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Številka:  021-3/2022/1  
Datum:  28.6.2022 
 
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 in 68/22), Uprava Republike Slovenije za pomorstvo (URSP) 
objavlja  
 
SEZNAM POOBLAŠČENIH URADNIH OSEB ZA VODENJE IN DOLOČANJE V UPRAVNEM 

POSTOPKU 
 
 

Osebno ime in znanstveni 
ali strokovni naslov 

Naziv Obseg pooblastila  

Jadran Klinec Direktor vodi in odloča v vseh upravnih zadevah s 
področja dela URSP 

 
KAPITANIJA 

 
Osebno ime in znanstveni 

ali strokovni naslov 
Naziv Obseg pooblastila  

Vladimir Vladović Pristaniški kapitan sekretar vodi in odloča v upravnih zadevah s področja 
dela Kapitanije 

Škrokov Robert Pristaniški nadzornik višji 
svetovalec II 

vodi in odloča v upravnih zadevah s področja 
dela Kapitanije 

Rotar Aleš Pristaniški nadzornik višji 
svetovalec II 

vodi in odloča v upravnih zadevah s področja 
dela Kapitanije 

Aljoša Besednjak Pristaniški nadzornik višji 
svetovalec I 

vodi in odloča v upravnih zadevah s področja 
dela Kapitanije 

Kuzmanić Mladen Pristaniški nadzornik svetovalec I vodi in odloča v upravnih zadevah s področja 
dela Kapitanije 

Pijerov Marko Pristaniški nadzornik svetovalec I vodi in odloča v upravnih zadevah s področja 
dela Kapitanije 

Modic Andrej Pristaniški nadzornik svetovalec I vodi in odloča v upravnih zadevah s področja 
dela Kapitanije 

Damir Ban Pristaniški nadzornik I vodi in odloča v enostavnih upravnih zadevah 
s področja vpisov čolnov  

Filipič Aleksander Pristaniški nadzornik I vodi in odloča v enostavnih upravnih zadevah 
s področja Kapitanije 

Maturič Dragan Pristaniški nadzornik I vodi in odloča v enostavnih upravnih zadevah 
s področja Kapitanije 

Lotrič Miran 
 

Pristaniški nadzornik višji 
svetovalec I 

vodi in odloča v upravnih zadevah s področja 
dela izpostave 

Kmetec Matjaž Pristaniški nadzornik svetovalec I vodi in odloča v upravnih zadevah s področja 



 

 

dela izpostave 
Medvešček Matevž Pristaniški nadzornik svetovalec II  

Kariž Valter 
 

Pristaniški nadzornik višji 
svetovalec I 

vodi in odloča v upravnih zadevah s področja 
dela izpostave 

Edvard Edi Fetah  Pristaniški nadzornik svetovalec II vodi in odloča v upravnih zadevah s področja 
dela izpostave 

Štor Tomislav Pristaniški nadzornik I vodi in odloča v enostavnih upravnih zadevah 
s področja dela izpostave 

Primož Bajec Pristaniški nadzornik višji 
svetovalec I 

vodi in odloča v upravnih zadevah s področja 
dela Kapitanije 

Ivančič David Pristaniški nadzornik svetovalec I vodi in odloča v upravnih zadevah s področja 
dela Kapitanije 

Godina Simon Pristaniški nadzornik svetovalec I vodi in odloča v upravnih zadevah s področja 
dela Kapitanije 

Veljačić Damir Pristaniški nadzornik I vodi in odloča v enostavnih upravnih zadevah 
s področja dela Kapitanije 

Depangher Valter Pristaniški nadzornik I vodi in odloča v enostavnih upravnih zadevah 
s področja dela Kapitanije 

Mlakar Tomislav Pristaniški nadzornik I vodi in odloča v enostavnih upravnih zadevah 
s področja dela Kapitanije 

Rihter Danijel Pristaniški nadzornik I vodi in odloča v enostavnih upravnih zadevah 
s področja dela Kapitanije 

 
POMORSKA INŠPEKCIJA 

 
Osebno ime in znanstveni 

ali strokovni naslov 
Naziv Obseg pooblastila  

Mag. Borovničar Tomo 
 

Inšpektor višji svetnik vodi in odloča v upravnih zadevah s področja 
dela pomorske inšpekcije  

Mrđenović Goran Inšpektor I vodi in odloča v upravnih zadevah s področja 
dela pomorske inšpekcije 

Gasparini Sandro Inšpektor I vodi in odloča v upravnih zadevah s področja 
dela pomorske inšpekcije 

Mag. Klemenčič Jože Inšpektor I vodi in odloča v upravnih zadevah s področja 
plovbe po celinskih vodah 

Jug Izidor Inšpektor III vodi in odloča v upravnih zadevah s področja 
plovbe po celinskih vodah 

Kepic Alicija Inšpektor II vodi in odloča v upravnih zadevah s področja 
dela pomorske inšpekcije  

 
SEKTOR ZA POMORSKE LISTINE IN SPLOŠNE ZADEVE 

 
Osebno ime in znanstveni 

ali strokovni naslov 
Naziv Obseg pooblastila  

Mag. Prelaz Lorna Podsekretarka vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s 
področja dela sektorja 

Mag. Petra Medveš  Višja svetovalka II vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s 
področja dela sektorja, vodi in odloča v upravnih 
postopkih s področja izdaje listin za upravljanje 
čolna 

Arsova Marijana  Višja svetovalka III vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s 
področja dela sektorja, vodi in odloča v upravnih 
postopkih s področja izdaje listin za upravljanje 
čolna 

Štibilj Jana Višja svetovalka II vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s 
področja dela sektorja, vodi in odloča v upravnih 
postopkih s področja izdaje listin za upravljanje 
čolna 

 



 

 

SEKTOR ZA INVESTICIJE, NEPREMIČNINE IN FINANCE 
 

Osebno ime in znanstveni 
ali strokovni naslov 

Naziv Obseg pooblastila  

Mag. Tašrikent Nataša 
 

Sekretarka vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s 
področja dela sektorja 

Pavlič Hrastič Ines Podsekretarka vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s 
področja dela sektorja 

Grubišić Lea Podsekretarka vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s 
področja dela sektorja 

Kocjančič Boštjan Podsekretar vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s 
področja dela sektorja 

 
  
       Jadran Klinec, mag. inž. pom 
                      Direktor 
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