Vse stranke obveščamo in hkrati prosimo, da zaradi širjenja
koronavirusa, ne urejajo zadev na občinski upravi Občine
Rogašovci, ki niso nujne.
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Za vse informacije smo dosegljivi na telefonski številki 02
55 888 10. Vloge se lahko oddajo po elektronski pošti na
naslov obcina.rogasovci@siol.net ali po navadni pošti.
Omejitev velja do preklica!
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Zavod za turizem, kulturo in prosti čas Goričko
vabi na
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DOMAČO TRŽNICO, V NEDELJO, 25. OKTOBRA 2020,
OD 8.30 DO 10.30 URE NA TRG SV. JURIJA.
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Prodajale se bodo domače dobrote kot so: domači jogurti,
domači sir, maslo, skuta, sveže mleko, domači kruh, jabolčni
kis, zaseka, med, domača olja, sveža in vložena zelenjava,
jajca idr..
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Strelsko društvo 416 Serdica vabi vse ljubitelje rekreacijskega
streljanja s serijsko zračno puško, da se jim pridružite. Strelja se
ob torkih in petkih v gasilskem domu Serdica. Za vse dodatne
informacije pokličite na 031 308 575 (Samo) ali 031 662 342
(Bojan).
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