
 
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 2016, iz sredstev proračuna Občine 
Rogašovci za leto 2016 (Uradni list RS, št. 8/16). 
 
Razpisna dokumentacija je od 4. 4. 2016 do 5. 5. 2016 na voljo 
na Občinski upravi Občine Rogašovci in na spletni strani 
http://obcina-rogasovci.si, kjer je objavljen tudi razpis. Razpis je 
odprt do 5. 5. 2016. 
 
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 
_______________________________________________________ 
 
Turistično društvo Rogašovci bo 30. aprila 2016, organiziralo 
kresovanje na Serdiškem bregu. Vabijo vse občane, da v kolikor imajo 
odpadno  vejevje, da ga pripeljejo na Serdiški breg. 
 

Informacije:041 297 277 Dani 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2016  
(Uradni list RS, št. 8/16) 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 5. 5. 2016 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 5. 5. 2016. 
_______________________________________________________ 
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2016  
(Uradni list RS, št. 8/16) 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 2016. 
 

Razpisna dokumentacija je od 1. 4. 2016 do 3. 5. 2016 na voljo na 
Občinski upravi Občine Rogašovci in na spletni strani http://obcina-
rogasovci.si, kjer je objavljen tudi razpis. Razpis je odprt do 3. 5. 2016 
 

Občinska uprava 
______________________________________________________________ 

Društvo podeželskih žena občine Rogašovci 
 

ORGANIZIRA V PETEK, 8. APRILA 2016, OB 12. URI V KULTURNI 
DVORANI OBČINE ROGAŠOVCI, SVETI JURIJ 13,  

PREDAVANJE O VRTU NA TEMO KOLOBAR-REDOSLED 
RASTLIN IN VARSTVO. 

Predavala bo  Breda Vičar, univ. dipl. inž. kmet. 
 

Vse, ki vas zanima vrtnarjenje vljudno vabimo, da se nam pridružite. 
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