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Na podlagi 319. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006; ZUP UPB2, 126/2007  in 126/2007, 
65/2008) in 11. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Ur.l. RS, št. 20/2005 in Ur.l. RS, št. 106/2005, 30/2006, 86/2006, 32/2007, 
63/2007, 115/2007 (122/2007 popr.), 31/2008, spremembami ) objavljam  

 
SEZNAM POOBLASTIL URADNIH OSEB, KI SO V OBČINSKI UPRAVI  

OBČINE APAČE POOBLAŠČENE ZA ODLOČANJE O UPRAVNIH STVAREH IN ZA DEJANJA V POSTOPKIH PRED IZDAJO 
ODLOČBE  

 
Župan Občine Apače je izdal javnim uslužbencem naslednja pooblastila:  

Zap.  
št.  

Vrsta  
pooblastila  

Področje  Pooblaščena  
uradna oseba  

Stopnja 
 izobrazbe  

  

1.  za odločanje  
in vodenje  
postopka  

vse upravne zadeve z različnih 
upravnih področji iz pristojnosti 
Občine Apače  

Mag. Severin 
SOBOČAN  

VII./2  Direktorica občinske 
uprave 

2.   za vodenje 
posameznih 
dejanj v 
postopku pred 
izdajo odločbe 
brez omejitve1 

upravne zadeve s področja 
družbenih zadev (na področju 
otroškega varstva, šolstva, 
socialnega varstva, kulture,  knjižne 
dejavnosti, športa,  zdravstva, 
lekarništva in javnih del…) 

Janja 
PINTARIČ  

VII./1 Višja svetovalka I 

3.  za vodenje 
posameznih 
dejanj v 
postopku pred 
izdajo odločbe 
brez omejitve  

upravne zadeve s področja 
gospodarstva (malega 
gospodarstva, podjetništva, 
kmetijstva, trgovine, gostinstva in 
turizma ter drugih, gospodarskih 
dejavnosti, področje javnih 

Mateja 
FIŠINGER 

VII./1 Višja svetovalka II 

                                                 
1 V času odsotnosti direktorice občinske uprave javna uslužbenka poseduje pooblastilo za nadomeščanje.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200520&stevilka=690
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005106&stevilka=4563
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200630&stevilka=1265
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200686&stevilka=3722
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200732&stevilka=1705
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200763&stevilka=3412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007115&stevilka=5705
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20076263
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200831&stevilka=1124
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gospodarskih služb in druge 
komunalne infrastrukture…) 

4.  za vodenje 
posameznih 
dejanj v 
postopku pred 
izdajo odločbe 
brez omejitve  

upravne zadeve s področja 
premoženjsko pravnih zadev 
(vzpostavitev  evidence premoženja 
občine, 
na področju javnih naročil, na 
področju stanovanjskih zadev, 
poslovnih prostorov, vodenje 
postopkov in evidenc za nadomestilo 
za uporabo stavbnega zemljišča….)  
 
 

Melita 
VUČKOVIĆ 

VII./1 Višja svetovalka II 

5.  za vodenje 
posameznih 
dejanj v 
postopku pred 
izdajo odločbe 
brez omejitve  

upravne zadeve s področja 
prostorskega planiranja (lokacijskih 
informacij, potrdil ali soglasij, 
področje komunalne prispevka, 
priprava prostorskih aktov,  
opravljanje nalog povezanih z javno 
razsvetljavo in cestami…) 
 
 
 

Jožica KOVAČ 
ŠTEFUR 

VII/1 Višja svetovalka III 

 
Datum: 1.1.2013 
 

 
Župan Občine Apače 

Franc PIŽMOHT 
                                                                                                                                                                            


