NOVIČKE OBČINE KUZMA
Številka 617 leto 18, 18.05.2022

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 |

LOKACIJA SEJMA »KRIŽANI ČETRTEK«
OBČINA KUZMA- Župan
SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!
Občina Kuzma je po dveh letih premora, organizator
javne prireditve – tradicionalnega sejma »Križani
četrtek«, ki bo v četrtek, dne 26.5.2022 v Kuzmi.
Državne ceste skozi vas Kuzmo bodo zaprte za ves
promet, obvozi bodo urejeni. »Odprta« za promet
bo povezovalna cesta mimo Mercatorja do stare
občine.
Parkirišča bodo urejena, za varnost pa bodo
poskrbeli reditelji, medobčinska inšpekcija in policija.

info@obcina-kuzma.si |

www.obcina-kuzma.si

VABILO
Center za socialno delo Pomurje, Enota Murska Sobota in
Občina Kuzma smo se dogovorili, da storitve centra za
socialno delo še bolj približamo občanom Kuzme. V torek,
31. 5. 2022, vam bomo v prostorih Medgeneracijskega
centra na parkirišču pred občino Kuzma, Kuzma
60c,9263 Kuzma , v času od 9. do predvidoma 10. ure na
voljo za pogovor. Na voljo vam bomo za osnovne
informacije in morebitno nadaljnje načrtovanje pomoči v
okviru pristojnosti centra za socialno delo. Če bo
potrebno, vas lahko obiščemo tudi na domu. Vedno nas
lahko pokličete na tel. št. 02 535 11 40 in nam pišete na
naslov Center za socialno delo Pomurje, Enota Murska
Sobota, Trg zmage 7, 9000 Murska Sobota ali
gpcsd.mursk@gov.si.
Vljudno vabljeni!

Občina Kuzm a k ot orga niza tor prireditve , ne
prevzem a nobene odgovornosti za prom etni
režim na drža vnih cesta h, k i ni sk laden z
dovoljenjem Direk cije Republik e Slovenije za
infra struk turo, št. 37168- 388/2022- M H a li z
drugim i dovoljenji, za to poziva m o vse
udeležence na sejm u, da u pošteva jo na vodila
pristojnih služb.
Hvala za Vaše razumevanje in lepo pozdravljeni.
ŽUPAN:
Jožef Škalič, l.r.

VABILO - SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!
VABIMO VAS NA PROŠČENJE V MATJAŠEVCIH,
KI BO V NEDELJO 29.05.2022 OB 10:00 URI PRI KAPELI.
VABIJO VAS ŽUPNIK IVAN KRANJEC, TER VERNIKI IN
VAŠČANI VASI MATJAŠEVCI.
VLJUDNO VABLJENI!

