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1. ZBIRANJE PLOČEVINK ZA POMOČ LUCIJI 
V Občini Kuzma  poteka zbiralna akcija pločevink za 

pomoč Luciji, katera potrebuje samoplačniške terapije. 

Lucija je deklica iz Dobrovnika, ki je edina  v Sloveniji z 

boleznijo na genu tubulin alfa 1A (TUBA1A). Gre za stanje, 

pri katerem se dojenčkovi možgani ne razvijejo pravilno, 

kar vpliva na motorični razvoj otroka. Pločevinke lahko 

prinesete na zbirno mesto pri stari občini- Kuzma 24 ob 

predhodni najavi na občinski upravi- 02 55 580 14. 

Lucijina družina se vsem, ki so in bodo prispevali 

pločevinke iskreno zahvaljuje. 

 
2. AKTUALNI RAZPISI 

Na voljo so naslednji razpisi: 

I . JAVNI RAZPIS ZA IZBOR 

IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA 

ŠPORTA V OBČINI KUZMA ZA LETO 

2021 

Predmet razpisa je izbor izvajalcev športnih 

programov v letu 2021 in sofinanciranje naslednjih 

vsebin: 

• Športni programi, 

• Razvojne dejavnosti v športu, 

• Organiziranost v športu, 

• Športne prireditve in promocija športa. 

Predlagatelji lahko oddajo vloge v zaprti kuverti 

osebno na občinski upravi občine Kuzma, po pošti 

kot priporočeno pošiljko ali po elektronski pošti 

najkasneje do 7. junija  2021. 

Celotni razpis je objavljen na spletni strani: 

https://www.obcina-kuzma.si/objava/482682.  

 

II . JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV 

DRŽAVNIH POMOČI NA 

PODROČJU OHRANJANJA IN 

SPODBUJANJA RAZVOJA 

KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V 

OBČINI KUZMA ZA LETO 2021  

Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih 

sredstev za uresničevanje ciljev Občine Kuzma na 

področju ohranjanja in spodbujanja razvoja 

kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih 

o dodeljevanju državnih pomoči. Rok za oddajo vloge 

je 18.6.2021 do 13.00 ure . Celotni razpis je 

objavljen na spletni strani: https://www.obcina-

kuzma.si/objava/482690.  

3. NE ŠKODUJMO SOSEDOM! 
Spoštovane občanke in občani, 

Na občinski upravi občine Kuzma smo prejeli prijavo o 

poškodovanju travnate zelenice v Kuzmi, zato pozivamo 

vse občane, da ne škodijo sosedovim travnatim zelenicam 

ali kakorkoli škodujejo okolju in sosedom. 

Hvala za razumevanje! 

 
4. BREZPLAČNO TESTIRANJE NA COVID-19 

Spoštovani, zdravstveni dom Kuzma obvešča, da bo 

vsako sredo od 26. maja 2021 dalje, med 16.00 in 

17.00 uro v prostorih Splošne ambulante Kuzma, 

brezplačno testiranje COVID-19. 
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