Povedati, kar je bilo že povedano,
in prepričati ljudi, da to slišijo prvič,
v tem je veščina pisanja.
(Remy de Gourmont)

VABILO
Ob počastitvi slovenskega kulturnega praznika
vas vabimo na kulturno prireditev, ki bo
V NEDELJO, 8. 2. 2015 OB 15. URI,
V KULTURNI DVORANI OBČINE ROGAŠOVCI.
Poleg učencev OŠ Sveti Jurij bo nastopila tudi igralka Mojca
Partljič, hčerka znanega pisatelja Toneta Partljiča, v očetovi
monokomediji Natakarica Pepca.
Podeljeno bo tudi občinsko priznanje za delovanje na kulturnem
področju.
Vljudno vabljeni!

Župan občine Rogašovci vabi vse tiste, ki so v letu 2014 postali
zlati maturanti, da se najkasneje do 15. februarja 2015, oglasijo
na občinski upravi Občine Rogašovci.
_____________________________________________________

AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ
PSOV IN MAČK

Člani Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
(DOPPS), Javni zavod Krajinski park Goričko in Občina
Rogašovci
vabijo v

40 % popust pri ceni storitve
NA VSEH VETERINARSKIH POSTAJAH V POMURJU

od 01. 02. 2015 do 31. 03. 2015.
Kupon za popust dobite na občini, na veterinarskih postajah, ali ga
naročite preko Društva za zaščito živali Pomurja na
GSM – 031 528 396.
______________________________________________________
NOVO! Ugodno plačevanje položnic (UPN nalogov) v TRAFIKI
3DVA - BAR DOBRINA, samo 0,65 EUR za položnico.

PETEK, 13. FEBRUARJA 2015, OB 19. uri
V KULTURNO DVORANO OBČINE ROGAŠOVCI,
na predavanje Robija Gjergjeka z naslovom
Zlatovranka ponovno gnezdi v Ledavski dolini.
Zlatovranka je azurno modra ptica, malo manjša od srake, ki so jo v
preteklosti pogosto videvali na električnih žicah daljnovodov po
dolinah z mokrotnimi travniki. V zadnjih nekaj letih je zlatovranka pri
nas veljala za izumrlo vrsto, dokler ni poleti 2014 ponovno uspešno
gnezdila v Ledavski dolini, kar je bilo prvič po devetih letih v Sloveniji.
Na predavanju boste izvedeli, zakaj je izginila iz Goričkega, kaj
potrebuje za življenje in na kakšen način smo ji pomagali, da je v
Sloveniji gnezdila samo na območju Rogašovcev.

Kontakt: gregor.domanjko@gmail.com ali
gregor.domanjko@goricko.info, 031 340 399.

