
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2012  
(Uradni list RS, št. 12/12) in 9. člena Pravilnika o spodbujanju in 
razvoju podjetništva v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 
46/10) objavlja Občina Rogašovci Javni razpis za 
dodeljevanje finančne pomoči za spodbujanje in razvoj 
podjetništva v Občini Rogašovci za leto 2012. 

 
Razpisna dokumentacija je na voljo od dneva objave razpisa 
do vključno 7. 5. 2012 na sedežu Občinske uprave Občine 
Rogašovci, Sveti Jurij 15a, 9262 Rogašovci, vsak delovni dan 
med 8.00 in 14.00 uro, dosegljiva pa je tudi na spletni strani 
Občine Rogašovci – www.obcina-rogasovci.si. Razpis je odprt 
do 7. 5. 2012.  

 
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2012  
(Uradni list RS, št. 12/12) 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 v Občini Rogašovci za leto 2012. 

 
Razpisna dokumentacija je na voljo od dneva objave razpisa 
do vključno 7. 5. 2012 na sedežu Občinske uprave Občine 
Rogašovci, Sveti Jurij 15a, 9262 Rogašovci, vsak delovni dan 
med 8.00 in 14.00 uro, objavljena pa je tudi na spletni strani 
Občine Rogašovci – www.obcina-rogasovci.si. Razpis je odprt 
do 7. 5. 2012. 
 
Občina Rogašovci 

 

Obveščamo vas, da je Uprava RS za zaščito in reševanje 
razglasila prenehanje velike požarne ogroženosti in 
naravnega okolja s 6. aprilom 2012. 
 
Občina Rogašovci 
 

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 2012, Razpisom za dodelitev državnih pomoči 
de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v Občini Rogašovci 
za leto 2012 ter razpisno dokumentacijo, oddajo vloge za 
pridobitev nepovratnih sredstev. 
 
Razpisna dokumentacija je od 16. 4. 2012 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 2012 (nakup nove kmetijske mehanizacije, 
material za gradnjo/adaptacijo hlevov, gospodarskih poslopij in 
pomožnih objektov na kmetiji ter ureditev izpustov, obnova fasad 
na kmetijskih gospodarstvih primarne proizvodnje, ureditev 
pašnih površin, urejanje kmetijskih zemljišč,…) je odprt do 15. 5. 
2012, Razpis za dodelitev državnih pomoči de minimis za 
ohranjanje in razvoj podeželja v Občini Rogašovci za leto 2012 
(naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno 
in nekmetijsko dejavnost, promocija in trženje proizvodov in 
storitev ter izobraževanje in usposabljanje na področju 
dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti  ter predelave in trženja) pa 
je odprt do 30. 9. 2012. 
 
Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo na Občinski 
upravi Občine Rogašovci, Sveti Jurij 15A, 9262 Rogašovci ali na 
telefonski številki 02 55 88 814. 
 
Občina Rogašovci 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

V okviru praznovanja 13. občinskega praznika Občine Rogašovci vas 
vabimo na naslednje prireditve: 

 
V ČETRTEK, 19. 4. 2012 OB 11. URI,  

bo na platoju pri Osnovni šoli Sveti Jurij 
 svečano odprtje rekonstruirane državne ceste R2-440, pločnika in 

kolesarske steze skozi Sveti Jurij, Rogašovce in Nuskovo. 
 

V NEDELJO, 22. 4. 2012, OB 11. uri  
na igrišče OŠ Sveti Jurij na  

  
OSREDNJO PROSLAVO S KULTURNIM PROGRAMOM, 

 
v katerem bodo nastopili učenci OŠ Sveti Jurij, ženski pevski zbor KPD 

Rogašovci, Mešani pevski zbor Sveta Helena iz Pertoče, dramska 
skupina Močnikovi in Ribaši.  Podeljena bodo občinska priznanja in 

priznanja s področja turizma. 
 

Po končani prireditvi boste pogoščeni z bogračem. Za prijetno 
razpoloženje pa bo poskrbel ansambel Saša  Avsenika (vstopnine ni). 
 

Vabimo pa vas tudi na koncert Pevskega zbora binkoštne cerkve 
Nuskova, ki bo v nedeljo 15. 4. 2012 ob 15. uri v Kulturni dvorani 

in 
na koncert Moškega okteta KPD Rogašovci, ki bo v nedeljo, 29. 4. 

2012 ob 15. uri v Župnijski cerkvi v Svetem Juriju. 
    

Ob praznovanju občinskega praznika občine Rogašovci, 

 v nedeljo 22. 4. 2012, se bo  predstavilo Društvo gojiteljev malih 
pasemskih živali Murska Sobota z razstavo malih živali.  

 


