
Novič ke Obč ine Kuzma 
Številka 528 leto 15, 04.07.2019  

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

Občina Kuzma  
Kuzma 60c, 9263 Kuzma  
 

  02/555 80 14  

 info@obcina-kuzma.si   

 www.obcina-kuzma.si 

 

 

1. Spoštovani, obveščamo vas, da ste vsi tisti 

lastniki ali najemniki kmetijskih in ostalih 

površin ob morebitnem večjem deževju dolžni 

očistiti zemljo, ki jo je  naneslo na javne 

površine(ceste, jarke ipd.)  z vaše parčele ali 

parcele, ki jo imate v najemu in sicer v roku 24 ur 

od nastanka. V kolikor tega ne boste storili, vas 

bomo predali medobčinski inšpekčiji in 

redarstvu. 

Hvala za razumevanje, 

Župan Jožef Škalič 

 

 

 
Spoštovani, vabimo vas na proščenje Sv. Cirila in 
Metoda, ki bo v nedeljo 14.julija. Sveta maša bo 
ob 10.00 uri pred kapelo v Trdkovi.  
 

Vljudno vabljeni, 
Vaščani vasi Trdkova 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obvestilo 
00  prisoten v vasi Dolič. Vendar tokrat na 
nekoliko spremenjen način. Obiskal bom 
prizadeta 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 
dogovorjenem času. Vaščani ostalih vaseh 
bodo obveščeni naknadno.  
 

VABLJENI K SODELOVANJU! 

Ob nevihtah priporočamo izklop komunikacijskih 
naprav iz električnega omrežja:  
 
1. Ob nevihtah zaščitite telekomunikacijske naprave V 
vročih poletnih dneh se pogosteje kot sičer pojavljajo 
nevihte z udari strel, zaradi katerih lahko prihaja tudi do 
poškodb elektronskih naprav, ki so priključene na električno 
napetost. Naprave pred poškodbami ali trajnim uničenjem 
zaradi električnih sunkov najlažje zaščitimo tako, da jih 
izklopimo iz električnega in komunikačijskega omrežja. Pred 
vsako nevihto, pa tudi v primeru daljših odsotnosti od doma, 
priporočamo izklop vseh elektronskih naprav, kot so TV-
komunikator, televizor, računalnik, modem … iz 
električnega in komunikačijskega omrežja. Na ta način 
enostavno in učinkovito preprečite neželene poškodbe, ki 
lahko vplivajo na delovanje komunikacijskih storitev. 
 
2. Alternativa so prenapetostne zaščite Dobro zaščito 
elektronskih naprav nudijo tudi različne oblike 
prenapetostne zaščite, najbolj enostavne so vtičniče in 
razdelilniki s prenapetostno zaščito pred udari strele. 
Vendar pa morajo biti urejene najprej na nivoju podjetij za 
distribučijo električne energije v električni omariči na 
prenosnem omrežju, da lahko nudijo ustrezno zaščito. 
Zaščita mora biti vgrajena tudi v razdelilni omariči, ki jo 
imajo uporabniki v hiši ali stanovanjskem bloku, šele takrat 
je smiselno, da uporabnik napravo za prenapetostno zaščito 
vtakne v vtičničo, na katero je priključena posamezna 
električna naprava. Prenapetostna zaščita na vtičničah bo 
tako uspela preprečiti poslediče udara strele le v primeru, da 
bo poskrbljeno tudi za prvi dve zaščiti. 
Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na e-
naslovu pr@telekom.si. 

Prijazen pozdrav, 
Ana Petrič 

Odnosi z javnostmi 
T: 01 472 2394, www.telekom.si 

Vabilo-Proščenje  
00  prisoten v vasi Dolič. Vendar tokrat na 
nekoliko spremenjen način. Obiskal bom 
prizadeta 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 
dogovorjenem času. Vaščani ostalih vaseh 
bodo obveščeni naknadno.  
 

VABLJENI K SODELOVANJU! 

mailto:obcina.kuzma@moj.net
mailto:obcina.kuzma@moj.net
http://www.obcina-kuzma.si/
http://www.obcina-kuzma.si/
mailto:pr@telekom.si
http://www.telekom.si/


 

 

 

 VABILO 

PGD Gornji Slaveči vas vabi na  

10. Gasilsko tekmovanje za pokal 'KAMENE GRABE'.  

Tekmovanje se bo odvijalo v soboto,   

13. 7. 2019 s pričetkom ob 19.00 uri  

in bo potekalo na igrišču ŠRD Gornji Slaveči. 

 

Zabavala nas bo skupina PLAMEN. 

 

Gasilči PGD Gornji Slaveči vas pričakujejo! 

 


