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POPRAVEK OBJAVE V NAŠIH NOVINAH ŠT. 48 

V zadnji številki Naših novin se nam je prikradla 

neljuba napaka pri objavi novorojenčkov. Žal se je 

izkazalo, da tudi če ne verjamemo v pravljična bitja, 

eden od njih prav gotovo živi – tiskarski škrat. 

Opravičujem se staršema Marjeti in Simonu in še 

posebej Aljažu in objavljamo pravilno voščilo.                                                                                                      

Srečko Kalam ar odgovorni urednik  

 

Aljaž Benko, rojen 28. 7. 2019  

28. 07. 2019 smo iz tri postali štiri peresna detelja. 

Na svet je prišel mali Aljaž, na katerega sta bratec 

Anže in ati Simon zelo ponosna, mami Marjeta pa še 

bolj, ker skupaj imata rojstni dan. Družina je kot 

pisan travnik. Vsaka roža na njem je enkrat-na in 

vsaka diši čisto drugače. Njegova lepota pa je v tem, 

da vsi cvetovi rastejo skupaj. 

                              Starša  Marjeta  in Sim on 

 
OBVESTILO O DOSTOPNOSTI CENIKOV VODOVOD 

SISTEM B 

Spoštovane občanke in občani, obveščamo Vas, da si 

lahko na naslednji spletni strani ogledate cenike 

javnega podjetja vodovod Sistem B: https://vodovod-

b.si/informacije/ceniki/ 

Vodovod sistem  B  

 

 
PROJEKT WIFI4EU 

Spoštovani občani in občanke, z veseljem vam 

sporočamo, da je brezplačno WIFI omrežje zgrajeno 

v sklopu projekta WIFI4EU in ga že lahko 

uporabljate. Dostopno je na naslednjih lokacijah: 

 

1. Kuzma 60c - Občina Kuzma 

2. Kuzma 22c - Nogometno igrišče NK 

Tromejnik 

3. Kuzma 20 - Osnovna šola Kuzma (telovadnica 

in zunanjo igrišče) 

4. Kuzma 24 - Kulturna dvorana, Gasilski dom 

Kuzma 

5. Dolič 22 - Gasilski dom Dolič 

6. Gornji Slaveči 18- Gasilski dom Gornji Slaveči 

7. Matjaševci 6- Gasilski dom Matjaševci 

8. Trdkova 22- Gasilski dom Trdkova 

 

Za več informacij se lahko obrnete na 02 5558015 ali 

danilo.zrim@obcina-kuzma.si ali na upravi občine 

Kuzma-Danilo Zrim 

Vabljeni ste k uporabljanju. 

 

Občinska uprava  
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NOV DELOVNI ČAS LEKARNE GRAD NA PODLAGI 

REZULTATA ANKETE 

Spoštovane občanke in občani, v mesecu oktobru je 

potekala anketa z naslovom: Zagotavljanje boljše 

oskrbe z zdravili v občini Kuzma.  Za vaše 

sodelovanje se vam zahvaljujemo.  Na podlagi analize 

in dogovora z Lekarno Grad, vas obveščamo, da bo 

lekarna Grad s 20.01.2020 uvedla sledeči novi delovni 

čas: 

Dan Čas 

Ponedeljek  10.00 - 19.00 

Torek  8.00 - 16.00 

Sreda 8.00 - 16.00 

Četrtek  8.00 - 16.00 

Petek  8.00 - 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZBORI OBČANOV 

Spoštovane občanke in občani, obveščamo da bodo 

še ostali zbori občanov po naslednjem razporedu: 

 

Vas Term in 

Kuzm a 
17.01.2020, petek,  

ob 17:30 uri  

Trdkova 
18.01.2020, sobota, 

ob 17:30 uri 

Vljudno vabljeni! 

Župan Jožef Ška lič  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


