahko med meseci niha navzgor oz. navzdol.
Vsa gospodinjstva, ki ste zainteresirana za ločeno zbiranje
bioloških odpadkov prosimo, da nas pokličete na 02 55 88 814
najpozneje do 9. 10. 2019 ali podjetje Saubermacher – Komunala
Murska Sobota d.o.o. (T: 02 526 84 51, E: info@saubermacherkomunala.si).
Občina Rogašovci in Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o.

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV ENKRATNE DENARNE POMOČI
MLADIM IN MLADIM DRUŽINAM PRI PRVEM REŠEVANJU
STANOVANJSKEGA PROBLEMA V LETU 2019

Obveščamo vas, da bo Agroservis tehnični pregledi Murska Sobota
opravljal preglede traktorjev in traktorskih priklopnikov v občini
Rogašovci po naslednjem razporedu:

Upravičenec do pomoči je lahko mlada oseba ali eden od staršev
mlade družine ali druga oseba, če 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.

- v ČETRTEK, 26. 9. 2019, od 8. do 11. ure v Nuskovi
- v ČETRTEK, 26. 9. 2019, od 12.30 do 15. ure v Sv. Juriju
- v PONEDELJEK, 30. 9. 2019, od 8. do 10. ure na Pertoči.
________________________________________________________
Zavod za turizem, kulturo in prosti čas Goričko
vabi na

Mlada oseba po tem odloku šteje oseba, ki ni stara več kot 40 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 40 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 11. 11. 2019.
Občina Rogašovci

DOMAČO TRŽNICO,
V NEDELJO, 6. OKTOBRA 2019,
OD 8.30 DO 10.30 URE NA TRGU SV. JURIJA.
Kupili boste lahko: domače jogurte, domači sir, maslo, skuto, sveže
mleko, domači kruh, bučno olje, sončnično olje, prekmursko gibanico,
jabolčni kis, med, zaseko, vloženo zelenjavo, konopljino olje, vodo
Cana in še kaj.

Gasilska zveza Rogašovci
vabi na
SLOVESNOST OB 50. OBLETNICI SODELOVANJA MED
GASILCI IZ SLOVENIJE IN AVSTRIJE
IN 20. OBLETNICI DELOVANJA GASILSKE ZVEZE
ROGAŠOVCI,
KI BO V NEDELJO, 6. OKTOBRA 2019, NA ŠPORTNEM
IGRIŠČU PRI OSNOVNI ŠOLI SVETI JURIJ.
Program:
- ob 10. uri zbiranje gasilcev in formiranje ešalona pri VGD
Rogašovci
- ob 11. uri slovesni mimohod gasilcev, gasilskih dejavnosti
in gasilskih vozil
- ob 11.30 proslava.

