Številka: 010-2/2015
Datum: 4. 11. 2019
Na podlagi 28., 30. in 319. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, uradno
prečiščeno besedilo (Ur.l. RS, št. 70/2000, 52/2002, 73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005,
24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009
popr.), 8/2010), 11. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Ur.l. RS, št. 106/2005, 30/2006,
86/2006, 32/2007, 63/2007, 115/2007 (122/2007 popr.), 31/2008, 35/2009, 58/2010) 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 so
pooblaščeni naslednji javni uslužbenci:
I. Za odločanje o upravnih zadevah na drugi stopnji:
- Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina, za vsa upravna področja
II. Za odločanje o upravnih zadevah na prvi stopnji:
- Mojca Remškar Planinc, univ.dipl.org.dela, direktorica občinske uprave; za vsa upravna
področja
- Katarina Ambrožič, univ.dipl.prav., vodja oddelka za družbene dejavnosti; s področja
predšolske vzgoje in zdravstva
III. Za vodenje upravnih postopkov pred izdajo odločbe:
1. Z delovnega področja Urada župana:
- Zlata Čibej, univ.dipl.prav.,vodja urada župana; za vsa upravna področja
- Mateja Breščak, dipl.upr.org., svetovalka za splošne zadeve in pomoč strankam; za
področje splošnih upravnih zadev
2. Z delovnega področja Oddelka za družbene zadeve:
- Katarina Ambrožič, univ.dipl.prav., vodja oddelka za družbene zadeve, vsa področja
oddelka za družbene zadeve
- Gordana Krkoč, dipl.org.manager., višja svetovalka družbene in kadrovske zadeve, s
področja kulture, predšolske vzgoje, delovnih razmerij in stanovanjskih zadev
- Erika Zavnik, dipl.upr.org.,višja svetovalka za družbene zadeve in imenovanja; s
področij športa, mladih in šolstva
- Jerica Stibilj, spec. javne uprave; svetovalka za družbene zadeve in socialo, s področja,
socialnega varstva, zdravstva ter neprofitnih organizacij
3. Iz delovnega področja Oddelka za gospodarske javne službe in investicije:
- Alenka Čadež Kobol, dipl.ekon., vodja oddelka; za vsa področja Oddelka za GJS in
investicij

- Damijan Lavrenčič, univ.dipl.inž.grad., višji svetovalec za investicije in energetiko; s
področja gospodarstva, okolja in prostora
- Peter Kete, univ.dipl.inž.grad; strokovni sodelavec za investicije, s področja komunalne
ureditve in prostora
4. Iz delovnega področja Oddelka za okolje in prostor:
- Irena Raspor, univ.dipl.inž.arh., občinski urbanist; s področja okolja in prostora,
- Marija Žen Brecelj, univ.dipl.inž.arh., višja svetovalka za okolje in prostor; s področja
okolja in prostora,
- Jošt Černigoj, univ.dipl.inž.teh.prom., svetovalec za promet, s področja urejanja
prometa in cest
- Tinkara Lampret Fakuč, univ.dipl.prav. višja svetovalka za nepremičnine občine; s
področja premoženjsko pravnih zadev
- Barbara Regulj, univ.dipl.prav. višja svetovalka za nepremičnine občine; s področja
premoženjsko pravnih zadev,
- Tomaž Kandus, univ.dipl.geograf., svetovalec za okolje in prostor; s področja okolja in
prostora
5. Iz delovnega področja Oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve
- Janez Furlan, univ.dipl.inž.zoot., vodja oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve, vsa
področja oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve
6. Iz delovnega področja Oddelka za finance:
- Karmen Slokar, univ.dipl.ekon, vodja oddelka za finance, vsa področja oddelka za
finance
Seznam pooblaščenih uradnih oseb se objavi na oglasni deski in spletni strani Občine
Ajdovščina. Velja od 1. 11. 2019 dalje.

Tadej Beočanin,
župan

