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Ministrstvo za javno upravo
Občina Cirkulane
Občina Gorišnica
Občina Juršinci
Občina Kidričevo
Občina Majšperk
Občina Podlehnik
Občina Trnovska vas
Občina Videm
Občina Zavrč
Občina Žetale

Številka: 010-1/2020      (0605041) 
Datum:   7.5.2020  

Zadeva : obvestilo o poslovanju krajevnih uradov na območju Upravne enote Ptuj

Spoštovani,

obveščamo vas, da smo zaradi sproščanja ukrepov za preprečevanje prenašanja korona virusa 
pričeli z omejenim poslovanjem krajevnih uradov; in sicer se dovoli strankam vstop v prostore 
krajevnega urada tudi, če ne gre za nujno zadevo, vendar samo naročenim strankam po 
telefonu ali elektronski pošti in pod pogojem, da so zagotovljeni pogoji za preprečevanje 
okužbe (obvezno je razkuževanje rok pred vstopom v pisarno in nošenje mask).

V naslednjem tednu, od 11.5.2020 do 15.5.2020, bodo poslovali naslednji krajevni uradi:
KU Kidričevo: v ponedeljek - 11.5.2020, v sredo - 13.5.2020, v četrtek - 14.5.2020 in v petek -
15.5.2020
KU Videm: v sredo - 13.5.2020 in v petek - 15.5.2020
KU Zavrč: v ponedeljek - 11.5.2020
KU Podlehnik: v torek - 12.5.2020
KU Cirkulane: v torek - 12.5.2020
KU Trnovska vas: v četrtek - 14.5.2020

Prosimo vas za razumevanje in vas lepo pozdravljamo!

Pripravila:
Sonja Ciglar, univ.dipl.prav.
višja svetovalka II

                                                                                                   mag. Metod Grah
                                                                                načelnik

Vročiti:
-  Ministrstvo za javno upravo,



Služba za upravne enote, po e-pošti: gp.mju@gov.si;
- oglasne deska in e-portal;
- Občina Cirkulane, po e-pošti: obcina.cirkulane@cirkulane.si
- Občina Gorišnica, po e-pošti: obcina@gorisnica.eu.
- Občina Juršinci, po e-pošti; obcina.jursinci@jursinci.si
- Občina Kidričevo: obcina@kidricevo.si
- Občina Majšperk, po e-pošti: obcina.majsperk@majsperk.si
- Občina Podlehnik, po e-pošti: obcina.podlehnik@podlehnik.si
- Občina Trnovska vas, po e-pošti: obcina.trnovska.vas@siol.net
- Občina Videm, po e-pošti: info@videm.si
- Občina Zavrč, po e-pošti: obcina.zavrc@siol.net
- Občina Žetale, po e-pošti: info.zetale@zetale.si.
Vložiti:
- v zadevo.
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