VABILO
na DAN POLJA OZIMNIH ŽIT,
V PETEK, 04.07.2014, Ob 9.30 uri
V SKAKOVCE, Skakovci 36 – Kmetija Kuzma
Predstavitev 3 sort ozimne tritikale, 2 sort ozimne rži, 10 sort
ozimnega ječmena in 25 sort ozimne pšenice.
Različna zaščita posevkov pred pleveli, boleznimi in škodljivci.
Kmetija je govedorejsko – poljedelska. V letošnjem letu je
investirala v novo molzišče – ribja kost, kar bo tudi možno videti.
Udeležencem se bo upoštevalo izobraževanje za kmetijske
okoljske programe, na koncu pa bo tudi topla jedača in mrzla
pijača, zato povabite tudi prijatelje in druge kmetovalce.

Vabljeni!

VABILO
NK SERDICA KLEPARSTVO ŠINKO
PRAZNUJE V NEDELJO, 13. JULIJA 2014,
40-LETNICO OBSTOJA.
Ob tem jubileju se bodo odvijale naslednje aktivnosti:
 ob 11.00 slovesna prireditev s kulturnim programom
in živo glasbo pod šotorom z ansamblom Viničarji,
 ob 15.15 na igrišču presenečenje z neba,
 ob 17.30 atraktivna prijateljska tekma članske ekipe.
Vabljeni!

OBVESTILO
Obveščamo vas, da bo v okviru delovanja Medobčinske
inšpekcije in redarstva z namenom približevanja inšpekcijske
službe občanom v sejni sobi Občinske uprave Občine
Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci, dne 9. 7. 2014 od
14.00 do 16.00 ure prisoten inšpektor. V kolikor imate
kakršnekoli težave, ki se tičejo medobčinske inšpekcije in
redarstva, se lahko v navedenem terminu oglasite pri njem.

RAZPIS ZA NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA
PGD Serdica oddaja v najem poslovni prostor v izmeri 50 m2 v
prostorih VGD Serdica, ki je primeren za opravljanje gostinske
dejavnosti. Najem zajema tudi pripadajoče prostore (skladišče,
sanitarije, klet).
Zainteresirani najemniki pošljite svoje zavezujoče pisne
ponudbe na naslov: PGD Serdica, Serdica 3, 9262
Rogašovci s priporočeno pošto najpozneje do četrtka, 10. 7.
2014.
Razpisni pogoji:
 prednost imajo najemniki iz vasi Serdica, nato vsi ostali
najemniki iz občine Rogašovci,
 možnost pričetka opravljanja gostinske dejavnosti takoj
po preteku prejšnje najemne pogodbe,
 najemna pogodba bo sklenjena za obdobje 5 let z
možnostjo podaljšanja.
Komisija bo zainteresirane ponudnike v 8 dneh obvestila o
izbranem najemniku.
Upravni odbor PGD Serdica

