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OBVESTILO ZA UPORABNIKE
Od 18.05.2020 v ČASU URADNIH UR ponovno na sedežu podjetja sprejemamo
uporabnike naših storitev.
Še nadalje pa po odredbi Vlade RS veljajo določene omejitve glede vstopa v poslovne
prostore:
- Obvezna je uporaba razkužila za roke
- Obvezna je uporaba zaščitnih mask
- Obvezno se mora upoštevati varnostna razdalja (glej označbe)
- V objektu so istočasno lahko 3 osebe ( dve osebe na stopnišču in ena oseba na
blagajni
Uradne ure:
Ponedeljek od 9 do 13 ure
Sreda od 9 do 11 ure in od 13 do 16 ure
Petek od 9 do 11 ure
Za nujne primere izven uradnih ur smo dosegljivi na naslednjih kontaktih:







tajništvo – tel.: 025776286, email: info@eko-park.si
zadeve glede položnic oziroma obračunov – tel.: 025776285, email:
robert.ritter@eko-park.si
zadeve glede vodovoda in kanalizacije – tel.: 025776289, email: jure.gonc@ekopark.si , email: stanko.gjerkes@eko-park.si
zadeve glede odvozov odpadkov ter urejanja javnih površin – tel.: 026210629,
email: dusan.zver@eko-park.si
zadeve glede vzdrževanja cest – tel.: 026210629, email: teo.hozjan@eko-park.si
zadeve glede pokopališč in grobov – tel.: 026210790, email: reni.pavsic@eko-park.si

Dežurne številke




vodovod / kanalizacija 041 707 080
pogrebne storitve 041 707 040
odvoz kosovnih odpadkov ter razne intervencije 041 702 080

Hvala za razumevanje!
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RENDKÍVÜLI ÉRTESÍTÉS ÜGYFELEINKNEK
2020. 05. 18-tól újra személyes ügyfélfogadás a HIVATALOS ÓRÁKBAN.
Ezen kívül a Szlovén Köztársaság kormányrendelete értelmében továbbra is érvényesek az
egyes, az üzlethelyiségekbe való belépésre vonatkozó korlátozások:
- Kötelező a kézfertőtlenítés
- Kötelező a védőmaszk használata
- Kötelező a biztonsági távolság betartása (lásd a jelzéseket)
- Az épőletben 3 személy lehet (kető személy a lépcsőházban és egy személy a
pénztáron)

Hivatalos órák:
- Hétfőn 9-től 13 óráig
- Szerdán 9-től 11 óráig és 13-tól 16 óráig
- Pénteken 9-től 11 óráig
Sürgős esetekben a hivatalos órákon kívül a következő elérhetőségen kereshetnek
bennünket:







titkárság – tel.: 025776286, email: info@eko-park.si
számlák, elszámolások – tel.: 025776285, email: robert.ritter@eko-park.si
vízvezeték és csatornahálózat – tel.: 025776289, email: jure.gonc@eko-park.si ,
email: stanko.gjerkes@eko-park.si
hulladékszállítás és közterületek rendezése – tel.: 026210629, email:
dusan.zver@eko-park.si
utak karbantartása – tel.: 026210629, email: teo.hozjan@eko-park.si
temetők – tel.: 026210790, email: reni.pavsic@eko-park.si

Ügyeletes telefonszámok




vízvezeték/csatornahálózat 041 707 080
temetkezési szolgáltatások 041 707 040
darabhulladék szállítása és egyéb beavatkozások 041 702 080

Megértésüket köszönjük!
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