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Hivatalos személy Tisztség Felhatalmazás kiterjedése 

Mag. Hozjan Štefanija elöljáró 
Vezeti és dönt a Közigazgatási Egység Lendva összes közigazgatási 
ügyében 

1 Belügyi Igazgatási Részleg  

Doler Robert részlegvezető  A Részleg összes igazgatási ügyét vezeti és dönt róluk 

Somi Dejan főtanácsadó III 
Folytatja az igényes és legigényesebb közigazgatási ügyeket  a határozat 
kiadásáig 

Petkovič Petra főtanácsadó III 
Folytatja az igényes és legigényesebb közigazgatási ügyeket  a határozat 
kiadásáig  

Hozjan Jasmina tanácsadó I Folytatja az igényes közigazgatási ügyeket  a határozat kiadásáig  

Litrop Rozalija előadó I 
Folytatja az egyszerű közigazgatási üyeket és dönt az előírt 
formanyomtatványokon 

Horvat Greta előadó I 
Folytatja az egyszerű közigazgatási üyeket és dönt az előírt 
formanyomtatványokon 

Tivadar Vlado előadó I 
Folytatja az egyszerű közigazgatási üyeket és dönt az előírt 
formanyomtatványokon 

Žalik Anita előadó I 
Folytatja az egyszerű közigazgatási üyeket és dönt az előírt 
formanyomtatványokon 

Novak Ana előadó I 
Folytatja az egyszerű közigazgatási üyeket és dönt az előírt 
formanyomtatványokon 

Mag. Gönc Marija előadó I 
Folytatja az egyszerű közigazgatási üyeket és dönt az előírt 
formanyomtatványokon 

Smej Žuža előadó I 
Folytatja az egyszerű közigazgatási üyeket és dönt az előírt 
formanyomtatványokon 

Kocon Doris előadó III 
Folytatja az egyszerű közigazgatási üyeket és dönt az előírt 
formanyomtatványokon 

2 Környezeti és Területi, valamint Gazdasági és Mezőgazdasági Részleg 

Pamič Lidija részlegvezető A részleg összes igazgatási ügyét vezeti és dönt róluk 

Horvat Bojana főtanácsadó I 
Folytatja az igényes és legigényesebb közigazgatási ügyeket  a határozat 
kiadásáig 

Komloš Doris főtanácsadó III 
Folytatja az igényes és legigényesebb közigazgatási ügyeket  a határozat 
kiadásáig 

Vuk Jasmina főtanácsadó III  
Folytatja az igényes és legigényesebb közigazgatási ügyeket  a határozat 
kiadásáig 

Režonja Marija tanácsadó I Folytatja az igényes közigazgatási ügyeket  a határozat kiadásáig  

Radonjić Miloš tanácsadó I Folytatja az igényes közigazgatási ügyeket  a határozat kiadásáig  

Žalik Milena tanácsadó I Folytatja az igényes közigazgatási ügyeket  a határozat kiadásáig  

Koštrica Terezija  tanácsadó I Folytatja az igényes közigazgatási ügyeket  a határozat kiadásáig  

Horvat Aleksandra tanácsadó I Folytatja az igényes közigazgatási ügyeket  a határozat kiadásáig  

Gjerek Darko tanácsadó I Folytatja az igényes közigazgatási ügyeket  a határozat kiadásáig  

Nemet Atilla tanácsadó II Folytatja az igényes közigazgatási ügyeket  a határozat kiadásáig  

3 Általános Igazgatási, Igazgatási Feladatok és Közös Ügyek Részlege  

Pamič Sašo részlegvezető A részleg összes igazgatási ügyét vezeti és dönt róluk 

Jeneš Marta főtanácsadó I A részleg összes igazgatási ügyét vezeti és dönt róluk 

Mag. Kramberger Horvat Suzana főtanácsadó II 
Folytatja az igényes és legigényesebb közigazgatási ügyeket  a határozat 
kiadásáig 

Horvat Suzana tanácsadó II  Folytatja az igényes közigazgatási ügyeket  a határozat kiadásáig  

Készítette:   
Jeneš Marta 
főtanácsadó 

 
Mag. Hozjan Štefanija 
A KE Lendva elöljárója 
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