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Občinska uprava prevzema odgovornost glede vsebine in slovničnih pravilnosti le za prispevke, katerih je avtor! 
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OBVESTILO GLEDE KORONAVIRUSA 

Spoštovani občani in občanke, 

Obveščamo vas in vas ob enem prosimo da 

upoštevate vsa navodila stroke, ki jih zasledite v 

medijih ter na povezavah https://www.nijz.si/, 

https://www.gov.si/drzavni-

organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/ 

Predlagamo vam, da preložite vse sklice 

sestankov, občnih zborov, prireditev. Glede 

urejanje zadev na občinski upravi, Kuzma 

60c,9263  Kuzma vas vljudno prosimo, da se 

poslužujete elektronske oddaje vlog,  elektronske 

pošte in telefonov na naslednje osebe: 

• Jožef Škalič-Župan, 02 555 8017, 041 357 211,  

jozef.skalic@obcina-kuzma.si 

• Jasna Benko Jakupčić-Računovodja, 02 555 

8013 / 041 737 022 /jasna.benko@obcina-

kuzma.si 

• Simona Čurman-Tajnica Funkcionarja, 02 555 

8014,  031 894 558, simona.curman@obcina-

kuzma.si  

• Danilo Zrim-Višji svetovalec,  02 555 8015, 041 

31 31 87, danilo.zrim@obcina-kuzma.si  

Sprejemna pisarna bo delovala z ustreznimi 

navodili, prosim da vsak kontakt najavite naprej.  

Kontakt do ostalih uslužbencev bo omogočen po 

predhodni najavi in le v NUJNIH primerih, ki bodo 

reševali vaše vloge in ostale stvari- po potrebi tudi 

od doma. Več navodil bo po potrebi sledilo, 

priporočamo, da spremljate tudi spletno stran 

občine Kuzma www.obcina-kuzma.si  

Zadeva velja do preklica! 

Hvala za razumevanje,  
Župan  

Jožef Škalič 

 

ODPOVED OBČNEGA ZBORA DRUŠTVA 

UPOKOJENCEV KUZMA 

Društvo upokojencev Kuzma zaradi nastalih razmer 
glede širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2( COVID 
19), po navodilih NIJZ  in odredbi Ministrstva za 
zdravje, ODPOVEDUJE  svoj občni zbor, ki je najavljen 
za soboto 21.03.2020. Vsi člani DU Kuzma, ki ste 
udeležbo potrdili,  boste o novem datumu  občnega 
zbora pravočasno obveščeni preko svojih vaških 
poverjenikov. 

 

ODPOVED PRAVLJIČNE URE V MESECU 

MARCU  

Sporočamo vam, da je pravljična ura v mesecu marcu, 
ki je bila načrtovana 26. 3. 2020 PREVENTIVNO 

ODPOVEDANA. 
Hvala za razumevanje! 
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SPREMEMBA DELOVNEGA ČASA POŠTE V 

DOMU KUZMA - Spoštovani, obveščamo vas, da bo 

pošta začasno poslovala po novem delovnem času in 

sicer od 16. 3. 2020 od ponedeljka do petka od 9.00 do 

11.30, do preklica.  

Prosimo za razumevanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


