VABILO NA ZABAVNO PRIREDITEV

»IGRE BREZ MEJA – WIPE OUT«
ki bo
V SOBOTO, 2. AVGUSTA 2014,
S PRIČETKOM OB 16.00 URI
V ROGAŠOVCIH NA VEŠČINI OB LEDAVI
PROGRAM:
- srečanje starejših gasilcev iz celega Pomurja
- tekmovanje starejših gasilcev s staro ročno brizgalno
- tradicionalno tekmovanje ekip (trije moški in tri ženske) v
zabavnih igrah po sistemu WIPE OUT
- najmlajši obiskovalci se bodo lahko zabavali na dveh
napihljivih gradovih in otroških delavnicah
- degustacija sadja – vrtovi panonski.

Program bosta povezovala MACHO IN MEJKE. Za glasbeni del
pa bodo poskrbeli skupina WEEKEND BAND, skupina MEJAŠI
in posebni gost večera ALFI NIPIČ.
Vabljeni!

Obveščamo vas, da bo tudi v mesecu avgustu v okviru delovanja
Medobčinske inšpekcije in redarstva z namenom približevanja
inšpekcijske službe občanom v sejni sobi Občinske uprave Občine
Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci, dne 27. 8. 2014 od 11.00
do 13.00 ure prisoten inšpektor. V kolikor imate kakršnekoli težave, ki
se tičejo medobčinske inšpekcije in redarstva, se lahko v navedenem
terminu oglasite pri njem.
Občinska uprava občine Rogašovci

ŠD BODOČNOST FIKŠINCI IN VAŠČANI FIKŠINEC,
vabijo na

»PROŠČENJE MARIJE SNEŽNE«,
v NEDELJO, 10. AVGUSTA 2014.
Po sveti maši, ki bo v kapeli Marije Snežne ob 10.00 uri, bo sledila
vrtna veselica. Poskrbljeno bo tudi za pijačo in jedačo.
Vabljeni!

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2014
(Uradni list RS, št. 110/13) in 18. člena Pravilnika o spodbujanju in
razvoju podjetništva v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 46/14)
objavlja Občina Rogašovci Javni razpis za dodeljevanje finančne
pomoči za spodbujanje in razvoj podjetništva v Občini
Rogašovci za leto 2014.
Razpisna dokumentacija je na voljo od dneva objave razpisa do
vključno 30. 10. 2014 na sedežu Občinske uprave Občine Rogašovci,
Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci, oziroma na spletni strani http://obcinarogasovci.si. Razpis je odprt do 30. 10. 2014.

Vabljeni na KMEČKI DAN, ki bo v SOBOTO, 9. 8. 2014, na
GORNJI SLAVEČIH pri cerkvi
Program kmečkega dne:
10-10.30 Pridelovanje soje in predstavitev rezultatov poskusov žit
11.30-14 Predstavitev Skupne kmetijske politike – razvoj
podeželja 2014 – 2020 ( Subvencije )
14 - 16 Tekmovanje v žaganju lesa
14 - 19 Predstavitev novega CD pevke MARINE HUBER in družabno
srečanje vseh udeležencev.

