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1. RAZPIS ZA MALE KOMUNALNE ČISTILNE
NAPRAVE
P redm et jav nega 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 inform acije : – 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. 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 izk ljučno pločevink e :
• 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,
dezoforanti, insekticidi in podobno),
• Pločevink barv, lakov in podobno.

3. »NALEZIMO SE DOBRIH NAVAD- CEPIMO SE«
Epidemija covida-19 je povzročila eno največjih kriz v
zadnjem stoletju, ki je korenito spremenila naša življenja,
in učinkovita cepiva so v tem trenutku edino realno
upanje, da se epidemija ne bo ponovila v naslednji hladni
sezoni. K preprečevanju širjenja virusa lahko prispeva vsak
od nas z upoštevanjem priporočenih zaščitnih ravnanj:
vzdržujemo medosebno razdaljo vsaj 2 metra, pravilno
nosimo masko, skrbimo za higieno rok, zmanjšamo
medosebne stike z drugimi in v primeru bolezni ostanemo
doma. Najučinkovitejši ukrep za zaščito našega zdravja in
naših bližnjih je ceplenje, ki predstavlja najboljšo zaščito
pred boleznijo ter težavami, tveganji in posledicami covid19. Pomembno je namreč, da za uspešno obvladovanje
epidemije stopimo skupaj. Zato se čim prej nalezimo
dobrih navad in se cepimo v čim večjem številu. Dodatne
informacije o cepivih in cepljenju lahko najdete tudi na
posebni spletni strani Nacionalnega inštituta za zdravje,
www.cepimose.si .

4. ZDRAVJE V OBČINI KUZMA
Spoštovane občanke in občani,
Na spletni strani Občine Kuzma je objavljena objava
podatkov portala Zdravje v občini.
Rdeča nit letošnje objave je tematika duševnega zdravja.
Dobro duševno zdravje je temelj našega zdravja, pa tudi
socialne, družinske in gospodarske stabilnosti, družbene
blaginje in kakovosti našega življenja. Zato je osrednja
vsebina kratkih publikacij posvečena načinom varovanja,
izboljšanja in krepitve duševnega zdravja oz. blagostanja v
lokalnem okolju, kar je glede na posebne razmere, ki smo

jim zaradi pandemije covid-19 izpostavljeni v zadnjem letu,
še posebej pomembno.
Publikacijo Zdravje v občini 2021 si lahko ogledate na
spletni
strani
občinehttps://www.obcinakuzma.si/objava/431716 .

5. POROČILO O NEPRAVILNEM SORTIRANJU
ODPADKOV V OBČINI KUZMA

Izvajalec gospodarske javne službe zbiranja komunalnih
odpadkov podjetje Saubermacher Komunala sporoča, da
je bila v sodelovanju s Nacionalnim laboratorijem za
zdravje izvedena sortirna analiza mešanih komunalnih
odpadkov za občino Kuzma. Iz analize izhaja, da je v
mešanih komunalnih odpadkih večji delež biološko
razgradljivih odpadkov kot v letu 2020, ki bi morali biti
odloženi v poseben (rjav) zabojnik za biološke odpadke ali
pa kompostirani na domačem kompostniku. Večji je tudi
delež plastične embalaže, ter oblačil in obutve, zmanjšal
pa se je delež papirja in kartona. Navedena struktura
mešanih komunalnih odpadkov predstavlja odmik od
ciljev, ki si jih je na osnovi ciljev EU zadala tudi Slovenija.
Več informacij lahko dobite na spletni strani Občine
Kuzma.

