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Številka: 100-004/2020 

Datum: 19.2.2020 

  

V skladu s 319. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 

– uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 11. členom 

Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 

63/07, 115/07, 122/07 – popr., 31/08, 35/09, 58/10, 101/10 in 81/13) objavljam 

   

SEZNAM URADNIH OSEB OBČINSKE UPRAVE OBČINE RADLJE OB DRAVI, 

POOBLAŠČENIH ZA ODLOČANJE IN ZA VODENJE POSAMEZNIH DEJANJ V POSTOPKIH 

PRED IZDAJO ODLOČB V UPRAVNIH ZADEVAH 

  

 

I.        POOBLAŠČENE OSEBE ZA ODLOČANJE O UPRAVNIH ZADEVAH NA DRUGI STOPNJI – 

  

 odločanje v upravnih zadevah s celotnega področja občinske uprave po 28. 

členu ZUP ter po 67. členu Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 

- uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. 

US in 40/12 – ZUJF, v nadaljnjem besedilu: ZLS): 

 

mag. ALAN BUKOVNIK – župan Občine Radlje ob Dravi, za vsa upravna področja. 

 

 

II.        POOBLAŠČENE OSEBE ZA ODLOČANJE O UPRAVNIH ZADEVAH NA PRVI STOPNJI  

  

 odločanje v upravnih zadevah s celotnega področja občinske uprave po 28. 

členu ZUP ter po 67. členu ZLS: 

 

MARJANA ŠVAJGER – direktorica občinske uprave Občine Radlje ob Dravi,  pooblastilo 

za vodenje upravnega postopka na prvi stopnji ter odločanje v upravnem postopku 

iz pristojnosti občinske uprave na prvi stopnji. 

 



 

III.        Župan Občine Radlje ob Dravi je izdal uradnim osebam naslednja pooblastila: 

  

POOBLASTILO ZA VODENJE POSAMEZNIH DEJANJ PRED IZDAJO ODLOČBE NA DRUGI 

STOPNJI 

  

 mag. KATJA BURJA KOTNIK, mag. prav. – Vodja urada za splošne zadeve in 

razvoj, pooblastilo za vodenje v najzahtevnejših upravnih postopkih na drugi 

stopnji iz občinske pristojnosti. 

 

 MAJA KOŠIR, univ. dipl. prav. – višja svetovalka za splošne in pravne zadeve, 

pooblastilo za vodenje v najzahtevnejših upravnih postopkih na drugi stopnji iz 

občinske pristojnosti. 

 

IV.        Direktorica občinske uprave Občine Radlje ob Dravi je izdala uradnim osebam 

naslednja pooblastila: 

  

POOBLASTILO ZA VODENJE POSAMEZNIH DEJANJ V POSTOPKIH PRED IZDAJO ODLOČBE 

NA PRVI STOPNJI – po 30. členu ZUP 

 

 mag. KATJA BURJA KOTNIK, mag. prav. – Vodja urada za splošne zadeve in 

razvoj, pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih stvareh 

iz občinske pristojnosti na prvi stopnji s področja 

 

 MAJA KOŠIR, univ. dipl. prav. – višja svetovalka za splošne in pravne zadeve,  

pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih stvareh iz 

občinske pristojnosti na prvi stopnji s področja splošnih in premoženjsko - pravnih 

zadev. 

 

 MAŠA PETERŽINEK, univ. dipl. prav. – višja svetovalka za pripravo in vodenje 

projektov, pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje odločbe v upravnih 

stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji z njenega delovnega področja. 

 

 JASNA KUNČNIK, univ. dipl. prav. – svetovalec za komunalne in premoženjsko-

pravne zadeve, pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v upravnih zadevah 

pred izdajo odločbe na prvi stopnji na področju gospodarstva, varstva okolja 
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in komunalno-cestne dejavnosti ter izdajo potrdil in listin o dejstvih po 179. členu 

ZUP.  

 

 JUDITA GAČNIK, inž. gradb. – svetovalka za urbanistične in gradbene zadeve  

pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v upravnih zadevah pred izdajo 

odločbe na prvi stopnji na področju okolja in prostora ter vodenja investicij. 

 

 Suzana SKUTNIK, – višja referentka, pooblastilo za vodenje postopkov do izdaje 

odločbe v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji z njenega  

delovnega področja (šport, civilna zaščita) ter s področja finančno - 

knjigovodskih del in računovodstva krajevnih skupnosti. 

 

IV 

 

Seznam uradnih oseb Občinske uprave Občine Radlje ob Dravi, ki so pooblaščene za 

odločanje v upravnih zadevah in za vodenje posameznih dejanj v postopku pred 

izdajo odločbe, se objavi na spletni strani Občine Radlje ob Dravi, v katalogu 

informacij javnega značaja Občine Radlje ob Dravi, na vpogled v fizični obliki je 

strankam dostopen v prostorih Občine Radlje ob Dravi.  

 

                                                                                mag. ALAN BUKOVNIK, l.r. 

                                                                                               ŽUPAN 

 


