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Zadeva: Obvestilo o ponovnem poslovanju krajevnih uradov in neposlovanju v 
času poletnih počitnic in dopustov

Spoštovani!

Obveščamo vas, da bodo Krajevni uradi v Črni na Koroškem, v Mežici in na Prevaljah, ki 
delujejo na območju Upravne enote Ravne na Koroškem in niso poslovali zaradi razglašene 
epidemije povzročene s korona virusom, od dne 1. junija 2020 ponovno pričeli s 
poslovanjem po naslednjem urniku:

Krajevni urad Črna na Koroškem: tel. št.:  031 759 634
- ponedeljek od  8.00 – 12.00 ure in     od 12.30 – 15.00 ure

Krajevni urad Mežica: tel. št.: 031 759 614
- torek od  8.00 – 12.00 ure in     od 12.30 – 15.00 ure

Krajevni urad Prevalje: tel. št.: 031 311 415
- četrtek od  8.00 – 12.00 ure in     od 12.30 – 15.00 ure

Z upoštevanjem vseh navodil in usmeritev pristojnih državnih organov ter priporočil 
Nacionalnega instituta za javno zdravje za zagotavljanje varnosti in zaščite javnih uslužbencev 
ter strank pred COVID – 19, na krajevnih uradih izvajamo ukrepe razkuževanja rok, nošenja
mask, varnostne razdalje med osebami (1,5 – 2 m), zato stranke prosimo, da se po možnosti 
predhodno naročijo na navedene telefonske številke.

Hkrati vas obveščamo, da vsi navedeni trije krajevni uradi, zaradi zagotavljanja nemotenega 
dela na sedežu upravne enote v času poletnih počitnic in dopustov, od 6. julija 2020 do 
vključno 28. avgusta 2020, ne bodo poslovali.

V tem času lahko stranke nujne storitve opravite na sedežu Upravne enote Ravne na 
Koroškem, Čečovje 12 a, Ravne na Koroškem, po predhodnem naročilu na telefonski številki
02 82 16 440.
Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

mag. Silvo Kotnik Vlasta Božnik
vodja oddelka za upravne notranje načelnica
in druge zadeve
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Vročiti:
1. Ministrstvo za javno upravo, po e poti na naslov: gp.mju@gov.si
2. Vse upravne enote po e – poti
3. Oglasna deska in e – oglasna deska
4. Občina Črna na Koroškem, po e poti na naslov: obcina@crna.si
5. Občina Mežica, po e poti na naslov: info@mezica.si
6. Občina Prevalje, po e – poti na naslov: obcina@prevalje.si
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