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

3. ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV V
ZABOJNIKU-podaljšanje roka-zadnji poziv
za zbiranje interesentov
Spoštovane občanke in občani,vsak od nas odvrže

Obvestila župana

00 prisoten v vasi Dolič. Vendar tokrat na

1.
Sestanek
za razvoj način.
turističnih
destinacij
nekoliko
spremenjen
Obiskal
bomv
občini Kuzma
prizadeta
območja
vasi
zatoKuzma,
vas
Vse
zainteresirane
občankevinvaši
občanke
v občini
vljudnoda naprošam,
da mi na
pozivam
konča meseča februarja
2019telefonsko
sporočite na
občinsko
upravo
v
kolikor
ste
zainteresirani
številko 041 357 211 vključno do torkav
kakršnikoli obliki sodelovanja za razvoj turizma v
21.08.2018 sporočite vsa omenjena
občini, da vas bomo potem lahko naknadno obvestili za
območja
in kje
mebomo
tamprediskutirali
tudi počakate
v
skupen
sestanek,
vse danosti
dogovorjenem
Vaščani
ostalih
vaseh
in
možnosti v občiničasu.
Kuzma
za to dokaj
neizkoriščeno
razvojno
danost.
Vašo
zainteresiranost
lahko
sporočite
bodo obveščeni naknadno.
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.

letno 194 kilogramov bioloških odpadkov, kar je
enakovredno teži 2.800 bananinih olupkov ali 7
bananam dnevno. Biološki odpadki na odlagališču
povzročajo deponijski plin – metan, ki ogroža ozonski
plašč 21-krat bolj kot CO2.V želji, da zmanjšamo
količino odpadkov, ki jo odlagamo na odlagališču in s
tem posledično podaljšamo življenjsko dobo
odlagališča, biološke odpadke pa posredujemo v
predelavo v kompost in druge nove proizvode, vas
vabimo, da se vključite v odvoz bioloških
odpadkov z 120 l ali 240 l zabojnikom rjave barve.
Vanj lahko odložite zeleni vrtni odpad, zlasti odpadno
vejevje, travo, listje, staro zemljo lončnič, rože, plevel,
gnilo sadje, steljo malih rastlinojedih živali, lesni
pepel itd., ter kuhinjske odpadke, to je zelenjavne in
sadne odpadke vseh vrst, jajčne lupine, kavno
usedlino, filter vrečke, pokvarjene prehrambne
izdelke brez embalaže, kuhane ostanke hrane, ki niso
v tekočem stanju, papirnate robčke, brisače in
papirnate vrečke itd.
Zabojnik za ločeno zbiranje bioloških odpadkov
dobi povzročitelj odpadkov v brezplačno
uporabo. Odvoz bioloških odpadkov bomo vršili
od aprila do oktobra 1x tedensko in od novembra
do marca 14-dnevno. Okvirni mesečni strošek
zbiranja in obdelave bioloških odpadkov bo
znašal za 120 l zabojnik od 6 EUR do 15 EUR. Cene
vsebujejo 9,5% davek na dodano vrednost. Strošek je
odvisen od mesečnega števila odvozov in zbrane
količine bioloških odpadkov ter lahko med meseči
niha navzgor oz. navzdol. Vsa zainteresirana
gospodinjstva za prevzem zabojnika za ločeno
zbiranje bioloških odpadkov vabimo, da o tem
obvestite ga. Simono Čurman (T: 02/555-80-14,
E: simona.curman@obcina-kuzma.si) najpozneje
do 15.03.2019. Po navedenem datumu bomo v
primeru zadostnega števila prijavljenih razdelili
zabojnike in vam posredovali urnik odvoza bioloških
odpadkov.

Obvestilo
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

(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

III. OPOZORILO

Obvestilo-odkazilo
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 .
• 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

Zaradi dlje časa trajajočega suhega in za ta letni
čas nadpovprečno toplega vremena so se ustvarili
pogoji za povečano moznost nastanka pozarov v
naravnem okolju na območju čelotne drzave.
Obenem je napočil čas intenzivnejsega
odstranjevanja suhih ostankov kmetijskih rastlin
in drugega rastlinja z vrtov, njiv, travnikov in
gozdov, pogosto s kurjenjem in poziganjem.
Stevilo pozarov v naravnem okolju se je zaradi
tega v zadnjih dneh povečalo.
Da pri kmetijskih in vrtnih opravilih ne bi zagorelo
v naravnem okolju, je treba pri uporabi ognja
upostevati predvsem naslednje:
- pri kurjenju je treba ustrezno urediti kurisče,
ogenj pa nadzorovati ves čas kurjenja,
- ob vetru kurjenje ni dovoljeno oziroma je treba z
njim prenehati,
- prepovedano je uničevanje odpadkov z ognjem
ter vsakrsno poziganje,
- prepovedano je odmetavanje in odlaganje
gorečih ali drugih predmetov in snovi, ki v
naravnem okolju lahko povzročijo pozar.
Ob konču tedna bo prevladovalo suho, hladno in
vetrovno vreme, v naslednjem tednu pa bo suho in
spet toplejse vreme. Moznost nastanka pozarov v
naravnem okolju se bo povečevala
na območju čelotne drzave.

