
Novič ke Obč ine Kuzma 
Številka 544 leto 15, 15.11.2019  

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. Vabilo na brezplačno posvetovalnico: 
V občini Kuzma se izvajajo  posvetovalnice za krepitev 
zdravja ob vnaprej določenih terminih diplomirane 
medičinske sestre v patronažnem varstvu večkrat 
mesečno. Posvetovalniče so namenjene vsem občanom 
z namenom doseganja boljšega zdravja, boljše 
kakovosti življenja in zmanjševanje neenakosti v 
zdravju. V okviru posvetovalnič se izvajajo različna 
svetovanja, predavanja, delavniče kot je:  pomoč pri 
izbiri osebnega zdravnika, pomoč žrtvam nasilja, 
meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja, pulza, 
samopregledovanje dojk, krajše delavniče na temo 
zdravega življenjskega sloga. Posvetovalniče so 
brezplačne. Posvetovalniča patronažne medičinske 
sestre v Občini Kuzma v vasi Matjaševči (predstavitev 
Centra za krepitev zdravja, meritve krvnega sladkorja) 
bo potekala v torek, 26.11.2019 od 8.30. do 9.30 ure 
v prostorih vaško gasilskega doma Matjaševci.  
Vljudno vabljeni.  
Patronažna medicinska sestra: Livijana Mešič 

 

2. Vabilo na brezplačni tečaj: 

Spoštovani! Ustanova lokalna razvojna fundacija za 

Pomurje vabi na več-dnevni BREZPLAČNI TEČAJ 

IZDELAVA SPLETNIH STRANI ZA ZAČETNIKE, 

katerega uvodno srečanje je planirano v ponedeljek, 

25.11.2019, ob 16:00 uri, v prostorih Bistre hiše 

Martjanci, Martjanci 36, 9221 Martjanci. Tečaj je 

namenjen predvsem predstavnikom nevladnih 

organizačij (društva, ustanove, zasebni zavodi) in tudi 

drugim zainteresiranim, ki si želite izdelati svojo 

spletno stran in ne veste kako in kje bi začeli. Cilj 

delavnic je izdelati lastno spletno stran v WordPressu 

in pridobiti znanje, potrebno za samostojno 

upravljanje spletne strani. V tečaj se lahko vključite 

odrasli (razen osebe, ki imate status upokojenca, dijaka 

ali študenta), pri čemer imajo prednost pri vključitvi v 

program udeleženči, starejši od 45. leta starosti! Za 

delo na delavnicah potrebuje lastni prenosni 

računalnik. V kolikor ga nimate ga dobite na delavniči. 

Za udeležbo na tečaju so potrebne predhodne prijave 

preko telefonske številke 02 538 13 54 (Kristjan) 

oziroma preko elektronskega naslova kristjan@lrf-

pomurje.si. Prijave zbiramo do zapolnitve prostih 

mest! Program in podrobnejšo vsebino tečaja najdete 

v priloženem vabilu oziroma na spletni strani LRF za 

Pomurje. 

Vljudna vabljeni! 

3. "ZA LJUDI MED LJUDI = ŽUPAN V VASI« 

V okviru akčije obiska župana v določenih vaseh v 

občini Kuzma vas obveščam, da v mesecu decembru 

2019 ne bom imel obhode, ampak jih bom nadaljeval 

naslednje leto 2020 o katerih boste obveščeni. Kljub 

temu sem vam na voljo za nujne primere, na telefonsko 

številko 041 357 211 in na upravi občine v času 

uradnih ur. 

Župan Jožef Škalič 
 

4. Obvestilo: Občina Kuzma v sodelovanju društvi in 

organizacijami, predvideva ob začetku adventnega 

časa organizirati svečani prižig lučk, ki bo 

predvidoma v soboto 30.11.2019 ob 16:30 pri 

krožišču pri čerkvi v Kuzmi. O točnem terminu boste 

obveščeni v naslednjih novičkah. 

Župan Jožef Škalič 

 

 

5, Obvestilo in poziv: Spoštovani Občina Kuzma je 

skupaj z MOP (Ministrstvo za okolje in prostor) 

pristopila k spodbujanju zmanjšanja uporabe 

plastičnega pribora in pijač v plastenkah v slovenskih 

občinah.  Vse občane pozivamo, da skupaj 

poskrbimo za zmanjšanje plastičnih odpadkov. 

 

Poskrbimo za naše okolje! 

Župan Jožef Škalič 

 

 

Vabila, 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! 

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


 

 

 

 

 

 

 


