
Zavod za turizem, kulturo in prosti čas Goričko,  
 

vas vabi na 
 

 DOMAČO TRŽNICO, KI BO V NEDELJO, 5. JUNIJA 2016, 
OD 8.00 DO 11.00 URE NA TRGU SV. JURIJA 

Možno bo kupiti kruh, med, marmelado, bučno olje, žganje, 
domači kis, jagode,… 

 
___________________________________________________ 
 

Pike Poke  
 

vabijo na 
 

OTROŠKO PREDSTAVO 

»ZRCALCE« 
 

V SOBOTO, 4. JUNIJA 2016, OB 18. URI 
V KULTURNO DVORANO OBČINE ROGAŠOVCI. 

 

Turistično društvo Rogašovci 

organizira 

POHOD NA VELIKO PLANINO 

V SOBOTO, 11. JUNIJA 2016,   Z ODHODOM  AVTOBUSA 
OB 5.30 IZPRED OŠ SV. JURIJ 

 
Cena: 20 EUR na osebo (prevoz + malica) 
Prijavite se lahko na: 041 297 277 (Daniel Gaber). 
 

  

 
 

 
 

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 2016 
ter razpisno dokumentacijo, oddajo vloge za pridobitev nepovratnih finančnih 
sredstev. 

Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu uprave Občine 
Rogašovci, objavljena pa tudi 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 2016 je odprt do 17. 6. 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. 
______________________________________________________________ 

V skladu Pravilnikom o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih 
čistilnih naprav v Občini Rogašovci (Uradni list RS, štev. 66/2014) je Občina 
Rogašovci dne 23. 5. 2016 objavila Javni razpis za sofinanciranje nakupa 
in vgradnje malih čistilnih naprav v letu 2016. 

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 
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