SEZNAM URADNIH OSEB,
KI SO V OBČINSKI UPRAVI MESTNE OBČINE NOVO MESTO POOBLAŠČENE ZA ODLOČANJE O
UPRAVNIH ZADEVAH IN ZA DEJANJA V POSTOPKU PRED ODLOČBO
(po 319. čl. Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 Odl.US: U-I54/06-32 (48/09 popr.), 8/10 in 82/13) ter po 11. čl. Uredbe o upravnem poslovanju (Ur. l. 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, 81/13, 9/18 in 29/18))

POOBLAŠČENE OSEBE ZA ODLOČANJE O UPRAVNIH ZADEVAH NA DRUGI STOPNJI
(po drugem odstavku 30. čl. Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09
Odl.US: U-I-54/06-32 (48/09 popr.), 8/10 in 82/13) ter po 67. in 68. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)):
1.

Gregor MACEDONI

župan

POOBLAŠČENE OSEBE ZA ODLOČANJE O UPRAVNIH ZADEVAH NA PRVI STOPNJI
(po prvem odstavku 30. čl. Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07,
65/08, 47/09 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/09 popr.), 8/10 in 82/13) ter po 67. in 68. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS1 in 30/18)):
1.

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

direktorica občinske uprave

Župan Mestne občine Novo mesto je izdal uradnim osebam naslednja pooblastila:
POOBLAŠČENE OSEBE ZA VODENJE POSAMEZNIH DEJANJ NA DRUGI STOPNJI
(po drugem odstavku 30. čl. Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07,
65/08, 47/09 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/09 popr.), 8/10 in 82/13) ter po 67. in 68. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS1 in 30/18)):
Zap. št.

Osebno ime pooblaščene
uradne osebe

1.

Jasna JAZBEC GALEŠA
univ. dipl. prav.

2.

Vanja LAKNER
univ.dipl.prav.

3.

Ana AVSEC,
univ.dipl.prav.

4.

Anja DRAGAN,
univ. dipl. prav.

Naziv delovnega mesta

Pooblastilo-področje

o vloženih pravnih sredstvih, in sicer za področje inšpekcijskih,
komunalnih, stavbnih, stanovanjskih, cestno-prometnih, kmetijskih,
prostorskih, premoženjskih, družbenih, finančnih zadev in vseh ostalih
področjih iz dela občinske uprave
o vloženih pravnih sredstvih, in sicer za področje inšpekcijskih,
podsekretar za splošno pravne komunalnih, stavbnih, stanovanjskih, cestno-prometnih, kmetijskih,
zadeve
prostorskih, premoženjskih, družbenih, finančnih zadev in vseh ostalih
področjih iz dela občinske uprave
o vloženih pravnih sredstvih, in sicer za področje inšpekcijskih,
podsekretar - občinski
komunalnih, stavbnih, stanovanjskih, cestno-prometnih, kmetijskih,
pravobranilec
prostorskih, premoženjskih, družbenih, finančnih zadev in vseh ostalih
področjih iz dela občinske uprave
o vloženih pravnih sredstvih, in sicer za področje inšpekcijskih,
komunalnih, stavbnih, stanovanjskih, cestno-prometnih, kmetijskih,
višji svetovalec za pravne zadeve
prostorskih, premoženjskih, družbenih, finančnih zadev in vseh
ostalih področjih iz dela občinske uprave
podsekretar za splošno pravne
zadeve

Lokacija,
št. sobe
Seidlova c. 1,
II. nadstropje,
soba št. 47
Seidlova c. 1,
II. nadstropje,
soba št. 46
Seidlova c. 1,
II. nadstropje,
soba št. 41
Seidlova c.1,
II. nadstropje,
soba št. 47

Direktorica občinske uprave je izdala uradnim osebam naslednja pooblastila:

POOBLAŠČENE OSEBE ZA ODLOČANJE O UPRAVNIH ZADEVAH NA PRVI STOPNJI
(na podlagi 67. in 68. člena Zakona o lokalni samoupravi(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)), 17. in drugega odstavka 28. čl. Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/09 popr.), 8/10 in 82/13)).
Pooblastilo za odločanje obsega tudi pooblastilo za vodenje postopka pred odločitvijo:
URAD ZA FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE
Zap. št.

1.

Osebno ime pooblaščene
uradne osebe
Katarina PETAN,
univ. dipl. ekon.

Naziv delovnega mesta

Pooblastilo-področje

vodja urada za finance in splošne
s področja dela Urada za finance in splošne zadeve
zadeve

Lokacija,
št. sobe
Seidlova c.1,
II. nadstropje,
soba št. 45

URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Zap. št.

2.

Osebno ime pooblaščene
uradne osebe
dr. Jana BOLTA SAJE

Naziv delovnega mesta
vodja urada za družbene
dejavnosti

Pooblastilo-področje
s področja dela Urada za družbene dejavnosti

Lokacija,
št. sobe
Seidlova c.1,
II. nadstropje,
soba št. 32

URAD ZA PROSTOR IN RAZVOJ
Zap. št.

3.

Osebno ime pooblaščene
uradne osebe
dr. Iztok KOVAČIČ

Naziv delovnega mesta

Pooblastilo-področje

Lokacija,
št. sobe

vodja urada za prostor in razvoj s področja dela Urada za prostor in razvoj

Seidlova c.1,
I. nadstropje,
soba št. 14

vodja oddelka za okolje in prostor s področja dela Oddelka za okolje in prostor

Seidlova c.1,
I. nadstropje,
soba št. 26

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
4.

Mojca TAVČAR,
univ. dipl. inž. geod.

ODDELEK ZA INVESTICIJE
Zap. št.

5.

Osebno ime pooblaščene
uradne osebe
Franci STARBEK,
.dipl. inž. gradb.

Naziv delovnega mesta

univ

vodja oddelka za investicije

Pooblastilo-področje
s področja dela Oddelka za investicije

Lokacija,
št. sobe
Seidlova c.1,
I. nadstropje,
soba št. 13

ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE
Zap. št.

6.

Osebno ime pooblaščene
uradne osebe
Stanislava BJELAJAC,
univ. dipl. prav.

Naziv delovnega mesta

Pooblastilo-področje

vodja oddelka za premoženjske
s področja dela Oddelka za premoženjske zadeve
zadeve

Lokacija,
št. sobe
Seidlova c.1,
I. nadstropje,
soba št. 4

ODDELEK ZA PROMET IN MOBILNOST
Zap. št.

7.

Osebno ime pooblaščene
uradne osebe
Miloš DULAR,
univ. dipl. inž. geod.

Naziv delovnega mesta
vodja oddelka za promet in
mobilnost

Pooblastilo-področje
s področja dela Oddelka za promet in mobilnost

Lokacija,
št. sobe
Seidlova c.1,
I. nadstropje,
soba št. 9

POOBLAŠČENE OSEBE ZA VODENJE POSAMEZNIH DEJANJ V UPRAVNIH POSTOPKIH PRED IZDAJO ODLOČBE NA PRVI
STOPNJI (na podlagi 67. in 68. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), prvega odst. 30. čl. Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/09 popr.), 8/10 in 82/13)):
URAD ZA FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE
Zap. št.

Osebno ime pooblaščene
uradne osebe

1.

Silva VOVKO,
spec. javne uprave

2.

Petra BUDJA,
dipl. ekon.

Pooblastilo-področje

Naziv delovnega mesta

Seidlova c.1,
II. nadstropje,
soba št. 42
pred izdajo soglasij oz. odločb po Odloku o občinskih cestah, Odloku o Seidlova c.1,
ureditvi cestnega prometa v MONM, Zakonu o cestah in Zakonu o
I. nadstropje,
varnosti cestnega prometa
soba št. 7

podsekretar za kadrovske zadeve iz delovnega razmerja
višji svetovalec za krajevne
skupnosti

Lokacija,
št. sobe

URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Zap. št.

3.

4.

Osebno ime pooblaščene
uradne osebe
Tončka NOVAK,
univ. dipl. soc. del.

mag.Sandra BORŠIĆ,
univ.dipl.soc.anal.smeri

5.

mag.Mateja JERIČ,
mag. znanosti

6.

Ivica MENGER,
univ. dipl. ekon.

7.

Suzana POTOČAR,
mag. ekon. in posl. ved

Naziv delovnega mesta
podsekretar za šolstvo in
izobraževanje

podsekretar za kulturo

podsekretar za zdravstvo in
socialno varstvo

višji svetovalec za šport in
mladino
višji svetovalec za predšolsko
vzgojo

Pooblastilo-področje
za povračilo stroškov prevozov učencev v osnovno šolo

Lokacija,
št. sobe
Seidlova c.1,
II. nadstropje,
soba št. 32

o zaščiti spomenika; o ugotovitvi javne koristi, o ugotavljanju
predkupne pravice na spomeniku; o predhodnem mnenju o podelitvi
statusa društva, ki deluje v javnem interesu; o določitvi društev, ki
uresničujejo javni interes na področju kulture, na podlagi javnih
razpisov na področju kulture

Seidlova c.1,
II. nadstropje,
soba št. 35

za dodelitev enkratnih občinskih denarnih pomoči občanom;
vodenje postopkov pri dodeljevanju o podeljevanju koncesije na
primarni zdravstveni ravni; za dovoljenje za izkop in prenos
posmrtnih ostankov pokojnikov

Seidlova c.1,
II. nadstropje,
soba št. 35

javni razpisi za področje športa

Seidlova c.1,
II. nadstropje,
soba št. 34

o podeljevanju koncesij za opravljanje predšolske dejavnosti

Seidlova c.1,
II. nadstropje,
soba št. 34

URAD ZA PROSTOR IN RAZVOJ
Zap. št.

Osebno ime pooblaščene
uradne osebe

Naziv delovnega mesta

Pooblastilo-področje

Lokacija,
št. sobe

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

podsekretar za prostorsko
načrtovanje

za pripravo lokacijskih informacij, potrdil o namenski rabi prostora, o
pogojih za spreminjanje meje parcele in drugih potrdil s področja dela
Oddelka za okolje in prostor, za vodenje postopkiv za izdajanje soglasij
za spreminjanje meje parcele, zastopanje MONM v postopkih izdaje
gradbenih dovoljenj po Gradbenem zakonu
za pripravo lokacijskih informacij, potrdil o namenski rabi prostora, o
pogojih za spreminjanje meje parcele in drugih potrdil s področja dela
Oddelka za okolje in prostor, vodenje postopkov izdaje dovoljenja za
začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, vodenje postopkov
izdaje odločb za povračilo stroškov izdaje nadomestnih osebnih
dokumentov, za vodenje postopkiv za izdajanje soglasij za
spreminjanje meje parcele, zastopanje MONM v postopkih izdaje
gradbenih dovoljenj po Gradbenem zakonu

Seidlova c.1,
I. nadstropje,
soba št. 26

8.

Izidor JERALA,
univ. dipl. inž. kraj. arhit.

9.

mag.Lidija PLUT,
mag.znanosti

podsekretar za pripravo
prostorskih aktov in upravne
postopke

10.

Igor MERLIN,
univ. dipl. inž. arh.

višji svetovalec za prostrosko
načrtovanje

za pripravo lokacijskih informacij, potrdil o namenski rabi prostora, o
pogojih za spreminjanje meje parcele in drugih potrdil s področja
dela Oddelka za okolje in prostor

višji svetovalec za prostorsko
načrtovanje

za pripravo lokacijskih informacij, potrdil o namenski rabi prostora, o
Seidlova c.1,
pogojih za spreminjanje meje parcele in drugih potrdil s področja dela
I.
nadstropje,
Oddelka za okolje in prostor, za vodenje postopkiv za izdajanje soglasij
soba
št. 17
za spreminjanje meje parcele, zastopanje MONM v postopkih izdaje
gradbenih dovoljenj po Gradbenem zakonu

11.

Melita MUREN,
univ. dipl. inž. arh.

12.

Janja NOVOSEL
BREŠČAK,
univ. dipl. geog.

višji svetovalec za pripravo
prostorskih aktov

13.

Irena ZALETELJ,
univ. dipl. inž. kraj. arhit.

višji svetovalec za pripravo
prostorskih aktov

za pripravo lokacijskih informacij, potrdil o namenski rabi prostora, o
pogojih za spreminjanje meje parcele in drugih potrdil s področja dela
Oddelka za okolje in prostor, za vodenje postopkov za izdajanje
soglasij za spreminjanje meje parcele, zastopanje MONM v postopkih
izdaje gradbenih dovoljenj po Gradbenem zakonu
za pripravo lokacijskih informacij, potrdil o namenski rabi prostora, o
pogojih za spreminjanje meje parcele in drugih potrdil s področja dela
Oddelka za okolje in prostor, vodenje postopkov izdaje dovoljenja za
začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, za vodenje
postopkov za izdajanje soglasij za spreminjanje meje parcele,
zastopanje MONM v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj po
Gradbenem zakonu

Seidlova c.1,
I. nadstropje,
soba št. 18

Seidlova c.1,
I. nadstropje,
soba št. 19

Seidlova c.1,
I. nadstropje,
soba št. 18

Seidlova c.1,
I. nadstropje,
soba št. 17

14.

Tomaž PRAZNIK,
univ. dipl. inž. agr.

višji svetovalec za pripravo
prostorskih aktov

15.
Viktorija TEKSTOR,
univ. dipl. inž. arh.

višji svetovalec za pripravo
prostorskih aktov

za pripravo lokacijskih informacij, potrdil o namenski rabi prostora, o
pogojih za spreminjanje meje parcele in drugih potrdil s področja dela
Oddelka za okolje in prostor, vodenje postopkov izdaje dovoljenja za
začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, za vodenje
postopkov za izdajanje soglasij za spreminjanje meje parcele,
zastopanje MONM v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj po
Gradbenem zakonu

Seidlova c.1,
I. nadstropje,
soba št. 16

za pripravo lokacijskih informacij, potrdil o namenski rabi prostora, o
pogojih za spreminjanje meje parcele in drugih potrdil s področja dela
Oddelka za okolje in prostor, za vodenje postopkov za izdajanje
soglasij za spreminjanje meje parcele, zastopanje MONM v postopkih
izdaje gradbenih dovoljenj po Gradbenem zakonu

Seidlova c.1,
I. nadstropje,
soba št. 20

ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE
vodja Oddelka za premoženjske vodenje upravnih postopkov na I. stopnji iz pristojnosti Oddelka za
premoženjske zadeve
zadeve

16.

Stanislava BJELAJAC,
univ. dipl. prav.

17.

Mojca LENASSI
MALNARIČ,
univ. dipl. prav.

18.

Vanja AŠ,
univ.dipl.inž.geod.

višji svetovalec za premoženjske vodenje upravnih postopkov na I. stopnji iz pristojnosti Oddelka za
premoženjske zadeve
zadeve

19.

Mirajana VARDIJAN,
univ. dipl. ekon.

višji svetovalec za premoženjske vodenje upravnih postopkov na I. stopnji iz pristojnosti Oddelka za
premoženjske zadeve
zadeve

20.

Vera VESELY,
univ. dipl. inž. kmet. polj.
usmer.

21.

podsekretar za premoženjske
zadeve

vodenje upravnih postopkov na I. stopnji iz pristojnosti Oddelka za
premoženjske zadeve

višji svetovalec na področju
kmetijstva

vodenje upravnih postopkov na I. stopnji iz pristojnosti Oddelka za
premoženjske zadeve

Helena BRULC,
spec. managem.

višji svetovalec za komunalni
prispevek

vodenje upravnih postopkov na I. stopnji iz pristojnosti Oddelka za
premoženjske zadeve

22.

Mojca KUŽNIK,
spec. maneg.

višji svetovalec za komunalni
prispevek

vodenje upravnih postopkov na I. stopnji iz pristojnosti Oddelka za
premoženjske zadeve

23.

Simona PAVLIČ, dipl. ekon.

višji svetovalec za gospdarske
javne službe

vodenje upravnih postopkov na I. stopnji iz pristojnosti Oddelka za
premoženjske zadeve

Seidlova c.1,
I. nadstropje,
soba št. 4
Seidlova c.1,
I. nadstropje,
soba št. 4
Seidlova c.1,
I. nadstropje,
soba št. 3
Seidlova c.1,
I. nadstropje,
soba št. 3
Seidlova c.1,
I. nadstropje,
soba št. 21
Seidlova c.1,
I. nadstropje,
soba št. 23
Seidlova c.1,
I. nadstropje,
soba št. 23
Seidlova c.1,
I. nadstropje,
soba št. 23

ODDELEK ZA INVESTICIJE

24.

Darja PLANTAN,
univ. dipl. inž. gradb.

25.

Nataša ENGEL,
dipl. ekon.

podsekretar za investicije

višji svetovalec za investicije

za javne razpise za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v
starem mestnem jedru Novega mesta v letu 2018; za javne razpise za
sofinanciranje obnove stavbnih pročelij v delu starega mestnega jedra
Novega mesta; za javne razpise za subvencioniranje rekonstrukcije in
gradnje novih stanovanj mladim investitorjem na območju Novega
mesta v letih 2017/2018

Seidlova c.1,
I. nadstropje,
soba št. 24

o dodelitvi sredstev občanom za subvencioniranje malih čistilnih
naprav

Seidlova c.1,
II. nadstropje,
soba št. 37

ODDELEK ZA PROMET IN MOBILNOST

26.

mag. Janez ZORE

podsekretar za promet

vodenje upravnih postopkov na I. stopnji iz pristojnosti Oddelka za
promet in mobilnost

Seidlova c.1,
I. nadstropje,
soba št. 10

27.

Jure DUH,
dipl. inž. teh. prom.

višji svetovalec za promet

vodenje upravnih postopkov na I. stopnji iz pristojnosti Oddelka za
promet in mobilnost

Seidlova c.1,
I. nadstropje,
soba št. 8

28.

Mladen GORŠE,
univ. dipl. inž. gradb.

višji svetovalec za promet

vodenje upravnih postopkov na I. stopnji iz pristojnosti Oddelka za
promet in mobilnost

Seidlova c.1,
II. nadstropje,
soba št. 39

29.

Aleš BERGER,
športne vzgoje

višji svetovalec za promet

vodenje upravnih postopkov na I. stopnji iz pristojnosti Oddelka za
promet in mobilnost

Seidlova c.1,
I. nadstropje,
soba št. 10

30.

Mirko GRAHEK,
dipl. inž. gradb.

višji svetovalec za občinske ceste

vodenje upravnih postopkov na I. stopnji iz pristojnosti Oddelka za
promet in mobilnost

Seidlova c.1,
I. nadstropje,
soba št. 1

31.

Nataša ŠTERN,
dipl. ekon.

višji svetovalec za ceste

vodenje upravnih postopkov na I. stopnji iz pristojnosti Oddelka za
promet in mobilnost

Seidlova c.1,
I. nadstropje,
soba št. 5

prof.

URAD ZA FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE
Zap. št.

1.

Osebno ime pooblaščene
uradne osebe
Aleš KURETIČ,
mag. družb. inf.

2.

Andrejka BERUS,
uprav. organ.

3.

Klavdija TURK,
dipl. ekon.

Naziv delovnega mesta

Pooblastilo-področje

podsekretar za arhiv in upravno
naloge vodje glavne pisarne
poslovanje

dipl.

v zvezi z odpiranjem pošte v fizični in elektronski obliki; dajanje
podatkov iz zadev, dosjejev in dokumentov ter drugih obvestil;
vijšji setovalec za upravno
evidentiranje dokumentov; dodeljevanje zadev in dokumentov;
poslovanje
sprejemanje vlog in vlog na zapisnik; prevzemanje oziroma
sprejemanje pošte v fizični obliki, v elektronski obliki
v zvezi z odpiranjem pošte v fizični in elektronski obliki; dajanje
podatkov iz zadev, dosjejev in dokumentov ter drugih obvestil;
strokovni sodelavec VII/2-II - za
evidentiranje dokumentov; dodeljevanje zadev in dokumentov;
arhiv in upravno poslovanje
sprejemanje vlog in vlog na zapisnik; prevzemanje oziroma
sprejemanje pošte v fizični obliki, v elektronski obliki

4.

Danijel PETERLIN,
višji upravni delavec

strokovni sodelavec VI

5.

Mojca ZUPANČIČ,
gimn. mat.

strokovni sodelavec V

v zvezi z odpiranjem pošte v fizični in elektronski obliki; dajanje
podatkov iz zadev, dosjejev in dokumentov ter drugih obvestil;
evidentiranje dokumentov; dodeljevanje zadev in dokumentov;
sprejemanje vlog in vlog na zapisnik; prevzemanje oziroma
sprejemanje pošte v fizični obliki, v elektronski obliki
v zvezi z odpiranjem pošte v fizični in elektronski obliki; dajanje
podatkov iz zadev, dosjejev in dokumentov ter drugih obvestil;
evidentiranje dokumentov; dodeljevanje zadev in dokumentov;
sprejemanje vlog in vlog na zapisnik; prevzemanje oziroma
sprejemanje pošte v fizični obliki, v elektronski obliki

Lokacija,
št. sobe

Seidlova c.1,
pritličje

Seidlova c.1,
pritličje

Seidlova c.1,
pritličje

Seidlova c.1,
pritličje

Seidlova c.1,
pritličje

ORGAN OBČINSKE UPRAVE
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA
Zap. št.

Osebno ime pooblaščene
uradne osebe

Naziv delovnega mesta

Pooblastilo-področje

Lokacija,
št. sobe

vodja skupne občinske uprave

za obravnavo prispelih zahtev za sodno varstvo in pritožb zoper akte v
vseh zadevah iz pristojnosti inšpektorata

Topliška
cesta 2

inšpektor svetnik

za obravnavo prispelih zahtev za sodno varstvo in pritožb zoper akte v
vseh zadevah iz pristojnosti inšpektorata

Topliška
cesta 2

v zvezi s prekrški iz pristojnosti občinskega redarstva

Topliška
cesta 2

33.

Peter JUDEŽ,
univ. dipl. inž. prom.

34.

Martina Ana
VRHOVNIK HENČIČ,
mag.ekon. in posl.ved

35.

Maja MERVAR;
univ.dipl.prav.

36.

Jani PERŠE,
ekonom.-kom. tehnik

občinski redar

v zvezi s pristojnostmi mestnega redarstva

Topliška
cesta 2

37.

Denis KOVAČ,
kom. tehnik

občinski redar

v zvezi s pristojnostmi mestnega redarstva

Topliška
cesta 2

višji svetovalec za prekrškovne
zadeve

ekonom.-

Pregled se objavi na:
- oglasni deski v upravni stavbi Seidlova cesta 1
- spletni strani Mestne občine Novo mesto
Številka: 1000-2/2019-1 (409)
Datum: 3. 1. 2019

mag. Gregor Macedoni
župan

Poslano:
- vsem zaposlenim po elektronskem poslovnem sistemu
v Občinski upravi Mestne občine Novo mesto

