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Številka:  020-14/2021 

Datum:              1. 4. 2021 

 

Na podlagi 319. člena Zakona o  splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) načelnica 

Upravne enote Kranj objavljam seznam uradnih oseb, ki so pooblaščene za odločanje o upravnih stvareh ali za vodenje postopkov pred izdajo odločbe. 

SEZNAM POOBLAŠČENIH URADNIH OSEB ZA VODENJE IN ODLOČANJE V UPRAVNEM POSTOPKU 
 

VODSTVO 

Uradna oseba Naziv Področje pooblastil 

Dr. Metka Knific Zaletelj Načelnica Vodi in odloča v vseh upravnih postopkih s področja dela Upravne enote Kranj 

Nada Koder Štrakl Višja svetovalka I Vodi in odloča v vseh upravnih postopkih s področja dela Upravne enote Kranj 

 

ODDELEK ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE  

Uradna oseba Naziv Področje pooblastil 

Mag. Renata Kozan Vodja oddelka Vodi in odloča v vseh upravnih postopkih s področja dela Upravne enote Kranj 

Mojca Valter Referentka I Vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih s področja oddelka 

Irena Dolenšek Indof Vodja referata Vodi in odloča o vseh upravnih zadevah s področja oddelka 

Tadeja Bajželj Višja svetovalka I Vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s področja upravno notranjih zadev 

Roman Kavčič Svetovalec III Vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s področja upravno notranjih zadev 

Ana Košir Višja svetovalka I Vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s področja upravno notranjih zadev 

Ivana Lokas Višja svetovalka I Vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s področja upravno notranjih zadev 

Elvira Osmančević Svetovalka III Vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s področja upravno notranjih zadev 

Tanja Pangos Antonijević Višja svetovalka II Vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s področja upravno notranjih zadev 

Niko Sladič Višji svetovalec I Vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s področja upravno notranjih zadev 

Irena Teran Svetovalka II Vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s področja upravno notranjih zadev 

Marija Tomše Svetovalka I Vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s področja upravno notranjih zadev 



 

 

Uradna oseba Naziv Področje pooblastil 

Sandra Zadnikar Svetovalka II Vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s področja upravno notranjih zadev 

Vida Zorman Višja svetovalka II Vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s področja upravno notranjih zadev 

Nataša Žun Svetovalka II Vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s področja upravno notranjih zadev 

Tadeja Kreft Vodja referata Vodi in odloča o upravnih zadevah s področja oddelka 

Elizabeta Arh Svetovalka II Vodi in odloča o upravnih zadevah s področja oddelka 

Simona Dagarin Višja svetovalka III Vodi in odloča o upravnih zadevah s področja oddelka 

Breda Gašpar Referentka I Vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih s področja oddelka 

Barbara Lipar Referentka I Vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih s področja oddelka 

Ranka Kržišnik Referentka III Vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih s področja oddelka 

Irena Mastnak Referentka I Vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih s področja oddelka 

Petra Meglič Referentka I Vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih s področja oddelka 

Veronika Mušič Referentka I Vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih s področja oddelka 

Anita Okorn Referentka III Vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih s področja oddelka 

Nataša Pestotnik Višja referentka II Vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih s področja oddelka 

Nevenka Porovne Referentka I Vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih s področja oddelka 

Slađana Radosavljević Referentka III Vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih s področja oddelka 

Alenka Rožič Referentka III Vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih s področja oddelka 

Marija Roblek Višja svetovalka I Vodi in odloča o upravnih zadevah s področja oddelka 

Romana Soklič Svetovalka III Vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s področja upravno notranjih zadev 

Nataša Štern Beguš Referentka I Vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih s področja oddelka 

Mag. Zehra Eka Zadnikar Višja svetovalka I Vodi in odloča o upravnih zadevah s področja oddelka 

Tina Žalec Svetovalka II Vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s področja upravno notranjih zadev 

Mojca Žibert Referentka I Vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih s področja oddelka 

 

ODDELEK ZA OKOLJE IN KMETIJSTVO 

Uradna oseba Naziv Področje pooblastil 

Klavdija Strgar Vodja oddelka Vodi in odloča o vseh upravnih zadevah s področja oddelka  

Željana Adamović Višja svetovalka III 
Vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s področja oddelka, odloča v upravnih 
zadevah s področja okolja in prostora 

Damjana Aleksič Svetovalka I Vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s področja oddelka 



 

 

Uradna oseba Naziv Področje pooblastil 

Tanja Bartol Višja svetovalka I Vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s področja oddelka 

Milena Črv Svetovalka III Vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s področja oddelka 

Nuša Hribar Višja svetovalka I Vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s področja oddelka 

Metoda Karničar Višja svetovalka I 
Vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s področja oddelka, odloča v upravnih 
zadevah s področja kmetijstva 

Anka Klemenčič Višja svetovalka I 
Vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s področja oddelka, odloča v upravnih 
zadevah s področja denacionalizacije 

Alenka Kukovica Likozar Višja svetovalka I Vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s področja oddelka 

Irena Lampe Slemc Svetovalka I Vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s področja oddelka 

Uroš Luks Svetovalec I Vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s področja oddelka 

Irena Mohorič Krajnc Višja svetovalka I 
Vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s področja oddelka, odloča v upravnih 
zadevah s področja okolja in prostora 

Mag. Ksenija Oblak Višja svetovalka I Vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s področja oddelka 

Matej Polajnar Višji svetovalec I Vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s področja oddelka 

Matejka Razpet Višja svetovalka II Vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s področja oddelka 

Simona Tratnik Klemenčič Svetovalka III Vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s področja oddelka 

 

SLUŽBA ZA SKUPNE ZADEVE 

Uradna oseba Naziv Področje pooblastil 

Elizabeta Balkovec Vodja službe Vodi in odloča o vseh upravnih zadevah s področja službe 

Majda Bevk Višja svetovalka I Vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s področja službe 

Staša Merlak Višja svetovalka I Vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s področja službe 

Mojca Krišelj Referentka I Vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih s področja službe 

Jerneja Logar Višja svetovalka III Vodi upravne postopke pred izdajo odločbe s področja službe 

Irena Plestenjak Referentka I Vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih s področja službe 

Tatjana Skalar Referentka I Vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih s področja službe 

 

 

         Dr. Metka Knific Zaletelj 

         načelnica 


