
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 319. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 105-

06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju ZUP) in 9 . člena Uredbe o upravnem 

poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18 in 14/20) objavljam 

 

Seznam uradnih oseb Občine Turnišče, pooblaščenih za odločanje in za 

vodenje posameznih dejanj v postopkih pred izdajo odločb v upravnih 

zadevah 

 

I. 
 Pooblaščena oseba za odločanje o upravnih zadevah na drugi stopnji iz izvirne pristojnosti 

lokalne samouprave  (po 1 . odstavku 233. člena ZUP-a in 67. členu Zakona o lokalni 

samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12- ZUJF, 14/15 – 

ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) je 

- Borut Horvat, dipl.upr.org. – župan Občine Turnišče 

 

 Pooblaščena uradna oseba za odločanje o upravnih zadevah  na prvi stopnji  ( po  17. In 28. 

členu ZUP-a in 67. členu Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12- ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) : 

- Boštjan Horvat, univ.dipl.oec. – direktor občinske uprave 

 

 Pooblaščena uradna oseba za vodenje posameznih dejanj v postopkih pred izdajo odločbe 

na drugi stopnji ( po 2. odstavku 30. členu ZUP-a) : 

 

- Jožica Litrop, dipl.upr.org. – svetovalec II 

- Leon Lutar, dipl.upr.org. – svetovalec III 

 

 Pooblaščena uradne osebe za vodenje posameznih dejanj v postopkih pred izdajo odločbe 

na prvi stopnji ( po 30. členu ZUP-a) : 

- Jožica Litrop, dipl.upr.org. – svetovalec II 

- Leon Lutar, dipl.upr.org. – svetovalec III 
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II. 

 

Seznam uradnih oseb Občine Turnišče, ki so pooblaščene za odločanje v upravnih zadevah in za 

vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe, se objavi na internetni strani Občine 

Turnišče v okviru informacij javnega značaja, na vpogled v fizični obliki je strankam dostopen  v glavni 

pisarni Občine Turnišče. 

 

Številka: 033-1/2020-1 

Datum: 15. 6. 2020 

 

       Župan Občine Turnišče: 

       Borut Horvat l.r. 


