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Zadeva: Seznam uradnih oseb s pooblastili za vodenje in odločanje v upravnih 
zadevah za leto 2023

Registracija znamk, modelov in geografskih označb
Janez Kukec Mezek, sekretar – vodenje in odločanje
Mojca Pečar, sekretarka – vodenje in odločanje
Petra Boškin, sekretarka – vodenje in odločanje
Saša Polc, sekretarka – vodenje in odločanje
Maja Albreht Steiner, sekretarka – vodenje in odločanje
Darja Cizelj, podsekretarka – vodenje in odločanje
Mojca Kušej, podsekretarka – vodenje in odločanje
Matjaž Jakin, podsekretar – vodenje in odločanje
Savina Dernovšek, višja svetovalka – vodenje in odločanje
Simona Južina, višja svetovalka – vodenje in odločanje
Jan Merc, višji svetovalec – vodenje in odločanje
Amalia Kocjan, višja referentka – vodenje

Podelitev patenta in dodatnega varstvenega certifikata
Helena Zalaznik, sekretarka – vodenje in odločanje
Mojca Pečar, sekretarka – vodenje in odločanje
Petra Boškin, sekretarka – vodenje in odločanje
Alojz Barlič, podsekretar – vodenje in odločanje
Vitka Orlič Zrnec, višja svetovalka – vodenje in odločanje
mag. Viktorija Marušič, višja svetovalka – vodenje in odločanje

Registri pravic in zastopnikov
Denise Senečič, sekretarka – vodenje in odločanje
Janez Kukec Mezek, sekretar – vodenje in odločanje
Mojca Pečar, sekretarka – vodenje in odločanje
Petra Boškin, sekretarka – vodenje in odločanje
Marjana Gorkič, višja svetovalka – vodenje in odločanje
Ana Škedelj, višja svetovalka–vodenje in odločanje, vodenje postopka vpisa evropskih patentov v register
Romana Oražem, svetovalka–vodenje in odločanje, vodenje postopka vpisa evropskih patentov v register
Nives Novak, višja referentka – vodenje postopka vpisa evropskih patentov v register
Mija Merela, višja referentka– vodenje in odločanje, vodenje postopka vpisa evropskih patentov v register
Vojka Cjuha, višja referentka- vodenje in odločanje, vodenje postopka vpisa evropskih patentov v register
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Avtorsko pravo in druge zadeve s področja dela urada
Ana Krstov, sekretarka – vodenje in odločanje
Janez Kukec Mezek, sekretar – vodenje in odločanje
Tanja Sarić, podsekretarka – vodenje in odločanje
Katarina Majnik, podsekretarka – vodenje in odločanje
Eva Gros, podsekretarka – vodenje in odločanje
Saša Ovsenik, višja svetovalka - vodenje in odločanje
Daniela Knez, višja svetovalka - vodenje in odločanje
Darja Kariž, višja svetovalka - vodenje in odločanje
Jože Frelih, višji svetovalec – vodenje in odločanje

Posredovanje informacij javnega značaja
Janez Kukec Mezek, sekretar – vodenje in odločanje
Darja Kariž, višja svetovalka – vodenje in odločanje
Doroteja Vozelj, višja svetovalka – vodenje in odločanje

Enostavni upravni postopki
Iris Potočnik, referentka – vodenje
Natali Prusnik, referentka – vodenje
Irena Jerena Rosič, referentka – vodenje
Janja Zalokar, referentka – vodenje

                                                                        mag. Karin Žvokelj
                                                                              direktorica
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