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Številka: 010-4/2016      (0605041) 
Datum: 14.06.2016

ZADEVA: Obvestilo o začasnem zaprtju krajevnih uradov v času letnih dopustov

Spoštovani,

obveščamo vas, da v času koriščenja letnih dopustov  krajevni uradi na območju Upravne enote 
Ptuj ne bodo poslovali. 

V času od 21.07.2016 do 12.08.2016, bodo zaradi koriščenja rednega letnega dopusta zaprti 
naslednju krajevni uradi: KU Juršinci, KU Majšperk, KU Trnovska vas in KU Zavrč.

V času od 25.07.2016 do 12.08.2016, bodo zaradi koriščenja rednega letnega dopusta zaprti 
naslednji krajevni uradi: KU Gorišnica, KU Videm in KU Cirkulane.

V času od 14.09.2016 do 30.09.2016, bodo zaradi koriščenja rednega letnega dopusta zaprti 
naslednji krajevni uradi: KU Kidričevo, KU Podlehnik in KU Žetale.

V tem času si stranke lahko uredijo zadeve na sedežu Upravne enote Ptuj, Slomškova ulica 10, 
2250 Ptuj oziroma na drugih krajevnih uradih ali pokličete na telefonsko št. 02/798-01-10 
(tajništvo Oddelka za upravne notranje zadeve).

S spoštovanjem

Pripravila:
Sonja Ciglar, univ.dipl.prav.
višji svetovalec II                                                                                  

       
    mag. Darka VALENT

načelnica



Vročiti:
- Ministrstvo za javno upravo,
  Služba za upravne enote, po elektronski pošti: gp.mju@gov.si,
- vsem upravnim enotam, po elektronski pošti,
- oglasna deska in e-portal,
- Občina Juršinci, po elektronski pošti: obcina.jursinci@jursinci.si,
- Občina Trnovska vas, po elektronski pošti: obcina.trnovska.vas@siol.net,
- Občina Kidričevo, po elektronski pošti: obcina@kidricevo.si,
- Občina Majšperk, po elektronski pošti: obcina.majsperk@majsperk.si,
- Občina Podlehnik, po elektronski pošti: obcina.podlehnik@podlehnik.si,
- Občina Videm, po elektronski pošti: info@videm.si,
- Občina Žetale, po elektronski pošti: info.zetale@zetale.si,
- Občina Zavrč, po elektronski pošti: obcina.zavrc@siol.net,
- Občina Cirkulane, po elektronski pošti: obcina.cirkulane@cirkulane.si,
- Občina Gorišnica, po elektronski pošti: obcina.gorisnica@siol.net.

Vložiti:
- v zadevo.
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