
VABILO NA 15. JUBILEJNI TRADICIONALNI 
»KMEČKI DAN – Regijsko tekmovanje v oranju 

Pomurja« 

KI BO V SOBOTO, 10. AVGUSTA 2013, NA GORNJIH 
SLAVEČIH PRI CERKVI 

 
7.30 – 8.00 Prihod in zbiranje udeležencev. 
8.00 – 8.30 Povorka oračev, starodobnikov. 
8.30 – 9.00 Ekumensko bogoslužje (katoliška, evangeličanska 
in binkoštna cerkev). 
9.30 – 12.00  Prvi start oračev. 
10.00 – 10.30  Otvoritev kmečkega dneva. 

10.00 – 17.00 Izobraževanje kmetij za Kmetijsko okoljske 
programe: pridelovanje soje, poskusi žit, dosevkov in obdelave 
tal (priznanih 8 ur), specialisti KGZS Zavod MS. 
12.30 – 15.00 Drugi start oračev. 
18.00 Razglasitev rezultatov. 
16.00 – 23.00 Družabno srečanje. 
 
Organizirana bo tudi domača tržnica, svojo dejavnost bodo 
predstavile različne firme, poskrbljeno pa bo tudi za domačo 
kulinariko in hladno pijačo. 
 
Vabljeni! 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

           
 
 

OBČINA ROGAŠOVCI, MDO PD ZA POMURJE, PLANINSKO 
DRUŠTVO MATICA M. SOBOTA IN PGD SOTINA 

 
VABIJO 

 
V NEDELJO, 11. AVGUSTA 2013 OB 14. URI  
NA SOTINSKI BREG (RAZGLEDNI STOLP) 

 
NA OTVORITEV NOVE KONTROLNE TOČKE 

POMURSKE PLANINSKE POTI . 
 
Po krajšem kulturnem programu in sve čani otvoritvi nove 
kontrolne to čke bo sledilo tekmovanje »Šubgare kros« in 
družabno sre čanje.  
Poskrbljeno bo za jeda čo (jedi z žara, pe čeni bik) in pija čo. 
Za dobro razpoloženje pa bo poskrbela skupina HORIZ ONT. 
 
Vabljeni! 

 

 

 

 



 
 

PGD IN VAŠČANI FIKŠINEC
vabijo na  

 
»PROŠČENJE MARIJE SNEŽNE«

KI BO V NEDELJO, 11. AVGUSTA 201
 

Po sveti maši, ki bo v kapeli Marije Snežne ob 11
uri, bo sledila vrtna veselica.

Poskrbljeno bo tudi za pijačo in jeda
 

Vabljeni! 
____________________________________________

. 

VABILO 
 

Rdeči križ v občini Rogašovci organizira 
krvodajalsko akcijo  v 
 

ponedeljek, 19. avgusta 201
 med 7.00 in 11.30 uro  

v kulturni dvorani Ob čine Rogašovci, 
Sveti Jurij 13b. 

 
Vsem krvodajalcem se že vnaprej iskreno zahvaljujem o 
in vas vabimo, da se krvodajalske akcije udeležite v 
večjem številu. 
 
Vsi krvodajalci pa ste vabljeni v okrep č

Jerici«. 
 

Krajevna organizacija Rde
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Krajevna organizacija Rdečega križa 

ŠPORTNO DRUŠTVO SVETI JURIJ
VABI NA »KOLESARSKI DVOBOJ TREBAŠ«

V SOBOTO, 10. AVGUSTA 2013, OD 14.00 URE NAPREJ 
na kolesarski progi Trebaš, v bližini lovskega doma  

Rogašovci

Kolesarski dvoboj je disciplina, kjer se tekmovalci med seboj v 
parih pomerijo na izločilnih bojih. Tekmovanje poteka po 
urejenem poligonu, ki ga sestavljajo nagnjeni ovinki (bande), 
skoki in druge ovire narejene iz zemlje.
 
Tekmujete lahko vsi, od zač
potrebujete samo gorsko kolo ali bmx, 
dokument! Za dodatne informacije smo vam na voljo na 
info.trebas@gmail.com in številko 041782192 (Mihael 
Holsedl). 
Vabljeni prav tako vsi ostali, ki si 
šport. 
Za jedačo in pijačo bo poskrbljeno!
 
Vabljeni! 

 
ŠPORTNO DRUŠTVO SVETI JURIJ 

VABI NA »KOLESARSKI DVOBOJ TREBAŠ«  
ki bo 

 
V SOBOTO, 10. AVGUSTA 2013, OD 14.00 URE NAPREJ  

na kolesarski progi Trebaš, v bližini lovskega doma  
Rogašovci  

 
sciplina, kjer se tekmovalci med seboj v 
čilnih bojih. Tekmovanje poteka po 

urejenem poligonu, ki ga sestavljajo nagnjeni ovinki (bande), 
skoki in druge ovire narejene iz zemlje.

Tekmujete lahko vsi, od začetnikov do izkušenih kolesarjev, 
potrebujete samo gorsko kolo ali bmx, čelado in osebni 
dokument! Za dodatne informacije smo vam na voljo na 

in številko 041782192 (Mihael 

Vabljeni prav tako vsi ostali, ki si želite ogledati ta atraktiven 

o bo poskrbljeno! 

 


