

REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA ŠMARJE PRI JELŠAH
Aškerčev trg 11, 3240 Šmarje pri Jelšah

T: 03 817 17 00
E: ue.smarje@gov.si
www.upravneenote.gov.si/smarje_pri_jelsah

OBČINAM IN LOKALNIM MEDIJEM NA
PODROČJU UPRAVNE ENOTE
ŠMARJE PRI JELŠAH

Številka:
Datum:

020-27/2020-3
25. 3. 2020

Zadeva:

obvestilo o poslovanju Upravne enote Šmarje pri Jelšah v času
pandemije korona virusa

V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za javno upravo vas
obveščamo, da je zaradi preprečevanja širjenja korona virusa, ki povzroča Bolezen COVID-19,
izvajanje nalog na upravnih enotah omejeno na najbolj nujne zadeve.
Do preklica se na Upravni enoti Šmarje pri Jelšah uvajajo naslednji ukrepi:
- za obisk upravne enote se mora stranka predhodno naročiti po telefonu oziroma
elektronsko preko elektronskih sporočil na e-naslov upravne enote, ali preko navadne
pošte;
- stranke se sprejema samo za najnujnejše primere;
- stranke se sprejema posamično;
- vloge strank, razen v nujnih primerih, do preklica upravna enota sprejema zgolj v
elektronski obliki (brez varnega elektronskega podpisa) ali po navadni pošti;
- sklepanje zakonskih ali partnerskih zvez se do preklica ne izvaja;
- preklicani so vsi razpisani naroki na zaslišanja, ustne obravnave in ogledi na terenu.
- do preklica ostajajo zaprti krajevni uradi na območju upravne enote.
V pripravi je zakonodaja, ki bo, med drugim, določala, da roki v upravnih zadevah za
opravljanje procesnih dejanj upravnih organov, in za izdajanje upravnih aktov ne tečejo.
Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonske številke:
- za splošne zadeve 03 817 17 02 in 03 817 17 63,
- za upravne notranje zadeve in promet 03 817 17 32,
- za registracijo kmetijskega gospodarstva 03 817 17 43,
ali pa pišete na elektronski naslov ue.smarje@gov.si.
Cenjene stranke prosimo za razumevanje.
Ostanimo strpni, solidarni ter predvsem odgovorni za svoje zdravje in zdravje drugih.

mag. Jasna Junkar
načelnica
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