
Zeleni raj vabi na 
 

SPOMLADANSKO VELIKONOČNO TRŽNICO,  
KI BO V NEDELJO, 3. APRILA 2022,  

OD 8.30 DO 11. URE NA TRGU SV. JURIJA. 
 

Prodajale se bodo domače dobrote  kot so: šunka, jajca, hren, kruh, 

jogurti, sir, skuta, mleko, bučno olje, hladno stiskana olja, kis, med, likerji, 
zelenjava, zeliščna sol, zajčki,  

piščančki in remenke,… 

 
RAZPIS OCENJEVANJ  ZA DRUŠTVA IN PRIDELOVALCE FERMENTIRANIH 

PIJAČ IZ GROZDJA SAMORODNIC 
 

 V letu 2019 in 2020 je bilo izvedeno več ocenjevanj in ocenjeno 377 
fermentiranih pijač iz samorodnic. Ocenjevanja je organiziral Geza Farkaš v 
Beltincih, v sodelovanju z Javno službo za kmetijsko svetovanje, ki je pod 
vodstvom Ernesta Novaka strokovno izvajala aktivnosti.  
  Termini zbiranja vzorcev  v lokalu Geza PUB v Beltincih v času 
poslovanja so:  8. do 26. marec in 6. do 12. april 2022. 
 Za dogovor o prevzemu vzorcev lahko pokličite 041 616 134 (Geza Farkaš). 
Vzorec fermentirane pijače,  predstavlja eno originalno zaprto vinsko 
steklenico 0,5, 0,75 ali 1,0 litra. Vzorec fermentirane pijače mora biti bister in 
brez usedlin (vinskega kamna, termolabilnih beljakovin). Ob prevzemu se 
vzorec šifrira, prinašalec pa izpolni ali priloži s sabo prineseno 
prijavnico(prijavnica je priloga razpisa). Izpolnjeno prijavnico je možno že pred 
oddajo vzorca poslati na e-mail: gezasezeza@gmail.com Vse strokovne 
informacije pa lahko dobite na telefon 031 703 618 ali e-mail 
Marika.Feher@kgzs-ms.si. 
 Vzorci se hranijo do ocenjevanja v primernih pogojih.  Ocenjevanje bo v 
terminu po posameznem zbiranju in obsega organoleptično oceno (do dvajset 
točk) ter opisni pismeni komentar vzorca fermentirane pijače. Najboljših 60 
vzorcev ocenjevanj v Beltincih bo sodelovalo na prvem finalnem odprtem 
državnem ocenjevanju, ki bo v Beltincih 20. maja 2022.   

 Na podlagi izkušenj in da zagotovimo pravično oceno barve fermentirane  
pijače predlagamo, da se poenoti kriterij sprejema in označitve vzorcev 
fermentiranih pijač glede na barvo, zato smo uvedli  prijavnico ob oddaji 
vzorca. Prijavnica je lahko za več vzorcev in jo najdete na spletni strani občine 
Rogašovci. 
 

 
 

 
 

 
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2022  
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 6/21)  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 2022. 

 

Razpisna dokumentacija je od 4. 4. 2022 do 4. 5. 2022 na voljo na 
spletni strani http://obcina-rogasovci.si, kjer je objavljen tudi razpis. 
Razpis je odprt do 4. 5. 2021. 

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2022  
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 6/21) 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 29.4. 2022 na spletni strani Občine Rogašovci – 
http://obcina-rogasovci.si. Razpis je odprt do 29.4.2022. 

 
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 2022 z 
dne 17. 3. 2022, JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA 
PROGRAMA ŠPORTA ZA LETO 2022, iz sredstev proračuna Občine 
Rogašovci za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 6/21 in 
13/22). 
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://obcina-
rogasovci.si.  
ROK ZA ODDAJO VLOGE JE 25. 4. 2022 DO 12.00 URE. 
Dodatne informacije je možno dobiti na Občinski upravi Občine 
Rogašovci ali na telefonski številki 55 88 810 do 22. 4. 2022. 
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