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Na podlagi 319. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 , 

105/06, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20) ter 9. člena Uredbe o upravnem poslovanju 

(Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20 in 172/21) objavljam naslednji 

 

 

SEZNAM POOBLAŠČENIH URADNIH OSEB ZA VODENJE IN ODLOČANJE V UPRAVNEM 

POSTOPKU V SKUPNI OBČINSKI UPRAVI OBČIN KOČEVJE, KOSTEL IN OSILNICA 

 

 

I. 

 

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA / 
področje 

Ime in 
priimek 
 

Izobrazba Funkcija / naziv 

Pooblastilo za odločanje 
 

za vsa področja Janko Kalinić univ. dipl. 
prav. 

vodja organa skupne 
občinske uprave SOU / 
inšpektor višji svetnik 

Pooblastilo za vodenje 
 

za področje upravljanja s 
stvarnim premoženjem 

Boštjan 
Ožanič 

dipl. var. Inž. višji svetovalec za 
stvarno premoženje 

za področje upravljanja s 
stvarnim premoženjem 

Renata 
Vidmar 

dipl. upr. org. višja svetovalka za 
stvarno premoženje 

za področje upravljanja s 
stvarnim premoženjem 

Brigita 
Špelko 

mag. medkult.  
manager 

višja svetovalka za 
stvarno premoženje 

za področje civilne zaščite Anka  
Beznik 

univ. dipl. org. 
dela 

višja svetovalka za 
civilno zaščito 

za področje urejanja prometa Ivan 
Marolt 

dipl. org. 
manager  

višji svetovalec za 
urejanje prometa  

za področje prostorskega 
načrtovanja 

Lidija Kavran 
Štrbac 

univ. dipl. inž. 
arh. 

višja svetovalka – 
občinska urbanistka 
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za področje prostorskega 
načrtovanja 

Jasmina 
Obrstar 

dipl. geog. in 
dipl. sociolog 

svetovalka za prostor 

za področje pravnih zadev Saša Vidmar 
Vesel 

mag. prav. višja svetovalka za 
pravne zadeve 

za področje informacij javnega 
značaja in varstva osebnih 
podatkov 

Tanja Žagar 
Majetić 

dipl. uprav. 
ved  

svetovalka za varstvo 
osebnih podatkov in 
informacije javnega 
značaja 

za področje dodeljevanja 
denarne pomoči za novorojene 

Darja Pinčič mag. var. svetovalka za upravno 
poslovanje 

 

 

II. 

Seznam pooblaščenih uradnih oseb se objavi na spletni strani SOU občin Kočevje, Kostel in 

Osilnica na www.kocevje.si . 

 

 

                                                                                 Janko Kalinić 

                                                                                 Vodja SOU 
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