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Številka: 020-0001/2011-19 

Datum: 03.01.2018 

 

 

Župan Občine Prevalje objavlja na podlagi 319. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 

126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010) in 11. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Ur.l. RS, št. 20/2005, 

106/2005, 30/2006, 86/2006, 32/2007, 63/2007, 115/2007 (122/2007 popr.), 31/2008, 35/2009, 58/2010, 101/2010) naslednji 

 

 

SEZNAM URADNIH OSEB 
 

 

Seznam uradnih oseb obsega podatke o osebah, ki so v občinski upravi Občine Prevalje pooblaščene za odločanje in vodenje postopkov v 

posameznih zadevah z delovnega področja občinske uprave. 

 

Naslov: Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje 

Spletna stran: www.prevalje.si 

Uradni elektronski naslov: občina@prevalje.si 

 

I. UPRAVNI POSTOPEK NA I. STOPNJI 

 

Osebno ime uradne 

osebe 

Naziv 

uradne 

osebe 

Strokovni ali 

znanstveni 

naslov 

Obseg pooblastila telefon 

Danilo VUTE Tajnik  univ.dipl.org. Pooblastilo za vodenje in odločanje v vseh upravnih 

zadevah 

02 82 46 114 

Emilija IVANČIČ Višja 

svetovalka I. 

univ.dipl.prav. Pooblastilo za vodenje in odločanje za izdajo: 

- Odločbe o odmeri komunalnega prispevka,  

- postopek v zvezi z odmero NUSZ, 

- Odločbe o ukinitvi javnega dobra, 

- Soglasja za promet z nepremičninami znotraj varovanih 

02 82 46 116 
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http://www.prevalje.si/
mailto:občina@prevalje.si


območij. 

Bernarda 

GRADIŠNIK 

Višja 

svetovalka I. 

Dipl.upr.org. Pooblastilo za vodenje in odločanje za izdajo: 

- Odločbe na področju stanovanjskih zadev, 

- Odločbe o občinskih taksah, 

- Dovoljenja za prekop ceste, 

- Dovoljenja za opravljanje del na občinski cesti, 

- Dovoljenja za opravljanje del ob občinski cesti, 

- Dovoljenja za začasno napeljevanje nadzemnih vodov 

in naprav čez občinsko cesto, 

- Soglasja za ureditev cestnega priključka, 

- Soglasja za poseg v varovalni pas ceste in zmanjšan 

odmik od občinskih posesti, 

- Dovoljenja za prevoz po občinskih cestah, na katerih 

je omejen prevoz tovornih vozil zaradi odjuge, 

- Dovoljenja za izredni prevoz, 

- Soglasja za pridobitev žičniških naprav čez občinske 

ceste, 

- Soglasja za odpiranje objektov (kamnoloma, 

peskokopa, glinokopa), 

- Soglasja za omejitve opravljanja del zunaj 

varovalnega pasu občinske ceste, 

- Sklep za omejitve opravljanja del zunaj varovanega 

pasu občinske ceste, 

- Sklep o prepovedi ali omejitvi prometa vseh ali 

posameznih vrst vozil na občinskih cestah, 

- Navodila za zagotavljanje plakatnih mest v času 

(vseh) volitev, 

- Odločbe o delni zapori občinske 

ceste/parkirišča/pločnika zaradi del ali prireditev na 

občinski cesti, 

- Odločbe o popolni zapori občinske 

ceste/parkirišča/pločnika zaradi del ali prireditev na 

občinski cesti, 

- Soglasje za postavljanje objektov iz 54. člena Odloka 

o občinskih cestah, 

02 82 46 122 



- Odločbe o postavitvi prometnih znakov, 

- Odločbe o postavitvi prometne signalizacije po 3. 

členu Odloka o ureditvi cestnega prometa  v Občini 

Ravne – Prevalje. 

JANJA 

SEKAVČNIK 

Svetovalka 

II. 

Dipl.inž.gradb. Pooblastilo za vodenje za izdajo: 

- Odločbe na področju stanovanjskih zadev, 

- Odločbe o občinskih taksah, 

- Dovoljenja za prekop ceste, 

- Dovoljenja za opravljanje del na občinski cesti, 

- Dovoljenja za opravljanje del ob občinski cesti, 

- Dovoljenja za začasno napeljevanje nadzemnih vodov 

in naprav čez občinsko cesto, 

- Soglasja za ureditev cestnega priključka, 

- Soglasja za poseg v varovalni pas ceste in zmanjšan 

odmik od občinskih posesti, 

- Dovoljenja za prevoz po občinskih cestah, na katerih 

je omejen prevoz tovornih vozil zaradi odjuge, 

- Dovoljenja za izredni prevoz, 

- Soglasja za pridobitev žičniških naprav čez občinske 

ceste, 

- Soglasja za odpiranje objektov (kamnoloma, 

peskokopa, glinokopa), 

- Soglasja za omejitve opravljanja del zunaj 

varovalnega pasu občinske ceste, 

- Sklep za omejitve opravljanja del zunaj varovanega 

pasu občinske ceste, 

- Sklep o prepovedi ali omejitvi prometa vseh ali 

posameznih vrst vozil na občinskih cestah, 

- Navodila za zagotavljanje plakatnih mest v času 

(vseh) volitev, 

- Odločbe o delni zapori občinske 

ceste/parkirišča/pločnika zaradi del ali prireditev na 

občinski cesti, 

- Odločbe o popolni zapori občinske 

ceste/parkirišča/pločnika zaradi del ali prireditev na 

02 82 46 117 



občinski cesti, 

- Soglasje za postavljanje objektov iz 54. člena Odloka 

o občinskih cestah, 

- Odločbe o postavitvi prometnih znakov, 

- Odločbe o postavitvi prometne signalizacije po 3. 

členu Odloka o ureditvi cestnega prometa  v Občini 

Ravne – Prevalje. 

mag. Marija 

OREŠNIK 

Višja 

svetovalka I. 

 

Mag. upravnih 

ved 

Pooblastilo za vodenje in odločanje: 

- Ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne 

pomoči, 

- Ugotavljanje upravičenosti do izredne socialne 

pomoči, 

- Ugotavljanje upravičenosti do enkratne denarne 

pomoči ob rojstvu otroka, 

- Povračila stroškov prevoza šoloobveznih otrok, 

- Ugotavljanje upravičenosti do dodatnih oprostitev pri 

zagotavljanju sredstev institucionalnega varstva, 

- Izdaja odločb o sofinanciranju programov in projektov 

izvajalcev na področjih kulture, športa, zdravstva in 

socialnega varstva, 

- Podaljšanja obratovalnega časa gostinskega obrata, 

- Potrditve obrazca za obratovalne čase gostinskih 

obratov, 

- Soglasij za prodajo izven poslovnih prostorov, 

- Odločb v zadevi sklenitve obveznega zdravstvenega 

zavarovanja. 

02 82 46 121 

Veronika ŠART Računovodja 

VII/2 

dipl.ekonomist / 02 82 46 115 

Barbara KRIČEJ Strokovni 

sodelavec VI 

 

računovodja Postopki v zvezi z odmero NUSZ. 02 82 46 128 

Mateja VOLER Poslovna 

sekretarka 

VI 

poslovni sekretar / 02 82 46 100 

 



 

 

 

 

II. UPRAVNI POSTOPEK NA II. STOPNJI 

 

Osebno ime uradne 

osebe 

Naziv 

uradne 

osebe 

Strokovni ali 

znanstveni 

naslov 

Obseg pooblastila telefon 

Danilo VUTE Tajnik  univ.dipl.politolog Pooblastilo za vodenje postopkov na II. stopnji (izvzeti 

so postopki, ki so jih v isti zadevi vodili ali odločali na 

prvi stopnji) 

02 82 46 114 

Emilija IVANČIČ Višja 

svetovalka I. 

univ.dipl.prav. Pooblastilo za vodenje postopkov na II. stopnji (izvzeti 

so postopki, ki so jih v isti zadevi vodili ali odločali na 

prvi stopnji) 

02 82 46 116 

Bernarda 

GRADIŠNIK 

Višja 

svetovalka I. 

Dipl.upr.org. Pooblastilo za vodenje postopkov na II. stopnji (izvzeti 

so postopki, ki so jih v isti zadevi vodili ali odločali na 

prvi stopnji) 

02 82 46 122 

 

     Župan Občine Prevalje: 

         dr. Matija TASIČ, l.r. 


