AKCIJA ZBIRANJA RABLJENIH OBLAČIL
Izvajalec: Zavod Korak naprej
(www.zavodkoraknaprejms.si)

Murska

Sobota,

socialno

podjetje

OBČINA ROGAŠOVCI

RABLJENA OBLAČILA LAHKO PRINESETE V VAŠKO
GASILSKI DOM V NUSKOVI, V ČETRTEK, 28. NOVEMBRA,
MED 14. IN 19. URO.

VAS VABI

ZBIRAMO:
Vse vrste oblačil (moška, ženska, otroška, oblačila za nosečnice), usnjene
izdelke, posteljnine, odeje, brisače, prte in zavese.

V NEDELJO, 1. DECEMBRA 2013, OB 17.00 URI
NA PRIREDITEV OB POSTAVITVI
BOŽIČNEGA DREVESA.

Namen projekta je ozaveščanje javnosti o pozitivnih učinkih na okolje. Tako
zbrana oblačila bomo uporabili v naših mesečnih dobrodelnih prireditvah,
poškodovana oblačila pa bomo predelali. Prvi izdelki, ki nastajajo iz
poškodovanih oblačil, so nakupovalne vrečke. Nastajajo tudi novi izdelki, ki bodo
luč sveta ugledali v začetku naslednjega leta.

Prireditev bo potekala na trgu Svetega Jurija.

VABILO NA SEMINAR BORILNIH VEŠČIN
V soboto, 23. 11. 2013, ob 10.30 bomo v telovadnici OŠ Sv. Jurij skupaj
z društvom DNOBM (Koper) organizirali seminar borilnih veščin Eskrima
(bojevanje z orožjem - palice) in Panantukan (Filipinski boks oz. dirty
boxing). Predznanje borilnih veščin ni potrebno. Seminar bo trajal cca.
4 ure. Cena seminarja je 30 EUR. Prijave na FB, treniraj@kuntao.si ali
041 526 405.
Društvo borilnih veščin KUNTAO

V programu bodo nastopili učenci Osnovne šole Sveti Jurij,
otroci vrtca in pevski zbor Maranata.
Božično drevo bodo letos pripravili vaščani in gasilci vasi
Nuskova.
Vabljeni!

VABILO NA INFORMATIVNO DELAVNICO

OBVESTILO
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE OBVEŠČA VSE LASTNIKE ZASEBNIH
GOZDOV, DA SE BO VRŠILA IZBIRA DREVES ZA POSEK – ODKAZILO v
naslednjih vaseh v občini ROGAŠOVCI:

Se sprašujete ali lahko na kmetiji višek pridelkov prodate brez računa? Želite
opravljati dopolnilno dejavnost pa nimate vseh informacij? Vse podrobnosti,
ki vas zanimajo v zvezi z dopolnilno dejavnostjo, s pridelavo, predelavo in
obdelavo kmetijskih pridelkov, njihovo prodajo in ostale informacije v zvezi s
tem lahko izveste

REVIR GRAD : Jožef Cigan
−
−
−
−
−
−

SOTINA, 25. 11. 2013, ponedeljek – pri gasilskem domu ob 9. uri.
SVETI JURIJ, 27. 11. 2013, sreda – pri gostilni KUZMIČ ob 9. uri.
ROGAŠOVCI, 28. 11. 2013, četrtek – pri gasilskem domu ob 9. uri.
VEČESLAVCI, 4. 12. 2013 – dnevni bar LAPOŠA ob 8. uri.
SERDICI, 5. 12. 2013, četrtek – pri gasilskem domu ob 9. uri.
NUSKOVI, 6. 12. 2013, petek – pri okrepčevalnici NEMEC ob 9. uri.

REVIR CANKOVA : Jože Zadravec (tel.: 041/657-847 ali 02/5349510)
− FIKŠINCI, 3. 12. 2013, torek – pri gasilskem domu ob 12. uri.
− PERTOČA, 4. 12. 2013 – dnevni bar LAPOŠA ob 12. uri.
− ROPOČA, 4. 12. 2013 – pri gasilskem domu ob 9. uri

Označevanje drevja za posek – ODKAZILO je po 17.členu Zakona o
gozdovih (Ur.I.RS 30/93) OBVEZNO , zato prosimo lastnike gozdov,
da pred sečnjo v svojih gozdovih odkazilo tudi opravijo. S seboj
prinesite DOKUMENT S KATERIM LAHKO IZKAŽETE LASTNIŠTVO
(parcelne številke). Uradne ure revirnega gozdarja so od ponedeljka
do petka od 7. do 8. ure na sedežu KRAJEVNE ENOTE G.
PETROVCI, G.PETROVCI 31d. Telefon 55 69 044 ali 041 657 833.
ODKAZILO JE BREZPLAČNO!!!
Revirni gozdar:
Jožef Cigan

Center za socialno delo Murska Sobota
bo v torek, dne 10. 12. 2013 od 10.30 do 11.30 ure v prostorih
kulturne dvorane Občine Rogašovci v Svetem Juriju 13 b,
izvajal socialno varstveno storitev prva socialna pomoč.

v petek, 29. novembra 2013, ob 19.00 uri
v Kulturni dvorani Sv. Jurij
Obenem pa bo prim. mag. Branislava Belović, dr.med. povedala vse o
pomenu lokalno pridelane hrane.
Informativne prijave na 041 689 606!
ZTKP Goričko, Rogašovci

VABILO NA PREDPRAZNIČNO TRŽNICO
Zavod za turizem, kulturo in prosti čas Goričko iz Rogašovec,
vas vabi na
Predpraznično tržnico, ki bo v nedeljo, 24. novembra 2013,
od 8.00 do 11.30 ure na Trgu Sv. Jurija
Tržnica bo v duhu adventa, saj bodo naprodaj adventni venčki in darila iz
lokalnih izdelkov. Predstavila se vam bo tudi Izletniška kmetija Kozelinovi,
Drago Škodnik s ptičjimi krmilnicami, Društvo podeželskih žena občine
Rogašovci in ZTKP Goričko z domačim medom, žganjem, bučnim oljem,…
Vljudno vabljeni!

Društvo podeželskih žena Občine Rogašovci
vas vabi na razstavo jedi

TAK KAK INDA,
ki bo v nedeljo, 24. 11. 2013, od 8. do 17. ure v kulturni
dvorani v Svetem Juriju.
Članice društva vam želijo predstaviti tradicionalne jedi, ki so jih nekoč
kuhali v naših krajih. Rade bi ohranile oz. ponovno obudile recepte,
katerih osnova so živila, ki so jih ljudje pridelali sami.
Vljudno vabljeni!

