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POOBLASTILA ZA VODENJE POSTOPKOV V UPRAVNIH ZADEVAH NA PRVI STOPNJI 

0204-14/2016 pooblastilo za vodenje postopkov v upravnih zadevah na prvi stopnji s področja 
urejanja okolja in varstva prostora Nataša Fujs 

0204-11/2017 pooblastilo za vodenje postopkov v upravnih zadevah na prvi stopnji s področja 
dostopa do informacij javnega značaja Blaž Repinc 

0204-12/2017 pooblastilo za vodenje postopkov v upravnih zadevah na prvi stopnji s področja 
delovnih razmerij Jožica Hribar 

0204-13/2017 pooblastilo za vodenje postopkov v upravnih zadevah na prvi stopnji s področja 
občinskih cest, komunalnega prispevka in izdaje projektnih pogojev Jakob Medja 

0204-14/2017 pooblastilo za vodenje postopkov v upravnih zadevah na prvi stopnji s področja javnih 
naročil Primož Pintar 

0204-15/2017 pooblastilo za vodenje postopkov v upravnih zadevah na prvi stopnji s področja 
priklopa na kanalizacijo Silvo Odar 

0204-16/2017 pooblastilo za vodenje postopkov v upravnih zadevah na prvi stopnji s področja izdaje 
soglasij za prodajo na tržnicah Silvo Odar 

0204-35/2017 pooblastilo za vodenje postopkov v upravnih zadevah na prvi stopnji s področja 
stanovanjskih zadev Vanja Mencinger 

0204-38/2017 pooblastilo za vodenje postopkov v upravnih zadevah na prvi stopnji s področja 
urejanja okolja in varstva prostora Andreja Kemperle Lotrič 

0204-25/2017 pooblastilo za vodenje postopkov v upravnih zadevah na prvi stopnji s področja 
turizma, kmetijstva in gospodarstva Tanja Mencinger 

0204-14/2018 pooblastilo za vodenje postopkov v upravnih zadevah na prvi stopnji s področja 
stanovanjskih zadev Monika Mencinger 

0204-9/2019 pooblastilo za vodenje postopkov v upravnih zadevah na prvi stopnji s področja turizma, 
kmetijstva in gospodarstva Monika Mencinger 
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POOBLASTILA ZA ODLOČANJE V UPRAVNIH ZADEVAH NA PRVI STOPNJI 

0204-17/2017 pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji s področja komunalnih 
zadev Andrej Sodja 

0204-18/2017 pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji s področja podeljevanja 
koncesij Blaž Repinc 

0204-19/2017 pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji s področja izdaje soglasij, 
projektnih pogojev in rešitev Ciril Strgar 

0204-20/2017 pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji s področja urejanja 
prostora in varstva okolja Darinka Maraž Kikelj 

0204-21/2017 pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji s področja družbenih 
zadev Ivana Lapajne 

0204-22/2017 pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji s področja nepremičnin 
Jolanda Planovšek 

0204-23/2017 pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji s področja premoženjsko 
pravnih zadev Jolanda Planovšek 

0204-25/2017 pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji s področja turizma, 
kmetijstva in gospodarstva Tanja Mencinger 

0204-13/2018 pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji s področja stanovanjskih 
zadev Jolanda Planovšek 

0204-9/2019/2 pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji s področja obratovalnega 
časa Monika Mencinger 
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POOBLASTILA ZA VODENJE POSTOPKOV V UPRAVNIH ZADEVAH NA DRUGI STOPNJI 

0204-26/2017 pooblastilo za vodenje postopkov v upravnih zadevah na drugi stopnji s področja 
komunalnih zadev Blaž Repinc 

0204-27/2017 pooblastilo za vodenje postopkov v upravnih zadevah na drugi stopnji s področja 
prostora, okolja in komunalne infrastrukture Blaž Repinc 

0204-28/2017 pooblastilo za vodenje postopkov v upravnih zadevah na drugi stopnji s področja 
pavšalne turistične takse Jolanda Planovšek 

0204-30/2017 pooblastilo za vodenje postopkov v upravnih zadevah na drugi stopnji s področja 
turizma, kmetijstva in gospodarstva Jolanda Planovšek 

0204-31/2017 pooblastilo za vodenje postopkov v upravnih zadevah na drugi stopnji s področja 
družbenih zadev Jožica Hribar 

0204-10/20179 pooblastilo za vodenje postopkov v upravnih zadevah na drugi stopnji s področja 
družbenih zadev Jolanda Planovšek 

0204-34/2017 pooblastilo za vodenje postopkov v upravnih zadevah na drugi stopnji s področja 
nesamostojnega Režijskega obrata Vanja Mencinger 

0204-6/2019 pooblastilo za vodenje postopkov v upravnih zadevah na drugi stopnji s področja 
inšpekcijskega nadzora Blaž Repinc 

 

 

 


