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Številka 517 leto 15, 29.03.2019
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Občinska uprava prevzema odgovornost glede vsebine in slovničnih pravilnosti le za prispevke, katerih je avtor!

Obvestilo

00 prisoten v vasi Dolič. Vendar tokrat na

Poziv
občanom
in društvom,
ki se
financirajo
nekoliko
spremenjen
način.
Obiskal
bomiz
proračuna občine Kuzma - očiščevalna akcija 2019
prizadeta območja v vaši vasi zato vas
Spoštovani občani in občanke, kot že napovedano bo v
vljudno naprošam, da mi na telefonsko
mesecu aprilu med 20.04.2019-30.04.2019 potekala
številko 041 357 211 vključno do torka
očiščevalna akčija v občini Kuzma , pozivam vas, da si
sporočite
omenjena
v21.08.2018
sklopu očiščevalne
akčije, očistitevsa
svoje površine.
Vsa
območja
in sofinančirajo
me tam tudi
počakate
v
društva,
ki se
iz proračuna
občine,
dogovorjenem
času.
Vaščani
ostalih
vasehin
pozivam,
da si znotraj
svojih
društev
organizirajo
očistijo
vasi v prej
omenjenem obdobju. Od
bodo obveščeni
naknadno.
organizačije očiščevalne akčije bo odvisno nadaljnje
sofinančiranje
s strani občine
Kuzma.
VABLJENI
K SODELOVANJU!
Župan Jožef Škalič l.r.

Pregled gasilskih aparatov

00 prisoten
v vasidne
Dolič.
Vendar
Spoštovani,
v soboto
13.04.2019
ob tokrat
8.00 urina
bo
nekoliko
spremenjen
potekal
pregled
gasilskih način.
aparatovObiskal
in sicerbom
pred
gasilskim
domom
v GornjihvSlavečih,
Gornjizato
Slaveči
18,
prizadeta
območja
vaši vasi
vas
9263
Kuzma,
za dodatne
me lahko
vljudno
naprošam,
da informacije
mi na telefonsko
pokličete
na
telefonsko
številko
041227128Kous
številko 041 357 211 vključno do torka
Slavko, predsednik PGD Gornji Slaveči.
21.08.2018 sporočite vsa omenjena
Z gasilskim pozdravom, NA POMOČ!
območja in me tam tudi počakate v
dogovorjenem času. Vaščani ostalih vaseh
bodo obveščeni naknadno.
VABLJENI K SODELOVANJU!

Usposabljanja v športu
Dolič.

Vendar

tokrat

na

nekoliko

Spoštovani, skladno s sklepom Strokovnega sveta
spremenjen način. Obiskal bom prizadeta
športa za vse smo z namenom boljše informiranosti

območja v vaši vasi zato vas vljudno
naprošam, da mi na telefonsko številko
041 357 211 vključno do torka
21.08.2018 sporočite vsa omenjena
območja in me tam tudi počakate v

posameznikov glede ureditve usposabljanja v
športu (predvsem na področju športne rekreačije in
športa starejših) na naši spletni strani preko pogostih
vprašanj in odgovorov pripravili nekaj pojasnil v zvezi
s strokovnim delom v športu. Prosimo vas, da
informačije objavite oziroma posredujete vašim
društvom, ki bi jih to področje morebiti
zanimalo.
Vsebine
so
objavljene
na
http://www.olympic.si/sport-za-vse/usposabljanjana-podrocju-sportne-rekreacije-in-sporta-starejsih
Lep pozdrav !

Obvestilo

00 prisoten v vasi Dolič. Vendar tokrat na
DRŽAVNI UKREPI
KMETIJSKE
POLITIKE
LETO
nekoliko
spremenjen
način.
ObiskalZAbom
SUBVENCIJE 2019
prizadeta območja v vaši vasi zato vas
Vlaganje subvencijskih vlog za leto 2019 je od
vljudno naprošam, da mi na telefonsko
25.2.2019 do 6.5.2019. OBVEZNO PREDHODNIM
številko
041 357 211 vključno do torka
NAROČILOM ZA VNOS pri SVETOVALCU, zato vas
21.08.2018
sporočite
vsa uredite
omenjena
pozivamo da se čim
prej dogovorite,
gerke, če
območja
in
me
tam
tudi
počakate
v
je potrebno in se PRIJAVITE ZA VNOS
dogovorjenem
Vaščani
ostalih
vasehdo
VLOGE.Dopolnitve času.
že vložene
vloge
je možna
31.5.2019.
Ne čakajte
na zadnji da pripravite potrebno
bodo
obveščeni
naknadno.
in pokličite.
Potrebno na
vnos vloge
VABLJENI
K je:
SODELOVANJU!
• Kolobar oz. glavne posevke za leto 2019
• Število in kategorijo živali na dan 1.2.2019
• Dosevke in prezimne rastline kateri ste v KOPOP-u
VSE OSTALE PODROBNOSTI IN NEJASNOSTI DOBITE
PRI SVETOVALCU
Slavko KRPIČ
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
Javna Služba za kmetijsko svetovanje Cankova

Cankova 35, 9261 Cankova
Tel.: (02) 540 13 51
Gsm: 031 703 624
E-mail: slavko.krpic@kgzs-ms.si

Prijavnico za zgoraj omenjeno tržnico najdete na naši spletni strani:
http://www.obcina-kuzma.si/spomladanska-velikonocna-trznica-2019/

