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CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA ZD MURSKA SOBOTA 

Kaj lahko sam i storite za  svoje zdrav je?  

Nekdaj je veljalo, da zdravstvene ustanove obiščemo 

šele tedaj, ko zbolimo in ko potrebujemo zdravljenje. 

Danes to več ne drži. Sodobna medicina v ospredje 

vse bolj postavlja preventivo. Zdrav življenjski stil, 

ozaveščenost glede škodljivih ravnanj in odkrivanje 

morebitnih obolenj v zgodnjih fazah, ko je stopnja 

ozdravljivosti visoka, je dokazano cenejše in manj 

boleče od kurative. Eden od ključnih ponudnikov 

BREZPLAČNIH PREVENTIVNIH PROGRAMOV 

ZA KREPITEV ZDRAVJA  v Pomurski regiji je 

Center za krepitev zdravja ZD Murska Sobota. »V 

Centru za krepitev zdravja izvajamo preventivne 

delavnice in svetovanja za krepitev zdravja za 

prebivalce vseh 12 občin, ki jih ZD Murska Sobota 

pokriva. Ker se želimo čim bolj približati ljudem, 

veliko delujemo na terenu. Letos smo poleg enote v 

Murski Soboti vzpostavili še enoto na Cankovi in v 

Rogašovcih«, pove Sandra Gaber Flegar, vodja CKZ 

MS.  

 

Kaj ponuja jo občanom ?  

Odraslim, ki želijo poskrbeti za svoje zdravje in 

dobro počutje, so namenjene TEMELJNE 

DELAVNICE in SKUPINSKA SVETOVANJA S 

PODROČJA ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA 

SLOGA, PREHRANE, DOBREGA POČUTJA IN 

GIBANJA. Gre za krajša srečanja, na katerih obnovite 

in nadgradite svoje znanje ter pridobite praktične 

nasvete. Če vas bolj mika GIBANJE , se udeležite 

testa hoje na 2 km, s katerim boste preverili svojo 

kondicijo. Ali pa se pridružite brezplačni vadbi, ki jo 

izvajajo na različnih lokacijah. Na voljo so tudi 

poglobljene, dlje trajajoče delavnice za vse, ki bi radi 

SHUJŠALI, SE ODVADILI KAJENJA ALI DRUGIH 

ŠKODLJIVIH NAVAD IN TVEGANIH VEDENJ. Vas 

zanim a?  

 

Delavnice in programi so podrobno opisani na spletni 

strani https://ckz.zd-ms.si in na 

www.facebook.com/ckz.murska.sobota.  

 

Dodatne informacije:  

- CKZ ZD Murska Sobota, Grajska ulica 24, 9000 

Murska Sobota m 041 396 413 / 041 396 382 / 030 

641 514 ; t (02) 534 13 94 ; e ckz@zd-ms.si 

 

-CKZ enota Cankova, Cankova 65, 9261 Cankova  

m 041 644 908; t (02) 540 90 23; e ckz.cankova@zd-

ms.si 

 

-CKZ enota Rogašovci, Rogašovci 14/b, 

9262 Rogašovci; m041 644 918; t (02) 621 36 74; e 

ckz.rogasovci@zd-ms.si 

 

Vzpostavitev Centra za krepitev zdravja kot 

samostojne enote zdravstvenega doma je ključni del 

projekta "Nadgradnja in razvoj preventivnih 

programov ter njihovo izvajanje v primarnem 

zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti", ki ga je 

pridobil ZD Murska Sobota. Naložbo sofinancirata 

Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 

socialnega sklada. 
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MEDOBČINSKA PIKADO LIGA GORIČKO 

Vabilo na 11. MIKLOŠEV RANG TURNIR  , ki bo v 

SOBOTO; 07.12.2019 OB 17:00 uri v Športno 

rekreacijskem centru Slavček Gornji Slaveči   

Vse udeleženke turnirja bodo dobile Miklavža, 

vabljene 

 

Vabljeni! 

 

 

 

OBVESTILO-NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA 

ZEMLJIŠČA (NUSZ) 

Obveščamo vas, da je za vsa telefonska vprašanja s 

področja davkov fizičnih oseb (tudi odmere NUSZ) 

vzpostavljen enotni klicni center za celoten FURS in 

vas prosimo, da zavezance za vsa vprašanja napotite 

na telefonsko številko klicnega centra:  

08 200 1001 in NE na direktne številke 

kontrolorjev FU. 

 

 

 

 
 

PRENOVLJENA SPLETNA STRAN OBČINE KUZMA 

Ker je razvoj informacijske tehnologije vedno hitrejši, 

se je potrebno tudi nenehno prilagajati v tehničnem 

smislu, tudi na področju spletnih strani, da bodo 

zakonsko skladnje. Če pa še ob tem pridobimo 

dodatne 

 funkcionalnosti pa je še kako dobrodošla takšna 

prenova spletne strani. V ta namen vam 

predstavljamo novo spletno stran, ki ima številne 

nove funkcionalnosti: 

 

• Spletne elektronske vloge in ob enem 

popolno e-plačevanje taks.(npr. plačevanje s plačilno 

kartico, mobilno plačevanje-Moneta, spletne banke, 

omogočeno pa je še klasično plačilo s položnico.) 

• Integriran katalog informacij javnega značaja. 

• Predloge in pobude občanov 

• SMS in e-mail obveščanje občanov 

• SMS in e-mail obveščanje članov občinskega 

sveta in komisij 

• Lokalni utrip v občini 

• In še več 

 

Predlagamo, da obiščete našo novo spletno stran in 

se registrirate na e-obveščanje (SMS in/ali e-mail), s 

tem boste imeli zagotovljeno tekoče tedensko 

brezplačno obveščanje preko e-pošte. Dosegljiva je 

na dosedanjem že znanem spletnem naslovu 

www.obcina-kuzma.si .  

 

 



 

 

 
AKTUALNI RAZPISI V URADNEM LISTU RS 

→2. javni razpis za  podukrep 6.3 

Pom oč za  zagon dejavnosti, nam enjene 

razvoju m ajhnih km etij: 

 

Predmet javnega razpisa je podpora namenjena 

ohranjanju in razvoju majhnih kmetij, katerih 

kmetijska zemljišča pretežno ležijo na območjih z 

omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost v 

skladu s pravilnikom, ki določa razvrstitev kmetijskih 

gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za 

kmetijskodejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD). 

Informacije o razpisu: 

 

–INFO točka Agencije Republike Slovenije za 

kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem 

besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, 

tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: 

aktrp@gov.si in 

–INFO točke KGZS (Priloga 1 k razpisni 

dokumentaciji). 

-Uradni list RS št. 69, 22.11.2019 na www.uradni-

list.si  

 

→javni razpis za  ugodna posojila  za  nakup 

km etijsk ih in gozdnih zem ljišč – A2 2019 

Več inform acij v : 

-Uradni list RS št. 69, 22.11.2019 na www.uradni-

list.si  

 

 

 
OBČINA KUZMA PRISTOPILA K DOGOVORU O 

ZMANJŠANJU PLASTIČNEGA PRIBORA V SLOVENSKIH 

OBČINAH 

Spoštovani, občani in občanke, Občina Kuzma je 

pristopila k spodbujanju zmanjšanja uporabe 

plastičnega pribora in pijač v plastenkah v slovenskih 

občinah.  Vse občane pozivam o, da  skupa j 

poskrbim o za  zm anjšanje plastičnih 

odpadkov. Več o dogovoru si lahko preberete na 

spletni strani občine Kuzma https://kuzma.e-

obcina.si/objava/229646  

 
Poskrbim o za  naše okolje! 

Župan Jožef Ška lič 
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