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 19. 8. 2015 od 13.00 do 15.00 ure prisoten
inšpektor. V kolikor imate kakršnekoli težave, ki se tičejo medobčinske
inšpekcije in redarstva, se lahko v navedenem terminu oglasite pri njem.
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TENIŠKI TURNIR »KRAŠČI OPEN 2015«
v soboto 22. avgusta 2015, na teniških igriščih Ferencovi v
Kraščih
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Tekmuje se v posamični konkurenci. Žreb bo izveden ob 7.40 uri, ob
8.00 uri začetek tekmovanja, ki bo trajalo predvidoma do 19.00 ure.
Kotizacija: 15 EUR za nečlane, 5 EUR za člane TK Goričko.
PRIJAVE DO PETKA 21. 8. 2015, sprejema Stanko (041-795-205),
ali na e-mail: tk.goricko@gmail.com.
_______________________________________________________
KTD SONČNICA PERTOČA ORGANIZIRA 12. 9. 2015
EKSKURZIJO NA DOLENJSKO IN V SUHO KRAJINO z odhodom
s Pertoče ob 5. uri. Ogled bomo pričeli na Muljavi, kjer bomo obiskali
rojstno hišo Josipa Jurčiča. Pot bomo nadaljevali v Žužemberk, kjer
nas bo pričakala predstavnica TD Žužemberk in nas popeljala na
ogled gradu. Obiskali bomo tudi spomenik NOB na Cviblju, kjer je ena
največjih kostnic v Sloveniji, cerkev Sv. Mohorja in Fortunata in
občudovali slapove reke Krke. Po kosilu se bomo zapeljali v Novo
mesto. Tam bomo splavarili po reki Krki na Rudolfovem splavu, kjer
bo poskrbljeno za animacijo in zabavo. Vrnili se bomo v večernih
urah. Cena: 25 EUR za člane KTD Sončnica, 35 EUR za nečlane.V
ceno je zajeto: avtobusni prevoz, pijača, malica, kosilo in vstopnine.
Vabljeni člani in simpatizerji. Prijavite se lahko do 4. 9. 2015.
Kontakt: 041 604 975 (Alojz ), 031 733 955 ( Nada), 041 373 488
(Mija).
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