
PIKE POKE 

VABIJO NA NOVO PREDSTAVO ZA OTROKE Z NASLOVOM 

O GOSKICI, KI SE JE UČILA PETI 
V SOBOTO, 4. 10. 2014, OB 11. URI  

V KULTURNO DVORANO OBČINE ROGAŠOVCI, 
SVETI JURIJ 13. 

PO PREDSTAVI SLEDI POSLIKAVA OBRAZA Z MIŠO IZ 
ZEKO TEATRA.  

Vstopnine ni! 

Društvo borilnih veščin KUNTAO 

VABI NA BREZPLAČNE PREIZKUSNE TRENINGE V 
MESECU OKTOBRU. 

Trenirajte boks/kickboks in filipinsko indonezijske borilne 
veščine in povečajte svojo moč, fleksibilnost in koncentracijo. 

 
Treningi potekajo v telovadnici OŠ Sveti Jurij vsak  

ponedeljek in četrtek ob 18.30.  
 

Več informacij na www.kuntao.si in na 041 526 405.  

 
VABLJENI 

 

NA DAN POLJA – koruze , ki bo v 
PETEK, 10. 10. 2014 s pričetkom ob 9.30 uri 

 
na Cankovi (nasproti pokopališča) -  Kmetija Kuzma 

 
Predstavljene bodo različne semenske hiše, 37 hibridov koruze 
ter sirka,  poskusi in setev ozimnih žit, ter ozelenitev njivskih 
površin. Potekalo bo tudi informiranje vključitve v programe 
KOPOP in druge sheme subvencij 2015 – 2020.   

  

               

OBVESTILA 
 

1. Na podlagi 7. in 54. člena Uredbe o metodologiji za 
ocenjevanje škode (Ur. list RS št. 67/03, 79/04, 81/06 in 
68/08) in Sklepa o ocenjevanju škode na stvareh zaradi 
posledic poplav v času med 12.9 in 16.9.2014 Ministrstva 
za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-
12/2014-111-DGZR pozivamo gospodinjstva, ki so utrpela 
škodo na stvareh (objektih, kmetijskih zemljiščih in 
infrastrukturi), da podate prijavo škode na Občinski 
upravi Občine Rogašovci, in sicer 8. 10. in 9. 10. 2014 
med 8. in 12. uro. Na podlagi vaše prijave bo občinska 
komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih 
nesrečah opravila ogled in oceno škode. 

2. Umazanijo in blato, ki se pri delu na poljih s kmetijsko 
mehanizacijo prinese na javne ceste (asfaltne in 
makadamske) je potrebno odstraniti in očistiti s cestišč.  

           V kolikor se tega ne bo upoštevalo, bo kršitelja obravnavala                                          
           pristojna inšpekcijska služba. 

Občina Rogašovci 
 

3. Na sedežu Zavoda za turizem, kulturo in prosti čas Goričko 
(zgradba, v kateri je bil prej sedež občinske uprave Občine 
Rogašovci) Sv. Juriju 15A bodo vsak ponedeljek prodajali 
domači kruh Izletniške kmetije Kozelin. Cena za kilogram 
domačega črnega kruha je 3 €. Naročila se zbirajo tedensko 
do sobote zvečer na GSM: 041 673 263 ( Gabrijela).  

 
Zavod za turizem, kulturo in prosti čas Goričko 


