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1. RAZPIS ZA MALE KOMUNALNE ČISTILNE 

NAPRAVE 

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je 

sofinanciranje dela stroškov nakupa malih (individualnih ali 

skupinskih) komunalnih čistilnih naprav za komunalne 

odpadne vode do 50 PE (populacijskih enot) v Občini 

Kuzma. Dodatne informacije: – Celotni razpis in 

razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani 

občine Kuzma https://kuzma.e-obcina.si/objava/404143 , 

lahko pa dobite tudi na upravi občine Kuzma Kuzma 

60c,9263 Kuzma. 

 

2. JAVNI RAZPIS ZA PODPORO PODJETJEM PRI 

PRIPRAVI STRATEGIJ ZA UČINKOVITO 

UPRAVLJANJE STAREJŠIJH ZAPOSLENIH IN 

KREPITVI NJIHOVIH KOMPETENC 2021 
V uradnem listu Republike Slovenije 

(št.61/16.4.2021/str. 918) je objavljen Javni razpis za 

podporo podjetjem pri pripravi strategij za 

učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi 

njihovih kompetenc 2021. Več informacij o razpisu 

dobite na občinski upravi Občine Kuzma. 

 
 

3. E-OSKRBA TELEKOMA SLOVENIJE  

Spoštovane občanke in občani, 

Storitev E-oskrba Telekoma Slovenije zagotavlja 24-urno 

povezavo s centrom za pomoč na daljavo in takojšnje 

proženje klica na pomoč s pritiskom na gumb na obesku 

ali na varovalni enoti v primeru padca ali slabosti. E-oskrba 

je pripomoček, ki starejšim, invalidom, bolnikom s 

kroničnimi boleznimi, bolnikom po težjih operativnih 

posegih in osebam z demenco omogoča, da bolj 

samostojno in neodvisno bivajo na svojem domu.  

SVOJCEM storitev omogoča: 

• stalen stik z uporabnikom in občutek varnosti,  

• lažje usklajevanje dnevnih obveznosti,  

• hitro obveščanje v primeru klica na pomoč,  

• detekcijo dima,  

• enostavno uporabo in montažo,  

• hitro prilagoditev potrebam uporabnika z 

razširitvijo funkcionalnosti,  

• uporabniško aplikacijo z grafičnim prikazom 

podatkov.  

 

UPORABNIKOM storitev omogoča:  

• varnost 24 ur na dan,  

• samostojno in bolj neodvisno bivanje na svojem 

domu,  

• pomoč, tudi kadar zaradi zdravstvenega stanja ne 

more sprožiti klica na pomoč.  

 

Več na spletni strani Telekoma Slovenije: 

https://www.telekom.si/zasebni-uporabniki/ponudba/e-

oskrba.  

 
4. SIMBIOZA GIBA 2021 

Dragi naši simbioza prijatelji! 

Osnovna šola Kuzma se je tudi v letošnjem šolskem 

letu pridružila Simbiozi Gibi. Prepričani smo, da vas 

veliko prepozna velik pomen Simbioze Gibe in da se 

verjetno strinjate z nami, da je potrebno po letu 

življenja z epidemijo, še večjo pozornost nameniti 

zdravem duhu v zdravem telesu! Vse to bomo vsi 

skupaj počeli v mesecu maju tudi na OŠ Kuzma. V 

želji, da poskrbimo za svoje zdravje in za dobro 

počutje vseh naših najbližjih, vas torej vabimo k 

sodelovanju. 

Celotna objava na spletni strani občine- 

https://www.obcina-kuzma.si/objava/455645.  
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5. PROMOCIJA AKTIVNOSTI ZA PREPREČEVANJE 

KOSTNO-MIŠIČNIH OBOLENJ IN 

PSIHOSOCIALNIH TVEGANJ PRI DELU 

Spoštovani, 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Fakulteta za 

zdravstvo Univerze na Primorskem sta vzpostavila spletno 

stran www.pkmo.si, ki lahko za delavce in delojemalce 

predstavlja pomembno pomoč pri premagovanju težav, s 

katerimi se soočajo zaradi svojega delovnega okolja. Na 

spletni strani se namreč nahajata e-priročnik in e-učbenik 

s številnimi uporabnimi nasveti.  

Več na spletni strani občine-  https://www.obcina-

kuzma.si/objava/443217.  

 

6. PREŽIVNINSKA OBVEZNOST IN VLOGA CSD 

PRI IZVRŠEVANJU 

Predmet javnega razpisa: Predmet Spoštovani, 

CSD Pomurje je pripravil prispevek o Preživljenskih 

obveznostih. Prispevek je objavljen na spletni strani 

občine Kuzma: https://www.obcina-

kuzma.si/objava/444708.  

 

 
7. KRVODAJALSKA AKCIJA 

RKS OZ Murska Sobota vas vljudno vabi na krvodajalsko 

akcijo, ki bo potekala v Osnovni šoli Grad, v četrtek, 

3.6.2021 od 7.30 do 11.00 ure. Prijave na darovanje krvi 

sprejema gosta Darinka Bauer na 031 865 528 do 1. junija 

2021. 

8. VPIS OTROKA V GLASBENO ŠOLO MURSKA 

SOBOTA 

Spoštovani, 

Vabljeni k vpisu otroka v Glasbeno šolo Murska 

Sobota- dislocirani oddelek Sveti Jurij. Vse, ki se 

želite v naslednjem šolskem letu vključiti v glasbeno 

izobraževanje vabimo na preizkus glasbene 

nadarjenosti, ki bo v torek, 25.5.2021 med 16. in 18. 

uro v prostorih OŠ Sveti Jurij. Kandidati za preizkus 

glasbene nadarjenosti izpolnite spletno prijavnico, ki 

je odprta do 20.5.2021. Vpis sprejetih kandidatov bo 

potekal 2. in 3. junija 2021 v tajništvu Glasbene šole 

Murska Sobota, na Cvetkovi ulici 2c, v Murski Soboti, 

od 9. do 17. ure. Obiščite nas na www.gsms.si. 

9. ZBIRANJE PLOČEVINK ZA POMOČ LANI 
V občini Kuzma se pridružujemo akciji zbiranja 

pločevink za pomoč Lani, ki pri 18 mesecih zmožna 

le kotaljenja, za kaj več pa njene mišice niso razvite. 

Lana potrebuje terapije, kjer si utrjuje mišice in se 

uči novih vzorcev gibanja. Terapije so plačljive, kar 

staršema predstavlja velik finančni zalogaj. 

Pločevinke lahko prinesete na zbirno mesto pri stari 

občini- KUZMA 24, ob predhodni telefonski najavi 

na upravi občine št. 02 55 580 14. 

Zbirajo se izključno pločevinke: 

• Sladkih in gaziranih pijač, 

• Energijskih pijač, 

• Piva, 

• Ostale podobne aluminijaste pločevinke 

Ne zbirajo se: 

• Konzerve hrane (rib, mezg in omak, 

zelenjave), 

• Pločevinke pod visokim tlakom (spreji za lase, 

dezodoranti, insekticidi in podobno), 

• Pločevinke barv, lakov in  podobno. 

 
Zbrane pločevinke v Občini Kuzma
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