KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO ROGAŠOVCI
VABI NA

»POZDRAV POMLADI«,
V NEDELJO, 11. MARCA 2018,
OB 15.00 URI V KULTURNO DVORANO OBČINE
ROGAŠOVCI.
Nastopili bodo:
1.
Turistično društvo Vrtanek G. Petrovci.
2.
KUD »Goričko« G. Petrovci.
3.
Glasbena skupina »NEJMAN COJTA«.
4.
Nika, Tjaša in Tina Nemec.
5.
Ženska pevska skupina KPD Rogašovci.
6.
Moški trio KPD Rogašovci.
7.
Žiga Mekiš Recek.
__________________________________________________________
PGD NUSKOVA ORGANIZIRA

PREGLED in NAKUP GASILNIH APARATOV
V NEDELJO, 11. 3. 2018, OD 8.00 DO 10.00 URE
V GASILSKEM DOMU NUSKOVA.

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:

Vsi zainteresirani lastniki visokodebelnih sadovnjakov na
območju Krajinskega parka Gorička, ki bi želeli opraviti
odstranitev bele omele in pomladitveno rez na jablanah in
hruškah starih sort, kontaktirajte Javni zavod Krajinski park Goričko,
Grad 191 na 02-551-88-68 od ponedeljka do petka med 08.00-14.00
uro
ali
na
e-mail
povezave:
tadej.tornar@goricko.info,
jani.gasparic@goricko.info.
Več informacij o projektu Gorička krajina lahko dobite na strani JZ
Krajinskega parka Goričko, www.park-goricko.org, pod zavihkom
projekti – Gorička krajina.
______________________________________________________

REVIR GRAD : Jožef Cigan
VEČESLAVCI, 9. 3. 2018, petek – dnevni bar LAPOŠA ob 9. uri,
SOTINA, 12. 3. 2018, ponedeljek – pri gasilskem domu ob 9. uri,

V okviru Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc

VABI USTANOVA LOKALNA RAZVOJNA FUNDACIJA ZA
POMURJE NA BREZPLAČNI TEČAJ NEMŠKEGA JEZIKA.

SVETI JURIJ,13. 3. 2018, torek – pri gostilni KUZMIČ ob 9. uri,
ROGAŠOVCI, 14. 3. 2018, sreda – pri gasilskem domu ob 9. uri,
SERDICA, 15. 3. 2018, četrtek – pri gasilskem domu ob 9. uri,
NUSKOVA, 16. 3. 2018, petek – pri okrepčevalnici NEMEC ob 9. uri.
REVIR CANKOVA : Jože Zadravec (tel.: 041/657-847 ali 02/5349510).
Za odkazilo v vaseh Fikšinci, Pertoča in Ropoča se obrnite na revirnega
gozdarja Zadravec Jožeta na zgoraj zapisane številke.
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 02 55 69 044 ali 041 657 833.
Odkazilo je brezplačno!

V okviru navedenega tako vabijo na dva praktično zasnovana brezplačna
programa nemškega jezika, in sicer:
 Nižja raven (10 srečanj) – namenjen začetnikom z malo predznanja
nemškega jezika, ki želijo osvojiti znanje nemškega jezika na osnovni
ravni;
 Višja raven (5 srečanj) – namenjen udeležencem, ki osnove
nemškega jezika že obvladate, vendar želite osvežiti, utrditi in
nadgraditi svoje znanje na področju govora, razumevanja, branja in
pisanja.
V program se lahko vpišete zaposleni odrasli, starejši od 45 let! Program je
za udeležence brezplačen.
Izobraževanje bo potekalo v skupini 12 udeležencev (prijave zbiramo do
zapolnitve prostih mest), 2 do 3 krat tedensko, v učilnici na lokaciji Martjanci
36, 9221 Martjanci (Bistra hiša Martjanci), v popoldanskem času.
Za udeležbo v programu so potrebne predhodne prijave. Prijave zbiramo
preko telefonske številke 02 538 13 54 (Kristjan), preko elektronskega naslova
kristjan@ra-sinergija.si oziroma preko spletnega obrazca "Prijavnica na
brezplačni tečaj nemškega jezika" (https://www.1ka.si/a/155523).

