
 
 

 
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 2020 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 2020 je odprt do 30. 9. 2020.   
 
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. 

 
Zavod za turizem, kulturo in prosti čas Goričko 

 vabi na 
 

 DOMAČO TRŽNICO,  V NEDELJO, 2. AVGUSTA 2020,  
OD 8.30 DO 10.30 URE NA TRG SV. JURIJA. 

 
Prodajale se bodo domače dobrote: domači jogurt, maslo, 
sir, skuta, sveže mleko, domači kruh, jabolčni kis, zaseka, 
med, domača olja,  sveža in vložena zelenjava, jajca idr.. 
 
 
 
 

 
 

 
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 2020 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 2020 je odprt do 30. 9. 2020.   
 
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. 

 
Zavod za turizem, kulturo in prosti čas Goričko 

 vabi na 
 

 DOMAČO TRŽNICO,  V NEDELJO, 2. AVGUSTA 2020,  
OD 8.30 DO 10.30 URE NA TRG SV. JURIJA. 

 
Prodajale se bodo domače dobrote: domači jogurt, maslo, sir, skuta, 
sveže mleko, domači kruh, jabolčni kis, zaseka, med, domača olja,  sveža 
in vložena zelenjava, jajca idr.. 

http://obcina-rogasovci.si/
http://obcina-rogasovci.si/

