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1. Javni razpisi 

Spoštovani, obveščamo vas, da sta na voljo 2 
razpisa z razpisno dokumentacijo in sicer:  
 

a) Javni razpis za dodelitev državnih 
pomoči na področju ohranjanja in 
spodbujanja razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Kuzma za leto 2019 : 
 

 
 
Vsebino celotnega razpisa in razpisna 
dokumentacija vam je na voljo na spletni 
strani:  https://kuzma.e-
obcina.si/objava/203720  
 
 
 
 
 
 

b) Javni razpis za izbor izvajalcev letnega 
programa športa v Občini Kuzma za leto 
2019:  

 
Vsebino celotnega razpisa in razpisna 
dokumentacija vam je na voljo na spletni 
strani:  https://kuzma.e-
obcina.si/objava/203727  
 

Vabljeni na pristne DOMAČE KOLINE, ki jih prireja 
Gostilna Sabo, Gornji Slaveči 7 in sičer v četrtek 
15.08.2019.  
Priporočamo se tudi z domačo kapljico. 

Vabljeni!

Javni razpisi, obvestila 
00  prisoten v vasi Dolič. Vendar tokrat na 
nekoliko spremenjen način. Obiskal bom 
prizadeta območja v vaši vasi zato vas 
vljudno naprošam, da mi na telefonsko 
številko 041 357 211 vključno do torka 
21.08.2018 sporočite vsa omenjena 
območja in me tam tudi počakate v 
dogovorjenem času. Vaščani ostalih vaseh 
bodo obveščeni naknadno.  
 

VABLJENI K SODELOVANJU! 
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Celovita prenova Registra neposestnih zastavnih 
pravic in zarubljenih premičnin 
Od 1. 1. 2020 vam bo na voljo težko pričakovan in 
celovito prenovljen Register neposestnih zastavnih 
pravič in zarubljenih premičnin (RZPP). Podatki bodo 
na voljo vsem uporabnikom v spletni aplikaciji in 
kvalifičirani upravičenči (notarji, izvršitelji, 
upravitelji, osebje sodišča in davčni organ) bodo 
lahko sami opravili vpis podatkov v register. 
Vzpostavljena bo tudi neposredna povezava z vsemi 
zalednimi registri, kar bo omogočalo hitrejši vpis v 
matično evidenčo. Možne zastavljene premičnine 
bodo motorna vozila, poslovna oprema, zaloge ter 
gospodarska javna infrastruktura. Podrobnejšo 
vsebino in pravila dostopa bo uredila nova Uredba o 
RZPP, ki je že v obravnavi pri pristojnih organih. 
Nova Uredba o vodenju in vzdrževanju 
Poslovnega registra Slovenije 
Dne 9.6.2019 je stopila v veljavo nova Uredba o 
vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra 
Slovenije, ki predpisuje vsebino prijave in način 
vložitve prijave za vpis v Poslovni register Slovenije 
(PRS). 
Obrazci za vpis v PRS sedaj niso več priloga Uredbe, 
temveč so objavljeni na spletni strani AJPES. Vsebina 
obrazčev ni več obvezna in lahko poslovni subjekt 
prijavo vloži tudi v drugi obliki, pomembno je le, da 
navede vse zahtevane podatke. 
VEM/SPOT točke AJPES 

 
Najhitrejši način za registračijo podjetja in priglasitev 
vseh sprememb je VEM/SPOT točka AJPES, kjer lahko 
uredite tudi druge postopke, kot so prijava davčnih 

podatkov, oddaja vloge za izdajo DDV številke, 
prijava v obvezno socialno zavarovanje za primer 
poškodbe pri delu/poklicne bolezni ter oddaja vloge 
za izdajo obrtnega dovoljenja.  
 Naloge točk VEM/SPOT opravljamo v vseh 
izpostavah AJPES na 12 lokacijah v Sloveniji 
 

Športno-dobrodelni projekt Okrog Slovenije 2019 
- za male viteze Spoštovani župan / županja, 
spoštovani predsednik društva, spoštovani športnik! 
Že nekaj časa nazaj smo najavili ekstremni tekaški 
dogodek, s katerim se zbirajo (se bodo zbirala) 
denarna sredstva za ustanovo Mali vitez. Sam projekt 
dobiva veliko podporo v okolju, saj so ga podprle z 
donačijami že mnoge organizačije, prireditve in 
podjetja. Več o tem je zapisano na web strani projekta: 
www.okrogslovenije.si   
O projektu: 
V terminu od 31. avgusta do 11. septembra 2019 se bo 
realiziral ekstremni tekaški projekt, s startom v Črni na 
Koroškem (in kasneje tudi čiljem). 
Športno-dobrodelni projekt Okrog Slovenije 2019 - za 
male viteze je nadaljevanje lanskega športno-
dobrodelnega projekta 42 maratonov v 42 dneh, s 
katerim smo uspešno izvedli mnoge čilje: višina 
zbranih sredstev, športni rezultat (edinstven v 
Sloveniji, v svetovnem merilu spada med top10 po  
ekstremnosti), dobrodelnost z sočialnim čutom do 
ranljive skupine - malih vitezov, zmožnost 
povezovanja in skupne organizačije tekaških 
dogodkov, sporočilna vrednost po zdravem načinu 
gibanja in osveščanja o zdravem življenju, ipd. 
Najpomembnejši čilj projekta pa je bil rezultat 
socializacije in gibanja samih malih vitezov, ki so se 
udeleževali dogodkov, pomagali pri poteku samih 
dogodkov, se povezovali z drugimi in bili tudi sami v 
gibanju z športom, tekom, sprehodom na dogodku. Iz 
teh razlogov se to gibanje za male viteze nadaljuje z 
letošnjim projektom, kjer želim(o) pokazati nov vidik 
športnega rezultata, ekstremnosti in dobrodelnosti. In 
letošnji tek se bo simbolično odvijal "okrog vseh" 
lanskih dogodkov, tako se tudi poimenuje "Okrog 
Slovenije 2019 - za male viteze."  

 

http://www.okrogslovenije.si/

