
NOGOMETNI KLUB GORIČANKA ROGAŠOVCI 

vabi na 

»TRADICIONALNO GORIČANKINO NOČ« 

v soboto, 16. avgusta 2014, 
na parkirnem prostoru Občine Rogašovci v Svetem Juriju. 

Ob 17.30 uri bo odigrana članska pokalna nogometna tekma 1. kroga 
med ekipama NK GORIČANKA ROGAŠOVCI in NK PUŠČA. 

Okrog 21.30 ure se bo pod reflektorji odigrala revialna tekma malega 
nogometa DEBELI : SUHI. 

Obiskovalce bo zabavala glasbena skupina WEEKEND BAND s 

pričetkom ob 20.00 uri, poskrbljeno pa bo tudi za jedačo in pijačo. 

Vabljeni! 

 

VABILO NA EKSKURZIJO 

KTD Sončnica Pertoča organizira dne 13. septembra 2014 

ekskurzijo v GORIŠKA BRDA z odhodom ob 5. uri s Pertoče. 

Program: ogled Solkanskega mostu, gradu Dobrovo, srednjeveške 
vasi Šmartno obdane z obzidjem, z ogledom notranjosti briške hiše, 
predstavitev pridelave sivke in prikaz izdelave mila na kmetiji Marinič 
ter obisk pršutarne in vinarja s pogostitvijo s pršutom, sirom in vinom. 

Cena: 25 € za člane KTD Sončnica, 35 € za nečlane. V ceno so zajeti 
avtobusni prevoz, kosilo in vse vstopnine. 

Prijavite se lahko do 1. septembra 2014, kontakt: 041 604 975 
(Alojz), 031 733 955 (Nada) in 041 373 488 (Mija). 

Vabljeni člani in simpatizerji! 

 

 

               
 
Obveščamo vas, da bo tudi v mesecu avgustu v okviru delovanja 
Medobčinske inšpekcije in redarstva z namenom približevanja 
inšpekcijske službe občanom v sejni sobi Občinske uprave Občine 
Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci, dne 27. 8. 2014 od 11.00 
do 13.00 ure prisoten inšpektor. V kolikor imate kakršnekoli težave, ki 
se tičejo medobčinske inšpekcije in redarstva, se lahko v navedenem 
terminu oglasite pri njem.  

 
Občinska uprava občine Rogašovci 

 
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SOTINA 

 
 vabi na prireditev 

 

»TRADICIONALNO SREČANJE OB SOTINSKEM STOLPU«, 
 

ki bo 
 

v nedeljo, 17. avgusta 2014, s pričetkom ob 11. uri, na 
Sotinskem bregu. 

 
Obiskovalcem bodo ponudili jedi z žara ter specialiteto – vola na 
žaru.  
 
Poskrbljeno bo tudi za pijačo in zabavni program. 
 
Nastopili bodo: 

MARINA HUBER, 
MUSIKVEREIN NEUHAUS/KLB ter 

skupina HORIZONT. 

Vabljeni! 


