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Občina ČRNA NA KOROŠKEM
Center 101
2393 ČRNA NA KOROŠKEM
Telefon: 02 870 48 10
Fax:       02 870 48 21
e-mail:   obcina@crna.si

Datum: 6.7.2015
Številka: 0320-0006/2014-2

Z A P I S N I K
6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA,

ki je bila v četrtek, 2.7.2015 ob 17. uri v sejni sobi Občine Črna na Koroškem

Prisotni svetniki: Rajko Lesjak, Peter Raztočnik, Štefanija Emeršič, Jože Kropivnik
(Nestrankarska lista Rajka Lesjaka), mag. Dragica Mazej, Aleš Tomše, Boštjan
Delalut (SD – Socialni demokrati), Jože Kaker, Natalija Lorenčič (SMC – Stranka
Modernega Centra), Bojan Gorza in Šemso Omerović (SDS - Slovenska
demokratska stranka).

Opravičeni: Katja Gole, Nestrankarska lista Rajka Lesjaka in Gregor Potočnik, NSi –
Nova Slovenija – Krščanski demokrati.

Ostali prisotni: mag. Romana Lesjak, županja, Mojca Dimnik, višja svetovalka za
komunalno in cestno dejavnost, Irena Nagernik, tajnica občinske uprave.

K točki 1

Županja mag. Romana Lesjak je pozdravila vse prisotne in ugotovila, da je prisotnih
enajst svetnikov, dva sta svojo odsotnost opravičila, zato lahko občinski svet prične z
delom. Predlagala je naslednji dnevni red 6. redne seje:

1. Potrditev dnevnega reda 6. redne seje Občinskega sveta, ki poteka dne
2.7.2015, poroča mag. Romana Lesjak, županja;

2. Poročilo o realizaciji sklepov in potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega
sveta, z dne 26.5.2015, poroča mag. Romana Lesjak, županja;

3. Obravnava in potrditev predloga Komisije za nagrade in priznanja o podelitvi
občinske nagrade in priznanj za leto 2015, poroča Peter Raztočnik,
predsednik Komisije za nagrade in priznanja občine;

4. Obravnava in potrditev predloga Odloka o kategorizaciji občinskih cest v
Občini Črna na Koroškem, druga obravnava, poročata Mojca Dimnik, višja
svetovalka za cestno in komunalno dejavnost in Rajko Lesjak, predsednik
Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja;

5. Obravnava in potrditev predloga za sofinanciranje društev s področja
humanitarnih, socialnih in zdravstvenih dejavnosti, poroča mag. Dragica
Mazej, predsednica Odbora za družbene dejavnosti;

6. Pobude in vprašanja;
7. Razno.
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Županja je svetnike pozvala k razpravi in ker ni bilo pripomb na predlagani dnevni red
je županja predlagala

SKLEP 1/1:

Občinski svet je potrdil predlagani dnevni red 6. redne seje občinskega sveta,
ki poteka dne 2.7.2015.

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.

K točki 2

Občinski svetniki so Zapisnik 5. redne seje in Poročilo o realizaciji sklepov prejeli
skupaj z vabilom in gradivom.

Županja je svetnike pozvala, da podajo morebitne pripombe ali vprašanja k obema
dokumentoma.

Ker ni bilo pripomb, je županja predlagala naslednji sklep:

SKLEP 2/1

Občinski svet je potrdil Poročilo o realizaciji sklepov in Zapisnik 5. redne seje
občinskega sveta Občine Črna na Koroškem z dne 26.5.2015.

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.

K točki 3

Županja je prosila predsednika Komisije za nagrade in priznanja Petra Raztočnika,
da poda predlog komisije.

Peter Raztočnik je povedal, da je Komisija za nagrade in priznanja na 2. redni seji
dne 3.6.2015 obravnavala 13 prijav, ki so bile posredovane na Javni razpis za
podelitev priznanj in nagrade Občine Črna na Koroškem in pripravila predlog o
podelitvi priznanj in nagrade Občine Črna na Koroškem za leto 2015, ki ga
predlagajo občinskemu svetu v potrditev.
Peter Raztočnik je prebral celoten predlog, ki so ga  svetniki prejeli z gradivom.

Županja se je zahvalila za podani predlog in svetnike vprašala, če želi o predlogu kdo
razpravljati.

Ker ni nihče želel razpravljati, je županja predlagala občinskemu svetu v sprejem
naslednje sklepe:

SKLEP 3/1

Občinski svet na predlog Društva upokojencev Črna na Koroškem podeli
bronasti grb Občine Črna na Koroškem:

STANISLAVU KREBSU, Rudarjevo 6, Črna na Koroškem.
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Občinski svet na predlog Društva klekljaric Koroške, sekcija Črna podeli
bronasti grb Občine Črna na Koroškem:

SLAVICI SIMETINGER, Rudarjevo 14, Črna na Koroškem.

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.

SKLEP 3/2

Občinski svet na predlog MePZ župnije Črna podeli srebrni grb Občine Črna na
Koroškem:

TEREZIJI POTOČNIK, Center 56, Črna na Koroškem.

Občinski svet na predlog sveta Krajevne skupnosti Žerjav in Zveze združenj
borcev NOV Črna podeli srebrni grb Občine Črna na Koroškem:

DUŠANU VESNICERJU, Žerjav 26, Črna na Koroškem.

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.

SKLEP 3/3

Občinski svet na predlog Društva za razvoj KDS Črna na Koroškem podeli zlati
grb Občine Črna na Koroškem:

IVANU ŠPEHU, Žerjav 36, Črna na Koroškem.

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.

SKLEP 3/4

Občinski svet na predlog Nestrankarske liste Rajka Lesjaka ter Marte in Alojza
Repanška podeli nagrado Občine Črna na Koroškem:

DR. MARIJI MAKAROVIČ, Adamičeva 15, Ljubljana.

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.

SKLEP 3/5

Občinski svet  podeli spominske plakete Občine Črna na Koroškem:
- TURISTIČNEMU DRUŠTVU ČRNA za 60 let ORGANIZIRANJA

KOROŠKEGA TURISTIČNEGA TEDNA,
- ZVEZI ZDRUŽENJA BORCEV NOV ČRNA za 60 let ORGANIZIRANJA

POHODA PO POTEH KOROŠKEGA BATALJONA,
- PODJETJU TAB d.d. za 50 let poslovanja,
- ŽUPNIJSKI KARITAS ZA 25 let delovanja,
- KAVA BAR URŠKA za 20 let poslovanja.
- DRUŠTVU LJUBITELJEV STARODOBNIH VOZIL ČRNA za 10 let

delovanja,
- DRUŠTVU KLEKLJARIC KOROŠKE "SEKCIJA ČRNA" za 10 let delovanja,
- KEGLJAŠKEMU DRUŠTVU ČRNA NA KOROŠKEM za 10 let delovanja,
- VOKALNI SKUPINI SMO KAR SMO za 10 let delovanja,
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Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.

SKLEP 3/6

Občinski svet se je seznanil in soglaša s predlogom županje Občine Črna na
Koroškem, da se posebno priznanje županje podeli:
- OBRETAN JOŽETU, Ludranski vrh 13A , Črna na Koroškem in
- PODGORŠEK JOŽEFU, Žerjav 71, Črna na Koroškem.

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.

K točki 4

Županja je dala besedo Mojci Dimnik, strokovni sodelavki, ki je podala pojasnila v
zvezi s predlogom Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črna na Koroškem.
Mojca Dimnik je povedala, da morajo občine kot upravljavci občinskih cest, na
podlagi določil Zakona o cestah, voditi evidence o občinskih cestah in objektih na
njih. Skladno s predpisi Pravilnika o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o
javnih cestah in objektih na njih in Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest so
morale občine po uveljavitvi zakonodaje pripraviti Odlok o kategorizaciji občinskih
cest.
Občina Črna na Koroškem ima veljaven Odlok o kategorizaciji občinskih cest v
Občini Črna na Koroškem (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/98), h kateremu je
pridobila soglasje DRSC št. 347-05-144/98-03/Brank z dne 20.08.1998, in Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črna na
Koroškem (Uradni list RS, št. 67/04), h kateremu je pridobila soglasje DRSC št. 374-
05-3/04 z dne 07.05.2004.
Ker je bilo po letu 2004 na občinskem cestnem omrežju izvedenih več sprememb pri
zagotavljanju in izvajanju javnega prometa na občinskih cestah, so se uskladile
evidence s sosednjimi občinami in Zavodom za gozdove Slovenije (v nadaljevanju:
ZGS), so bila ugotovljena določena neskladja pri obstoječem stanju, katera se sedaj
odpravljajo, ali pa so bile podane pobude za novo kategorizacijo oz. ureditev
obstoječe kategorizacije cest, želi občina predmetne spremembe evidentirati z novo
spremembo Odloka. S predmetno spremembo Odloka se tudi v celoti odpravljajo
pripombe, ki jih je občina prejela s strani DRSI v preteklih letih.
Na novo se kategorizirajo 4 občinske ceste,  dve v Podpeci, ena v Koprivni in ena v
Rudarjevem. Po novem Odloku bo v Občini Črna na Koroškem 74,300 km občinskih
cest.

Županja se je Mojci Dimnik zahvalila za uvodna pojasnila in pozvala k besedi še
Rajka Lesjaka, predsednika Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in
varstvo okolja.

Rajko Lesjak je povedal, da so z velikim veseljem ta Odlok uvrstili v obravnavo na
sejo odbora, ki je bila 22. 6. 2015 in v zvezi s tem sprejeli sklep:
Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja je sprejel
spremembe Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črna na Koroškem in
predlaga občinskemu svetu da odlok sprejme.
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Županja se je predsedniku odbora zahvalila in pozvala svetnike k razpravi.

Jože Kaker je vprašal, ali je cesta, ki se dodatno kategorizira v Rudarjevem, cesta
proti Žgajnariji. Zanima ga tudi ali je spor glede lastništva zdaj urejen.

Mojca Dimnik je pojasnila, da gre za to cesto proti Žgajnariji, ki prej ni bila ustrezno
zavedena in ni imela svoje številke. Pri tej cesti je lastništvo urejeno, saj drugače tudi
ne bi mogla biti kategorizirana kot občinska cesta.

Natalijo Lorenčič je zanimalo, katera cesta bo ukinjena kot občinska cesta.

Mojca Dimnik je pojasnila, da gre za odsek ceste, ki vodi do privatne hiše v sp.
Javorju. Gre za privatni priključek in njihovo lastništvo.

Šemso Omerović je pozdravil, da je občinska uprava zadnja leta delala na tem, da se
je pripravil ta Odlok. Zanima ga ali so pri stvareh, ki jih bo občinski svet danes
potrjeval, stvari glede lastništva urejene, glede na to, da je Direkcija za ceste
opozorila na ta problem. Zanima ga ali so pri cestah, ki so vključene v ta Odlok,
lastništva urejena.

Mojca Dimnik je pojasnila, da je pri cestah, ki se na novo kategorizirajo, potrebno, da
je lastništvo urejeno. Pri starih cestah, ki so bile v preteklosti kategorizirane kot
občinske, pa se tudi kje pojavi problem, da lastništvo ni urejeno. Te zadeve se
postopoma urejajo.

Rajko Lesjak je poudaril, da gre za Odlok, ki je stalno v spreminjanju in se bo tudi v
prihodnje velikokrat spreminjal. Predlaga, da se ta Odlok sprejme in da občinska
uprava skupaj z Direkcijo za ceste skrbi za njegovo stalno dopolnjevanje.

Mojca Dimnik je dodala, da je to odlok, ki ga je potrebno vsaki dve oz. vsaka  tri leta
posodabljati.

Ker ni bilo več vprašanj, je županja predlagala naslednji sklep:

SKLEP 4/1

Občinski svet občine Črna na Koroškem je obravnaval in potrdil Odlok o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Črna na Koroškem.

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.

K točki 5

Županja je dala besedo mag. Dragici Mazej, predsednici Odbora za družbene
zadeve, da poda uvodna pojasnila.

Mag. Dragica Mazej je povedala, da je Odbor za družbene dejavnosti na 2. dopisni
seji potrdil razdelitev sredstev za sofinanciranje programov društev oziroma
organizacij s področja socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti. Podlaga za
javni razpis in samo razdelitev sredstev je Pravilnik o merilih in kriterijih za
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sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnih, zdravstvenih in
humanitarnih dejavnosti v Občini Črna na Koroškem. Na podlagi tega pravilnika je bil
na krajevno običajen način, dne 28.4.2015 objavljen Javni razpis za sofinanciranje
izvedbe programov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v
občini Črna na Koroškem. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov
društev oziroma organizacij s področja socialnih, zdravstvenih in humanitarnih
dejavnosti, ki delujejo kot prostovoljne in neprofitne organizacij.

Rok za predložitev ponudb je bil 1. junij 2015. Pravočasno se je na razpis prijavilo 22
ponudnikov, katerih ponudbe so bile vse pravočasne in popolne.
Strokovna komisija je nato opravila ocenjevanje in na podlagi sprejetih kriterijev
določila višino sofinanciranja, kot je razvidno iz gradiva.
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da potrdi to razdelitev
sredstev.

Županja se je zahvalila za pojasnila in svetnike pozvala k razpravi.

Šemso Omerović je dejal, da se popolnoma strinja da se tem organizacijam in
društvom dodelijo finančna sredstva. Zanima ga ali ta društva dajo poročilo, kako
porabijo ta sredstva.

Mag. Dragica Mazej je pojasnila, da je to poročilo eden izmed pogojev, da lahko
društva in organizacije sploh kandidirajo na javnem razpisu in pridobijo sredstva iz
občinskega proračuna. Predložiti morajo poročilo o izvedenih aktivnostih v preteklem
letu in program dela za prihodnje leto.

Ker ni bilo več razprave, je županja predlagala v sprejem naslednji sklep

SKLEP 5/1

Občinski svet je na predlog Odbora za družbene dejavnosti potrdil predlog za
sofinanciranje društev s področja socialnih, zdravstvenih in humanitarnih
dejavnosti za leto 2015 sicer:

DRUŠTVO ČLANI/SEDEŽ
Točke          / €

PROGRAM
Točke             / €

EUR

Društvo za multiple
sklerozo

5 34 8 87,2
121,2

Društvo invalidov
Mežiške doline

120 816 26 283,4
1.099,4

Društvo projekt
ČLOVEK

5 34 8 87,2
121,2

Društvo psoriatikov 5 34 9                       98,1
132,1

Župnijska Karitas 110 748 32 348,8
1096,8

Društvo
paraplegikov

5 34 13                   141,7
175,7
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Koronarni klub
Mežiške doline

5 34 15 163,5
197,5

Društvo
upokojencev

140 952 34 370,6
1.322,6

Društvo gluhih in
naglušnih

5 34 15                   163,5
197,5

Mali vitez 5                        34 7                       76,3
110,3

VIR 5 34 11                   119,9
153,9

OZARA 5                        34 10                      109
143

KD REPS CE 5 34 10 109
143

KD REPS MB / 10 109
109

Društvo diabetikov 120 816 26 283,4
1.099,4

Društvo za
osteoporozo

5 34 16 174,4
208,4

SOŽITJE 10 68 20                      218
286

DPM Črna 105 714 32                   348,8
1.035,8

Zveza borcev za
vrednote- NOB

140 952 26 283,4
1.235,4

RK Črna 110 748 32 348,8
1.096,8

Med generacijsko
društvo LUČKA

5 34 16 174,4
208,4

VITA- poškodba
glave

5 34 8 87,2
121,2

SKUPAJ 920            6.256 384 4196,8 10.441,6

Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.

K točki 6

Županja je povedala, da je bila v torek zvečer po elektronski pošti podana pobuda
svetnika Šemse Omerovića in ga prosila, da jo predstavi.

Šemso Omerović je prebral svojo pobudo, v kateri podaja dve vprašanji in eno
pobudo, in sicer:

1. Zanima ga, za kaj so bili namenjena sredstva, ki so knjižena na finančno
postavko »Sofinanciranje prireditve Gradovi kralja Matjaža« v letu 2014, ko prireditev
zaradi neprimernih vremenskih razmer ni bila izvedena in v letu 2013, ko so stroški
knjiženi v mesecih po končani prireditvi.
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2. Zanima ga, zakaj na 4. redni seji občinskega sveta ni bil omenjen sprejem
Tine Maze in svetniki niso bili že takrat povabljeni nanj.

3. Podal je pobudo, se pod točko pobude in vprašanja,  doda še točka »svetniki
sprašujejo«, da lahko vsak svetnik  postavi županu/nji kratko vprašanje na
katerega dobi kratek odgovor.

Županja je svetniku Omeroviću odgovorila:

1. Občina poravnava svoje finančne obveznosti ob zapadlosti računa, po
preteku 30 dni, lahko pa tudi kasneje in posledično je prikazana realizacija v
kasnejših mesecih, kot je bila storitev opravljena. Svetniku je podala natančno
razčlenitev stroškov, ki so nastali pri prireditvi Gradovi kralja Matjaža v letu 2014.
Županja je svetniku in pojasnila, da se  računa, ki ta knjižena v mesecih po izvedeni
prireditvi v letu 2013, nanašata na stroške prehrane tako graditeljev kot gasilcev.

Županja je dodala, da je bil doslej izvedenim  prireditvam  Gradovi kralja Matjaža
podlaga sklenjen sporazum iz leta 2008 med Občino Črna, Okrepčevalnico pri
Matjažu in Parkom kralja Matjaža. Vsi pritiski in podana vprašanja pa napeljujejo na
to, da moramo sprejeti odločitev za nov sporazum z vsebino, ki bo natančno določala
obveznosti in pogoje občine pri tej prireditvi in ki jo bo potrdil občinski svet.
V skladu z zahtevo bo odgovor poslan pisno vsem svetnikom, kopije plačil pa svetnik
lahko pogleda v računovodstvu občine.

2. Županja je pojasnila, da na 4. seji občinskega sveta za natančen datum
sprejema še ni vedela, za to o tem tudi ni mogla govoriti, so pa še isti dan, ko smo
izvedeli za datum, svetniki dobili vabila za sprejem po elektronski pošti. Od dneva, ko
je izvedela, da Tina želi sprejem, je občina vložila ves trud v dogodek - od
obveščanja do organizacije. Za sprejem Tine Maze so vedeli vsi od otroškega vrtca,
gojencev CUDV, do doma upokojencev, kjer še danes visi plakat z vabilom na
dogodek, če zaobjamem, za sprejem je vedela vsa Slovenija. Svetnikom pa so bila
vabila poslana celo večkrat.
Sprejemu so dajali priznanja vsi glavni akterji vključno s predsednikom države, tako
kot za nedavno izvedbo dneva državnikov pri Najevski lipi, kjer sta pohvalo ob
dogodku izrekla oba predsednika, tako predsednik države, kot tudi predsednik vlade.
Najevsko lipo omenja zato, ker se tudi tja ni vabilo na seji občinskega sveta pač pa z
vabili.

3. Glede podane pobude pa odgovarja županja naslednje:
Točka Vprašanja in pobude je v zdajšnjem poslovniku že zelo dobro urejena, saj
omogoča vsa vprašanja in pobude, zato ne vidi nobene potrebe po vsebinskem
zmanjšanju sedanje ureditve. Na spletni strani je objavljen obrazec za pobude in
vprašanja, dobiva jih tudi sama in na vsako vprašanje z veseljem odgovori. Tudi
svetniki jo lahko kadarkoli pokličejo, da jih seznani z aktualnimi stvarmi, ki se
dogajajo v občini.
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Županja je poudarila, da naj se upoštevajo pravila komuniciranja in naj se vprašanja
in pobude pošljejo tako, da imamo na razpolago za pripravo odgovorov 2 dni oz. 48
ur, kar v tem primeru ponovno ni bilo tako.

Županja je svetnika Omerovića vprašala ali je z odgovorom zadovoljen.

Šemso Omerović je najprej dejal, da ni zadovoljen, po dodatnem pojasnilu županje
pa je dejal, da je z odgovori zdaj zadovoljen.

K točki 7

Županja je svetnike pozvala, da podajo vprašanja pod točko razno.

Aleš Tomše je postavil vprašanje glede samega obveščanja javnosti o sejah
občinskega sveta. Spremljal je tudi ostale občine in pokrivanje sej občinskih svetov in
pravi, da je potrebno razmisliti o bolj kvalitetnem snemanju sej in temu, da je seje
možno pogledati v vsakem trenutku, kot je to v možno v Mežici in Ravnah na spletni
strani. Želel bi, da se tudi na tem področju nekaj naredi.

Županja se je zahvalila za pobudo.

Natalija Lorenčič je dejala, da se je ob glavni regionalni cesti Črna – Sleme zelo
povečal promet, predvsem tovornih vozil in vozniki tam zelo hitro vozijo. Ker je
pločnik samo do hiše Slemnik, je tam zelo nevarno za pešce. Zanima jo ali lahko
občina sama kaj naredi glede omejitev hitrosti na tem delu ceste.

Županja se je zahvalila za vprašanje in prosila predsednika Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu, da poda odgovor.

Jože Kropivnik, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je
pojasnil, da je to regionalna cesta in občina sama ne more tam ničesar storiti. Svet je
že večkrat dal pobudo za omejitev hitrosti na Direkcijo za ceste, vendar se ne zgodi
nič. Na zadnjem sestanku Sveta so se posvetovali tudi s policijo, vendar so tudi oni
pri tem nemočni. Vse kar lahko storimo je, da še naprej opozarjamo na problem in
pošiljamo pobude na Direkcijo za ceste.

Županja je dodala, da lahko ponovno pošljemo opozorilo policiji in občinskemu
redarju, ki bo po podpisu vseh dokumentov pričel z delom, da poostrijo nadzor na
tem odseku ceste.

Rajko Lesjak je predlagal, da se predstavniki Občine Šoštanj in Črna na Koroškem
sestanejo in skupaj pritisnejo na Direkcijo za ceste. Cesta se uničuje, vožnja je vse
bolj nevarna. Tudi v Zavodnjah niso zadovoljni s tako povečanim prometom tovornih
vozil.

Županja se je zahvalila za pobudo in dejala, da se bomo z Občino Šoštanj dogovorili
in še enkrat skupaj opozorili Direkcijo za ceste, da poskrbi za varnost na tem delu
ceste.

Aleš Tomše je dodal, da se  tudi sam pridružuje podani pobudi.
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Jože Kropivnik, predsednik Sveta za vzgojo in varnost v cestnem prometu je opozoril
na to, da so se začele počitnice, vsem otrokom, učencem in dijakom zaželel vesele in
brezskrbne dni, voznike pa opozoril, da v tem času še posebej  pazijo na otroke in
vse ostale udeležence v prometu.

Štefanija Emeršič je vse svetnike povabila na prireditve Koroškega turističnega
tedna, ki bo letos že 60. po vrsti in bo potekal od 7. do 16. avgusta. Verjame, da bo
na številnih prireditvah, ki jih bodo društva in organizacije pripravile v tem času, vsak
našel nekaj zase.  Vsi so dobrodošli prav na vsaki prireditvi, ki se je bodo utegnili
udeležiti.

Ker ni bilo več vprašanj pod točko razno, se je županja vsem svetnicam in svetnikom
zahvalila za sodelovanje na seji, jih povabila na slavnostno sejo občinskega seta, ki
bo 16. avgusta 2015 in jim zaželela dopustniške dni.

Seja je bila zaključena ob 19.10 uri.

Zapisala:
Irena Nagernik, mag. Romana Lesjak,
tajnica občinske uprave županja

Občine Črna na Koroškem


