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OBVESTILO 

Z januarjem letošnjega leta se je v občini Kuzma 

začelo zbiranje stekla po sistemu od vrat do vrat. 114 

gospodinjstev je že prevzelo naročene zabojnike za 

steklo, vsi ki se pa še boste odločili za to, pa lahko 

kontejner za steklo prevzamete na sedežu podjetja 

Saubermacher-Komunala Murska Sobota, Noršinska 

ulica 12, Murska Sobota.( +386 (0)2 526 84 50 ali 

info@saubermacher-komunala.si) S to novostjo 

imate uporabniki možnost zbiranja ločenih frakcij 

(mešane embalaže, stekla in papirja). Kot možnost za 

ločeno odlaganje vseh vrst odpadkov, pa obstaja tudi 

Zbirni center v Kuzmi (poleg objekta čistilne 

naprave). S 3. januarjem 2022 so bili s parkirišč pred 

gasilskimi domovi v vseh naseljih občine Kuzma, 

odstranjeni zabojniki z ekoloških otokov, zato 

odlaganje stekla na omenjeni lokaciji več ne bo 

možno. Pozivamo Vas, da to dosledno upoštevate. 

Zbiranje, odvoz in sortiranje vseh vrst odpadkov je 

sedaj dokončno urejeno in zagotovljeno. 

 

POKAŽIMO PRAVI ODNOS DO NARAVE IN 

DOSLEDNO ZBIRAJMO IN SORTIRAJMO 

ODPADKE! 

 

Župan občine Kuzm a: 

Jožef Ška lič, l.r. 

 

 
 

AKTUALNI RAZPISI OBJAVLJENI V URADNEM LISTU 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

1. 7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za 

naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj 

kmetijskih proizvodov za leto 2021 

2. 24. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za 

naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 

Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne 

učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, 

namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih 

gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na 

področju zaščite rejnih živali 

3. 23. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za 

naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 

Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih 

plinov iz kmetijstva 

4. javni razpis za obratna sredstva – odprava 

posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021 

– A1 

 

Dodatne inform acije in celotna besedila  

zgora j navedenih razpisov so vam  dosegljiva 

v  Uradnem  listu Republike Slovenije  štev ilka 

202 z dne 24.12.2021 na povezav i 

www.uradni- list.si . 
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