
 

Datum: 22.4.2009 
Številka: 100/004/2007 
  
 
V skladu s 319. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06, ZUP-
UPB2) in 11. členom Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05 z vsemi 
spremembami in dopolnitvami) objavljam 
 
SEZNAM URADNIH OSEB OBČINSKE UPRAVE OBČINE IG, KI SO POOBLAŠ ČENE ZA 
ODLOČANJE V UPRAVNIH ZADEVAH IN ZA VODENJE POSAMEZNIH DE JANJ V POSTOPKU 
PRED IZDAJO ODLOČBE 
 
  
Pooblaščene uradne osebe za odločanje o upravnih zadevah na drugi stopnji iz izvirne pristojnosti 
samoupravne lokalne skupnosti po 233. členu ZUP-UPB2 (Uradni list RS, št. 24/06), 67. členu 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, ZLS-UPB1 in 21/06) ter 57. člena Statuta 
Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/07): 
 
1. Janez Cimperman - župan Občine Ig 
 
Pooblaščene uradne osebe za odločanje o upravnih zadevah na prvi stopnji po 28. členu ZUP-
UPB2 (Uradni list RS, 24/06), 67. členu Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, 
ZLS-UPB1 in 21/06) ter 57. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/07): 
 
1. Janez Miklič - direktor občinske uprave 
- pooblastilo za odločanje v vseh upravnih zadevah na prvi stopnji iz pristojnosti občinske  uprave s  
  področja splošnih zadev, s področja gospodarske infrastrukture in okolja, s   področja kmetijstva,  
  reševanja in zaščite ter s področja družbenih dejavnosti; 
 
Pooblaščene uradne osebe za vodenje posameznih dejanj pred izdajo odločbe na drugi stopnji po 
30. členu ZUP-UPB2 (Uradni list RS, št. 24/06): 
 
1. Marjetka Pintarič Župec, dipl.org. turizma, višja svetovalka III za gospodarske dejavnosti,  
    občinsko upravo in splošne zadeve 
- pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku do izdaje odločbe na drugi stopnji; 
 
2. Polona Skledar, prof. geografije in zgodovine, višja svetovalka I za področje družbenih  
    dejavnosti 
- pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku do izdaje odločbe na drugi stopnji; 
 
3. Katja Ivanuš, dipl. ekonomistka, višja svetovalka I – vodja režijskega obrata 
- pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku do izdaje odločbe na drugi stopnji; 
 
4. Franci Dovč, org. dela, višji referent I za komunalo, infrastrukturo in varstvo okolja  
- pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku do izdaje odločbe na drugi stopnji; 
 
5. Skok Natalija, univ.dipl. inž.arh., višja svetovalka I za urejanje prostora 
- pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku do izdaje odločbe na drugi stopnji; 
 



 

 
Pooblaščene uradne osebe za vodenje posameznih dejanj v postopkih pred izdajo odločbe na prvi 
stopnji po 30. členu ZUP-UPB2 (Uradni list RS, št. 24/06): 
 
1. Marjetka Pintarič Župec, dipl.org. turizma, višja svetovalka III za gospodarske dejavnosti,  
    občinsko upravo in splošne zadeve 
- pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku do izdaje odločbe na prvi stopnji; 
 
2. Polona Skledar, prof. geografije in zgodovine, višja svetovalka I za področje družbenih  
    dejavnosti 
- pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku do izdaje odločbe na prvi stopnji; 
 
3. Katja Ivanuš, dipl. ekonomistka, višja svetovalka I – vodja režijskega obrata 
- pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku do izdaje odločbe na prvi stopnji; 
 
4. Franci Dovč, org. dela, višji referent I za komunalo, infrastrukturo in varstvo okolja  
- pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku do izdaje odločbe na prvi stopnji; 
 
5. Skok Natalija, univ.dipl. inž.arh., višja svetovalka za urejanje prostora 
- pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku do izdaje odločbe na prvi stopnji; 
 
Seznam uradnih oseb Občine Ig, ki so pooblaščene za odločanje v upravnih zadevah in za 
vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe se objavi na oglasni deski in sprejemni 
pisarni občinske uprave in na spletni strani Občine Ig. 
  
 
 
 
 
                     Janez Cimperman l.r.  
                                         ŽUPAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


