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OBVESTILO 

Spoštovani občani in občanke, kot že verjetno veste, 

je v Kuzmi pri stari občini postavljen ulični zbiralnik 

za odpadno jedilno olje. V zvezi z zbiranjem 

odpadnega jedilnega olja pa je občina Kuzma nabavila 

tudi 3,5 litrske posodice, ki so namenjene za uporabo 

in zbiranje v posameznih gospodinjstvih v naselju 

Kuzma.  

 

Male 3,5 litrske posodice prevzamejo gospodinjstva 

iz naselja  Kuzm a na sedežu občine Kuzma, Kuzma 

60c brezplačno in so namenjene za lažje zbiranje 

odpadnega jedilnega olja doma. Ohlajeno jedilno olje, 

npr. iz ponve se zlije v to posodico in ko je le-ta 

polna, greste do uličnega zbiralnika pri stari občini v 

Kuzmi, zlijete vsebino posodice v ulični zbiralnik in 

posodico ponovno uporabljate doma. 

Za naselje Kuzma je namenjenih 138 posodic. Ko bo 

vseh 138 posodic uporabljenih in bo izražen dodatni 

interes za uporabo le-teh tudi s strani drugih, bomo 

za ostala gospodinjstva v naseljih Gornji Slaveči, 

Dolič, Matjaševci in Trdkova, preskrbeli dodatne 

posodice.  

 

Še enkrat poudarjamo, da je teh 138 posodic v 

prv i faz i nam enjeno le za  gospodinjstva  iz 

naselja  Kuzm a, pozneje pa bodo posodice na 

razpolago tudi za druge.  

Posodice so brezplačne , prav tako zbiranje in 

odlaganje odpadnega jedilnega olja.  

 

Pozivamo gospodinjstva iz naselja Kuzma, da 

posodice proti podpisu dvignete na občinski upravi 

Kuzma 60c  v času uradnih ur v: 

 

• ponedeljek od 7.30 do 14.30 ure 

• sredo od 7.30 do 16.30 ure in 

• petek od 7.30 do 12.00 ure. 

 

Dodatne informacije: Milan Matiš, mob. 041 327 

388. 

                                                                                                    

Župan Jožef Škalič, l.r. 

 

 
 

Zveza Slovencev na Madžarskem v sodelovanju z 

občino Kuzma, vabi na skupno srečanje Slovencev iz 

obeh strani meje in ostalih v nedeljo 29.08.2021 

ob 14:30 uri na Tromeji. Za kulturni program in 

jedačo ter pijačo poskrbi prireditelj, dodatno oskrbo 

pa bo zagotavljajo Planinsko društvo Goričko.   

 

Vljudno vabljeni! 
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NOV RAZPORED TEKEM PNL TL 2021/22 – JESEN-

NK TROMEJNIK  

Vljudno vabljeni na  tekm e! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


