
Novič ke Obč ine Kuzma 
Številka 525 leto 15, 31.05.2019  

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  

 info@obcina-kuzma.si   

 www.obcina-kuzma.si 

 

 

Spoštovani občani in občanke, letos PGD Matjaševči 

prireja občinsko gasilsko tekmovanje, ki bo v soboto 

08.06.2019 od 14:30 ure dalje pri vaškem gasilskem 

domu Matjaševči. 

Vljudno vabljeni! 

PGD Matjaševci 

 

 
1. RAZPORED DELA ZA REDARJA ZA MESECE: 

JUNIJ, JULIJ,  AVGUST,  SEPTEMBER 2019         
Prihod na občino: 07.00 – 08.00  
Odhod iz občine: 14.00,  
Opomba:  Razpored je narejen po trenutnem številu 
prijav (glede na potrebe po posameznih občinah) ter 
po ključu razdelitve dela, dogovorjenem na sestanku 
dne 15.7.2009, navezujoč se na 23. člen Odloka o  
ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska 
inšpekčija in redarstvo.«  
 
DATUM      OBČINA 

27.06.2019   KUZMA  

31.07.2019   KUZMA 

27.08.2019   KUZMA 

27.09.2019   KUZMA 

Medobčinska inšpekčija in redarstvo Moravske 

Toplice. 

 

Vabimo vas na Tradicionalni RISALSKI PIKNIK 
V nedeljo 09.06.2019 od 11:00 ure dalje v Športno 
rekreačijskem čentru »SLAVČEK« Gornji Slaveči.  
 
Ob pijači bodo domači kulinarični mojstri pripravili 
Prekmurski bograč, katerega si boste lahko 
preizkušali, seveda tudi jedi z žara ne bo manjkalo.                                                                                                                                                                                                                                     
Jedi si lahko odnesete tudi domov. 
 
Jedača na kraju dogodka je zastonj. Poleg druženja bo 
potekal še nekdaj tradičionalni verski turnir v malem 
nogometu in odbojki, katoliške, evangeličanske in 
binkoštne čerkve. 
 
Preizkušali se boste lahko tudi v balinanje na pesku, ki 
ŠRC Slavček ponuja za vse starosti in oba spola.  
 
Vzemimo si čas za klepet s prijatelji in znanči ob dobri 
jedači in pijači ter namesto kosila doma, poskusite 
bograč  domačih mojstrov v prijetni družbi in skupnem 
druženju. 
 

Vabljeni!  

 

 
1. 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  ! 

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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