Občina Rogašovci objavlja na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
letnega programa športa v Občini Rogašovci (Uradni list RS, štev.
24/2015) in sprejetega Programa sofinanciranja športa za leto 2020 z
dne 17. 4. 2020 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA
PROGRAMA ŠPORTA ZA LETO 2020, iz sredstev proračuna Občine
Rogašovci za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 5/2020).
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://obcinarogasovci.si. ROK ZA ODDAJO VLOGE JE 15. 5. 2020 do 12.00
URE. Dodatne informacije je možno dobiti na Občinski upravi Občine
Rogašovci ali na telefonski številki 55 88 816 do 15. 5. 2020.

Občina Rogašovci vabi vse upravičence, da v skladu s Pravilnikom o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Rogašovci za programsko obdobje 2016 – 2020 (Ur. list RS, št. 26/16),
Razpisom za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme za ukrepe
ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Rogašovci za leto 2020 ter razpisno dokumentacijo, oddajo vloge za
pridobitev nepovratnih finančnih sredstev.
Razpisna dokumentacija je od 20. 4. 2020 na voljo na spletni strani
Občine Rogašovci http://obcina-rogasovci.si.
Razpis za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme za ukrepe
ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Rogašovci za leto 2020 je odprt do 15. 5. 2020.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo na telefonski številki
02 55 88 814.

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2020
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/20) 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 8. 5. 2020 na spletni strani Občine Rogašovci –
http://obcina-rogasovci.si. Razpis je odprt do 8. 5. 2020.

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 2020, iz sredstev
proračuna Občine Rogašovci za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 5/20).
Razpisna dokumentacija je od 20. 4. 2020 do 22. 5. 2020 na voljo na
spletni strani http://obcina-rogasovci.si, kjer je objavljen tudi razpis.
Razpis je odprt do 22. 5. 2020.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo na telefonski številki
02 55 88 814.
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2020
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/20) 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 2020.
Razpisna dokumentacija je od 20. 4. 2020 do 8. 5. 2020 na voljo na
spletni strani http://obcina-rogasovci.si, kjer je objavljen tudi razpis.

Razpis je odprt do 8. 5. 2020.

VPIS V VRTEC PRI OŠ SVETI JURIJ ZA ŠOLSKO LETO
2020/2021
Obveščamo vas, da bo vpis v vrtec za novince za šolsko leto
2020/2021 potekal času od 4. 5. – 13. 5. 2020. Vloga za vpis v
vrtec
je
dostopna
na
spletni
strani
vrtca
https://vrtecsvetijurij.splet.arnes.si/.
V kolikor bodo vrtci in šole odprte, bo vpis potekal kot običajno v
pisarni svetovalne delavke in pomočnice ravnatelja vrtca Anite
Fartek, v prostorih OŠ SVETI JURIJ.
V kolikor bodo še naprej izredne razmere in bodo vzgojnoizobraževalne ustanove zaprte, pa imate naslednje možnosti:
1. Vlogo natisnete, jo izpolnite, izpolnjeno skenirate in
pošljete po elektronski pošti nazaj na elektronski naslov:
anita.fartek@ossvj.si.
2. Vlogo natisnete, jo izpolnite in vrnete po navadni pošti na
naslov šole: OŠ SVETI JURIJ, SVETI JURIJ 13, 9262
ROGAŠOVCI – s pripisom: VPIS V VRTEC.
3. V kolikor vam nobena od zgoraj navedenih možnosti ne
ustreza, lahko vlogo osebno dvignete na občinski upravi
občine Rogašovci (pri vhodnih vratih v 2. nadstropju).
Za vsa morebitna vprašanja in dileme lahko pišete na el. naslov
anita.fartek@ossvj.si ali pokličete psihologinjo Anito Fartek na
telefon 041 639 989.

