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nevladnih organizacij 2019 - 2023. 

 

DELOVANJE UPRAVNIH ENOT – VSE NA ENEM MESTU 

Pred vami so na enem mestu zbrane informacije o posebnostih delovanja UPRAVNIH ENOT v savinjski regiji. Sproti 
bomo preverjali, če bo prihajalo do sprememb in seznam sproti posodabljali.  

 

UE VELENJE UE MOZIRJE 

Svetovalka za pomoč 
strankam: 

03 899 57 07 

ue.velenje@gov.si 

Dodatne 
informacije 

03 839 34 22 

Promet: 03 899 57 36  ue.mozirje@gov.si 

Prijava-odjava prebivališča: 03 899 57 07 

Izvajanje nalog omejeno na najbolj nujne zadeve: 

 za obisk se mora stranka predhodno naročiti po telefonu 
oziroma preko elektronskih sporočil na e-naslov upravne 
enote, ali preko navadne pošte; 

 stranke se sprejema samo za najnujnejše primere; 

 vloge strank, razen v nujnih primerih, do konca preklica 
upravna enota sprejema zgolj v elektronski obliki ali po 
navadni pošti; 

 sklepanje zakonskih zvez ali partnerskih zvez se do 
preklica ne izvaja. 

Izvajanje nalog omejeno na najbolj nujne zadeve: 

 za obisk se mora stranka predhodno naročiti po 
telefonu oziroma preko elektronskih sporočil na e-
naslov upravne enote, ali preko navadne pošte; 

 stranke se sprejema samo za najnujnejše primere; 

 vloge strank, razen v nujnih primerih, do preklica 
upravna enota sprejema zgolj v elektronski obliki ali po 
navadni pošti; 

 sklepanje zakonskih ali partnerskih zvez se do preklica 
ne izvaja. 

 

UE CELJE UE LAŠKO – KRAJEVNI URAD 
RADEČE  

Dodatne 
informacije 

03 42 65 300 Dodatne 
informacije 

03 733 88 10 

03 733 88 18 

09 733 88 02 

ue.celje@gov.si Krajevni urad 
Radeče 

PON, SRE, PET 

03 568 76 90 

Vstopajte preko vhoda na Ljubljanski cesti 1. Pred vstopom, si 
razkužite roke. 
Izvajanje nalog omejeno na najbolj nujne zadeve: 

 za obisk se mora stranka predhodno naročiti po telefonu 
oziroma preko elektronskih sporočil na e-naslov upravne 
enote, ali preko navadne pošte; 

 stranke se sprejema samo za najnujnejše primere; 

 vloge strank, razen v nujnih primerih, do preklica upravna 
enota sprejema zgolj v elektronski obliki ali po navadni 
pošti; 

 sklepanje zakonskih ali partnerskih zvez se do preklica ne 
izvaja. 

 

Izvajanje nalog omejeno na najbolj nujne zadeve: 

 za obisk se mora stranka predhodno naročiti po 
telefonu oziroma preko elektronskih sporočil na e-
naslov upravne enote, ali preko navadne pošte; 

 stranke se sprejema samo za najnujnejše primere; 

 vloge strank, razen v nujnih primerih, do preklica 
upravna enota sprejema zgolj v elektronski obliki ali po 
navadni pošti; 

 sklepanje zakonskih ali partnerskih zvez se do preklica 
ne izvaja. 
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UE SLOVENSKE KONJICE UE ŠMARJE PRI JELŠAH 
Dodatne 
informacije 

03 758 01 10 Dodatne 
informacije 

03 817 17 00 

ue.slovenskekonjice@gov.si  03 817 17 02 

 03 817 17 63 

ue.smarje@gov.si 

Izvajanje nalog omejeno na najbolj nujne zadeve: 

 za obisk se mora stranka predhodno naročiti po telefonu oziroma 
preko elektronskih sporočil na e-naslov upravne enote, ali preko 
navadne pošte; 

 stranke se sprejema samo za najnujnejše primere; 

 vloge strank, razen v nujnih primerih, do preklica upravna enota 
sprejema zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti; 

 sklepanje zakonskih ali partnerskih zvez se do preklica ne izvaja. 

 

Izvajanje nalog omejeno na najbolj nujne zadeve: 

 za obisk se mora stranka predhodno naročiti po telefonu 
oziroma preko elektronskih sporočil na e-naslov upravne 
enote, ali preko navadne pošte; 

 stranke se sprejema samo za najnujnejše primere; 

 vloge strank, razen v nujnih primerih, do preklica upravna 
enota sprejema zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti; 

 sklepanje zakonskih ali partnerskih zvez se do preklica ne 
izvaja. 

 

UE ŠENTJUR UE ŽALEC 
Dodatne informacije 03 747 12 80  Dodatne informacije 03 713 51 20 

03 713 51 40 

 ue.sentjur@gov.si Stranke vstopajo izključno preko 
glavnega vhoda, ki se nahaja na JZ delu 
upravne stavbe (parkirišče zadaj). Izjema 
so invalidi, ki vstopajo v zgradbo na 
severni strani (vhod za invalide). 

ue.zalec@gov.si 

Izvajanje nalog omejeno na najbolj nujne zadeve: 

 za obisk se mora stranka predhodno naročiti po telefonu oziroma 
preko elektronskih sporočil na e-naslov upravne enote, ali preko 
navadne pošte; 

 stranke se sprejema samo za najnujnejše primere; 

 vloge strank, razen v nujnih primerih, do preklica upravna enota 
sprejema zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti; 

 sklepanje zakonskih ali partnerskih zvez se do preklica ne izvaja. 

Izvajanje nalog omejeno na najbolj nujne zadeve: 

 za obisk se mora stranka predhodno naročiti po telefonu 
oziroma preko elektronskih sporočil na e-naslov upravne 
enote, ali preko navadne pošte; 

 stranke se sprejema samo za najnujnejše primere; 

 vloge strank, razen v nujnih primerih, do preklica upravna 
enota sprejema zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti; 

 sklepanje zakonskih ali partnerskih zvez se do preklica ne 
izvaja. 

 

KRAJEVNI URAD VRANSKO je do preklica ZAPRT. 
Prosimo vas, da se, izključno za nujne zadeve, v primerih, ko urejanja upravnih zadev iz opravičljivih razlogov ne morete 
preložiti, predhodno naročite tako, da nas pokličete po telefonu na št. 03 71 35 120, nam pišete na e-naslov ue.zalec@gov.si ali 
nas kontaktirate po navadni pošti na naslov Upravne enote Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec. 

 

 

 

 

  
 

 


