
 

Obvestilo o poslovanju za stranke in  
obveznih zaščitnih ukrepih od 14.11.2020 do preklica ali spremembe 

 

V Uradnem listu RS, št. 163, dne 12.11.2020, so bili objavljeni: 
1. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati 

16.11.2020 
2. Odlok o spremembah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih 

prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, ki začne veljati 16.11.2020 
3. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi 

preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Odloki so na vpogled na povezavi: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020163.pdf  
 
Navajamo izjeme, ki bodo tudi po 16. novembru delovale/ostale odprte: 
- prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, 
pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil, obutve in tehničnega blaga v teh prodajalnah, 
- lekarne, 
- prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, 
- tržnice, 
- kmetijske prodajalne, 
- bencinski servisi, 
- banke in zavarovalniške storitve, 
- pošte, 
- trafike in kioski, 
- dostavne službe, 
- servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, 
avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles), 
- dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve, prisoten samo en izvajalec, če pa to ni 
mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih 
storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti. 
Prav tako je prepovedano vsakršno zbiranje, razen za eno izjemo – v kolikor gre za isto družino ali pa ljudi, ki živijo v skupnem 
gospodinjstvu. 
 
Poslovni in delovni čas Občinske uprave Občine Gorišnica ostaja nespremenjen in sicer: 
- v ponedeljek od 8. do 12. ure in 13. do 15. ure, 
- v sredo od 8. do 12. ure in 13. do 16. ure, 
- v petek od 8 do 12. ure. 

Vstop v prostore Občine Gorišnica je zato mogoč le v nujnih primerih in obvezni predhodni najavi na telefonsko številko 02/7431110 
ali elektronski naslov: obcina@gorisnica.eu , ob upoštevanju sledečih pogojev:  
• vstopajo lahko samo zdrave osebe, ki ne kažejo znakov okuženosti, 
• obvezno je nošenje zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza, 
• pred vstopom si je potrebno razkužiti roke, 
• upoštevati je potrebno varnostno razdaljo 1,5 m 

Upravne zadeve iz pristojnosti Občinske uprave Občine Gorišnica lahko urejate na daljavo. Vloge in obrazci so dostopni na 
spletni strani http://www.gorisnica.eu.  
Za vloge, ki zahtevajo plačilo takse je možno plačilo z mobilnimi bankami, ebankami, bankanet,….  ali pa vam bomo poslali 
UPN (ali račun) za plačilo takse. 
Občinska uprava Občine Gorišnica je za stranke dosegljiva:  
- preko telefona na tel. št. 02 743 11 10 
- elektronskih medijev obcina@gorisnica.eu  
- spletne strani http://www.gorisnica.eu  
- klasične pošte. 
 

Prav tako še vedno velja prepoved uporabe vseh zunanjih športnih površin za skupinske vadbe in otroških igral na območju 
Občine Gorišnica. 

 

Za Krajevni urad Gorišnica bomo tedensko izobešali urnik poslovanja in obvestila na vhodnih vratih občinske stavbe. Vse 
zadeve iz pristojnosti upravne enote lahko urejate na Upravni enoti na Ptuju po predhodni najavi na telefonski številki 02 79 8 
01 00. 

 
 
Hvala za razumevanje in dosledno spoštovanje omejitev in navodil, s čimer boste zaščitili sebe in druge.  
 
 
 
 

Gorišnica, 13.11.2020 
 

Občinska uprava Občine Gorišnica 
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