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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) načelnik Upravne 
enote Murska Sobota mag. Dominik Šteiner objavlja 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
Mag. Dominik Šteiner načelnik vodi in odloča v vseh upravnih postopkih s področja dela Upravne enote Murska Sobota

ODDELEK ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE
Uradna oseba Naziv Področje pooblastil
Monika Mihalič vodja oddelka vodi in odloča o vseh upravnih zadevah s področja oddelka
Mag. Breda Nedeljkovič višja svetovalka I vodi in odloča v zahtevnih upravnih postopkih in vodi najzahtevnejše upravne postopke 

pred izdajo odločbe
Ines Szep višja svetovalka I vodi in odloča v zahtevnih upravnih postopkih in vodi najzahtevnejše upravne postopke 

pred izdajo odločbe
Alojz Peček višji svetovalec II vodi in odloča v zahtevnih upravnih postopkih in vodi najzahtevnejše upravne postopke 

pred izdajo odločbe
Mag. Tadej Zorko višji svetovalec III vodi in odloča v zahtevnih upravnih postopkih in vodi najzahtevnejše upravne postopke 

pred izdajo odločbe
Melita Milinković višja svetovalec III vodi in odloča v zahtevnih upravnih postopkih in vodi najzahtevnejše upravne postopke 

pred izdajo odločbe



Uradna oseba Naziv Področje pooblastil
Urška Žekš svetovalka III vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih in vodi zahtevnejše upravne postopke pred 

izdajo odločbe
Tamara Ilić svetovalka III vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih in vodi zahtevnejše upravne postopke pred 

izdajo odločbe
Matej Jeneš svetovalec III vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih in vodi zahtevnejše upravne postopke pred 

izdajo odločbe
Sandra Smej referentka I vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih
Breda Lejko referentka I vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih
Danijel Lovenjak referent I vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih
Slavko Cifer referent I vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih
Dragica Gašpar referentka I vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih
Lilijana Domjan referentka I vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih
Marjeta Domiter Bertalanič referentka I vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih
Zita Miholič referentka I vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih
Marija Bencak referentka I vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih
Jasmina Könye referentka II vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih
Andreja Bertalanič referentka III vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih
Denis Bencak referent III vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih
Nina Banfi referentka III vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih
Nuša Cigan referentka III vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih
Adrijana Miholič referentka III vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih

  ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
Uradna oseba Naziv Področje pooblastil
Bernarda Tibaut vodja oddelka vodi in odloča o vseh upravnih zadevah s področja oddelka
Natalija Kos Vöröš višja svetovalka I vodi in odloča v zahtevnih upravnih postopkih in vodi najzahtevnejše upravne postopke 

pred izdajo odločbe
Ivana Sklizović Feguš višja svetovalka I vodi in odloča v zahtevnih upravnih postopkih in vodi najzahtevnejše upravne postopke 

pred izdajo odločbe



Uradna oseba Naziv Področje pooblastil
Mojca Kovač višja svetovalka III vodi in odloča v zahtevnih upravnih postopkih in vodi najzahtevnejše upravne postopke 

pred izdajo odločbe
Doris Zrim višja svetovalka vodi in odloča v zahtevnih upravnih postopkih in vodi najzahtevnejše upravne postopke 

pred izdajo odločbe
Darja Horvat višja svetovalka vodi in odloča v zahtevnih upravnih postopkih in vodi najzahtevnejše upravne postopke 

pred izdajo odločbe
Branko Vergan svetovalec I vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih in vodi zahtevnejše upravne postopke pred 

izdajo odločbe
Vida Bakan svetovalka I vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih in vodi zahtevnejše upravne postopke pred 

izdajo odločbe
Jožica Kuzma svetovalka III vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih in vodi zahtevnejše upravne postopke pred 

izdajo odločbe
Andreja Merklin svetovalka III vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih in vodi zahtevnejše upravne postopke pred 

izdajo odločbe
Slavica Burjan svetovalka vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih in vodi zahtevnejše upravne postopke pred 

izdajo odločbe

  ODDELEK ZA SKUPNE ZADEVE IN DRUGE PRAVNE NALOGE
Uradna oseba Naziv Področje pooblastil
Mag. Nataša Kuzma Koltaj vodja oddelka vodi in odloča o vseh upravnih zadevah s področja oddelka
Nataša Farič Gomboc višja svetovalka II vodi in odloča v zahtevnih upravnih postopkih in vodi najzahtevnejše upravne postopke 

pred izdajo odločbe
Irena Zelko svetovalka II vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih in vodi zahtevnejše upravne postopke pred 

izdajo odločbe
Goran Jambrović svetovalec III vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih in vodi zahtevnejše upravne postopke pred 

izdajo odločbe
Vojko Gumilar referent I vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih
Marija Peček referentka I vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih
Marija Smej referentka I vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih
Melita Gjergjek referentka I vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih
Jasmina Reiter referentka I vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih



  ODDELEK ZA KMETIJSTVO IN GOSPODARSTVO
Uradna oseba Naziv Področje pooblastil
Lovro Stvarnik vodja oddelka vodi in odloča o vseh upravnih zadevah s področja oddelka
Štefan Horvat višji svetovalec I vodi in odloča v zahtevnih upravnih postopkih in vodi najzahtevnejše upravne postopke 

pred izdajo odločbe
Simona Šiftar višja svetovalka II vodi in odloča v zahtevnih upravnih postopkih in vodi najzahtevnejše upravne postopke 

pred izdajo odločbe
Angela Vöröš višja svetovalka II vodi in odloča v zahtevnih upravnih postopkih in vodi najzahtevnejše upravne postopke 

pred izdajo odločbe
Melita Erjavec višja svetovalka II vodi in odloča v zahtevnih upravnih postopkih in vodi najzahtevnejše upravne postopke 

pred izdajo odločbe
Nina Sever višja svetovalka III vodi in odloča v zahtevnih upravnih postopkih in vodi najzahtevnejše upravne postopke 

pred izdajo odločbe
Vladimir Pejčić svetovalec I vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih in vodi zahtevnejše upravne postopke pred 

izdajo odločbe
Dragica Čerpnjak svetovalka I vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih in vodi zahtevnejše upravne postopke pred 

izdajo odločbe
Vesna Pisnik Kreft svetovalka I vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih in vodi zahtevnejše upravne postopke pred 

izdajo odločbe
Petra Kelenc svetovalka III vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih in vodi zahtevnejše upravne postopke pred 

izdajo odločbe

  Pripravila:   Mag. Dominik Šteiner,
  Mira Ogorevc   načelnik
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