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BREZPLAČNE POSODICE ZA ZBIRANJE ODPADNEGA 

JEDILNEGA OLJA 

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.  

 

Male 3,5 litrske posodice prevzamejo gospodinjstva 

iz območja celotne občine 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. 

 

Zaradi relativno slabega odziva gospodinjstev iz 

naselja Kuzma, so sedaj 3,5 litrske posodice za 

zbiranje odpadnega jedilnega olja namenjena vsem 

gospodinjstvom v občini Kuzma. Ko bo vseh 138 

posodic za zbiranje odpadnega jedilnega olja s strani 

posameznih gospodinjstev  prevzetih, bomo pač 

preskrbeli toliko dodatnih posodic, kolikor jih bo pač 

potrebnih.  

 

Posodice so brezplačne, prav tako zbiranje in 

odlaganje odpadnega jedilnega olja.  

Pozivamo gospodinjstva iz območja občine 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 Ška lič 

 

 
 

V Uradnem listu Republike Slovenije so objavljeni 

naslednji razpisi: 

 

1. 3. javni razpis za  podukrep 6.3-  Pom oč 

za  zagon dejavnosti, nam enjene 

razvoju m ajhnih km et ij. Več informacij v 

Uradnem listu Republike Slovenije št. 150, z 

dne 17.09.2021, dosegljiv na www.uradni-

list.si 

 

2. 2. Javni razpis za  podukrep 6.4-  

Podpora za  na ložbe v vzpostav itev in 

razvoj nekm etijsk ih dejavnosti. Več 

informacij v Uradnem listu Republike 

Slovenije št. 145, z dne 10.09.2021, dosegljiv 

na www.uradni-list.si 
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ZAHVALA GASILCEM PGD GORNJI SLAVEČI IN PGD 

SLOVENJ GRADEC OB NAJINI POROKI 

21. avgusta 2021 je za naju bil res čaroben dan, saj 

sva sklenila najino zakonsko zvezo, tako na civilni 

poroki na Gradu na Goričkem in cerkveni poroki v 

Evangeličanski cerkvi na Gornjih Slavečih. Ker sva 

oba gasilca, je bila najina velika želja, da bi imela 

gasilsko poroko. To željo ste nama uresničili gasilci iz 

Gornji Slavečih, skupaj z kolegi iz Slovenj Gradca, 

zato se vsem še enkrat skupaj lepo zahvaljujeva, da 

ste polepšali najin posebni dan.  

 

Z gasilsk im  pozdravom , NA POMOČ! 

Uroš &  Sim ona Benko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREGLED APARATOV ZA ZAČETNE POŽARE 

Gasilska zveza občine Kuzma in Prostovoljno gasilsko 

društvo Gornji Slaveči organizirata pregled 

APARATOV ZA ZAČETNE POŽARE  ( gasilni 

aparati na prah, CO2, peno in vodo ) v  SOBOTO 

09.10.2021 od 800 do 1200, izpred vaško gasilskega 

doma Gornji Slaveči 18.  

 

Dodatne informacije lahko dobite pri izvajalcu  041 

547 189 ali GZO Kuzma 031 703 624. Vsi udeleženci 

morajo upoštevati navodila NIJZ za obvladovanje 

širjenja covid-19 

 

Z gasilsk im  pozdravom  NA POMOČ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


