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Številka: 02101-03/2021 
Datum: 9.4.2021 
 
Na podlagi 319. člena Zakona o splošnem upravnem postopku Zakon o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 
175/20 – ZIUOPDVE) in 9. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20 in 
167/20) Občina Vodice objavlja 
 

SEZNAM URADNIH OSEB OBČINSKE UPRAVE OBČINE VODICE,  
KI SO POOBLAŠČENE ZA ODLOČANJE V UPRAVNIH ZADEVAH  

IN ZA VODENJE POSAMEZNIH DEJANJ V POSTOPKU PRED IZDAJO ODLOČBE 
 
Ime in priimek Strokovni naziv Uradniški naziv Pooblastilo 

Aco Franc 
ŠUŠTAR 

dipl. ekon. župan Občine Vodice 
za odločanje v upravnih zadevah na 2. stopnji 
iz pristojnosti občinske uprave Občine Vodice 

Majda PETERLIN univ. dipl. prav. 
direktor občinske 
uprave Občine Vodice 

za odločanje v upravnih zadevah na 1. stopnji 
s področja delovanja občinske uprave Občine 
Vodice 
ter 
za vodenje upravnih postopkov pred izdajo 
odločbe na 2. stopnji s področja delovanja 
občinske uprave Občine Vodice 

Miran SIRC univ. dipl. org. 

višji svetovalec I za 
komunalno 
infrastrukturo in 
gospodarske javne 
službe 

za vodenje upravnih postopkov pred izdajo 
odločb na 1. stopnji s področja komunalne 
infrastrukture in gospodarskih javnih služb 

Tatjana RESMAN univ. dipl. geogr. 
višja svetovalka I za 
prostorsko 
načrtovanje 

za vodenje upravnih postopkov pred izdajo 
odločb na 1. stopnji s področja prostorskega 
načrtovanja, pravnih, premoženjskih, 
gospodarskih in splošnih zadev 

Rado ČUK 
univ. dipl. teol. in 
dipl. ekon. 

višji svetovalec I za 
družbeno socialne 
dejavnosti in splošne 
zadeve 

za vodenje upravnih postopkov pred izdajo 
odločb na 1. stopnji s področja pravnih, 
premoženjskih, gospodarskih, družbeno 
socialnih in splošnih zadev 

 
Sara Špiletič 
 

univ. dipl. inž. vod. 
in kom.inž. 

svetovalka ll za 
komunalno 
infrastrukturo 

za vodenje vseh upravnih postopkov pred 
izdajo odločb na prvi stopnji s področja 
komunalne infrastrukture 

Naja DOBRUN univ. dipl. prav. 

svetovalka III za 
pravne, premoženjske 
in gospodarske 
zadeve 

za vodenje upravnih postopkov pred izdajo 
odločb na 1. stopnji s področja pravnih, 
premoženjskih in gospodarskih zadev 
ter 
za vodenje upravnih postopkov pred izdajo 
odločbe na 2. stopnji s področja delovanja 
občinske uprave Občine Vodice 

 
Seznam pooblaščenih uradnih oseb se objavi na spletni strani Občine Vodice. 
 
 

Aco Franc Šuštar, l.r. 
župan Občine Vodice 


