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Številka: 020-4/2022/4
Datum:   28. 4. 2022

Na podlagi 319. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE 
in 3/22 – ZDeb) in 9. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 
167/20 in 172/21) ministrstvo izdaja

Seznam uradnih oseb pooblaščenih za odločanje v upravnem postopku
na I. in II. stopnji

Ime in priimek Naziv/Funkcija Vsebina pooblastila (pristojnost)
Številka in 

datum 
pooblastila

KABINET MINISTRA
Klemen Babnik Sekretar odločanje v upravnih zadevah na I. 

in II. stopnji iz delovnega področja 
Direktorata za energijo.

021-4/2022/11
8. 4. 2022

Klemen Babnik Sekretar vodenje postopkov in odločanje v 
postopkih na I. stopnji za 
nadomestilo stroškov avtobusnih 
prevoznikov na podlagi predpisov, 
ki določajo ukrepe za omilitev 
posledic epidemije COVID-19

021-4/2022/10
8. 4. 2022

SEKRETARIAT
Pravna služba

Velja Peternelj Sekretar odločanje v vseh upravnih zadevah 
na I. in II. stopnji, ki so v pristojnosti 
službe in izdajanje konkretnih aktov 
in dopisov s pravno relevantnostjo 
po Zakonu o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 –
ZUUJFO)  v zvezi z nadzorom nad 
splošnimi in konkretnimi akti ter 
ravnanji občin na podlagi 88.a in 
90.a člena Zakona o lokalni 
samoupravi

021-15/2015/31  
28. 5. 2017

Magda Dobrovoljc Sekretar odločanje v vseh upravnih zadevah 
na II. stopnji, ki so v pristojnosti 
Pravne službe

021-15/2015/97  
9. 12. 2021

Irena Jocif Bošnjak Sekretar odločanje v vseh upravnih zadevah 
na II. stopnji, ki so v pristojnosti 
Pravne službe

021-15/2015/98  
9. 12. 2021



2

DIREKTORAT ZA LETALSKI IN POMORSKI PROMET

Nataša Vujanič Višji svetovalec I vodenje in odločanje v upravnih 
zadevah iz pristojnosti ministrstva

020-29/2012/56
9. 1. 2014

Sabina Dolinšek 
Popadić

Podsekretar

vodenje postopkov in odločanje v 
postopkih na I. stopnji v upravni 
zadevi izdaje dovoljenj za 
mednarodne zračne prevoze

021-15/2015/91
3. 6. 2021

DIREKTORAT ZA KOPENSKI PROMET
Anita Goršek Sekretar odločanje v postopku izdaje 

dovoljenja za izročitev ceste, 
cestnega odseka ali objekta v 
neomejeno uporabo ali pa v 
začasno omejeno uporabo do 
odprave ugotovljenih 
pomanjkljivosti na podlagi 18. člena 
Zakona o cestah;

021-15/2015/67
20. 3. 2020

odločanje v postopku izdaje 
dovoljenja za začasno uporabo 
državne ceste na podlagi 53. člena 
Zakona o cestah;
odločanje v postopku izdaje 
dovoljenja za obratovanje predora, 
dovoljenja o poskusnem 
obratovanju ali odločbe o prepovedi 
ali omejitvi prometa zaradi 
varnostnih razlogov na podlagi 82. 
člena Zakona o cestah;
odločanje v postopkih odobritve 
delavnic za tahografe na podlagi 
11. člena Zakona o delovnem času 
in obveznih počitkih mobilnih 
delavcev ter o zapisovalni opremi v 
cestnih prevozih;
odločanje o podelitvi javnega 
pooblastila za izdajanje 
tahografskih kartic na podlagi 19. 
člena Zakona o delovnem času in 
obveznih počitkih mobilnih delavcev 
ter o zapisovalni opremi v cestnih 
prevozih;
odločanje v postopku izdaje 
dovoljenja za mednarodni linijski 
prevoz potnikov z avtobusom na 
podlagi 63. člena Zakona o 
prevozih v cestnem prometu;
odločanje v postopku izdaje 
dovoljenja za linijski prevoz z 
avtobusom med državami članicami 
v skladu z Uredbo (ES) št. 
1073/2009 na podlagi 62. člena 
Zakona o prevozih v cestnem 
prometu;
odločanje v postopkih izdaje 
dovoljenja za obratovanje žičniške 
naprave. na podlagi 57. člena 
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Zakona o žičniških napravah za 
prevoz oseb;
odločanje v postopku izdaje 
dovoljenja za obratovanje smučišč 
na podlagi 4. člena Zakona o 
varnosti na smučiščih;
odločanje po Zakonu o urejanju 
prostora in Zakonu o železniškem 
prometu o ugotovitvi ali odvzemu 
statusa grajenega javnega dobra;
odločanje o pridobitvi podatkov o 
lastnikih vozil ali imetnikih drugih 
pravic na posameznem vozilu, če 
so ti podatki potrebni za izvedbo 
odpoklica vozil ali njihovih delov, na 
podlagi petega odstavka 64. člena 
Zakona o motornih vozilih;
odločanje po 31. členu Zakona o 
varnosti v železniškem prometu 
(ZVZelP-1) o izdaji soglasja za 
ureditev oziroma ukinitev nivojskih 
prehodov;
odločanje v postopku začasne 
prekinitve ali trajne ustavitve 
prevoza in preklica dovoljenja za 
mednarodni linijski prevoz ali 
izmenične vožnje na podlagi 72. in 
77. člena Zakona o prevozih v 
cestnem prometu;
odločanje v postopku izdaje 
dovoljenj in dovolilnic na podlagi 
74. in 75. člena Zakona o prevozih 
v cestnem prometu;
odločanje v postopku izdaje 
pooblastila organizacijam za 
preglede vozil in strokovno 
usposabljanje voznikov za prevoz 
nevarnega blaga na podlagi 35. in 
37. člena Zakona o prevozu 
nevarnega blaga;

Ema Gačnik Višji svetovalec I vodenje in odločanje v upravnih 
postopkih v zvezi z izdajo dovolilnic 
za mednarodni občasni prevoz 
potnikov

021-15/2015/36
31. 8 .2017

vodenje in odločanje v upravnih 
postopkih v zvezi z izdajo dovoljenj 
za prevoz potnikov v mednarodnem 
cestnem prometu z izmeničnimi 
vožnjami

in izdajo potniških spremnic 
Skupnosti in potniških spremnic v 
skladu s sporazumom Interbus
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vodenje in odločanje v upravnih 
postopkih na I. stopnji, ki so v 
pristojnosti ministrstva

021-15/2015/42 
3. 11. 2017

DIREKTORAT ZA ENERGIJO
Roman Čerenak Sekretar vodenje in odločanje v postopkih na 

I. stopnji  
023-35/2012-2 
27. 2. 2012

Gabriela Borc 
Smolič

Sekretar vodenje in odločanje v postopkih na 
I. stopnji  

023-35/2012-6
27. 2. 2012

Marko Fajić Podsekretar opravljanje nadzora nad izvajanjem 
določb Uredbe o rudarski 
koncesnini in sredstvih za sanacijo 
ter odločanje v prekrškovnih 
postopkih po 30. In 30.a členu 
Uredbe 021-15/2015/39  
8. 9. 2017

021-15/2015/39  
8. 9. 2017

Erik Potočar Sekretar vodenje upravnih postopkov in 
odločanje v upravnih zadevah na I. 
stopnji iz pristojnosti direktorata

020-29/2012/19
18. 1. 2013

Leopold Vrankar Sekretar vodenje in odločanje v upravnih 
zadevah na prvi stopnji s področja 
rudarstva

021-15/2015/8
29. 6. 2016

opravljanje nadzora nad izvajanjem 
določb Uredbe o rudarski 
koncesnini in sredstvih za sanacijo 
ter odločanje v prekrškovnih 
postopkih po 30. In 30.a členu 
Uredbe

021-15/2015/33  
30. 8. 2017

Jurij Crnkovič Podsekretar vodenje in odločanje v upravnih 
zadevah na I. stopnji na podlagi 
Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, 
št. 14/14 – uradno prečiščeno 
besedilo in 61/17 – GZ)

021-15/2015/95  
20. 9. 2021

DIREKTORAT ZA TRAJNOSTNO MOBILNOST IN PROMETNO POLITIKO
Darko Trajanov Generalni direktor, 

Sekretar
odločanje v postopku izdaje 
subvencionirane vozovnice na 
podlagi določb Zakona o prevozih v 
cestnem prometu - ZPCP-2

021-15/2015/58  
7. 5. 2019

Darko Trajanov Generalni direktor, 
Sekretar

vodenje postopkov in odločanje v 
postopkih na I. stopnji za 
nadomestilo stroškov avtobusnih 
prevoznikov na podlagi predpisov, 
ki določajo ukrepe za omilitev 
posledic epidemije COVID-19

021-15/2015/73
10. 2. 2021

Seznam uradnih pooblaščenih oseb ministrstva se objavi na internetni strani ministrstva.

   po pooblastilu ministra
                                                       št. 020-4/2020/4 z dne 20. 3. 2020
                                                       Tanja Šarabon
                                                       generalna sekretarka
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