SEZNAM POOBLAŠČENIH URADNIH OSEB ZA VODENJE IN ODLOČANJE V UPRAVNEM POSTOPKU V MINISTRSTVU ZA JAVNO UPRAVO

ORGANIZACIJSKA ENOTA
DIREKTORAT ZA JAVNI
SEKTOR

URADNA OSEBA
Olga Loboda

NAZIV
višji svetovalec I

DIREKTORAT ZA JAVNI
SEKTOR

mag. Matjaž Remic

sekretar

SLUŽBA ZA UPRAVNE ENOTE

Rihard Čibej

višji svetovalec I

SLUŽBA ZA UPRAVNE ENOTE

Iztok Hrovat

sekretar

SLUŽBA ZA UPRAVNE ENOTE

Mag. Janja Zupan Novak

sekretar

SLUŽBA ZA UPRAVNE ENOTE

Špela Kunej

sekretar

DIREKTORAT ZA JAVNO
NAROČANJE

Cirila Golob Remžgar

podsekretar

DIREKTORAT ZA JAVNO
NAROČANJE

Nuša Peperko

podsekretar

DIREKTORAT ZA JAVNO
NAROČANJE

Nuša Peperko

podsekretar

PODROČJE POOBLASTILA
vodenje upravnega postopka na drugi stopnji
zoper upravne akte Inšpektorata za javni sektor, ki
so izdani v nadzoru nad izvajanjem pravil
splošnega upravnega postopka
vodenje upravnega postopka na drugi stopnji
zoper upravne akte Inšpektorata za javni sektor, ki
so izdani v nadzoru nad izvajanjem pravil
splošnega upravnega postopka
vodenje posameznih dejanj v postopku pred
izdajo odločbe iz področja dela Službe za upravne
enote
vodenje posameznih dejanj v postopku pred
izdajo odločbe iz področja dela Službe za upravne
enote
vodenje upravnega postopka do izdaje odločbe v
zadevah s področja Službe za upravne enote
vodenje upravnega postopka do izdaje odločbe v
zadevah s področja Službe za upravne enote
vodenje posameznih dejanj v upravnem postopku
na prvi stopnji pred izdajo odločbe, na podlagi
osmega odstavka 9. člena Zakona o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)
vodenje posameznih dejanj v upravnem postopku
na prvi stopnji pred izdajo odločbe, na podlagi
osmega odstavka 9. člena Zakona o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)
vodenje postopka do izdaje odločbe na podlagi
Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika
Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti
in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih

organizacij v povezavi s členom 5k Uredbe
833/2014/EU
vodenje posameznih dejanj v upravnem postopku
na prvi stopnji pred izdajo odločbe, na podlagi
osmega odstavka 9. člena Zakona o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)
PODROČJE POOBLASTILA
vodenje postopkov do izdaje odločbe o dodelitvi
finančne pomoči pri izbiri prebivališča po 17. členu
Zakon o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne
razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi
Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS)

DIREKTORAT ZA JAVNO
NAROČANJE

mag. Urška Skok Klima

sekretar

ORGANIZACIJSKA ENOTA
DIREKTORAT ZA STVARNO
PREMOŽENJE

URADNA OSEBA
Tatjana Hudobivnik

NAZIV
sekretar

DIREKTORAT ZA STVARNO
PREMOŽENJE

Tatjana Hudobivnik

sekretar

vlaganje odgovorov na tožbo in vseh drugih pisanj
v zvezi s tožbami vloženimi na podlagi izdanih
odločb v postopkih glede dodelitve finančne
pomoči pri izbiri prebivališča po 17. členu Zakona
o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne
razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi
Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (Uradni list
RS, št. 69/17);
zastopanje Ministrstva za javno upravo v vseh
upravnih postopkih pred Upravnim sodiščem
Republike Slovenije v zvezi s tožbami vloženimi
na podlagi izdanih odločb v postopkih glede
dodelitve finančne pomoči pri izbiri prebivališča po
17. členu Zakona o ureditvi določenih vprašanj
zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na
podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške
(Uradni list RS, št. 69/17)

DIREKTORAT ZA STVARNO
PREMOŽENJE

Tatjana Hudobivnik

sekretar

vodenje postopkov glede preverjanja
izpolnjevanja upravičenja do pridobitve celotnega
zneska finančne pomoči v skladu z določili 17.

člena Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi
končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi
Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (Uradni list
RS, št. 69/17 in 59/19) in postopkov glede vračila
neupravičeno prejete finančne pomoči
PODROČJE POOBLASTILA
vodenje postopka do izdaje odločbe o dovolitvi
zaračunavanja cene za ponovno uporabo
informacij v zvezi z zaprosilom AJPES-a, na
podlagi šestega odstavka 34.a člena ZDIJZ

ORGANIZACIJSKA ENOTA
DIREKTORAT ZA LOKALNO
SAMOUPRAVO, NEVLADNE
ORGANIZACIJE IN POLITIČNI
SISTEM

URADNA OSEBA
Ciril Repnik

NAZIV
sekretar

DIREKTORAT ZA LOKALNO
SAMOUPRAVO, NEVLADNE
ORGANIZACIJE IN POLITIČNI
SISTEM
SEKRETARIAT

Ciril Repnik

sekretar

vodenje upravnih postopkov na drugi stopnji v
zadevah iz področja dostopa do informacij
javnega značaja

Božidar Malneršič

podsekretar

uradna oseba za posredovanje informacij javnega
značaja, ki izhajajo iz delovnega področja
celotnega ministrstva;
odločanje v upravnih postopkih v zvezi s
posredovanjem informacij javnega značaja iz
prejšnje alineje

SEKRETARIAT

Mateja Peterca

podsekretar

uradna oseba za posredovanje informacij javnega
značaja, ki izhajajo iz delovnega področja
celotnega ministrstva;
odločanje v upravnih postopkih v zvezi s
posredovanjem informacij javnega značaja iz
prejšnje alineje

SEKRETARIAT

mag. Mojca Zupan

podsekretar

uradna oseba za posredovanje informacij javnega
značaja, ki izhajajo iz delovnega področja
celotnega ministrstva;
odločanje v upravnih postopkih v zvezi s
posredovanjem informacij javnega značaja iz
prejšnje alineje

SEKRETARIAT

Tjaša Šircelj

Višji svetovalec

uradna oseba za posredovanje informacij javnega
značaja, ki izhajajo iz delovnega področja
celotnega ministrstva;
odločanje v upravnih postopkih v zvezi s
posredovanjem informacij javnega značaja iz
prejšnje alineje

ORGANIZACIJSKA ENOTA
SEKRETARIAT

URADNA OSEBA
Petra Lešnik Kromar

NAZIV
podsekretar

PODROČJE POOBLASTILA
uradna oseba za posredovanje informacij javnega
značaja, ki izhajajo iz delovnega področja
celotnega ministrstva;
odločanje v upravnih postopkih v zvezi s
posredovanjem informacij javnega značaja iz
prejšnje alineje

SEKRETARIAT

Petra Lešnik Kromar

podsekretar

DIREKTORAT ZA LOKALNO
SAMOUPRAVO, NEVLADNE
ORGANIZACIJE IN POLITIČNI
SISTEM
DIREKTORAT ZA
INFORMATIKO

Špela Turk

sekretar

vodenje postopka odločanja o pritožbi vodje
Skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat
in redarstvo občin Vrhnika, Brezovica, DobrovaPolhov Gradec, Gorenja vas-Poljane, Žiri,
Borovnica, Log-Dragomer in Horjul Stanislava
Beleta zoper sklep Inšpektorata za javni sektor št.
0611-133/2022/20 z dne 22. 9. 2022
odločanje v upravnem postopku na prvi stopnji na
podlagi 7. člena Zakona o nevladnih organizacijah
(Uradni list RS, št. 21/18)

Tamara Gliha

sekretar

DIREKTORAT ZA
INFORMATIKO

Mag. Aleš Horvat

podsekretar

Št. dokumenta: 020-234/2021/12

vodenje postopka do izdaje odločbe o izdaji
dovoljenja za vročanje po elektronski poti ter o
odvzemu dovoljenja za vročanje po elektronski
poti
vodenje postopka do izdaje odločbe o izdaji
dovoljenja za vročanje po elektronski poti ter o
odvzemu dovoljenja za vročanje po elektronski
poti

Sanja Ajanović Hovnik

Datum: 10. 11. 2022

ministrica

