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Na podlagi 112. člena, v povezavi z 273. členom Zakona o 

urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)  in 24. člena 

statuta Občine Kuzma (Uradne objave občine Kuzma, št. 

003/2017) Občina Kuzma s  tem 

 

JAVNIM NAZNANILOM OBVEŠČA JAVNOST O JAVNI 

RAZGRNITVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE 

KUZMA 
I.  

Občina Kuzma naznanja javno razgrnitev dopolnjenega 

osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega 

prostorskega načrta Občine Kuzma in Okoljskega 

poročila k Spremembam in dopolnitvam Občinskega 

prostorskega načrta Občine Kuzma. 

II.  

Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno 30 dni in 

sicer od 15.7.2021 do 15.08.2021, na oglasni deski Občine 

Kuzma in na internetni strani Občine Kuzma 

www.obcina-kuzma.si 

Javna obravnava gradiva bo v sredo 28.07.2021 ob 16.00 

uri, v prostorih Občine Kuzma. 

III. 

Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom 

opremljene pripombe in predlogi. Občane posebej 

opozarjamo, da javna razgrnitev ni namenjena podaji 

novih pobud z namenom spremembe namenske rabe v 

stavbna zemljišča v postopku priprave Sprememb in 

dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine 

Kuzma, pač pa le podaji pripomb in predlogov na rešitve, 

ki so razgrnjene.   

IV. 

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati 

pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pisne 

pripombe na razgrnjeno gradivo lahko zainteresirani 

občani in drugi subjekti vpišejo v knjigo pripomb ali jih 

posredujejo po pošti na naslov Občina Kuzma, Kuzma 

60c, 9263 Kuzma, ali jih podajo na javni obravnavi.  

Občina Kuzma bo proučila pripombe in predloge javnosti 

in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na krajevno 

običajen način.  

Številka: 350-0001/2021-21 

Kuzma, 7. julij 2021 

Župan Občine Kuzma: 

Jožef Škalič 

 

 
 

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE POSOJIL PROJEKTOM 

PRIMARNE KMETIJSKE PRIDELAVE- A1 

 

Namen razpisa je dodeljevanje posojil v kmetijstvu na 

območju Republike Slovenije. Več informacij in 

celotni razpis je objavljen v Uradnem listu Republike 

Slovenije št. 97, z dne 18.06.2021 in na spletni strani 

www.uradni-list.si  
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