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Občinska uprava prevzema odgovornost glede vsebine in slovničnih pravilnosti le za prispevke, katerih je avtor!
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na e-mail info@obcina-kuzma.si ali na telefonsko
številko 025558014 ali osebno na občinski upravi.

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.

Vpis otrok v 1. razred

OBVEŠČAMO VAS, DA BO

VPIS OTROK V
1. RAZRED ZA ŠOLSKO LETO
2019/20
potekal v torek 26. 02. 2019
med 11.00 in 14.00 uro
in
v sredo, 27. 02. 2019
med 8.00 in 12.30 uro ter
med 14.00 in 16.00 uro
pri socialni pedagoginji šole.
VPISOVALI BOMO OTROKE
ROJENE V LETU 2013.
RAVNATELJICA:
JASMINKA KRPIČ

Vabilo-ognjeno društvo Matjaševci

Obvestilo-odkazilo

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.

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, Območna enota
Murska Sobota, KRAJEVNA ENOTA GORNJI
PETROVCI, Gornji Petrovči 31/ d, 9203 Gornji
Petrovči, tel.: 02/5569044
OBVESCAMO VSE LASTNIKE ZASEBNIH GOZDOV,
DA SE BO VRSILA IZBIRA DREVES ZA POSEK –
ODKAZILO v naslednjih vaseh v občini KUZMA .
•

Obvestilo-Dan žena
PGD Novo Dolič je letos organizator tradičionalne
prireditve ob dnevu žena, ki bo letos 09.03.2019
ob 18:00 uri v gasilskem domu Dolič.
V naslednjih dneh vas bodo obiskali predstavniki
društva, kjer se boste lahko prijavili na prireditev.
Na prireditvi bomo pripravili tudi srečelov, zato
se vam že vnaprej zahvaljujemo za dobitke za
srečelov.
UO PGD Novo Dolič

Prisotnost redarja MIR v februarju
Spoštovani, objavljamo prisotnost redarja iz
Medobčinske inšpekčije in redarstva Moravske
Toplice, ki bo dne 27.02.2019 med 8.00-14.00 uro
na upravi občine Kuzma, Kuzma 60č, 9263 Kuzma.

DOLIČ, 04.03.2019 ponedeljek – pri
gasilskem domu ob 900 uri.

•

KUZMA, 05.03.2019 torek – pri gostilni
GABERSEK ob 900 uri.

•

GORNJI SLAVEČI, 06.03.2019 sredo – pri
gostilni SABO ob 900 uri.

•

MATJAŠEVCI, 07.03.2019 četrtek – pri
mlekarni ob 900 uri.

•

TRDKOVA, 08.03.2019 petek – pri gostilni
SUKIC ob 900 uri.

Označevanje drevja za posek – ODKAZILO je po
17.členu Zakona o gozdovih (Ur.I.RS 30/93)
OBVEZNO , zato prosimo lastnike gozdov, da
pred sečnjo v svojih gozdovih odkazilo tudi
opravijo. S seboj prinesite DOKUMENT S
KATERIM LAHKO IZKAŽETE LASTNIŠTVO
(parcelne številke). V kolikor je na odkazovalni
parceli več solastnikov, je potrebno s sabo
imeti pooblastilo od vseh solastnikov. Uradne
ure revirnega gozdarja so od ponedeljka do
petka od 700 do 800 ure na sedežu: KRAJEVNE
ENOTE G. PETROVCI, G.PETROVCI 31d.
Telefon 55-69-044 ali 041 657 833.
ODKAZILO JE BREZPLAČNO!!!
Revirni gozdar:
JOZEF CIGAN

