
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana T: 01 230 53 68
F: 01 471 20 41 
E: irsvndn@mors.si
www.mors.si

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399202000, TRR: 01100-6370191114

Številka: 020-49/2021-3
Datum: 13. 12. 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, 172/21, 68/22 in 135/22) Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami objavlja

SEZNAM POOBLAŠČENIH URADNIH OSEB ZA VODENJE IN ODLOČANJE V UPRAVNEM 
POSTOPKU 

Uradna oseba Naziv Obseg pooblastil

mag. Boris Balant glavni inšpektor vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

mag. Miloš Bizjak namestnik glavnega 
inšpektorja

vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

mag. Roman Zupanec inšpektor višji svetnik vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

mag. Marjan Kozlevčar inšpektor višji svetnik vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

SEKTOR ZA INŠPEKCIJSKI NADZOR

mag. Romana Lah vodja sektorja, inšpektor višji 
svetnik

vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

Stanislav Kranjc inšpektor višji svetnik vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

Alenka Kus inšpektor višji svetnik vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata



Uradna oseba Naziv Obseg pooblastil

mag. Gorazd Rednak inšpektor višji svetnik vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

IZPOSTAVA CELJE

Zdenko Slatnar vodja izpostave, inšpektor 
svetnik

vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

Franc Volf inšpektor svetnik Vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

Jerneja Bošnik inšpektor III Vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

Polona Kastelic inšpektor I vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

mag. Slavi Lavrin Ihanec inšpektor I Vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

Žiga Melanšek inšpektor III Vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

Albert Podpečan inšpektor I vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

Robert Rihter inšpektor I Vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

Andreja Sila inšpektor I Vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

IZPOSTAVA LJUBLJANA

Natalija Larisa Žel vodja izpostave, inšpektor I vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

Majda Arh Sevšek inšpektor svetnik vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

Bojan Malovrh inšpektor svetnik vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

Elvin Beširević inšpektor III vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

Ivo Bohte inšpektor III vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata



Uradna oseba Naziv Obseg pooblastil

Dejan Boltar inšpektor I vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

Irena Gorjup Gračner inšpektor III vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

Tatjana Kožuh inšpektor I vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

Metka Malgaj inšpektor I vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

Nataša Okorn inšpektor I Vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

Marjan Potokar inšpektor I vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

Primož Povše inšpektor II vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

Peter Rojc inšpektor I vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

Karmen Sodržnik inšpektor I vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

Roman Udir inšpektor I vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

Ajda Ulčar Frelih inšpektor I vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

IZPOSTAVA MARIBOR

Janez Šajt vodja izpostave, inšpektor 
svetnik

vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

Nevenka Korenjak inšpektor svetnik Vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

mag. Andrej Caf inšpektor I vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

Tomaž Hojnik inšpektor III vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

Dušanka Medved inšpektor I vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata



Uradna oseba Naziv Obseg pooblastil

Roman Meško inšpektor I Vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

Peter Mikuljan inšpektor III vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

Branko Špur inšpektor I vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

Primož Ternik inšpektor III vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

IZPOSTAVA POSTOJNA

Mateja Blažej vodja izpostave, inšpektor 
svetnik

Vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

Tadeja Vičič Lilić inšpektor svetnik Vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

Vanda Zidarič inšpektor svetnik vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

Milena Bole inšpektor I Vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

Janez Capuder inšpektor I Vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

Tina Gerželj inšpektor I vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

Tea Konrad inšpektor II vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

Robert Lasič inšpektor III Vodi in odloča v vseh 
upravnih zadevah s področja 
dela inšpektorata

             mag. Boris Balant
                                                                                   glavni inšpektor


	seznam_pooblascenih_uradnih_oseb_v_IRSVNDN_12_12_2022.doc

		2022-12-13T10:17:40+0100


	



