JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV ENKRATNE DENARNE POMOČI
MLADIM IN MLADIM DRUŽINAM PRI PRVEM REŠEVANJU
STANOVANJSKEGA PROBLEMA V LETU 2020
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.
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 20. 11. 2020.
Razpis je odprt od 28. 9. 2020.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA IN
VGRADNJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV

WiFi4EU – BREZPLAČEN BREZŽIČNI DOSTOP DO
INTERNETA

Občina Rogašovci, Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci, je na podlagi
drugega odstavka 3. člena Pravilnika o sofinanciranju nakupa in
vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št.
66/2014, 6/2017) dne 23.9.2020, objavila javni razpis za
sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav. Vloga
za sofinanciranje mora biti podana na predpisanem obrazcu »Vloga
za sofinanciranje malih čistilnih naprav«. Kandidati lahko dobijo vlogo
(obrazce) na sedežu Občinske uprave Občine Rogašovci, Sveti Jurij
13, 9262 Rogašovci oziroma na spletni strani Občine Rogašovci:
www.obcina-rogasovci.si pod rubriko Razpisi – Razpisi MČN.

Občina Rogašovci je na javnem razpisu v okviru pobude WiFi4EU
uspešno kandidirala za sredstva vzpostavitve prosto dostopnih
brezžičnih
omrežij.
Možnost
brezplačnega
širokopasovnega
internetnega dostopa preko brezžičnega omrežja z oznako WiFi4EU
lahko koristijo občani in obiskovalci naše občine. Namen vzpostavitve
takšnega omrežja je vključenost v internet tudi tistih, ki težje dostopajo
do spleta, hkrati pa nudenje dostopa turistom in ostalim obiskovalcem.

Kandidati lahko oddajo vlogo do vsakega zadnjega delovnega dne v
mesecu.
Občina Rogašovci

Omrežje je že aktivno, posebno geslo za registracijo ni potrebno.
Omrežje WiFi4EU Rogašovci je na voljo na naslednjih lokacijah: Trg pri
Osnovni šoli Sveti Jurij, Gasilski dom Serdica in Sotinski breg. Na
telefonih in ostalih mobilnih napravah uporabnik izbere oznako omrežja
WiFi4EU. Po soglasju s Splošnimi pogoji omrežja se aktivira povezava
naprave v omrežje, ki je omejena na uporabo 2 uri na vsakih 24 ur.

Krajevni organizaciji rdečega križa Rogašovci in Pertoča
vabita

Zavod za turizem, kulturo in prosti čas Goričko
vabi na

DOMAČO TRŽNICO, V NEDELJO, 4.OKTOBRA 2020,
OD 8.30 DO 10.30 URE NA TRG SV. JURIJA.
Prodajale se bodo domače dobrote kot so: domači
jogurti, domači sir, maslo, skuta, sveže mleko, domači
kruh, jabolčni kis, zaseka, med, domača olja, sveža in
vložena zelenjava, jajca idr..

SOCIALNO OGROŽENE OBČANE, DA PRIDEJO PO PAKETE
Z ŽIVILI, V TOREK, 6. OKTOBRA 2020, V PROSTORE VGD
NUSKOVA.
Razdeljevanje paketov bo potekalo po naslednjem razporedu:
od 12. do 12.45 za vasi Ropoča, Pertoča, Večeslavci,
od 12.45 do 13.30 za vasi Sv. Jurij, Rogašovci, Kramarovci, Ocinje
od 13.30 do 15. za vasi Nuskova, Sotina, Serdica, Fikšinci.
Po pakete pridite le, če ste zdravi. Obvezna je uporaba zaščitne
maske, izogibanje tesnim stikom z ljudmi ter upoštevanje varne
razdalje vsaj 2 m!

