Občina Rogašovci objavlja na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
športa v Občini Rogašovci (Uradni list RS, štev. 68/04, 25/09) in
sprejetega Programa sofinanciranja športa za leto 2014 z dne
27.3.2014, Javni razpis za sofinanciranje programa športa za
leto 2014, iz sredstev proračuna Občine Rogašovci za leto 2014
(Uradni list RS, štev. 110/13).
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci na podlagi razpisne
dokumentacije, ki je na voljo na Občinski upravi Občine
Rogašovci, objavljena pa tudi na spletni strani občine Rogašovci
http://obcina-rogasovci.si.

STUDIO ANITA, VEČESLAVCI 46A NUDI NASLEDNJE
STORITVE
-

manikuro,
podaljšanje/poslikave nohtov
gel lak
parafinsko kopel za roke in stopala.

Ob prvem obisku vam priznajo 10% popusta na vse storitve

Dodatne informacije je možno dobiti na Občinski upravi Občine
Rogašovci ali na telefonski številki 55 88 816.

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2014
(Uradni list RS, št. 110/13) in 4. člena Pravilnika o sofinanciranju
programov društev izven področja kulture, športa in turizma
(Uradni list RS, št. 69/10) objavlja Občina Rogašovci Javni
razpis za sofinanciranje programov društev izven področja
kulture, športa in turizma.
Razpisna dokumentacija je na voljo od dneva objave razpisa
do vključno 30. 4. 2014 na sedežu Občinske uprave Občine
Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci, vsak delovni dan
med 8.00 in 13.00 uro, objavljena pa je tudi na spletni strani
Občine Rogašovci – http://obcina-rogasovci.si. Razpis je odprt
do 30. 4. 2014.
Občina Rogašovci

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2014 (Uradni
list RS, št. 110/13) in 3. člena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti
društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Rogašovci (Uradni list
RS, št. 10/09) objavlja Občina Rogašovci Javni razpis za
sofinanciranje dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture v
Občini Rogašovci za leto 2014.
Razpisna dokumentacija je od 28. 3. 2014 do 30. 4. 2014 na voljo na
Občinski upravi Občine Rogašovci in na spletni strani http://obcinarogasovci.si, kjer je objavljen tudi razpis. Razpis je odprt do 30. 4. 2014.

Občina Rogašovci vabi vse upravičence, da v skladu s Pravilnikom o
dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Rogašovci (Uradni list RS št. 113/2007), Razpisom za
dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme na področju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za leto 2014, Razpisom za
dodelitev državnih pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v
Občini Rogašovci za leto 2014 ter razpisno dokumentacijo, oddajo vloge
za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev.
Razpisna dokumentacija je od 11. 4. 2014 na voljo na Občinski upravi
Občine Rogašovci in na spletni strani http://obcina-rogasovci.si.
Razpis za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme na področju
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za leto 2014 (nakup
nove kmetijske mehanizacije) je odprt do 30. 4. 2014.
Razpis za dodelitev državnih pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj
podeželja v Občini Rogašovci za leto 2014 (Naložbe v predelavo in
trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost,
Promocija in trženje proizvodov in storitev, Izobraževanje in
usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter
predelave in trženja) pa je odprt do 30. 5. 2014.
Dodatne informacije v zvezi z razpisoma se dobijo na Občinski upravi
Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci ali na telefonski
številki 02 55 88 814.
Občina Rogašovci

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SERDICA
organizira akcijo
ZBIRANJE STAREGA ODPADNEGA ŽELEZA IN
AKUMULATORJEV
Vaščane vasi Serdica ter občane iz sosednjih vasi
obveščamo, da bomo staro odpadno železo in
akumulatorje zbirali v
SOBOTO, 12. 4. 2014, OD 08.30 DO 19.00 URE
PRI VAŠKO GASILSKEM DOMU V SERDICI
V kolikor imate manjše količine, naprošamo, da to
pripeljete sami na zbirno mesto. V kolikor pa imate večje
količine, prosimo, da nas obvestite preko spodaj navedenih
številk in tako bomo tekom dneva sami odpeljali surovine.
KONTAKT:
predsednik Marjan BENKO – 041 605 022
poveljnik Silvo ROGAČ – 041 591 610
podpoveljnik Tomaž BENKO – 051 365 643

TURISTIČNO DRUŠTVO ROGAŠOVCI VABI
NA POHODNI IZLET NA VELIKO PLANINO
V ČETRTEK, 1. MAJA 2014, Z ODHODOM AVTOBUSA
OB 5.30 IZPRED OŠ SV. JURIJ
Cena: 15 EUR na osebo
PRIJAVE DO 15.04.2014 NA: 041 297 277 (Daniel Gaber)

