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

PROBLEMA V LETU 2021 
 

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 12. 11. 2021. 
 

                                                                                           Občina Rogašovci 

 

AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ 
20 % popust pri ceni storitve 

NA VSEH VETERINARSKIH AMBULANTAH v POMURJU  
od 1. 9. do 31. 10. 2021 

Če se vaše mačke ne pustijo prijeti, nas pokličite na 070/879-212. Mačko  
pripeljite v prenosni kletki, da vam ne pobegne! Takih primerov je veliko! Če 
nimate prenosne kletke si jo sposodite ali nas pokličite: 070/879-212. 
Za sterilizacijo/kastracijo vaše živali pokličite na najbližjo veterinarsko 
postajo. KUPON najdete na spletni strani občine obcina.rogasovci@siol.net 
oz. ga  dobite na občinski upravi Občine Rogašovci. 

 

PLESNA ŠOLA ZEKO vabi na plesne tečaje za otroke in odrasle. Tečaji 

bodo potekali ob sredah, po naslednjem razporedu: od 17. do 18. ure 

predšolski otroci, od 18. do 19. ure šolski otroci in od 19. do 20. ure 

družabni plesi za odrasle. Začetek 6. 10. 2021. Kontakt 041 671 955 – 

Dejan. 

 

 
 

SPOŠTOVANI OBČANI IN OBČANKE  - POZIV K CEPLJENJU! 

Pandemija covid-19 je zelo prizadela življenje in zdravje ljudi širom sveta. 
Cepljenje bo pripomoglo, da bomo zopet v polni meri zagnali vsa področja 
življenja. 
Cepljenje je enostaven, varen in najučinkovitejši ukrep za zaščito pred 
covid-19. Ne ščiti le cepljenih posameznikov, temveč z zmanjševanjem 
širjenja bolezni tudi druge. Ključno namreč je, da zaščitimo svoje ter tudi 
zdravje naših družinskih članov, prijateljev, sosedov, znancev in sodelavcev. 
Pomembno je, da se za cepljenje odločamo na osnovi dejstev. Na spletni 
strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje https://www.nijz.si/ boste našli 
zanesljive informacije, znanstveno podprte nasvete glede cepljenja. Cepljenje 
vam je omogočeno tudi v Zdravstveni postaji Rogašovci, vsak petek od 
11.00 do 13.00 ure, brez naročanja. 

S povečevanjem deleža cepljenih bistveno pospešujemo sproščanje 
omejitvenih dejavnikov v družbi, kar je gotovo v splošnem in osebnem 
interesu vsakega posameznika, zato CEPITE SE! 
 
      Občina Rogašovci 

 
OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA IN 

VGRADNJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV V LETU 2021 

 
V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih 
naprav v Občini Rogašovci (Uradni list RS, štev. 66/2014, 6/2017) lahko 
fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini, ki so lastniki stanovanjskih ali 
večstanovanjskih stavb na tistih območjih Občine Rogašovci, kjer ni možnosti 
priključitve na javno kanalizacijsko omrežje ter na tem območju ni predvidena 
izgradnja kanalizacijskega omrežja skladno z občinskim programom odvajanja 
in čiščenja komunalne, odpadne in padavinske vode, podajo prijavo na javni 
razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav. 
Kandidati lahko oddajo vloge po objavi vsakoletnega razpisa do vsakega 
zadnjega delovnega dne v mesecu. Odpiranje vlog, ki ni javno, se izvede do 
10. dne v mesecu.  
Javni razpis in vloga sta objavljeni na spletni strani pod rubriko Javni razpisi. 
  

Občina Rogašovci 
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