
 
Prostovoljno gasilsko društvo Sotina 

vabi na 
 

»TRADICIONALNO SREČANJE OB SOTINSKEM STOLPU« 
V NEDELJO, 11. 8. 2019, OB 11. URI NA SOTINSKI BREG. 

 
Obiskovalcem bodo ponudili jedi z žara ter specialiteto – vola na žaru.  

Poskrbljeno bo tudi za pijačo in zabavni program, za najmlajše pa bodo 
na razpolago napihljiva igrala.  
_________________________________________________________ 

 
 

Teniški klub Goričko in Turistična kmetija Ferencovi Krašči 
organizirata 

 

TENIŠKI TURNIR »KRAŠČI OPEN 2019« 
V SOBOTO, 24. AVGUSTA 2019, NA TENIŠKIH IGRIŠČIH 

FERENCOVIH V KRAŠČIH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2019 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/19) in 18. člena Pravilnika o 
spodbujanju in razvoju podjetništva v Občini Rogašovci (Uradni list RS, 
št. 46/14) objavlja Občina Rogašovci Javni razpis za dodeljevanje 
finančne pomoči za spodbujanje in razvoj podjetništva v Občini 
Rogašovci za leto 2019. 

Razpisna dokumentacija je na voljo od dneva objave razpisa do 
vključno 15. 10. 2019 na sedežu Občinske uprave Občine Rogašovci, 
Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci, oziroma na spletni strani http://obcina-
rogasovci.si. Razpis je odprt do 15. 10. 2019.  
________________________________________________________ 
 

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 pomoči de minimis za ukrepe 
ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Rogašovci za leto 2019 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 pomoči de minimis za ukrepe ohranjanja in 
spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za leto 
2019 je odprt do 27. 9. 2019.   

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 Občine Rogašovci. 
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