
 

 

NK SERDICA / NK GORIČANKA  
 

 
Postani igralec / igralka nogometa 
 
Vabimo vse dečke in deklice v starosti od 6 do 18 let, da se nam 
pridružijo v naših skupnih ekipah mladih nogometašev. Na ta način 
vabimo tudi starše, da vključijo svoje otroke v ustrezne programe glede 
na njihovo starost. Kot že zadnjih nekaj let se bosta naša kluba iz 
Serdice in iz Rogašovcev povezala in sestavila skupne ekipe naslednjih 
selekcij:  
mlajši dečki / U-7, mlajši dečki / U-9, mlajši dečki / U-11, mlajši 
dečki / U-13, starejši dečki / U-15, kadeti / U-17, mladinci / U-19. 
Dokončen nabor selekcij bo znan po prejemu prijav in po sestavi 
končnih seznamov glede na starost otrok.  
Združeni treningi bodo potekali po predhodnem dogovoru na igriščih v 
Serdici ali v Rogašovcih. Za strokovno delo bodo poskrbeli za to 
usposobljeni trenerji. Za opremo in oskrbo igralcev bo poskrbljeno, prav 
tako za osvežilne napitke v času treninga. Na dan nastopa na tekmi bo 
po potrebi zagotovljen tudi ustrezen obrok.  
Zagotoviti želimo, da bodo imeli naši otroci možnost, da trenirajo in se 
športno udejstvujejo v domačem okolju, se družijo s svojimi vrstniki in 
se ob tem v duhu športa sproščeno zabavajo.  
V najkrajšem času načrtujemo tudi združitev obeh članskih ekip v eno. 
Verjamemo, da bomo skupaj močnejši in da bomo s tem delovali kot 
povezovalni člen ljubiteljev športa v naši občini.  
 
Prijavnico lahko oddate v kateremkoli klubu.  

 

                             
 

 

 
 
 

 

 
Kulturno društvo Rogašovci 

vabi na 
 

prireditev z naslovom  
»MALA MORSKA DEKLICA« V IZVEDBI GLEDALIŠČA 
KUKUC, KI BO V NEDELJO, 25. 7. 2021, OB 18. URI V 
AMFITEATRU PRED OSNOVNO ŠOLO SVETI JURIJ 
 (v primeru slabega vremena v Kulturni dvorani občine 

Rogašovci). 
 

Obiskovalce prosimo, da v času prireditve upoštevajo takrat 
veljavne ukrepe NIJZ. 

 
KTD Sončnica Pertoča  

vabi  
 

člane in simpatizerje na redni letni občni zbor, ki bo v petek 
30. 7. 2021 ob 19. uri v gasilskem domu Pertoča. 

 
 

Zeleni raj vabi na 
 

DOMAČO TRŽNICO,  
KI BO V NEDELJO, 1. AVGUSTA 2021 

OD 8.30 DO 10.30 URE NA TRGU SV. JURIJA. 
 

Prodajale se bodo domače dobrote  kot so: jajca, kruh, jogurti, 
sir, skuta, mleko, maslo, sveže mleko, zaseka,  bučno olje, 
hladno stiskana olja, kis, med,  vložena in sveža zelenjava, 

sveže mlado zelje idr. 


