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1.  JAVNA RAZGRNITEV PREDLOGA MODELOV 
VREDNOTENJA 

Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja, bo 
v skladu z 19. členom Zakona o množičnem 
vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17 
in 33/19), od 1. oktobra 2019 do 30. oktobra 
2019 v času uradnih ur občinske uprave,  v sejni 
sobi občine Kuzma, Kuzma 60c. Predlog modelov 
vrednotenja bo dostopen na Portalu množičnega 
vrednotenja nepremičnin: http://www.mvn.e-
prostor.gov.si/. Na javni razgrnitvi bosta za 
nudenje pomoči strankam, ki bodo prišle na javno 
razgrnitev (pojasnila, usmerjanje, obrazči, brošure, 
navodila, ….) dostopna Milan Matiš ali Simona 
Čurman. Za dajanje pripomb na predlog modelov 
vrednotenja za vrednostno cono in vrednostno 
raven, bo na razpolago obrazec JR.MV-1, za dajanje 
splošnih pripomb na predlog modelov vrednotenja 
pa obrazec JR.MV-2.  
Pomembnejše informacije: 
- Vse dodatne informacije o projektu, pogosta 
vprašanja in odgovori ter ključne povezave na 
obrazce in evidence, so dostopni na Portalu 
množičnega vrednotenja nepremičnin 
http://www.mvn.e-prostor.gov.si. 
- Za vsebinsko pomoč in vprašanja lahko 
kontaktirate klicni center na 080 20 09. Svetovalci 
na klicnem centru so vam na voljo vsak delovni dan 
od 8.00 do 16.00 ure. 
- Vprašanja ali zahteve za pojasnila posredujte 
na elektronski naslov vrednotenje@gov.si. 
- Poštni naslov za pošiljanje pošte: Geodetska 
uprava RS, Vrednotenje, Zemljemerska 12, 1000 
Ljubljana.  

                                                                            Župan 
občine Kuzma Jožef Škalič 

 

2. Javni poziv:  
 

Vse posameznike, društva in organizačije na 
območju občine Kuzma pozivam in vzpodbujam k 
izvedbi najrazličnejših programov na področju 
kulture in turizma na območju občine Kuzma. Rok 
prijav zainteresiranih posameznikov, društev in 
organizacij za tovrstno sodelovanje  je 25.10.2019, 
po tem datumu bo župan skličal vse zainteresirane 
in podal vizijo nadaljnjega razvoja. Vizija bo z 
možnostjo skupnega sooblikovanja vseh 
zainteresiranih. Program se nanaša na obdobje do 
leta 2022 in bo vključeval možnost vsakokratnega 
sofinančiranja s strani proračuna občine Kuzma.  
 
Svoje sodelovanje lahko potrdite na 
danilo.zrim@obcina-kuzma.si ali na telefonsko 
številko 025558015- Kontaktna oseba Danilo 
Zrim. 

                                                    Župan Jožef 
Škalič 

 
 

3. Anketa: Zagotavljanje boljše oskrbe z 
zdravili v občini Kuzma 

 
Spoštovani, v občini Kuzma želimo skupaj z Lekarno 
Grad zagotoviti boljšo oskrbo z zdravili v naši občini, 
namreč zaznavamo, da delovni čas najbližje lekarne 
Grad, ni najbolj optimiran skupaj s delovnim časom 
zdravstvene postaje Kuzma.  
 
V namen čim boljše optimizacije oskrbe z zdravili v 
bodoče želimo ugotoviti tudi dejanske potrebe naših 
občanov. V ta namen vas vljudno prosimo, da 
odgovorite na naslednja vprašanja. Anketo lahko 
izpolnite spletno na povezavi: 
 
 https://kuzma.e-obcina.si/objava/217463 
  
ali izprintate, izpolnite in oddate v nabiralnik pri občini 
Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma. Anketa  je 
ANONIMNA in služi le za zbiranje informačij o 
dejanskih potrebah in morebitnih vaših predlogih za 
optimizačijo oskrbe z zdravili v občini Kuzma. ROK ZA 
IZPOLNJEVANJE JE 31.10.2019. Za sodelovanje se vam 
najlepše zahvaljujemo. 

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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DRAGI VSI, OD -9 MESECEV DO + 100 LET, KI 

RADI IN DOBRO SKRBITE 

ZA SVOJE ZDRAVJE! 
Leto je naokoli in pred nami je že šesta sezona vseslovenske akcije 

gibanja Simbioza GIBA 2019! Letošnjemu tednu gibanja, ki poteka 

med 14. in 21. oktobrom se pridružujemo tudi 

V VRTCU PRI OŠ KUZMA IN NA OSNOVNI ŠOLI KUZMA 

LOKACIJA: 

TELOVADNICA IN VRTEC OSNOVNE ŠOLE KUZMA 
TER NJENA OKOLICA 

TERMIN IZVAJANJA: 

PONEDELJEK - PETEK: 14. 10. 2019 - 18. 10. 2019 
MED 10.00 IN 11. URO 

Zato Vas vljudno vabimo, da se nam pridružite v/pri gibanju! Izmenjajmo 

izkušnje, preživimo čas kakovostno in predvsem storimo vsi skupaj nekaj 

dobrega za naše zdravje in naše počutje! 

Vse življenje se gibamo! 

 

 


