
 

Spoštovane občanke, občani, stranke,  

V skladu z rahljanjem ukrepov ob umirjanju epidemiološke situacije se od ponedeljka, 18. 
maja 2020, organizira tudi delo Občinske uprave Občine  Apače; in sicer takole:   

Uradne ure  občinske uprave- za stranke 

Uradne ure so namenjene poslovanju s strankami; in sicer: 
➢ v ponedeljek in torek od 8.00 ure do 10.30 ure ter od 11.00 ure do 14.30 ure, 
➢ v sredo od 8.00 ure do 10.30 ure ter od 11.00 ure do 16.30 ure, 
➢ v petek od 8.00 ure do 10.30 ure in od 11.00 ure do 12.30 ure. 
 
V četrtek uradnih ur za stranke ni. Malica: od 10.30 do 11.oo ure.  
Uradne ure župana so vsako sredo med 8:00 in 10:00 ter 15:00 in 17:00 uro.  
Po potrebi se lahko dogovorimo tudi za alternativni termin. 
Prosim, da za termin kontaktirate tajništvo občine na elektronski naslov info@obcina-
apace.si ali po telefonu na številko 02/569-8550. 
Za rezervacijo termina navedite temo pogovora/obiska, da se lahko župan na pogovor 
ustrezno pripravi in pridobi morebitne ključne informacije s strani strokovnih služb. Na tak 
način bomo lahko zagotovili učinkovito reševanje težav. Hvala za vaše sodelovanje. 
  

 

Strankam priporočamo, da za urejanje zadev prioritetno uporabijo elektronsko 
pošto (info@obcina-apace.si ), redno pošto ali nabiralnik, nameščen na zgradbi, 
nujne osebne obiske pa predhodno dogovorijo na telefonski številki 02 569 85 50.   

Ob vstopu v upravno stavbo veljajo splošni preventivni ukrepi: 

1. V upravno stavbo lahko vstopajo le zdrave osebe. Osebe, ki kažejo znake akutne bolezni dihal 
(povišana telesna temperatura, kašelj, izcedek iz nosu, kihanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, 
bolečine v prsih,…), naj v upravno stavbo ne vstopajo. 

2. Pred vstopom je za vse obiskovalce obvezna uporaba zaščitne maske. 
3. V upravno stavbo je treba vstopati posamično na razdalji najmanj 1,5 m in si ob tem razkužiti 

roke (nameščeni ob vstopu v pisarne). 
4. V posamezne pisarne v upravni stavbi se vstopa posamično, ves čas naj se vzdržuje medosebna 

razdalja najmanj 1,5 m.  

Občanke in občane, stranke, ki bodo fizično vstopali v upravno stavbo, prosimo, da zaradi 
svoje varnosti in varnosti drugih, dosledno upoštevate ukrepe za zajezitev epidemije.      
Hvala za razumevanje in sodelovanje, 

Pripravila: mag. Severin Sobočan                  Župan Občine Apače: dr. Andrej Steyer  
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URADNE URE IN POSLOVNI ČAS OBČINSKE UPRAVE OBČINE APAČE 
 
 
 

Uradne ure so namenjene poslovanju s strankami; in sicer: 
➢ v ponedeljek in torek od 8.00 ure do 10.30 ure ter od 11.00 ure 

do 14.30 ure, 
➢ v sredo od 8.00 ure do 10.30 ure ter od 11.00 ure do 16.30 ure, 
➢ v petek od 8.00 ure do 10.30 ure in od 11.00 ure do 12.30 ure. 
Ob četrtkih ni uradnih ur. 
 
Malica je vsak dan: od 10.30 do 11.00 ure 
 
Izvajanje uradnih ur je možno tudi po telefonu: 02 569 85 50 ali 
elektronski pošti: info@obcina-apace.si 
 
 
Občinska uprava dela pet dni v tednu in sicer od ponedeljka do petka 
(poslovni dnevi).  
Poslovni čas traja ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8.00 do 15.00 
ure, ob sredah od 8.00 do 17.00 ure in ob petkih od 8.00 do 13.00 ure. 
 
 

Pripravila: mag. Severin Sobočan                  Župan Občine Apače: dr. Andrej Steyer  
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