
OBVESTILO GLEDE URADNIH UR – OBČINA VOJNIK 

Zaradi varovanja zdravja strokovnih sodelavcev Občine Vojnik in strank so še vedno 
delno omejeni osebni obiski strank na: 

- Občini Vojnik, Skupni občinski upravi in Krajevni skupnosti Vojnik, Keršova 

ulica 8  
- Skupni občinski upravi – NOE Medobčinska inšpekcija in redarstvo in NOE 

Skupna služba urejanje prometa, Keršova ulica 12, Vojnik  
- Krajevni skupnosti Nova Cerkev, Nova Cerkev 22 in  
- Krajevni skupnosti Frankolovo, Stražica 2.  

 
Pri komunikaciji s strokovnimi sodelavci naj stranke uporabijo telefon, 

elektronsko pošto in navadno pošto.   
V kolikor je nujno potrebno, da se stranka oglasi v poslovnih prostorih, je 

potrebna njena predhodna najava (dogovor) na telefon 03 78 00 640 oziroma e-

pošta obcina@vojnik.si ali telefon posameznega strokovnega sodelavca 

oziroma njegova e-pošta.  

Za potrebe osebnega obiska v poslovnih prostorih NOE Medobčinske 

inšpekcije in redarstva in NOE Skupna služba urejanje prometa, na naslovu 

Keršova ulica 12, se stranka najavi in dogovori svoj termin na telefonski 

številki 08 205 19 20 ali na inspekcija@vojnik.si. 

Ob vstopu v poslovne prostore je obvezno razkuževanje rok, v poslovnih 

prostorih pa pravilno nošenje zaščitne maske. 

Stranke morajo biti brez znakov okužbe dihal (nahod, kihanje, kašljanje, bolečine 

v žrelu, povišana temperatura). Po potrebi se stranki opravi meritev telesne 

temperature pred vstopom v poslovne prostore (toplomera sta v sprejemni in glavni 

pisarni).  

Stranko sprejme pri steklenih vratih javni uslužbenec, ki se je dogovoril za razgovor 

oziroma sestanek. Predlagamo, da se javni uslužbenci s strankami dogovorijo, da ob 

prihodu, v okviru možnosti, pokličejo na GSM in jim javni uslužbenci odprejo vrata.  

Za zaslišanje oziroma za razgovor s stranko se namesti zaščitna pregrada. 

Stranke se naj  čim manj dotikajo različnih predmetov in površin, le toliko, kot je nujno 

potrebno. Javni uslužbenec ima ves čas trajanja postopka s stranko nameščeno 

zaščitno masko.  

Po odhodu stranke iz poslovnega prostora je potrebno prostor prezračiti in 

razkužiti predmete, ki se jih je dotikala (mizo in stol, kljuko od vrat,...). Za to poskrbi 

javni uslužbenec, ki je stranko sprejel in z njo vodil postopek.   

Uporaba sanitarnih prostorov strankam praviloma ni dovoljena. 

Vojnik, 9. 9. 2020 

Številka: 842-0004/2020 - 69 
         Župan Občine Vojnik 
         Branko Petre 
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