
PGD Večeslavci organizira  
 

1. ŽAGANJE HLODOVINE V VEČESLAVCIH 
V SOBOTO,  28. 4. 2018,  OB 13. uri 

NA IGRIŠČU KMN VEČESLAVCI 
 

Tekmovanje v žaganju  hloda bo potekalo v naslednjih kategorijah 
 
1. KATEGORIJA DO 4,1 KM   3KW 
2. KATEGORIJA DO 5,1 KM   3,7 KW 
3. KATEGORIJA DO 7,1 KM   5,2 KW 
4. KATEGORIJA NAD 7,1 KM   5,2 KW 

 
OBVEZNA ZAŠČITNA OBUTEV IN HLAČE. ŽAGANJE NA LASTNO 
ODGOVORNOST. Prijavnina znaša 8 EUR in vključuje tudi malico. Prijave 

se bodo zbirale na dan tekmovanja  do 12.30 ure. 

 
Turistično društvo Rogašovci 

vas vabi na 

 
KRESOVANJE, ki bo 

v PONEDELJEK, 30.  4. 2018, s PRIČETKOM OB 20. uri  
 NA SERDIŠKEM BREGU, 

s kratkim kulturnim programom, obogatili pa ga boste vsi, ki se boste 

kresovanja na tej odlični razgledni točki tudi udeležili. 

 
PGD Fikšinci in Občina Rogašovci obveščata vse zainteresirane 
pravne osebe in samostojne podjetnike, ki bi želeli izobesiti oglasni 
letak na prireditvi ob občinskem prazniku, da pokličejo na telefon 041 
522 362 (Dominik Bunderla, predsednik PGD Fikšinci) najkasneje do 
27.4.2018. 

 
Občina Rogašovci obvešča vse lastnike zemljišč ob cesti "Grudvej" in 
melioracijskih jarkih v Fikšincih, da ob svojih zemljiščih odstranijo 
drevje zaradi predvidenega čiščenja jarkov in sanacije ceste. V kolikor 
lastniki zemljišč tega ne bodo storili do 30. 4. 2018 bodo prijavljeni 
Medobčinski inšpekciji. 

 

 
 

 

V okviru praznovanja 19. občinskega praznika 
 Občine Rogašovci vabljeni 

 
NA  KONCERT PEVSKEGA ZBORA MARANATA iz 

BINKOŠTNE CERKVE NUSKOVA 
 

V NEDELJO, 22. APRILA 2018, ob 15. uri v ŠPORTNO 
DVORANO OŠ SVETI JURIJ 

_______________________________________ 
 

NA OSREDNJO PROSLAVO S KULTURNIM 
PROGRAMOM 

 
V NEDELJO, 29. 4. 2018, OB 11. URI  

NA IGRIŠČE OŠ SVETI JURIJ 
 

Nastopili bodo učenci OŠ Sveti Jurij, dramska skupina 

Močnikovi, mladi kitaristi, ženski pevski zbor KPD Rogašovci, 

skupina Neman časa in folklorna skupina Vrba. Podeljena bodo 

občinska priznanja in nagrade. Slavnostni govornik bo minister 

za infrastrukturo gospod dr.  Peter Gašperšič. 

Po končani prireditvi boste pogoščeni z bogračem. Za prijetno 

razpoloženje bodo po uradnem delu poskrbeli ANSAMBEL 

MLADI POMURCI, BOŠTJAN KONEČNIK IN GLASBENA 

SKUPINA ČUKI. 

 
 
 
 
 



PREDSTAVITEV PROGRAMA SVIT OB OBČINSKEM 
PRAZNIKU OBČINE ROGAŠOVCI, V NEDELJO, 29. 4. 2018 

 
Program Svit je presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih 
sprememb in raka na debelem črevesu in danki in je namenjen 
odraslim med 50. in 74. letom starosti. Nosilec programa je Nacionalni 
inštitut za javno zdravje. 
V programu se s presejalnimi metodami skuša odkriti in odstraniti 
polipe, ki predstavljajo predstopnjo raka, hkrati pa se morebitne rake 
odkriva  v njihovih zgodnjih fazah, ko osebe še nimajo opaznih 
znakov. Zdravljenje je tako manj obremenjujoče in predvsem veliko 
uspešnejše. 
Program, ki vključuje več kot pol milijona prebivalcev Slovenije, od 
vsakega udeleženca zahteva dejavno osebno udeležbo. Odzivnost v 
letu 2017  je bila v Sloveniji 62,7%, v Pomurju 59,6% in v občini 
Rogaševci 47,8%. Odzivnost je za delovanje zelo pomembna, želja je, 
da bi ta bila vsaj 70%. 
Mnogi pri odločitvi za sodelovanje potrebujejo vzpodbudo ali nasvet. V 
ta namen so pripravili Svitov dogodek, kjer bo na ogled tudi 
model debelega črevesa, ob njem pa bodo za vprašanja na voljo 
tudi svetovalci. V veliko pomoč pri promociji so ambasadorji 
programa Svit -  osebe, ki so se plemenito  odločile, da s svojimi 
razmišljanji in pozitivnimi zgodbami delujejo v korist promoviranja 
programa in vzpodbujajo posameznike k udeležbi. Na območni enoti 
NIJZ Murska Sobota se je za ta korak odločila tudi gospa Majda 
Turza, ki bo ob tej priliki podpisala posebno listino o podpori 
programu Svit. 

 
Zavod za turizem, kulturo in promocijo Goričko, 

 vas vabi na  
 

PROŠČENJE »JURJEVO«, KI BO LETOS IZJEMOMA V  
NEDELJO, 22. APRILA 2018, DOPOLDAN NA TRGU 

 SV. JURIJA. 
Za jedačo in pijačo bo poskrbela NK Goričanka. 

Po maši bo pred cerkvijo Sv. Jurija dobrodelni koncert za 
gradnjo župnišča v organizaciji TD Rogašovci. 

 

 
OŠ SVETI JURIJ  in VRTEC PRI OŠ SVET JURIJ  

 vabita  
 

V TOREK, 24. APRILA 2018, na 
 

DAN ODPRTIH VRAT  
na temo: 

»SKRB ZA ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA« 
 

OŠ SVETI JURIJ IN POŠ PERTOČA 
vas od 8. ure dalje vabita, 

da dan preživite v gibanju s plesno šolo ZEKO in s 
fizioterapevtko ter kineziologom, ki  bosta predstavila 

pomembnost gibanja za zdrav način življenja. Izvedli bodo tudi 
rekreacijski pohod v bližnji okolice šole. 

 
VSE ENOTE VRTCA (vrtec Rogašovci, vrtec Pertoča in vrtec 

Sveti Jurij) vas vabijo  ob 9. uri v svoje prostore, 
da skupaj z njimi preživite aktiven dopoldan. V primeru lepega 

vremena bodo izvedli MEDGENERACIJSKI POHOD. 
 
 


