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ŽUPAN  

www.prebold.si, e-naslov: obcina@prebold.si 

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 

telefon: 03 703 64 00, faks: 03 703 64 05 

 

 

 

OBČINA PREBOLD 

Številka: 021-21/2020 

Datum:   3.8.2020 

 

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 9. členom 

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

 

SEZNAM URADNIH OSEB OBČINSKE UPRAVE OBČINE PREBOLD, KI SO 

POOBLAŠČENE ZA ODLOČANJE V UPRAVNIH ZADEVAH IN ZA VODENJE 

POSAMEZNIH DEJANJ V POSTOPKU PRED IZDAJO ODLOČBE 

 

I. Pooblaščene uradne osebe za odločanje o upravnih zadevah na drugi stopnji iz 

izvirne pristojnosti samoupravne lokalne skupnosti (po 1. odstavku 233. člena Zakona 

o splošnem upravnem postopku in 67. členu Zakona o lokalni samoupravi): 

Vinko Debelak, župan Občine Prebold 

 

II. Pooblaščene uradne osebe za odločanje o upravnih zadevah na prvi stopnji (po 28. in 

30. členu Zakona o splošnem upravnem postopku in 67. členu Zakona o lokalni 

samoupravi): 

 

- Tjaša Skočaj Klančnik, tajnik Občine Prebold: pooblastilo za odločanje v upravnih 

zadevah in vodenje upravnih postopkov na 1. stopnji za zadeve iz pristojnosti 

občinske uprave in za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe. 

 

III. Pooblaščene uradne osebe za vodenje upravnih postopkov na 1. stopnji in za 

vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe (po 28. in 30. členu 

Zakona o splošnem upravnem postopku in 67. členu Zakona o lokalni samoupravi): 

 

- Anton Vesolak, Višji svetovalec za gospodarstvo: pooblastilo za vodenje upravnih 

postopkov na 1. stopnji za zadeve iz pristojnosti občinske uprave in za vodenje 

posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe. 

 

- Metka Šribar, Višja svetovalka za varstvo okolja, prostorsko planiranje, 

gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in turizem: pooblastilo za vodenje upravnih 

postopkov na 1. stopnji za zadeve iz pristojnosti občinske uprave in za vodenje 

posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe. 

 

- Vanja Čeligoj Zajšek, Višja svetovalka za splošne pravne zadeve in 

negospodarstvo: pooblastilo za vodenje upravnih postopkov na 1. stopnji za zadeve 

iz pristojnosti občinske uprave in za vodenje posameznih dejanj v postopku pred 

izdajo odločbe. 

 

- Simon Jan, Višji svetovalec za gospodarske javne službe: pooblastilo za vodenje 

upravnih postopkov na 1. stopnji za zadeve iz pristojnosti občinske uprave in za 

vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe. 
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Seznam se objavi na spletni strani Občine Prebold, v katalogu informacij javnega 

značaja, na pogled pa je na voljo v prostorih občinske uprave Občine Prebold. 

 

 Župan Občine Prebold 

Vinko Debelak, l.r. 
 


