
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka: 020-0007/2022-3 (01)   
                                                                                                   Datum:  01.08.2022    
 
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) ter 9. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 
9/18, 14/20 in 172/21) objavljam naslednji 

 
 

SEZNAM POOBLAŠČENIH URADNIH OSEB ZA VODENJE IN ODLOČANJE V 
UPRAVNEM POSTOPKU V SKUPNI OBČINSKI UPRAVI OBČIN DOLENJSKE 

 
 

Zap.št.  Osebno ime 
pooblaščene 
uradne osebe 
 

Naziv delovnega mesta Vrsta pooblastila Začetek 
veljavnosti 
pooblastila 

1.  Brigita Železnik vodja organa- direktorica 
skupne uprave 
(inšpektorica višja 
svetnica) 

vodi in odloča v vseh 
upravnih postopkih s 
področja dela Skupne 
občinske uprave občin 
Dolenjske  

na podlagi 
zakona 

I. SLUŽBA ZA MEDOBČINSKI INŠPEKCIJSKI NADZOR 

1. Peter Judež inšpektor svetnik vodi in odloča v vseh 
upravnih postopkih s 
področja dela 
medobčinskega 
inšpekcijskega nadzora  

na podlagi 
zakona 

2. Martina Ana 
Vrhovnik 

inšpektorica svetnica vodi in odloča v vseh 
upravnih postopkih s 
področja dela 
medobčinskega 
inšpekcijskega nadzora  

na podlagi 
zakona 

3. Niko Avguštinčič inšpektor vodi in odloča v vseh 
upravnih postopkih s 
področja dela 
medobčinskega 
inšpekcijskega nadzora  

na podlagi 
zakona 

4. Judita Hvala inšpektorica vodi in odloča v vseh 
upravnih postopkih s 
področja dela 
medobčinskega 
inšpekcijskega nadzora 

na podlagi 
zakona 

5. Maja Mervar inšpektorica svetnica vodi in odloča v vseh 
upravnih postopkih s 
področja dela 
medobčinskega 
inšpekcijskega nadzora 

na podlagi 
zakona 

II. SLUŽBA ZA UREJANJE PROMETA 

1. Jure Duh višji svetovalec za promet pooblastilo za vodenje 
posameznih dejanj s 
področja urejanja prometa 

3.2.2020 



2.  Aleš Berger višji svetovalec za promet pooblastilo za vodenje 
posameznih dejanj s 
področja urejanja prometa 

17.01.2022 

3.  Mladen Gorše višji svetovalec za promet pooblastilo za vodenje 
posameznih dejanj s 
področja urejanja prometa 

01.08.2022 

III. PRAVNA SLUŽBA 

1. Tea Urbančič 
Kavšček 

podsekretarka za pravne 
zadeve 

pooblastilo za vodenje in 
odločanje na prvi stopnji v 
vseh upravnih postopkih s 
področja pravne službe 

1.6.2020 

2. Saša Hahn višja svetovalka za pravne 
zadeve 

pooblastilo za vodenje na 
prvi stopnji v vseh upravnih 
postopkih s področja pravne 
službe 

6.4.2021 

3. Anja Dragan višja svetovalka za pravne 
zadeve 

pooblastilo za vodenje na 
prvi stopnji v vseh upravnih 
postopkih s področja pravne 
službe 

1.9.2021 

4. Stanislava Bjelajac podsekretarka za pravne 
zadeve 

pooblastilo za vodenje na 
prvi stopnji v vseh upravnih 
postopkih s področja pravne 
službe 

17.01.2022 

5.  Alenka Mihelič svetovalka za pravne 
zadeve 

pooblastilo za vodenje na 
prvi stopnji v vseh upravnih 
postopkih s področja pravne 
službe 

01.08.2022 

 
                                                                                                                                      
 

 

 
Brigita Železnik 

                                                                                 vodja organa – direktorica  skupne uprave 
 
 
 
 
Objaviti na: 

- oglasni deski v upravni stavbi SOU OD; Germova 4, Novo mesto 
- spletnih straneh Mestne občine Novo mesto, https://www.novomesto.si/, Občine 

Trebnje, https://www.trebnje.si/, Občine Straža, http://www.obcina-straza.si/, Občine 
Mokronog-Trebelno, https://www.mokronog-trebelno.si/, in Občine Mirna, 
https://www.mirna.si/  

 

  

 
 
 

 
Ta seznam se spremeni ob vsakokratni spremembi izdanih pooblastil in podatkov, navedenih na njem. 
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