NOVIČKE OBČINE KUZMA
Številka 589 leto 17, 17.06.2021

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 |

HUBERTOVA MAŠA-VABILO

Spoštovane občanke in občani Občine
Kuzma,
LD Grad – Kuzma organizira v nedeljo, dne
27. 6. 2021, s pričetkom ob 11. uri,
tradicionalno Hubertovo mašo pri lovskem
domu v Kuzmi.
Po maši sledi družabno srečanje s
pogostitvijo (jelenov bograč) in bogatim
srečelovom.
Vljudno vabljeni.
Lovski zdravo!
Lovci LD Grad Kuzma

info@obcina-kuzma.si |

www.obcina-kuzma.si

AKTUALNI RAZPIS V URADNEM LISTU
Spoštovani, v Uradnem listu Republike Slovenije
je objavljen naslednji javni razpisi:
1.
ja vni ra zpis za sofina nciranje
opera cij
gra dnje
novih
m a njših
proizvodnih na pra v za proizvodnjo
elek trične energije z izra bo sončne
energije (ozna k a : JR SE OVE 2021) :
Na m en ra zpisa :
a) nakup in vgradnja naprave za pridobivanje
električne energije z izrabo sončne energije, b)
nakup in vgradnja hranilnika energije,
c) pripadajoča električna inštalacija in oprema,
d) priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih
del,
e) strokovni nadzor v vrednosti 3 % od
upravičenih stroškov operacije.
Prijavitelji po tem javnem razpisu so
gospodarske družbe in samostojni podjetniki
posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah
in zadruge po Zakonu o zadrugah.
Celotni ra zpis je dosegljiv v Ura dnem
listu
RS
št
67
na
poveza vi:
https://www.uradnilist.si/_pdf/2021/Ra/r2021067.pdf

Program in podrobnejše informacije o tečaju
najdete
na
spletni
strani LRF
za
Pomurje oziroma v priloženem vabilu.
Pohitite s prijavo in si zagotovite svoje mesto na
brezplačnem tečaju EXCEL za začetnike.
Število mest je omejeno!
Vljudno vabljeni!

VABILO NA TEČAJ
Spoštovani!
Lokalna razvojna fundacija za Pomurje vabi
na večdnevni BREZPLAČNI TEČAJ EXCEL ZA
ZAČETNIKE, katerega uvodno srečanje je
predvideno v torek, dne 29.6.2021, ob 16:00
uri. Srečanja se bodo izvajala dvakrat tedensko,
ob torkih in četrtkih, v popoldanskem času, in
sicer v učilnici Bistre hiše Martjanci, Martjanci
36, 9221 Martjanci. Zaključno srečanje je
predvideno v četrtek, 15.7.2021.
V tečaj se lahko vključite odrasli, prednostno
starejši od 45. let (razen oseb, ki imate status
upokojenca, dijaka ali študenta), ki se z Excelom
še niste srečali ali pa poznate samo osnovne
funkcionalnosti programa. Na tečaju boste
spoznali osnove uporabe programa Excel in se
usposobili za samostojno delo s programom.
Udeležba v progra m u je B REZP LA ČNA .
Za
udeležbo
v
programu
so
potrebne predhodne prijave preko telefonske
številke (02) 538 13 54 (Kristjan) oziroma
preko
elektronskega
naslova kristjan@lrfpomurje.si. P rija ve zbira m o do ponedeljk a ,
28.6.2021 do 12:00 ure, ozirom a do
za polnitve prostih m est.

-- Kristjan Šadl Strokovni sodelavec /
Organizator izobraževanja odraslih Ustanova
Lokalna razvojna fundacija za Pomurje
Regionalno stičišče nevladnih organizacij
Pomurja Martjanci 36, 9221 Martjanci Tel: 02
538 13 54 El. pošta: kristjan@lrf-pomurje.si

Občina Kuzma

Gasilka zveza občine Kuzma
(PGD Novo Dolič, PGD Kuzma, PGD Matjaševci, PGD Trdkova)

PGD Gornji Slaveči

ZBIRANJE DONACIJ ZA NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA
Spoštovani donatorji, občani in občanke občine Kuzma,
Občina Kuzma, Gasilska zveza občine Kuzma in Prostovoljno gasilsko društvo Gornji Slaveči smo se po
večletnem dogovarjanju in načrtovanju odločili za zelo pomembno, zgodovinsko odločitev, in sicer nakup
novega gasilskega vozila. V občini Kuzma trenutno razpolagamo z avtocisterno iz leta 1971, ki je bila kot
rabljeno vozilo pripeljano iz tujine. Vozilo je služilo za prevoz pitne vode ter pri posredovanju v večjih
požarih (tudi izven občine). Vozilo je dotrajano, stroški vzdrževanja pa se iz leta v leto povečujejo.
Trenutna narava požarov nas vodi k nadgradnji opremljenosti gasilske cisterne, zato smo se odločili za
novo sodobno gasilsko vozilo. Vsi omenjeni nosilci projekta smo pripravili finančno konstrukcijo vozila,
ki v skupni višini znaša 245.379,82 evrov. Finančna konstrukcija je razdeljena na dva dela, do konca leta
2021 bomo zbrali 115.000 evrov in do konca leta 2022 ostalih 130.379,82 evrov.
Vir:
Višina sredstev (zneski so v EUR):
Občina Kuzma-proračun
123.000,00
Gasilka zveza občine Kuzma
12.000,00
Požarna taksa
17.000,00
PGD Gornji Slaveči
33.000,00
Prostovoljni prispevki donatorjev, občina Kuzma
30.000,00
Razpis MORS
30.379,82
Skupaj
245.379,82
(Tabela predvidenih finančnih virov)
Iz zgornje predvidene finančne konstrukcije je razvidno, da se s prošnjo obračamo tudi na vas, da nam
prispevate po svoji zmožnosti in solidarnosti. Tako kot smo gasilci bili vedno pripravljeni pomagati
slehernemu človeku in prihajali v nesreči do vas, pričakujemo, da nam boste s svojo solidarnostjo in
prostovoljnostjo prišli s finančnimi sredstvi naproti. Samo s skupnimi močmi bomo zmogli uresničiti to
pomembno in zgodovinsko pridobitev za celotno lokalno skupnost in za slehernega posameznika.
Naši gasilci vas bodo na vašem domu obiskali ter se z vami dogovorili o pripravljenosti finančnega
prispevka, lahko pa tudi nakažete na TRR PGD Gornji Slaveči: SI56 02495 50092 296 824.
Razmislite kaj pomenijo gasilci – prostovoljci, v prometnih nesrečah, požaru, v vremenskih neurjih, v
epidemijah in drugih nesrečah. Vljudno vas prosimo, da nam s svojimi solidarnostnimi prispevki stopite
nasproti do želenega cilja.
Vse dejavnosti v gasilstvu so transparentne in zakonite. Zato vas prosimo da se za kakršnekoli nejasnosti
obrnite na predstavnike gasilcev, gasilsko zvezo ali posamezno društvo.

Tehnični podatki vozila GVC 24/50; SCANIA P360 4x4, 360 KM, mehanski menjalnik

(Fotografija novega vozila)
Tehnični podatki gasilske opreme:
-

Pralno polivalna naprava spredaj pod kabino,
vitla 9T spredaj pod kabino,
vodni top na strehi,
svetlobni steber za osvetlitev okolice,
hitro napadalni navijak z turbo ročnikom 60 m,
volumen rezervoarja vode 5000 l,
volumen rezervoarja penila 200 l,
dihalni aparati za notranjo posredovanje,
oprema za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovi (fekalije, naftni derivati…),
oprema za tehnično posredovanje,
oprema za posredovanje na požarih v naravi,
notranjih požarih ter požarih na gospodarskih poslopij,
oprema za posredovanje na naravnih nesrečah (poplave, potresi, naravne ujme, plazovi…).

V pričakovanju uspešnega sodelovanja in izpeljane investicije vas lepo pozdravljamo gasilci in gasilke
občine Kuzma.
Župan občine Kuzma:
Jožef Škalič, l.r.

Predsednik Gasilske
zveze občine Kuzma:
Slavko Krpič, l.r.

Predsednik PGD Gornji Slaveči:
Slavko Kous, l.r.

