
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

OBVESTILO 
 

V poletnih toplih dneh se pogosteje kot sicer pojavljajo nevihte z udari 
strel, ki lahko poškodujejo naprave, ki so priključene na električno 
napetost. Da bi se v čim večji meri izognili poškodbam komunikacijskih 
naprav, ob nevihtah ali pred odhodom na dopust iz električnega in 
komunikacijskega omrežja izklopite vse komunikacijske naprave, kot 
so modem, računalnik, televizor … Na ta način lahko sami preprečite 
marsikatero okvaro naprave, predvsem pa slabo voljo, če zaradi 
okvare ne bi mogli spremljati priljubljene TV-oddaje, nemoteno 
dostopati do interneta ali uporabljati fiksne telefonije.  
Uporabniki Telekoma Slovenije pa se lahko naročijo tudi na SMS-
obvestila o napovedanih nevihtah za območje Slovenije. Pošljite 
sporočilo SMS s ključno besedo NEVIHTA in svoje uporabniško ime 
za fiksne storitve na številko 051 242 242 (primer sporočila SMS: 
NEVIHTA novakj). 

Telekom Slovenije 
________________________________________________________ 

Kulturno prosvetno društvo Rogašovci 
 vabi na 

 
 PRIREDITEV »POMEŽIK POLETJU« 

 
KI BO V NEDELJO, 24. JUNIJA 2018,  OB 19. URI V 

AMFITEATRU PRED OŠ SVETI JURIJ 
 

Nastopili bodo: mažuretke iz Bakovec, dramska skupina iz Sela, 
folklorna skupina Vrbe, Močnikovi, ženska pevska skupina KD 
Rogašovci, Mirjam Mah, flavtistka Klara in drugi. V primeru slabega 
vremena, bo prireditev v Kulturni dvorani Občine Rogašovci 
 

 
 
 



Prostovoljno gasilsko društvo Serdica  
 vabi na  

 

RAZVITJE GASILSKEGA PRAPORJA IN GASILSKO 
TEKMOVANJE ZA POKAL SERDIŠKEGA BREGA 

 
 V SOBOTO, 23. JUNIJA 2018, OB 16.00  

PRI VAŠKO GASILSKEM DOMU V SERDICI. 
 

Program prireditve:  
15.30 – 16.00 zbiranje gasilskih enot 
16.00 – 17.00 kulturni program 
17.00 – 18.00 pogostitev 
od 18.00 ure naprej gasilsko tekmovanje za pokal Serdiškega brega 
 
Za hrano in pijačo bodo poskrbeli gasilci in gasilke iz Serdice, zabaval 
pa vas bo ansambel Horizont. 
_______________________________________________________ 

 
Teniški klub Goričko  

organizira 

 

TENIŠKI TURNIR »6. ODPRTO PRVENSTVO 
OBČINE ROGAŠOVCI 2018«  

 
V SOBOTO,  23. JUNIJA 2018, NA TENIŠKIH IGRIŠČIH 

FERENCOVI V KRAŠČIH. 
 

Tekmuje se v posamični konkurenci. Žreb bo izveden ob 7.45, 
nato se ob 8.00 prične s tekmovanjem. V primeru slabega 
vremena se igranje nadaljuje naslednji dan – v nedeljo. 
Kotizacija znaša 15 € za nečlane in 1 € za člane TK Goričko ter 
zajema najem igrišča, hrano in eno pijačo. Najboljši 
posamezniki bodo nagrajeni s pokali. Prijave na 041 795 205 - 
Stanko ali  na e-mail:  tkgoricko@gmail.com, do petka 22. 6. 
2018. 

 

Občina Rogašovci je po številu vrb na svojem območju 
v evropskem vrhu. 

Zato POHOD PO VRBOVI POTI ni slučajnost, ampak 
izraz hvaležnosti za posebnost našega kraja. 

 
Če vam hoja po zmerno zahtevni poti ne predstavlja težav, 

ob strugi Ledave pa nimate svojega polja, 
se lahko udeležite pohoda, 

 ki ga organizira Turistično društvo Rogašovci, 
 V NEDELJO, 24. 6. 2018, ob 10. uri 

 
Zbiranje pohodnikov se bo začelo ob 9.30 uri na parkirišču v Nuskovi. 
Trasa je dolga 12 km. Med potjo in ob zaključku pohoda bo poskrbljeno 
za osvežitev, prigrizke in topel obrok. 
Več informacij: Turistično društvo Rogašovci - Branko: 041 856 85, 
Dani: 041 297 277. 
________________________________________________________ 

 

Člani društva samopomoč NUSKOVA 
vabljeni na  

 
REDNI LETNI ZBOR, 

 
KI BO V NEDELJO, 24. JUNIJA 2018, OB 14. URI V 

PROSTORIH VGD NUSKOVA. 
______________________________________________________________ 

Člani društva samopomoč SVETI JURIJ 
vabljeni na  

 

REDNI LETNI ZBOR,  

 
KI BO  V NEDELJO, 1. JULIJA 2018,  

OB 15. URI V GOSTILNI FICKO V SVETEM JURIJU. 

mailto:tkgoricko@gmail.com

