KMN ROGAŠOVCI-VETERANI
VABI NA
12. ROGAŠOVSKI TEK in 8. POHOD PO OBČINI ROGAŠOVCI
V SOBOTO, 6. JUNIJA 2015, NA IGRIŠČE OŠ SVETI JURIJ

-

POTEK PRIREDITVE:
Prijava na pohod: na dan prireditve do 13. 30 ure
Prijava na tek: na dan prireditve do 14. ure za otroke, za člane, članice in
hoby tek do 15.45 ure.
Start: ob 14. uri – otroški teki, ob 16.00 uri – glavni tek (članice, člani in
hoby).
Podelitev priznanj: ob 15.30 uri – otroci, članice, člani, hoby. ob 17.15 uri.
___________________________________________________________
TENIŠKI TURNIR
»3. odprto prvenstvo Občine Rogašovci 2015«
Teniški klub Goričko vabi vse rekreativne igralce-ke na teniški turnir »3.
odprto prvenstvo Občine Rogašovci 2015«, ki bo v soboto, 13. junija 2015
na teniških igriščih Ferencovi v Kraščih. Tekmuje se v posamični
konkurenci. Žreb bo izveden ob 7.30, nato se ob 8.00 prične s tekmovanjem,
ki bo trajalo ves dan, predvidoma do 18.00 ure. Kotizacija znaša 15€ za
nečlane in 1€ za člane TK Goričko in zajema najem igrišča, hrano in pijačo.
Najboljši posamezniki bodo nagrajeni s pokali. Prijave na 041 795 205 Stanko ali na e-mail: tkgoricko@gmail.com, do petka 12.06.2015.
_____________________________________________________________
TURNIR V MALEM NOGOMETU
ŠD SVETI JURIJ organizira zaključni turnir v malem nogometu nogometne
lige Zahodno Goričko,
v soboto, 27. 6. 2015 s pričetkom ob 9.00 uri na igrišču NK Goričanke v
Svetem Juriju.
____________________________________________________________
DOMAČA TRŽNICA IN DAN JAGOD
Zavod za turizem, kulturo in prosti čas Goričko, vas vabi na domačo tržnico,
ki bo v nedeljo, 7. junija 2015 od 9.00 do 11.00 ure na Trgu Sv. Jurija.
Možno bo kupiti kruh, med, jagode, zgodnjo zelenjavo, bučno olje,
žganja, konopljino olje, … in seveda degustirati jagode v najrazličnejših
oblikah

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2015
(Uradni list RS, št. 21/15) 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 2015.
Razpisna dokumentacija je na voljo od dneva objave razpisa do
vključno 30. 10. 2015 na sedežu Občinske uprave Občine Rogašovci, Sveti
Jurij 13, 9262 Rogašovci, oziroma na spletni strani http://obcina-rogasovci.si.
Razpis je odprt do 30. 10. 2015.
_______________________________________________________
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2015
(Uradni list RS, št. 21/15) 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 2015.
Razpisna dokumentacija je od 1. 6. 2015 do 30. 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 30. 6. 2015.
_____________________________________________________________
V skladu Pravilnikom o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih
čistilnih naprav v Občini Rogašovci (Uradni list RS, štev. 66/2014) je Občina
Rogašovci dne 1.6.2015 objavila Javni razpis za sofinanciranje nakupa in
vgradnje malih čistilnih naprav v letu 2015.
Upravičenci do sofinanciranja so 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.
Razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani Občine Rogašovci
www.obcina-rogasovci.si pod rubriko Razpisi - razpisi – javna naročila.
Občinska uprava

