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1. "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 13.11.2019 med 16:00-17:00 prisoten v 

vasi Dolič. Obiskal bom prizadeta območja v 

vaši vasi zato vas vljudno naprošam, da mi na 

telefonsko številko 041 357 211 vključno do 

torka 12.11.2019 sporočite vsa omenjena 

območja in me tam tudi počakate v 

dogovorjenem času. Vaščani ostalih vaseh bodo 

obveščeni naknadno. V jesenskih mesecih 

predvidevam tudi obiske starejših občanov, 

invalidov in slabotnih oseb. V kolikor imate željo 

in interes, da vas obiščem in opravimo 

razgovore o različnih stvareh, vas prosim da 

pokličete na občinsko upravo 025558014 ali 

041 357 211 in se dogovorimo za termine. 

VABLJENI K SODELOVANJU! 

Župan Jožef Škalič 
 

2. Akcija Alkohol-November 2019 

Spoštovane občanke in občani občine Kuzma, 

zaradi prisotnosti alkohola v prometu smo 

ogroženi vsi udeleženči v čestnem prometu, zato 

moramo kot družba narediti korak v smeri, da 

skupaj rečemo NE alkoholu in drugim 

prepovedanim substančam za volanom. Z željo 

po ničelni toleranči alkohola v prometu in 

posledično večji varnosti na slovenskih čestah 

pozivamo pristojne k vnovičnemu razmisleku o 

uzakonjenju tega predloga. Alkohol je najbolj 

problematičen pri voznikih, kjer so tudi 

poslediče prometnih nesreč najtežje, vendar pa 

je prav tako dejavnik tveganja za nastanek 

prometne nesreče pri kolesarjih in peščih. 

Okrog četrtina prometnih nesreč s smrtnimi 

žrtvami in huje poškodovanimi je povezana z 

alkoholom v prometu. Ukrepi za zmanjšanje 

tveganja zaradi alkohola so različni: 

• zakonska določila glede dovoljene 
alkoholiziranosti v prometu ter določene 
globe in kazni 

• osveščanje in izobraževanje udeleženčev 
v prometu 

•  medijske kampanje in aktivnosti 

• preventivni dogodki na terenu 

• izvajanje rehabilitacijskih programov 

• ostren nadzor nad vozniki pod vplivom 
alkohola in drugih psihoaktivnih 
substanc bo potekal med 4. in 11. 
novembrom, spremljale pa ga bodo tudi 
številne delavniče po vsej Sloveniji. 

 
Stavek, da je alkohol eden izmed glavnih krivcev 
za prometne nesreče s smrtnim izidom, se zdi že 
nekoliko obrabljen, pa vendar še vedno drži. A 
čeprav se statistika popravlja, bo čilj dosežen 
takrat, ko za volan ne bo sedel noben opit 
voznik, alkohol pa ne bo odgovoren za nobeno 
prometno nesrečo, kaj šele poškodbo ali čelo 

Obvestila 
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! 
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smrtno žrtev. Tudi zato letos slovenska poličija 
znova pripravlja akcijo z naslovom Alkohol, v 
sklopu katere bodo policisti med 4. in 11. 
novembrom izvajali poostren nadzor nad 
uporabo alkohola v prometu. Če se torej v 
prihodnjih dneh, ko bodo v različnih dneh po 
Sloveniji potekala martinovanja, odpravljate na 
zabave, pred tem poskrbite za varen prevoz 
domov. In ker se ne nazadnje bliža veseli 
dečember, čas, ko je praznovanj največ, naj nam 
ostane v zavesti,  da se pod vplivom alkohola ne 
sedemo za volan in s tem preprečimo prometne 
nesreče s najhujšimi posledičami.  

     Boris Gral  
   Predsednik SPV Kuzma  

 
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE 
Območna enota Murska Sobota 
KRAJEVNA ENOTA GORNJI PETROVCI 
Gornji  Petrovci  31/ d,  9203  Gornji 
Petrovci,  tel.: 02/5569044 
OBVEŠČAMO VSE LASTNIKE ZASEBNIH 
GOZDOV, DA SE BO VRŠILA IZBIRA DREVES 
ZA POSEK – ODKAZILO v naslednjih vaseh v 
občini KUZMA . 

• DOLIČ,11.11.2019 ponedeljek – pri 
gasilskem domu ob 9:00 uri. 

• KUZMA,12.11.2019 torek – pri gostilni 
GABERŠEK ob 9:00 uri. 

• GORNJI SLAVEČI,13.11.2019 sredo – pri 
gostilni SABO ob 9:00 uri. 

• MATJAŠEVCI,14.11.2019 četrtek – pri 
mlekarni ob 9:00 uri. 

• TRDKOVA,15.11.2019 petek – pri 
gostilni SUKIČ ob 9:00 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 (parčelne številke). V 
kolikor je na odkazovalni parčeli 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: JOŽEF CIGAN 

 

Madžarski prestolniči nekateri pravijo kar 
»Lepotiča ob Donavi«;   s svojimi impozantnimi  
zgradbami, cerkvami, trgi in sanjskimi mostovi 
odvzame dih marsikateremu obiskovalcu. 

DATUM ODHODA: 21. 12. 2019 
ČAS ODHODA: ob 6.00 

KRAJ ODHODA: Vaško gasilski dom Gornji 
Slaveči 

Vsebina doživetij: 
Vožnja po južni strani Blatnega jezera, proti 
Madžarski prestolniči Budimpešti, ki nas bo v 
adventnem času pričakala praznično okrašena v 
vsej svoji veličini. Najprej bomo pozdravili 
mesto s trdnjave Citadela, nato se bomo preko 
Elizabetinega mostu podali v osrčje Budimpešte. 
Naredili bomo panoramsko vožnjo skozi mesto 
in si ogledali nekatere znamenitosti na levem 
bregu Donave:  Opero, Trg herojev, Parlament in 
Štefanovo čerkev,.. Peš se bomo odpravili na 
sprehod po znameniti Vaci ulici in se sprehodili 
med številnimi stojničami božičnega sejma. Ob 
povratku domov bomo Donavo, parlament in 
Pešto še enkrat pozdravili z Ribiške utrdbe, kjer 
že stoletja kraljuje mogočna Matjaževa čerkev. 

Predbožična Budimpešta     
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! 

Odkazilo lesa 
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! 



Sledi vožnja domov, kamor bomo prispeli v 
poznih večernih urah. 
Cena na osebo je   35€ in se plača ob prijavi 
Cena vključuje: 
prevoz s turističnim avtobusom, zunanji ogledi 
po programu, vodenje, organizacijo in izvedbo, 
cestnine, parkirnine, osnovno nezgodno 
zavarovanje  ter DDV.  
Organizatorji ŠRD in PGD Gornji Slaveči, bodo še 
pripravili maličo in pijačo. 
Vabljeni, da se nam pridružite vsi, ki  se želite 
družiti in potovati.. 
_ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _ _  

 
Prijave so možne do 11. 11. 2019 oz. do 

zapolnitve avtobusa. 
 

Prijave sprejemajo: 
 

Tanja ZAVEC, 031 537 526 
Katja KRPIČ, 031 517 293 

Slavko KRPIČ, 031 703 624 
 

 

1. »NAŠE NOVINE« Uredniški odbor, 
Kuzma 60c, 9263 KUZMA 
SPOŠTOVANI! Uredniški odbor za »NAŠE 

NOVINE« pripravlja izid 48. številke javnega 

glasila občine Kuzma. Glasilo v skladu s svojo 

vsebinsko zasnovo in uredniško politiko 

omogoča in zagotavlja obveščanje javnosti o 

dogajanju in življenju v občini in izven. 

Seznanjamo vas z možnostjo objavljanja 

ekonomsko-propagandnih sporočil, oglasov in 

drugih objav v javnem glasilu in vam obenem 

pošiljamo ponudbo za oglaševanje. Za 

samostojne podjetnike, obrtnike in pravne 

osebe s sedežem na območju občine Kuzma 

znaša čena oglasa za čelo stran 75,00 €, za 

polovičo strani 37,50 €, itd. V čeno ni vključen 

22 % davek na dodano vrednost. Obstaja tudi 

možnost sponzoriranja križanke z vašim 

logotipom, kar finančno znaša 60,00 € in 

dodatno pokritje stroškov nagrade izžrebanega 

dobitnika.   

V kolikor ste zainteresirani za oglaševanje v 

občinskem glasilu, POŠLJITE PRISPEVKE S 

PODATKI ZA OGLAS, LOGOTIP FIRME IN 

OSTALE PODATKE ZA OBJAVO DO 15. 

NOVEMBRA 2019 NA ELEKTRONSKI 

NASLOV:  novine.kuzma@gmail.com;  

tel.št. 02 55 69 040 g. Srečko Kalamar  

 

Pričakujemo vaš prispevek in vas pozdravljamo! 

             Odgovorni urednik:  Srečko Kalamar, l.r. 

2. VSEM POSAMEZNIKOM, VSEM 
PREDSEDNIKOM DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ 
Z OBMOČJA OBČINE KUZMA  
SPOŠTOVANI!  
 
Obveščamo vas, oz. vabimo VAS k sodelovanju 
za objavo prispevkov za 48. številko občinskega 
glasila NAŠE NOVINE o posameznih aktivnostih, 
dosežkih, načrtih, prireditvah, itd. v vašem 
društvu oz. organizačiji. p 
PRISPEVKE POŠLJITE NAJKASNEJE DO  15. 
NOVEMBRA 2019  NA ELEKTRONSKI 
NASLOV: novine.kuzma@gmail.com;  
tel.št.02 55 69 040 (g. Srečko Kalamar).  
 
ČE POŠLJETE PRISPEVKE PO TEM DATUMU, 
BODO OBJAVLJENI V NASLEDNJEM GLASILU, 
ČE BODO ŠE AKTUALNI.  
 
Pričakujemo vaš prispevek in vas pozdravljamo! 

  Odgovorni urednik:   

Srečko Kalamar, l.r. 
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