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Občinska uprava prevzema odgovornost glede vsebine in slovničnih pravilnosti le za prispevke, katerih je avtor! 
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DELAVNICE ZA KREPITEV ZDRAVJA 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite Temeljnih 

delavnic za krepitev zdravja. Prosimo, da se za 

udeležbo na delavnicah predhodno prijavite na 

telefonsko številko 041 644 918. 

Lokacija : Sejna  soba Občine Kuzm a , Kuzm a 

60c, 9263 Kuzm a: 

 

Zdravo živ im   4. 2. 2020 ob 18h 

Zvišane m aščobe v 

krv i 

11. 2. 2020 ob 18h 

Zvišan krvni tlak  18. 2. 2020 ob 18h 

Zvišan krvni sladkor  25. 2. 2020 ob 18h 

Tehnike sproščanja  3. 3. 2020 ob 18h 

Indiv idualno 

svetovanje za  

opuščanje ka jenja  

Naročite se na 

telefonsko 

številko 041 644 

918. 

 

 
BREZPLAČNI SPLOŠNI TEČAJ NEMŠKEGA JEZIKA 

Spoštovani! Lokalna razvojna fundacija za Pomurje 

vabi na 12-dnevni brezplačni tečaj 

NEMŠKEGA JEZIKA , katerega uvodno srečanje je 

predvideno v ponedeljek , dne 3.2.2020, ob 

16:00 uri v  prostorih B istre hiše Martjanci. V 

tečaj se lahko vključite odrasli, starejši od 45. leta 

starosti (razen oseb, ki imate status upokojenca, 

dijaka ali študenta), ki se z jezikom srečujete prvič 

oziroma ste se jezika učili pred mnogimi leti in bi 

želeli obnoviti/okrepiti svoje znanje nemškega jezika. 

Udeležba v programu je BREZPLAČNA . Za 

udeležbo v programu so potrebne predhodne 

prijave preko telefonske številke (02) 538 13 54 

(Kristjan) oziroma preko elektronskega naslova 

kristjan@lrf-pom urje.si. Prijave zbiramo do 

petka, 31.1.2020, oziroma do zapolnitve mest. 

Vljudno vabljeni! 

 
JAVNI RAZPISI 

Spoštovani, Slovenski regionalno razvojni sklad je v 

U. l. RS, št. 80 z dne 27. 12. 2019 objavil nova javna 

razpisa in sicer Drugi javni razpis za pred-financiranje 

projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 1 

in Drugi javni razpis za pred-financiranje kmetijskih 

projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2 

Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo 

izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi 

prejemnikom na območju Republike Slovenije. 

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega 

razpisnega roka in sicer: 

Roki za oba razpisa so:   

1. rok do 31. 1. 2020, 

2. rok do 28. 2. 2020, 

3. rok do 31. 3. 2020, 

4. rok do 30. 4. 2020. 

Več informacij v prej omenjenem uradnem listu RS.                               
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