
Novič ke Obč ine Kuzma 
Številka 524 leto 15, 24.05.2019  

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  
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 www.obcina-kuzma.si 

 

 

1. Spoštovani občani in občanke obveščamo vas da 
so odprti naslednji javni razpisi: 

a. JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA 
PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ v letu 2019 Priznanja 
Občine Kuzma so najvišja priznanja občine za dosežke 
občanov, drugih posameznikov, podjetij, zavodov, društev, 
družb in drugih organizačij, ki prispevajo k boljšemu 
življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine 
na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, 
športa ter humanitarnih in drugih dejavnosti. Priznanja se 
podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, 
hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih. Priznanje 
je lahko podeljeno tudi posmrtno. 
Priznanja Občine Kuzma so: 

• naziv častni občan 
• plaketa občine 
• priznanje občine. 

ROK  ZA ODDAJO VLOGE: 31.05.2019 
Celotno besedilo je dosegljivo na spletni strani občine 
Kuzma: http://www.obcina-kuzma.si/vloge-in-razpisi/  ali 
osebno na občinski upravi občine Kuzma.   

b. Poziv kandidatom za vložitev vloge za dodelitev 
priznanj in enkratnih denarnih nagrad posameznikom 
za javno priznani uspeh ali izjemni dosežek in  
magistrom ter doktorantom v Občini Kuzma.  
ROK  ZA DDAJO VLOGE: 31.05.2019 Celotno besedilo je 
dosegljivo na spletni strani občine Kuzma: 
http://www.obcina-kuzma.si/vloge-in-razpisi/  ali osebno 
na občinski upravi občine Kuzma.   

2. "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 05.06.2019 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 

04.06.2019 sporočite vsa omenjena območja in me tam tudi 

počakate v dogovorjenem času. Vaščani ostalih vaseh bodo 

obveščeni naknadno. 

VABLJENI K SODELOVANJU! 

Župan Jožef Škalič 
 

 
1. SOBOTA  01.06.2019 ob  19:00 uri  na 

igrišču v Doliču: 
ŠD INTER DOLIČ: KMN STANJEVCI  

V a b l j e n i  ! 

2. SOBOTA  01.06.2019 ob  20:30 uri  v 
Športno rekreacijskem centru Slavček Gornji 
Slaveči: 

ŠRD Gornji Slaveči : KMN Večeslavci 
V a b l j e n i  ! 

3. SOBOTA  08.06.2019 ob  20:30 uri  v 
Športno rekreacijskem centru Slavček Gornji 
Slaveči: 

ŠRD Gornji Slaveči : KMN Domajinci 
V a b l j e n i  ! 

Vabljeni na pristne DOMAČE KOLINE, ki jih prireja 
Gostilna Sabo, Gornji Slaveči 7 in sičer naslednje dni: 
• 30.05.2019 (križani četrtek) 
Priporočamo se tudi z domačo kapljico. 

 

Vabljeni!

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! 

Nogometna tekmovanja 
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! 

Vabilo 
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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