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Številka: 091-2/2023-6
Datum: 20. 04. 2023 

SEZNAM URADNIH OSEB 
POOBLAŠČENIH ZA ODLOČANJE V UPRAVNIH ZADEVAH IN 

ZA VODENJE POSAMEZNIH DEJANJ V POSTOPKU PRED IZDAJO ODLOČBE
 
 
Na podlagi 28. in 30. člena Zakona 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, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) so za odločanje v upravnih zadevah, in za vodenje posameznih dejanj v 
postopku pred izdajo odločbe pooblaščene naslednje osebe:

FINANČNI URAD PTUJ

 
Osebno ime

in
znanstveni ali strokovni 

naslov 

 
Uradniški naziv

 
Obseg pooblastila - področje dela

 
odločanje

vodenje 
postopka

pred izdajo 
odločbe

 
        mag. Janko Preac,
         mag. znanosti

višji finančni svetnik - v vseh upravnih zadevah iz pristojnosti FU Ptuj DA  

SEKTOR ZA DAVKE

 
Osebno ime

in
znanstveni ali strokovni 

naslov
 

 
Uradniški naziv

 
Obseg pooblastila - področje dela

 
odločanje

vodenje 
postopka

pred izdajo 
odločbe

 

        Tomislav Varjačić,
        univ. dipl. pravnik

višji finančni svetnik

- v vseh upravnih zadevah s področja dela Sektorja za 
davke

- o izrednih pravnih sredstvih iz pristojnost FU Ptuj
- v vseh upravnih zadevah iz pristojnosti FU Ptuj, v 

primeru odsotnosti ali zadržanosti direktorja FU Ptuj 
mag. Janka Preaca

DA  

- o izrednih pravnih sredstvih iz pristojnosti FU Ptuj v 
primeru odsotnosti ali zadržanosti Varjačić Tomislava

DALidija Šibila, 
         univ. dipl. pravnik

finančni svetnik
- v vseh upravnih zadevah iz pristojnosti FU Ptuj NE DA

Helena Jagodic Hohler,
            univ. dipl. pravnik

     finančni kontrolor 
     višji svetovalec II - v vseh upravnih zadevah z delovnega področja urada NE DA

ODDELEK ZA INFORMIRANJE IN REGISTER

 
Osebno ime

in
znanstveni ali strokovni 

naslov
 

 
Uradniški naziv

 
Obseg pooblastila - področje dela

 
odločanje

vodenje 
postopka

pred izdajo 
odločbe

 

Erika Pavalec,
  dipl. ekon.

finančni kontrolor 
višji svetovalec I

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja 
oddelka

NE DA

Anica Škrinjar,
   dipl. ekon.

finančni kontrolor 
višji svetovalec I

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja 
sektorja

NE DA

            Dragica Meznarič,
            ekonomski tehnik

referent II
- v enostavnih upravnih zadevah iz pristojnosti 

sektorja
NE DA

           Valerija Simonič,
          ekonomski tehnik

finančni kontrolor I
- v enostavnih upravnih zadevah iz pristojnosti 

sektorja
NE DA

             Milica Šinjur,
           upravni tehnik

referent II
- v enostavnih upravnih zadevah iz pristojnosti 

sektorja
NE DA

Simona Turnšek,
dipl. upr. org.

finančni kontrolor 
svetovalec II

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja 
oddelka

NE DA

Matjaž Zemljak,
dipl. ekon.

finančni kontrolor 
svetovalec  III

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja 
oddelka

NE DA
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ODDELEK ZA DDV IN DRUGO OBDAVČITEV

 
Osebno ime

in
znanstveni ali strokovni 

naslov

 
Uradniški naziv

 
Obseg pooblastila - področje dela

 
odločanje

vodenje 
postopka

pred izdajo 
odločbe

 
- s področja odmere obveznih dajatev pri prometu 

motornih vozil, razen odločanja v ponovnih postopkih, 
pritožbenih postopkih in postopkih v zvezi z izrednimi 
pravnimi sredstvi iz pristojnosti FU Ptuj

- s področja odmere davka na promet nepremičnin in 
dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi 
nepremičnin, razen odločanja v ponovnih postopkih, 
pritožbenih postopkih in postopkih v zvezi z izrednimi 
pravnimi sredstvi iz pristojnosti FU Ptuj

- s področja odmere davka na dediščine in darila, in sicer 
za primere oprostitev (I. dedni red) iz pristojnosti FU 
Ptuj

- v enostavnih zadevah (z odtisom štampiljke) s področja 
odmere davka na dediščine in darila, in sicer v 
zadevah, kjer prenos premoženja ni predmet 
obdavčitve z davkom na dediščine in darila iz 
pristojnosti FU Ptuj

DAmag. Suzana Bezjak,
mag. znanosti

finančni kontrolor 
višji svetovalec I

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja oddelka NE DA

- s področja odmere obveznih dajatev pri prometu 
motornih vozil, razen odločanja v ponovnih postopkih, 
pritožbenih postopkih in postopkih v zvezi z izrednimi 
pravnimi sredstvi iz pristojnosti FU Ptuj, in sicer v 
primeru odsotnosti ali zadržanosti vodje Oddelka za 
DDV in drugo obdavčitev

DAValerija Perkovič,
dipl. ekon.

finančni kontrolor višji 
svetovalec I

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja oddelka NE DA

mag. Maja Kolarič,
mag. znanosti

finančni kontrolor višji 
svetovalec II

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja oddelka NE DA

Katja Perko Vugrinec,
univ. dipl. ekon.

finančni kontrolor višji 
svetovalec I

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja oddelka NE DA

- v enostavnih zadevah (z odtisom štampiljke) s področja 
odmere davka na promet nepremičnin iz pristojnosti FU 
Ptuj

DAmag. Danica Koštomaj,
mag. znanosti

finančni kontrolor 
svetovalec I

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja oddelka NE DA

- v enostavnih zadevah (z odtisom štampiljke) s področja 
odmere davka na dediščine in darila, in sicer v 
zadevah, kjer prenos premoženja ni predmet 
obdavčitve z davkom na dediščine in darila iz 
pristojnosti FU Ptuj

DAKlementina Valenko,
dipl. ekon.

finančni kontrolor     
svetovalec I

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja oddelka NE DA

Tanja Voljč,
dipl. ekon.

finančni kontrolor višji 
svetovalec III

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja oddelka NE DA

- v enostavnih zadevah (z odtisom štampiljke) s področja 
odmere davka na promet nepremičnin iz pristojnosti FU 
Ptuj

DAAleksandra Rizman,
ekon. za anal. in plan.

finančni kontrolor 
svetovalec II

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja oddelka NE DA
- v enostavnih zadevah (z odtisom štampiljke) s področja 

odmere davka na promet nepremičnin iz pristojnosti FU 
Ptuj

DAUrška Horvat,
dipl. org. - menedžer

finančni kontrolor 
svetovalec specialist I

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja oddelka NE DA

Samuel Megla,
mag. medn. in dipl. študij

finančni kontrolor 
svetovalec specialist I

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja oddelka NE DA

Jasna Marčič,
dipl. varstvoslovec

finančni kontrolor višji 
svetovalec III

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja oddelka NE DA

Andreja Sajič,
dipl. org. – menedžer

finančni kontrolor 
svetovalec specialist II

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja oddelka NE DA

Urška Glažar Novak,
mag. prava

finančni kontrolor 
svetovalec II

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja oddelka NE DA

Gregor Božič,
dipl. posl. inform.

finančni kontrolor  
svetovalec III

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja oddelka NE DA

Maja Krajnčič,
dipl. org. – menedžer

finančni  kontrolor  
svetovalec III

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja oddelka NE DA

Marina Zemljič
mag. ekon. in posl. ved

finančni kontrolor 
svetovalec III

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja oddelka NE DA

Silvija Roškar,
mag. ekon. in posl. ved

finančni kontrolor 
svetovalec III

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja oddelka NE DA

Veronika Vuk Vočanec, 
dipl. ekon.

finančni kontrolor 
svetovalec III

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja oddelka NE DA
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ODDELEK ZA DAVKE IN PRISPEVKE IZ POSLOVANJA

 
Osebno ime

in
znanstveni ali strokovni 

naslov
 

 
Uradniški naziv

 
Obseg pooblastila - področje dela

 
odločanje

vodenje 
postopka

pred izdajo 
odločbe

 

- o zahtevkih za oprostitev plačila davčnega 
odtegljaja na podlagi določb mednarodnih pogodb 
o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka iz 
pristojnosti FU Ptuj

DA
Suzana Petrovič,

dipl. ekon.
finančni kontrolor višji 

svetovalec I
- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja 

oddelka
NE DA

Majda Braček,
dipl. ekon.

finančni kontrolor višji 
svetovalec III

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja 
oddelka 

NE DA

Marija Lorenčič,
dipl. ekon.

finančni kontrolor 
svetovalec specialist I

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja 
oddelka 

NE DA

Petra Šegula,
dipl. ekon.

finančni kontrolor 
svetovalec specialist II

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja 
oddelka 

NE DA

Nada Hribar,
ekon. za org. OZD

finančni kontrolor 
svetovalec III

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja 
oddelka 

NE DA

Sebastjan Ploj,
dipl. ekon.

finančni kontrolor 
svetovalec specialist II

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja 
oddelka 

NE DA

Helena Kovačec,
ekonomski tehnik

referent II
- v enostavnih upravnih zadevah z delovnega 

področja oddelka 
NE DA

Marjeta Sok,
ekonomski tehnik

referent II
- v enostavnih upravnih zadevah z delovnega 

področja oddelka 
NE DA

Mojca Ljubec,
mag. prava in manag. nepr.

finančni kontrolor 
svetovalec II

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja 
oddelka

NE DA

Anita Božič,
dipl. upr. org.

finančni kontrolor 
svetovalec specialist I

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja 
oddelka 

NE DA

Anita Vodušek,
dipl. ekon.

finančni kontrolor 
svetovalec specialist  I

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja 
oddelka

NE DA

ODDELEK ZA DOHODNINO IN PRISPEVKE FIZIČNIH OSEB

 
Osebno ime

in
znanstveni ali strokovni 

naslov
 

 
Uradniški naziv

 
Obseg pooblastila - področje dela

 
odločanje

vodenje 
postopka

pred izdajo 
odločbe

 

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja 
oddelka

NE DA

Marko Zemljič,
univ. dipl. pravnik

finančni kontrolor višji 
svetovalec II

- o izrednih pravnih sredstvih iz pristojnosti FU Ptuj 
v primeru odsotnosti ali zadržanosti Varjačić 
Tomislava, ob istočasni odsotnosti ali zadržanosti 
Šibila Lidije

DA

Mirjana Ivanuša,
dipl. ekon.

finančni kontrolor višji 
svetovalec I

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja 
oddelka 

NE DA

Vesna Šegula,
univ. dipl. ekon.

finančni kontrolor višji 
svetovalec I

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja 
oddelka 

NE DA

Ana Murko,
pravnik

finančni kontrolor 
svetovalec specialist I

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja 
oddelka 

NE DA

Marjanca Braček,
ekon. za anal. in plan.

finančni kontrolor 
svetovalec specialist I

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja 
oddelka 

NE DA

Tanja Skaza,
dipl. ekon.

finančni kontrolor 
svetovalec I

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja 
oddelka 

NE DA

Irena Petrić,
univ. dipl. pravnik

finančni kontrolor višji 
svetovalec III

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja 
oddelka 

NE DA

Marta Steiner,
ekon. za anal. in plan.

višji finančni kontrolor 
specialist I

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja 
oddelka 

NE DA

Petra Žorman Kukovec,
mag. ekon. in posl. ved

finančni kontrolor višji 
svetovalec III

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja 
oddelka 

NE DA

Sanja Cesar,
dipl. ekon.

finančni kontrolor 
svetovalec III

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja 
oddelka 

NE DA

Mateja Majal,
mag. prava

finančni kontrolor 
svetovalec III

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja 
oddelka

NE DA

Anja Rajher, 
mag. ekon. in posl. ved

finančni kontrolor 
svetovalec III

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja 
oddelka 

NE DA

Hana Kosi, 
mag. prava

finančni kontrolor 
svetovalec III

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja 
oddelka 

NE DA

Teja Herga, 
dipl. ekon.

finančni kontrolor 
svetovalec III

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja 
oddelka 

NE DA
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SEKTOR ZA NADZOR

 
Osebno ime

in
znanstveni ali strokovni 

naslov
 

 
Uradniški naziv

 
Obseg pooblastila - področje dela

 
odločanje

vodenje 
postopka

pred izdajo 
odločbe

 

Franjo Levstik,
univ. dipl. ekon.

inšpektor svetnik - inšpekcijski nadzor DA

mag. Edi Brlek,
mag. znanosti

višji finančni 
inšpektor I

- inšpekcijski nadzor DA

mag. Tadeja Kelc,
mag. znanosti

višji finančni 
inšpektor I

- inšpekcijski nadzor DA

Milena Leskovar, 
dipl. ekon.

višji finančni 
inšpektor I

- inšpekcijski nadzor DA

Simona Malger, 
dipl. ekon.

višji finančni 
inšpektor I

- inšpekcijski nadzor DA

Mira Mendaš,
dipl. ekon.

višji finančni 
inšpektor III

- inšpekcijski nadzor DA

mag. Valerija Šic,
mag. znanosti

višji finančni 
inšpektor I

- inšpekcijski nadzor DA

Darinka Palčar, 
univ. dipl. pravnik

višji finančni 
inšpektor I

- inšpekcijski nadzor DA

SEKTOR ZA IZVRŠBO

 
Osebno ime

in
znanstveni ali strokovni 

naslov
 

 
Uradniški naziv

 
Obseg pooblastila - področje dela

 
odločanje

vodenje 
postopka

pred izdajo 
odločbe

 

- s področja davčne izvršbe – podpisovanje sklepov 
davčne izvršbe, vključno s podpisovanjem seznamov 
izvršilnih naslovov, razen sklepov izdanih v ponovnih 
postopkih, pritožbenih postopkih in postopkih v zvezi 
z izrednimi pravnimi sredstvi iz pristojnosti FU Ptuj

DA

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja 
sektorja

NE DA
Boris Krklec,

mag. managementa
finančni svetnik

- v vseh upravnih zadevah iz pristojnosti FU Ptuj, v 
primeru odsotnosti ali zadržanosti direktorja FU Ptuj 
mag. Janka Preaca, ob istočasni odsotnosti ali 
zadržanosti Tomislava Varjačića

DA

Milan Kukovec,
univ. dipl. pravnik

finančni izterjevalec 
višji svetovalec I

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja urada NE DA

Marko Grobelnik,
dipl. ekon.

finančni izterjevalec 
svetovalec specialist I

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja 
sektorja

NE DA

Klementina Purg,
dipl. uprav. org.

finančni izterjevalec 
višji svetovalec II

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja 
sektorja

NE DA

Sebastjan Jambriško,
univ. dipl. ekon.

finančni izterjevalec 
višji svetovalec III

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja 
sektorja

NE DA

Aleksander Čeh,
strojni tehnik

finančni izterjevalec I
- v enostavnih upravnih zadevah z delovnega področja 

sektorja
NE DA

Tomaž Toplak,
strojni tehnik

finančni izterjevalec I
- v enostavnih upravnih zadevah z delovnega področja 

sektorja
NE DA

Tanja Vrabl,
poslovni tehnik

finančni izterjevalec I
- v enostavnih upravnih zadevah z delovnega področja 

sektorja
NE DA

Darinka Sitar,
ekon. za anal. in plan

višji referent I
- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja 

sektorja
NE DA

Miran Muheljić,
univ. dipl. soc.

finančni izterjevalec 
višji svetovalec II

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja 
sektorja

NE DA

Saša Šterbal, 
univ. dipl. pravnik

finančni izterjevalec 
svetovalec III

- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja 
sektorja

NE DA

SLUŽBA ZA SPLOŠNE ZADEVE

Urban Ovčar,
univ. dipl. ekon.

višji svetovalec I
- v vseh upravnih zadevah z delovnega področja 

urada
NE DA

mag. Janko Preac, 
                                                  direktor
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