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Novičke Občine Kuzma
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Številka 511 leto 15, 01.02.2019

www.obcina-kuzma.si

Občinska uprava prevzema odgovornost glede vsebine in slovničnih pravilnosti le za prispevke, katerih je avtor!
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VABLJENI K SODELOVANJU!

Za vašo pripravljenost se vam iskreno zahvaljujemo.
2. Obisk v pobrateni občini v Dalmaciji
Vse občanke in občne obveščamo, da se namerava v
okviru mednarodnega sodelovanja in povezovanja
izvesti od 26.4. do 28.04.2019 ekskurzija, kjer si bomo
ogledali delovanje njihove lokalne samouprave ter vse
gospodarske, kulturne in športne danosti pobratene
občine Hrvače, Sinja, Splita in Trogirja. V kolikor ima
kdorkoli izmed občanov in občank občine Kuzma
interes, da se priključi tej ekskurziji, katere stroške
(prevoz, nastanitev ...) bomo skušali pokriti preko
zbranih donatorskih sredstev in vašega lastnega
finančnega deleža, vas vljudno naprošam, da se na to
ekskurzijo prijavite do 28.02.2019, na telefonsko
številko:
025558014
ali
e-mail: info@obcinakuzma.si ali osebno na občinski upravi.
Vse zainteresirane bomo o podrobnejših informačijah
obveščali naknadno.
Lepo vabljeni.
Župan Jožef Škalič l.r.

Vabilo-ognjeno društvo Matjaševci
Obveščam vse člane ognjenega društva Matjaševči, da
bo letni občni zbor v soboto 23.02.2019 ob 9.00,
najprej sveta maša v čerkvi v Kuzmi, po maši pa bo
zbor v Gostilni Sankovič.
Predsednik Franc Bunderla, l.r.

Vabilo
V nedeljo 10.02.2019, ob 10:00 uri, sklicujem letni
občni zbor Športno rekreačijskega društva
Matjaševči, v vaško gasilskem domu v Matjaševčih.
Dnevni red:
1.
Ugotovitev prisotnosti
2.

Izvolitev delovnega predsedstva in dveh

podpisnikov zapisnika
3.

Poročila odborov društva

4.

Razprava po poročilih

5.

Plan dela za leto 2019

6.

Razno-pobiranje članarine za leto 2019
Patricij Žohar
predsednik ŠRD Matjaševci

Vabljeni:
Jožef Škalič-župan občine Kuzma
Franc Bunderla-predsednik PGD Matjaševci

Prosimo vas, da se občnega zbora ŠRD
Matjaševci zaradi pomembnosti dnevnega
reda udeležite v čim večjem številu.

