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

Javni razpis MKČN

00 prisoten v vasi Dolič. Vendar tokrat na

I.
Javni razpis za sofinanciranje nakupa in
nekoliko
spremenjen način. Obiskal bom
vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini
prizadeta
območja
v vaši
vasi zato
Kuzma
a. PREDMET
RAZPISA:
predmet
razpisavasje
sofinanciranje
dela stroškov da
nakupa
(individualnih
vljudno naprošam,
mi malih
na telefonsko
ali skupinskih) komunalnih čistilnih naprav za komunalne
številko
211 vključno
do torka
odpadne
vode041
do 50357
PE (populačijskih
enot) v Občini
Kuzma.
b.21.08.2018
VIŠINA RAZPISANIH
SREDSTEV:
sporočite vsa omenjena
višina sofinančiranja male komunalne čistilne naprave
območja
in me tam tudi počakate v
za posamezno stanovanjsko hišo znaša do 1.582,70 €,
dogovorjenem
Vaščani ostalih
vendar
največ do 50času.
% investičijske
vrednostivaseh
čistilne
naprave.
DDV
ni
upravičen
strošek.
bodo obveščeni naknadno.
c. DODATNE INFORMACIJE:
Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisom
VABLJENI
K 555
SODELOVANJU!
sta Simona Čurman,
tel. 02
80 14 in Milan Matiš, tel. 02
555 80 16 ali 041 327 388; e-mail: info@obcina-kuzma.si,
razpisna dokumentacija vam je na voljo na spletni strani
občine Kuzma www.obcina-kuzma.si v rubriki Vloge in
razpisi.

Obvestilo

prisoten
vasi–Dolič.
tokrat
V00
okviru
projekta vSOPA
Skupaj Vendar
za odgovoren
odnosna
do
pitja
alkohola,
katerega
osnovni
namen
je
zmanjšati
tvegano
nekoliko spremenjen način. Obiskal bom
in škodljivo pitje alkohola pri odraslih prebivalčih Slovenije,
prizadeta: območja v vaši vasi zato vas
pripravljamo
DAN
BREZ ALKOHOLA
SREDA,
od 10. 00 do
vljudno
naprošam,
da 10.
mi4. 2019,
na telefonsko
12. 00 h, Trg kulture, Murska Sobota
številko 041 357 211 vključno do torka
PROGRAM
21.08.2018
vsa omenjena
• Srečelov sporočite
•
Križanke
območja in me tam tudi počakate v
• Razstava izdelkov, risb
dogovorjenem
času.
Vaščani
• Zdravi napitki,
zdravi
prigrizkiostalih vaseh
bodo
obveščeniveščin
naknadno.
• Predstavitev
karateja
• Predstavitev športnika - deskar na snegu: Rok
Marguč
VABLJENI K SODELOVANJU!
Več informacij o samem projektu pa lahko najdete na
www.sopa.si.

Vabila: Nogometne tekme
SOBOTA v20.04.2019
ob Vendar
20:00 uritokrat
v Športno
001.prisoten
vasi Dolič.
na
rekreačijskem čentru Slavček Gornji Slaveči: ŠRD Gornji
nekoliko spremenjen način. Obiskal bom
Slaveči : ŠD Kruplivnik
prizadeta območja v vaši vasi zato
vas
Vabljeni!

vljudno naprošam, da mi na telefonsko
2. ŠD INTER DOLIČ VABI
V SOBOTO, DNE
številko
04118:30
357URI,
211
torka
20.04.2019
OB
NA vključno
IGRIŠČE, V do
DOLIČE,
NA
21.08.2018
sporočite
vsa omenjena
OGLED
NOGOMETNE
TEKME MED EKIPAMA:
ŠD INTER
DOLIČ:
ŠD ISYPin
ŠALOVCI
območja
me tam tudi počakate v
VABLJENI
dogovorjenem času. Vaščani ostalih vaseh
bodo obveščeni naknadno.
VABLJENI K SODELOVANJU!

Celotni kazalniki in publikačija zdravja v občini Kuzma za leto 2019 najdete na spletni
strani: http://www.obcina-kuzma.si/zdravje-v-obcini-kuzma-2019/

