KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO
ROGAŠOVCI

VAS VABI NA
PRIREDITEV
»POZDRAV POMLADI«
V NEDELJO, 7. aprila 2013,OB 15.00 URI
V KULTURNI DVORANI OBČINE ROGAŠOVCI,
SVETI JURIJ 13 B
Program prireditve:
- Gledališka skupina Kroške tikvi
- Moški pevski zbor Kulturno prosvetnega društva
Rogašovci
- Ženski pevski zbor Kulturno prosvetnega društva
Rogašovci
- dramska skupina Močnikovi
- učenci Osnovne šole Sv. Jurij
- folklorna skupina Pozvačin iz Bistrice
Vstopnine ni!

Občina Rogašovci je na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
športa v Občini Rogašovci (Uradni list RS, štev. 68/04, 25/09) in
sprejetega Programa sofinanciranja športa za leto 2013 z dne
28. 3. 2013, objavila dne 3. 4. 2013, Javni razpis za
sofinanciranje programa športa za leto 2013, iz sredstev
proračuna Občine Rogašovci za leto 2013 (Uradni list RS, štev.
14/13). Rok za prijavo je 6. 5. 2013.
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci na podlagi razpisne
dokumentacije, ki je na voljo na Občinski upravi Občine
Rogašovci in na spletni strani občine Rogašovci www.obcinarogasovci.si pod rubriko Razpisi – šport.
Dodatne informacije je možno dobiti na Občinski upravi Občine
Rogašovci ali na telefonski številki 55 88 816.
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 2013 ter razpisno dokumentacijo, oddajo
vloge za pridobitev nepovratnih sredstev.
Razpisna dokumentacija je od 29. 3. 2013 na voljo na Občinski
upravi Občine Rogašovci in na spletni strani www.obcinarogasovci.si pod rubriko Razpisi – kmetijstvo. Razpis za
dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme na področju
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za leto 2013
(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 30. 4. 2013.
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.

Občina Rogašovci

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2013
(Uradni list RS, št. 14/13) 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 2013.
Razpisna dokumentacija je na voljo od dneva objave razpisa
do vključno 6. 5. 2013 na sedežu Občinske uprave Občine
Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci, vsak delovni dan
med 8.00 in 13.00 uro, dosegljiva pa je tudi na spletni strani
Občine Rogašovci – www.obcina-rogasovci.si pod rubriko
Razpisi – podjetništvo. Razpis je odprt do 6. 5. 2013.
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2013
(Uradni list RS, št. 14/13) 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
2013.
Razpisna dokumentacija je od 2. 4. 2013 do 6. 5. 2013 na voljo
na Občinski upravi Občine Rogašovci in na spletni strani
www.obcina-rogasovci.si, pod rubriko Razpisi - kultura. Razpis
je odprt do 6. 5. 2013.
Občina Rogašovci

