
                           
 

 

 

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2022 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 6/21 in 18/22) 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 2022. 

 
Razpisna dokumentacija je na voljo od dneva objave razpisa do 
vključno 23. 9. 2022 na sedežu Občinske uprave Občine 
Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci, oziroma na spletni 
strani http://obcina-rogasovci.si. Razpis je odprt do 23. 9. 2022.  
___________________________________________________ 

 
AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ 

20 % popust pri ceni storitve 

NA VSEH VETERINARSKIH AMBULANTAH v POMURJU  
od 1. 9. do 31. 10. 2022 

Če se vaše mačke ne pustijo prijeti, nas pokličite na 070/879-212. Mačko  
pripeljite v prenosni kletki, da vam ne pobegne! Takih primerov je veliko! Če 
nimate prenosne kletke si jo sposodite ali nas pokličite: 070/879-212. 
Za sterilizacijo/kastracijo vaše živali pokličite na najbližjo veterinarsko postajo. 
KUPON najdete na spletni strani občine obcina.rogasovci@siol.net oz. ga  
dobite na občinski upravi Občine Rogašovci. 
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Občina Rogašovci in Zavod za turizem, kulturo in promocijo 
Goričko vabita na  

 
PROŠČENJE »MALA MEŠA«,   

 
KI BO V NEDELJO, 11. SEPTEMBRA 2022,  

DOPOLDAN NA PARKIRIŠČU POD CERKVIJO, KJER BO 
POTEKAL KRAMARSKI SEJEM IN OKUSI GORIČKO 

domače jedi iz okolice: bograč, rebra z dödoli,  
gorički burek, goričke jedi z žara,... 

ter  
DOMAČA TRŽNICA 

dobrote iz okolice 
 
 

Društvo podeželskih žena občine Rogašovci praznuje 
20 let obstoja, zato pripravljajo kratko predstavitev 

delovanja na trgu Sv. Jurija. 
Ob tej priložnosti vas vabijo, da pridete pogledat 

izdelke, ki so nastali v teh letih in sicer 
 

4. SEPTEMBRA 2022 od 9. do 11. ure 
Sladke dobrote ne bodo manjkale. 
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