Vaša kri je nenadomestljivo zdravilo in najdragocenejše,
kar lahko podarite.
Zato vas vabimo, da se nam pridružite in darujete kri na naši

TERENSKI KRVODAJALSKI AKCIJI,
ki bo v petek 5. 6. 2015, med 7.30 in 11.30 uro v
kulturni dvorani Občine Rogašovci.
Po krvodajalski akciji pa sledi malica v gostišču Kuzmič v Svetem
Juriju.
Podarite del sebe za življenje in zdravje potrebnih!
KO RK Rogašovci in Pertoča
_______________________________________________________
Javni zavod Krajinski park Goričko in Goričko drüjštvo za lepše vütro v
sodelovanju z Javnim zavodom za kmetijstvo in gozdarstvo, M. Sobota in
Biotehniško šolo Rakičan, tretjič razpisujejo ocenjevanje za:
»NAJ OGRAČEK«, ZA IZBOR NAJLEPŠEGA GOSPODINJSKEGA VRTA
PO IZBORU STROKOVNE KOMISIJE V KRAJINSKEM PARKU GORIČKO
Predmet razpisa
Predmet javnega poziva so vrtovi v Krajinskem parku Goričko, ki imajo
poleg oskrbne tudi kulturno-krajinsko in naravovarstveno vrednost.
Pogoji za prijavo
Na izbor se lahko prijavijo vse osebe, ki so lastniki ali uporabniki vrta na
območju Krajinskega parka Goričko. Vsakega prijavitelja bo obiskala
strokovna komisija po predhodni najavi in ga ocenila na podlagi objavljenih
kriterijev
Rok in način prijave
30. junij 2015. Ogledi bodo potekali med 1. in 15. julijem.
Prijave: Štefka Fujs na tel 02 551 88 65, 031 497 204 ali na elektronski
naslov stefka.fujs@goricko.info
Nagrade
Prvi trije najboljši po izboru komisije za Naj ograček na Goričkon bodo
nagrajeni s praktičnimi nagradami donatorjev.
Razglasitev
Razglasitev najlepšega vrta bo na prireditvi Den Meštrov, ki jo organizira
Goričko drüjštvo za lepše vütro, v Križevcih, 6. septembra 2015.

Občina Rogašovci objavlja na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
letnega programa športa v Občini Rogašovci (Uradni list RS, številka 24/2015)
in sprejetega Programa sofinanciranja športa za leto 2015 z dne 22. 5. 2015,
Javni razpis za sofinanciranje programa športa za leto 2015, iz sredstev
proračuna Občine Rogašovci za leto 2015 (Uradni list RS, štev. 21/2015).
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.
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 2015
(Uradni list RS, št. 21/15) 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 26. 6. 2015 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 26. 6. 2015.
______________________________________________________________
Občina Rogašovci objavlja na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
programov na področju turizma v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 18/09
in 8/15) Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v
Občini Rogašovci za leto 2015, iz sredstev proračuna Občine Rogašovci za
leto 2015 (Uradni list RS, št. 21/15).
Razpisna dokumentacija je od 25. 5. 2015 do 26. 6. 2015 na voljo na
Občinski upravi Občine Rogašovci in na spletni strani http://obcinarogasovci.si, kjer je objavljen tudi razpis. Razpis je odprt do 26. 6. 2015.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo na Občinski upravi
Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci ali na telefonski številki 02
55 88 814.

Občinska uprava

