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Številka: 021-0007/2012-2
Datum: 9. 4. 2014
Na podlagi 28., 30. in 319. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, uradno prečiščeno besedilo
(Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13),
11. člena Uredbe o upravnem poslovanju ((Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07,
63/07, 115/07, 31/08, 35/09, 58/10, 101/10 in 81/13) izdajam naslednji

SEZNAM POOBLAŠČENIH URADNIH OSEB
ZA VODENJE IN ODLOČANJE V UPRAVNEM POSTOPKU

Za vodenje in odločanje v upravnih postopkih z delovnega področja Občinske uprave Občine Ivančna
Gorica so pooblaščeni naslednji javni uslužbenci:
I.

Pooblastilo za odločanje o upravnih zadevah na drugi stopnji:
 Tomaž Smole, univ.dipl.org., podžupan Občine Ivančna Gorica; za vsa upravna
področja.

II. Pooblastilo za odločanje o upravnih zadevah na prvi stopnji:
 Irena Lavrih, u.d.i.a., direktorica občinske uprave; za vsa upravna področja.
III. Pooblastilo za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločbe:
1. Z delovnega področja pisarne župana:
o Tatjana Markelj, dipl.upr.org., vodja pisarne župana: za vsa upravna področja
pisarne župana
2. Z delovnega področja oddelka za upravno pravne zadeve, družbene in gospodarske
zadeve:
o Andrejka Miše Glavič, univ.dipl.pravnik, vodja oddelka: za vsa upravna
področja oddelka
o Danijela Pirman, dipl.upr.org, pravnica: višja svetovalka I, s področja
premoženjsko pravnih zadev
o Marija Okorn, inž.zoot.,: višja svetovalka III, s področij: predšolske vzgoje,
stanovanjskih zadev, kmetijskega gospodarstva in turizma in društev
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o Mojca Globokar Anžlovar, univ.dipl.geograf., višja svetovalka III; s področij
kulture, socialnega varstva in zdravstva, športa, šolstva, mladinske
dejavnosti, neprofitnih organizacij in društev.
3. Z delovnega področja oddelka za investicije in upravljanje infrastrukture:
o Janez Radoš, dipl.inž., spec., vodja oddelka; za vsa področja oddelka
o Anton Jereb, dipl.inž.grad., višji svetovalec I; s področja cestnega
gospodarstva
o Rajko Peterlin, dipl.inž.str., višji svetovalec I; s področja komunalnega
gospodarstva
o Simon Kastelic, dipl.ekon., višji svetovalec III; s področja investicij in
gospodarsko javnih služb.
4. Z delovnega področja oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora:
o Irena Lavrih, univ.dipl.arh., vodja oddelka; za vsa področja oddelka
o Marjeta Špendal, univ.dipl.arh., svetovalka I; s področja okolja in prostora
o Bernarda Kutnar, dipl.ekon., strokovna sodelavka VII-2/II ; za vsa področja
oddelka (komunalni prispevek, NUSZ, izdajanja soglasij in projektnih pogojev
in drugo).
5. Z delovnega področja oddelka za javne finance in proračun:
o Tatjana Božič, dipl.upr.org, vodja oddelka; za vsa področja oddelka.

Seznam pooblaščenih uradnih oseb se objavi na oglasni deski in spletni strani Občine Ivančna Gorica.

Dušan Strnad,
župan
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