
 

 

 

Številka:   41010-0005/2020-04                   

Datum:    08.05.2020  

Občinska uprava Občine Dobrepolje, izdaja na podlagi določil 226. člena Zakona o splošnem 

upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 24/06-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v zadevi 

Javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v 

Občini Dobrepolje za leto 2020, naslednji 

 

S K L E P  

o podaljšanju roka za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja 

razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrepolje za leto 2020 

 

 

1. Rok za oddajo prijav na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrepolje za leto 2020, ki je definiran v področju VI. 
Rok in način prijave, se podaljša najdlje do 1. julija 2020 oziroma do datuma prenehanja 
veljavnosti začasnih ukrepov v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami 
za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Ostala določila ostanejo 
nespremenjena. 
 

2. Sklep začne veljati takoj. 

O b r a z l o ž i t e v: 

V skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi 

zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 

in 61/20; v nadaljevanju: ZZUSUDJZ) se podaljša rok za oddajo prijav.  

Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 24/06-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 

in 82/13) v 226. členu določa, da se s sklepom odloča o vprašanjih, ki se tičejo postopka. 

S tem je izrek sklepa utemeljen. 

Pouk o pravnem sredstvu:  

Zoper ta sklep pritožba v skladu z 258. členom Zakona o splošnem upravnem postopku ni  dopustna.  

Pripravila: Nevenka Grm Gregorič, višja svetovalka I za okolje in prostor 

 

         Direktorica 

         Občine Dobrepolje 

         mag. Mojca Špec Potočar l.r.  

Vročiti: 

1. Člani komisije - osebna vročitev 
2. Med spise zadeve, tu 
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