
 

 

 
 

Delovno mesto Zaposleni Vodenje postopkov 

predsednik uprave mag. Valentin Hajdinjak odločanje v upravnih zadevah na II. stopnji 

članica uprave mag. Romana Fišer odločanje v upravnih zadevah na II. stopnji 

član uprave Boštjan Rigler odločanje v upravnih zadevah na II. stopnji 

član uprave dr. Peter Gašperšič odločanje v upravnih zadevah na II. stopnji 

vodja službe David Vatovec 
vodenje upravnih postopkov na področju 
cestninjenja na I. stopnji 

vodja oddelka II Saša Todorović 
vodenje upravnih postopkov na področju 
cestninjenja na I. stopnji 

višji referent Albert Koščak 
vodenje upravnih postopkov na področju 
cestninjenja na I. stopnji 

višji referent Helena Černač Tavčar 
vodenje upravnih postopkov na področju 
cestninjenja na I. stopnji 

višji referent Ivana Trček 
vodenje upravnih postopkov na področju 
cestninjenja na I. stopnji 

višji referent Marina Detiček 
vodenje upravnih postopkov na področju 
cestninjenja na I. stopnji 

referent Andreja Durič 
vodenje upravnih postopkov na področju 
cestninjenja na I. stopnji 

 

Seznam uradnih oseb 
pooblaščenih za odločanje ali 
vodenje pravnih postopkov 



  

 

                                                                             S T R A N        2 OD 3 

referent Judita Foltyn 
vodenje upravnih postopkov na področju 
cestninjenja na I. stopnji 

vodja izmen v cestninskem 
sistemu 

Aleš Soršak 
vodenje upravnih postopkov na področju 
cestninjenja na I. stopnji 

vodja izmen v cestninskem 
sistemu 

Gorazd Kirbiš 
vodenje upravnih postopkov na področju 
cestninjenja na I. stopnji 

vodja izmen v cestninskem 
sistemu 

Jasna Ferfila 
vodenje upravnih postopkov na področju 
cestninjenja na I. stopnji 

vodja izmen v cestninskem 
sistemu 

Jože Tršovec 
vodenje upravnih postopkov na področju 
cestninjenja na I. stopnji 

vodja izmen v cestninskem 
sistemu 

Vili Kmetec 
vodenje upravnih postopkov na področju 
cestninjenja na I. stopnji 

administrator v 
cestninskem sistemu 

Branka Ražem 
vodenje upravnih postopkov na področju 
cestninjenja na I. stopnji 

administrator v 
cestninskem sistemu 

Dejan Negro 
vodenje upravnih postopkov na področju 
cestninjenja na I. stopnji 

administrator v 
cestninskem sistemu 

Franc Jager 
vodenje upravnih postopkov na področju 
cestninjenja na I. stopnji 

administrator v 
cestninskem sistemu 

Irena Kovačič 
vodenje upravnih postopkov na področju 
cestninjenja na I. stopnji 

administrator v 
cestninskem sistemu 

Lejla Agić 
vodenje upravnih postopkov na področju 
cestninjenja na I. stopnji 

administrator v 
cestninskem sistemu 

Mateja Verbič 
vodenje upravnih postopkov na področju 
cestninjenja na I. stopnji 

administrator v 
cestninskem sistemu 

Melita Gider 
vodenje upravnih postopkov na področju 
cestninjenja na I. stopnji 

administrator v 
cestninskem sistemu 

Robert Slana 
vodenje upravnih postopkov na področju 
cestninjenja na I. stopnji 
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administrator v 
cestninskem sistemu 

Silva Milar 
vodenje upravnih postopkov na področju 
cestninjenja na I. stopnji 

administrator v 
cestninskem sistemu 

Sonja Somek 
vodenje upravnih postopkov na področju 
cestninjenja na I. stopnji 

specialist področja mag. Nataša Kovše 
vodenje upravnih postopkov na področju 
upravljanja na I. stopnji 

vodja oddelka  Matej Murn 
vodenje upravnih postopkov na področju 
upravljanja na I. stopnji 

 


