
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Turmanova kmetija vabi na 

 
2. MOZAIK GORIČKIH DOBROT 

 

v nedeljo, 20. 11. 2016, OB 11. URI, 
PRI TURMANI TIK OB CERKVI SVETE 

HELENE NA PERTOČI. 
 

V sodelovanju z lokalnimi gostinskimi ponudniki bodo 
pripravili dobrote in tradicionalne jedi iz domačih goričkih 

surovin Turmanove kmetije. 
 

Spoznali boste ponudnike dobrot in rokodelce iz 
Goričkega in uživali v bogatem spremljevalnem 

programu: MACHO IN MEJKE, Folklorna skupina 
KRNICA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Lekarna Špringer in Občina Rogašovci  
 

vabita  na  
 

SLOVESNO OTVORITEV LEKARNE  
V ZDRAVSTVENI POSTAJI ROGAŠOVCI, 

 V SOBOTO, 12. NOVEMBRA 2016, OB 14. URI. 
_________________________________________ 

 
DELOVNI ČAS LEKARNE ŠPRINGER PODRUŽNICE 
ROGAŠOVCI: 
 
PONEDELJEK    7.30 – 14.30 

TOREK     7.30 – 14.30 

SREDA  12.30 – 19.30 

ČETRTEK  12.30 – 19.30 

PETEK    7.30 – 14.30 

____________________________________________________ 

V mesecu novembru bo inšpektor v sejni sobi Občinske uprave 

Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci prisoten v 

sredo, 16. 11. 2016, od 14.00 do 16.00 ure.  
 
 
 
 
 



Spoštovane občanke in občani! 
 
Prisrčno vabljeni k sodelovanju  pri nastajanju nove številke občinskega glasila 

Gorički vrh. 

Ob nastajanju zadnje številke glasila je bilo slišati precej pripomb, da se prispevki 

zbirajo tik  pred izidom glasila, ko ste v zadregi, ker se nekaterih stvari, ki so se 

dogajale med letom, ne spomnite več, Vas zatorej obveščam ter istočasno prosim,  

da se prispevki za naslednjo število glasila  tokrat zbirajo sproti skozi vse leto 

na naslovu  odgovorne urednice glasila: suzana.fickomatko@gmail.com. 

Obenem bi prosila, da naj bodo članki napisani in posredovani v elektronski obliki, v 

programu Word. Ime računalniškega dokumenta naj bo isto, kot je naslov Vašega 

članka. Vsi teksti naj bodo podpisani s polnim imenom in priimkom avtorja. Naslov 

prispevka naj se navezuje na vsebino  in naj ne vsebuje v  naslovu imena ali sedeža  

društva oz. organizacije. Kratice, ki se jih pogosto uporablja, naj bodo izpisane s 

polnim imenom. 

Digitalne fotografije in drugo slikovno gradivo naj  bo posredovano samostojno v jpg. 

formatu, ločljivost najmanj 300 dpi. K digitalnim fotografijam  obvezno zapišite avtorja 

fotografije oziroma, če avtor ni znan, ime tistega, ki fotografijo hrani oziroma 

poseduje. 

Dolžina Vaših tekstov naj bo naslednja:  

 za pol natisnjene  strani  v Goričkem vrhu ustreza  tekst, ki vsebuje približno  

1160 znakov  s presledki (pisava Times New Roman, velikost črk 12) in dve 

fotografiji (naslov članka  v dveh vrsticah); 

 če je stran brez fotografij, vsebuje tekst  približno 5480 znakov s presledki (z 

naslovom članka v dveh vrsticah); 

 ena tiskana stran brez fotografij (naslov članka v dveh vrsticah);  

 ena tiskana stran z dvema fotografijama s presledki je približno  4000 

znakov (naslov članka v dveh vrsticah). 

Glavni urednik si pridržuje pravico, da prispevke skrajša zaradi omejenosti 

posameznih rubrik v glasilu ter jih umesti v obliko, ki pritegne čim širši krog bralcev. 

Pred objavo jih posreduje na vpogled avtorjem prispevkov in lektorju.  

Prispevki, ki vsebujejo nepreverjene, enostranske ali oglaševalske informacije, 

sovražni govor  ali druge vsebine, ki lahko žalijo čustva posameznikov,  ne bodo 

objavljeni.  

Pri pisanju prispevkov upoštevanje »zlato« pravilo, da je treba vedno odgovoriti na 

osnovnih pet vprašanj: Kaj se je zgodilo ? Kje se je zgodilo ? Kdaj se je zgodilo ? 

Kako se je zgodilo ? Kdo je bil akter ali sodelujoči pri dogodku ? 

 

Odgovorna urednica Goričkega vrha, Suzana Ficko Matko  

 

 

 

                ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE 
                Območna enota Murska Sobota 
                KRAJEVNA ENOTA GORNJI PETROVCI 

OBVESTILO 
 
Obveščamo vse lastnike zasebnih gozdov, da se bo vršila izbira dreves  

za posek – odkazilo v naslednjih vaseh v občini Rogašovci: 

 
REVIR GRAD : Jožef Cigan 

 
SOTINA,14.11. 2016, ponedeljek – pri gasilskem domu ob 9. uri, 
 
SVETI JURIJ, 15. 11. 2016, torek – pri gostilni KUZMIČ ob 9. uri, 
 
ROGAŠOVCI, 16. 11. 2016, sreda – pri gasilskem domu ob 9. uri, 
 
SERDICA, 17. 11. 2016, četrtek – pri gasilskem domu ob 9. uri, 
 
NUSKOVA, 18. 11. 2016, petek – pri okrepčevalnici NEMEC ob 9. uri, 
 
VEČESLAVCI, 29.11. 2016, torek – dnevni bar LAPOŠA 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! 
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