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Občina Kuzma
Kuzma 60c, 9263 Kuzma
02/555 80 14
info@obcina-kuzma.si

Številka 518 leto 15, 05.04.2019

www.obcina-kuzma.si

Občinska uprava prevzema odgovornost glede vsebine in slovničnih pravilnosti le za prispevke, katerih je avtor!
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organizirajo in očistijo vasi v
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VABLJENI
K SODELOVANJU!
občine Kuzma.
2. V PETEK
12.04.2019
OB
1800 URI
BO V ŠPORTNO REKREACIJSKEM CENTRU SLAVČEK
GORNJI SLAVEČI PREDSTAVITEV IN OBVEZNOSTI
PRI PRIJAVI PRIREDITEV DRUŠTEV IN ZVEZ.
Predstavitev bo imela Upravna enota Murska Sobota in
Policijska postaja Gornji Petrovci. Povabite še druge
predstavnike organizatorjev prireditev.
Vabljeni

3. "ZA LJUDI MED LJUDI = ŽUPAN V VASI«
V okviru akčije obiska župana v določenih vaseh v
občini Kuzma vas obveščam, da bom v sredo dne
17.04.2019 med 16:00-17:00 prisoten v vasi
Trdkova. Obiskal bom prizadeta območja v vaši
vasi zato vas vljudno naprošam, da mi na
telefonsko številko 041 357 211 vključno do torka
16.04.2019 sporočite vsa omenjena območja in
me tam tudi počakate v dogovorjenem času.
Vaščani ostalih vaseh bodo obveščeni naknadno.
VABLJENI K SODELOVANJU!
Župan Jožef Škalič

Spomladanska čistilna akcija
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slabega vremena prestavljena na drug termin.
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VABLJENI K SODELOVANJU!

Obvestilo

00 prisoten v vasi Dolič. Vendar tokrat na
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SUBVENCIJE 2019 Vlaganje subvencijskih vlog za leto
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za leto 2019
K SODELOVANJU!
• 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
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

9263 Kuzma, za dodatne informacije me lahko
pokličete na telefonsko številko 041227128- Kous
Slavko, predsednik PGD Gornji Slaveči.
Z gasilskim pozdravom, NA POMOČ!

Vabilo

00 MATJAŠEVCI
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VABLJENI K SODELOVANJU!

Vabilo

00 prisoten v vasi Dolič. Vendar tokrat na
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dogovorjenem času. Vaščani ostalih vaseh

ZARADI
PREHODA DRŽAVNE
MEJE VZEMITE S SEBOJ
bodo obveščeni
naknadno.
OSEBNI DOKUMENT. V PRIMERU SLABEGA VREMENA
POHOD ODPADE.

VABLJENI K SODELOVANJU!

VABLJENI!

Pregled gasilskih aparatov
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v vasi
Dolič.
Vendar
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Vabilo
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Prvenstvo v pikadu igralčev in igralk in Medobčinske
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VABLJENI K SODELOVANJU!

