Obvestilo o poslovanju za stranke in
obveznih zaščitnih ukrepih od 17.1.2021 do preklica ali spremembe
V Uradnem listu RS, št. 5/2021, dne 13.1.2021, je bil objavljen:
1. Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, s katerim je Vlada RS razglasila
epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 na območju celotne države, ki bo veljal 60 dni. Odlok začne veljati 17.01.2021.

Odlok je na vpogled na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0101?sop=2021-01-0101.
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, 15.01.2021
Občinska uprava Občine Gorišnica

