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MESTNI SVET MESTNE OBCINE KRANJ 

Zadeva: Odlok 0 organizaciji in delovnem podrocju Mestne uprave Mestne obcine Kranj - predlog 

Mestni svet Mestne obeine Kranj je na svoji 9. redni seji, dne 23. 10. 2019, sprejel osnutek Odloka 0 

organizaciji in delovnem podroeju Mestne uprave Mestne obcine Kranj. Mestna uprava Mestne obeine 
Kranj se je pri pripravi predloga Odloka 0 organizaciji in delovnem podroeju Mestne uprave Mestne 
obeine Kranj (v nadaljevanju: Odlok) opredelila do podanih predlogov in pripomb ob obravnavi osnutka 
odloka, kot je razvidno v nadaljevanju: 

I. Pripombe in mnenja, podane k osnutku akta, nacin njihovega upostevanja oziroma razlogi, zaradi 
katerih predlagatelj pripomb ni sprejel 

Med postopkom obravnave s strani mestnega sveta oziroma njegovih elanov je pripombo na osnutek 
Odloka 0 organizaciji in delovnem podroeju Mestne uprave Mestne obeine Kranj podal g. Tomaz Ogris, 
in sicer je predlagal, da se v eetrtem odstavku 9. elena doda nova alineja, ki se glasi: 

sodeluje s predstavniki krajevnih skupnosti pri pripravi in izvedbi projektov naerta razvojnih 

programov. 

Opredelitev predlagatelja: Predlog se uposteva na naein, da se v eetrti odstavek 9. elena doda nova 

alineja, ki se glasi: »sodeluje s svetom krajevnih skupnosti pri pripravi in izvedbi projektov naerta 

razvojnih programov«. 

Izmed delovnih teles mestnega sveta, ki so obravnavale osnutek odloka, je pripombe podala Statutarno 
pravna komisija. 

V nadaljevanju so navedene pripombe in predlogi, ki jih je Statutarno pravna komisija sprejela ob 
obravnavi osnutka Odloka 0 organizaciji in delovnem podroeju Mestne uprave Mestne obeine Kranj, ki 
jih predlagatelj ocenjuje kot utemeljene, zato so v predlogu odloka v celoti upostevane: 

doda naj se opredelitev pametnega mesta/skupnosti; kar je predlagatelj uposteval na naein, da 
se v 4. elenu dod a nova alineja, ki se glasi : »pametno mesto/skupnost je mesto oziroma 
skupnost, v katerem lahko prebivalci z uporabo sodobnih informacijsko komunikacijskih 
tehnologij zvisajo kakovost zivljenja, stem vzpostavijo boljso povezljivost, dosezejo optimalno 
rabo energije, materiala, storitev ter finanenih sredstev in tako pripomorejo k ueinkovitejsemu 
upravljanju kljuenih procesov trajnostne mobilnosti, energetike, solstva, zdravstva in 
infrastrukture ob hkratni digitalizaciji delovanja mestne uprave«; 
v besedilu celotnega odloka se »Oddelek za centralno nabavo in javna naroCila« preimenuje v 
»Oddelek za skupno nabavo in javna naroeila«; 



zaradi pogostega ponavljanja besedila se pri opisih delovnih nalog v posamezni notranji 
organizacijski enoti erta besedilo: »z delovnega podroeja urada«, »s podroeja, ki ga pokriva«, »s 
svojega delovnega podroeja«, in se besedilo: »na svojem delovnem podroeju« zapise v uvodno 
doloeilo pri navajanju nalog posamezne notranje organizacijske enote in nalog organov skupne 
obeinske uprave; 
navedba treh delovnih nalog, ki se pojavljajo v opisu nalog vseh notranjih organizacijskih enotah 
in pri obeh organih skupne obeinske uprave: »priprava in izvajanje proraeuna, priprava 
strokovnih pod lag in sodelovanje pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroeila 
ter opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog z delovnega podroeja« se erta, in se kot 
nov, eetrti odstavek doda 7. elena in pri organih skupne obeinske uprave kot nov, eetrti 
odstavek 8. elena. Nadaljnji odstavki 8. elena se ustrezno prestevileijo; 
besedilo petega odstavka 8. elena: »Predstojnik organa skupne obeinske uprave je za svoje delo 
odgovoren neposredno zupanom obein ustanoviteljic«, se nadomesti z besedilom: »Predstojnik 
organa skupne obeinske uprave je za svoje delo, ki spada v krajevno pristojnost posamezne 
obeine odgovoren neposredno zupanu te obeine, za dele organa skupne obeinske uprave v 
celoti pa skupaj vsem zupanov obein, ki so organ skupne obeinske uprave ustanovile«; 
v 9. elenu se besedilo prve alineje prvega odstavka »opravlja svetovalne, strokovne, 
organizacijske in administrativne naloge za potrebe zupana, podzupana in direktorja« loei tako, 
da se prva alineja glasi: »opravlja svetovalne, strokovne, organizacijske in administrativne 
naloge za potrebe in po nalogu zupana ter podzupana« ter doda nova, druga alinea, ki se glasi: 
»opravlja organizacijske in administrativne naloge za direktorja«; 
predlog, da se beseda »usmerja«, zapisana v eetrti alineji prvega odstavka 9. elena osnutka 
odloka, nadomesti z besedo »poskrbi«, je upostevana v novi alineji petega odstavka 15. elena v 
skladu 5 II. toeko te obrazlozitve; 
druga alineja tretjega odstavka 9. elena se spremeni, tako da se glasi: »naertuje, organizira in 
skrbi za protokol«; 
kot nova, tretja alineja tretjega odstavka 9. elena se dod a besedilo: »izvaja prireditve, ki so 
obeinskega pomena«; 
v peti alineji tretjega odstavka 9. elena se beseda »zagotavlja« nadomesti z besedo »skrbi za«; 
v prvi alineji eetrtega odstavka 9. elena se erta beseda »MOK«; 
v 10. elenu se doda nova sestnajsta alineja, ki se glasi: »skrbi za varovanje kulturne dediseine«; 
v prvi alineji prvega odstavka 11. elena se ertata besedi »obmoenih in«; 
v tretji alineji eetrtega odstavka 11. elena se za besedo »povrsinami« erta vejica in doda veznik 
»ter«; 
besedilo pete, seste in sedme alineje eetrtega odstavka 11. elena se zdruzi v novo peto alinejo, 
ki se glasi: »opravlja upravne naloge s podroeja energetike, pokopaliske in pogrebne dejavnosti 
in upravljanja z vodami«; 
besedilo stirinajste alineje 14. elena »spremlja izvajanje pogodb 0 sofinanciranju« se spremeni, 
tako da se glasi: »spremlja izvajanje pogodb 0 sofinanciranju, sklenjenih na podlagi javnih 
razpisov«; 
besedilo petnajste alineje 14. elena »nudi podporo zunanjim poslovnim subjektom na obmoeju 
MOK pri pridobivanju finanenih sredstev za spodbujanje gospodarstva« se nadomesti z 
besedilom, ki se glasi: »obvesea poslovne subjekte na obmoeju MOK 0 moznostih pridobivanja 
finanenih sredstev za spodbujanje gospodarstva s strani drzavnih organov in lokalnih skupnosti 
ter jim nudi svetovalno podporo«; 
v dvaindvajseti alineji 14. elena se erta beseda »marketinske«; 
besedilo prve alineje prvega odstavka 15. elena »organizira, usklajuje in nadzira dele zaposlenih 
in notranjih organizacijskih enot mestne uprave oziroma oddelkov, ki delujejo v okviru Sektorja 
za finance in splosne zadeve« se nadomesti z besedilom, ki se glasi: »organizira, usklajuje in 
nadzira dele oddelkov, ki delujejo v okviru tega sektorja«; 
erta se tretja alineja prvega odstavka 15. elena »v okviru pristojnosti sektorja opravlja strokovne 
naloge pri pripravi in izvrsevanju proraeuna, rebalansa proraeuna, zakljuenega raeuna 
proraeuna in poroCila 0 realizaciji proraeuna«; 
v deseti alineji tretjega odstavka 15. elena se erta beseda »MOK«; 
besedilo devetnajste alineje eetrtega odstavka 15. elena »upravlja in gospodari z 
nepremieninami v lasti MOK, ki niso v pristojnosti drugih notranjih organizacijskih enot« se 
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nadomesti z besedilom, ki se glasi : »pripravlja pravne podlage v zvezi z upravljanjem in 
gospodarjenjem z nepremieninami v lasti MOK«; 
besedilo enaindvajsete alineje eetrtega odstavka 15. elena »vodi postopke glede doloeitve 
javnega dobra in izvzema iz javnega dobra za nepremienine« se nadomesti z besedilom, ki se 
glasi: »v zvezi z nepremieninami vodi postopke glede doloCitve in izvzema iz javnega dobra«; 
v 14. alineji petega odstavka 15. elena se erta beseda »MOK«; 
erta se besedilo osme alineje sestega odstavka 15. elena »izvaja administrativne in strokovne 
naloge za organe skupne obeinske uprave«; 
prvih pet alinej drugega odstavka 16.elena se nadomesti z besedilom »opravlja naloge, 
doloeene z zakonom, ki ureja obeinsko redarstvo«; 
v peti alineji tretjega odstavka 20. elena se erta besedilo »opravlja najzahtevnejse naloge 
mestne uprave«; 
v prvem stavku drugega odstavka 18. elena se erta beseda »MOK«; 
prvi odstavek 22. elena se spremeni, tako da se glasi : »Direktor, odgovorna oseba za izvajanje 
nalog s podroeja zaseite in resevanja, ki opravlja naloge Poveljnika civilne zaSCite v skladu z 
zakonom, ki ureja zaseito in resevanje, ter vodja Kabineta zupana so za svoje dele neposredno 
odgovorni zupanu.«. 

II. Spremembe dolocb predloga odloka, ki jih glede na osnutek odloka predlaga predlagatelj 

Cetrta in peta alineja prvega odstavka 9. elena Odloka se ertata in se kot petnajsta in sestnajsta alineja 
dodata v peti odstavek 15. elena, in sicer v Oddelek za splosne zadeve in civilno zaseito ter resevanje: 

koordinira in poskrbi za obravnavo pobud, mnenj in vprasanj, podanih s strani javnosti v zvezi z 
delovanjem mestne uprave, 
sprejema in obravnava pobude, mnenja in pritozbe obeanov MOK ter drugih fizienih in pravnih 
oseb. 

Zaradi racionalizacije poslovanja se zdruzita Oddelek za gospodarstvo in Oddelek za gospodarske javne 
sluzbe, naloge Oddelka za upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov, pa se prenesejo v Oddelek za 
pravne in kadrovske zadeve. 

Besedilo tretje alineje prvega odstavka 7. elena Odloka »Urad za gospodarstvo in gospodarske javne 
sluzbe, v okviru katerega delujejo Oddelek za promet, Oddelek za gospodarske javne sluzbe, Oddelek za 
gospodarstvo, Oddelek za upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov« se spremeni tako, da se glasi: 
»Urad za gospodarstvo in gospodarske javne sluzbe, v okviru katerega delujeta Oddelek za promet in 
Oddelek za gospodarske dejavnosti«. 

Besedilo drugega odstavka 11. elena Odloka, ki se glasi : »V okviru Urada za gospodarstvo in gospodarske 
javne sluzbe delujejo naslednje notranje organizacijske enote: Oddelek za promet, Oddelek za 
gospodarske javne sluzbe, Oddelek za gospodarstvo, Oddelek za upravljanje stanovanj in poslovnih 
prostorov«, se nadomesti z besedilom, ki se glasi : V okviru Urada za gospodarstvo in gospodarske javne 
sluibe delujeta naslednji notranji organizacijski enoti: Oddelek za promet, Oddelek za gospodarske 
dejavnosti« . 

V uvodnem stavku eetrtega odstavka 11. elena Odloka se ertata besedi »javne sluzbe« in se nadomestita 
z besedo »dejavnosti«. 

Peti odstavek 11. elena Odloka se erta, naloge se kot nove alineje dodajo v eetrti odstavek 11. elena 
Odloka, in sicer kot naloge Oddelka za gospodarske dejavnosti : 

naertuje in izvaja naloge pri razvoju in vzpodbujanju povezovanja gospodarstva, podjetnistva in 
obrti, 
naertuje in izvaja naloge s podroeja javnih del in socialnega podjetnistva, 
naertuje in izvaja naloge s podroeja spodbujanja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podezelja, 
naertuje in izvaja naloge s podroeja zaseite zapuseenih zivali, 
naertuje in izvaja naloge s podroeja turizma in prireditev, 
izvaja upravne naloge na podroeju gostinstva in trgovine. 
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Sesti odstavek 11. elena Odloka se erta, naloge se kot nove alineje dodajo v eetrti odstavek 15. elena, in 
sicer v Oddelek za pravne in kadrovske zadeve: 

izvaja stanovanjsko politiko MOK, 
upravlja in gospodari s stanovanji in poslovnimi prostori v lasti MOK, ki niso v pristojnosti drugih 
notranjih organizacijskih enot; 
vodi register stanovanj in upravnikov ter evidenco poslovnih prostorov in stanovanj. 

V eetrtem odstavku 15. elena Odloka se v sedemnajsti in dvaindvajseti alineji erta besedilo: »razen 
stanovanj in poslovnih prostorov«. 

Crta se besedilo tretje alineje petega odstavka 15. elena Odloka »naertuje, organlZlra in vodi 
gospodarjenje s poeitniskimi objekti« in- se kot nova alineja doda v eetrti odstavek 15. elena Odloka v 
Oddelek za pravne in kadrovske zadeve. 

III. Financne posledice sprememb in dopolnitev osnutka akta glede na predlog akta: 

Na podlagi predlaganih sprememb in dopolnitev osnutka odloka glede na predlog odloka ne bode 
nastale dodatne finanene posledice. Pozitiven finaneni ueinek pa bo nastal zaradi zdruzitve Oddelka za 
gospodarstvo in Oddelka za gospodarske javne sluzbe v Oddelek za gospodarske dejavnosti, ter prenosa 
nalog Oddelka za upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov, v Oddelek za pravne in kadrovske 
zadeve. 

Mestnemu svetu Mestne obcine Kranj predlagam v sprejem naslednji 

SKLEP: 

Sprejme se predlog Odloka 0 organizaciji in delovnem podrocju Mestne uprave Mestne obcine Kranj. 

Prilogi: 

Bor Rozman 
direktor Mestne uprave 

Odlok 0 organizaciji in delovnem podroeju mestne uprave Mestne obeine Kranj - s spremembami in 
dopolnitvami 
Odlok 0 organizaciji in delovnem podroeju mestne uprave Mestne obeine Kranj - predlog 

4 



Na podlagi drugega odstavka 49. elena Zakona 0 lokalni samoupravi (Uradni list RS, st. 94/07 - uradno 
preCiSceno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), 22. ter 
86. elena Statuta Mestne obeine Kranj (Uradni list RS, st . 37/19- uradno premeeno besedilo - UPB2) in v skladu 
z doloeili Zakona 0 javnih usluzbencih (Uradni list RS, st. 63/07 - UPB, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E 
in 40/12 - ZUJF) je Mestni svet Mestne obcine Kranj na __ . seji dne _ . _ . 2019 sprejel 

o DLOK 

o organizacijlln delovnem podrotju Mestne uprave Mestne obcine Kranj 

I. SPLOSNE DOLOCBE 

1. clen 
(1) Ta odlok doloca: 

organizacijo in delovno podrocje Mestne uprave Mestne obeine Kranj (v nadaljevanju: mestna uprava). 
vrste notranjih organizacijskih enot in njihova delovna podroeja, 
naein vodenja mestne uprave in njenih notranjih organizacijskih enot, 
naloge, pooblastila in odgovornosti predstojnika oziroma predstojnice (v nadaljevanju: predstojnik), 
direktorja oz. direktorice mestne uprave (v nadaljevanju: direktor), vodij notranjih organizacijskih enot 
in javnih usluibencev mestne uprave, 
naein sodelovanja med notranjimi organizacijskimi enotami, organi skupne obcinske uprave in 
zunanjimi institucijami, ter 
druga vprasanja v zvezi z delovanjem mestne uprave. 

(2) V odloku uporabljeni izrazi v slovnicni obliki za moski spol se uporabljajo kot nevtralni za zenski in moski 
spol. 

2. clen 
(1) Mestna uprava v okviru pravic in dolznosti Mestne obcine Kranj (v nadaljevanju: MOK) opravlja upravne, 
strokovne, pospesevalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih sluzb iz obcinske 
pristojnosti. 

(2) Mestna uprava svoje naloge opravlja v skladu z zakoni, Statutom Mestne obcine Kranj, odloki in drugimi 
splosnimi akti MOK. 

3. clen 
Pri opravljanju svojih nalog mestna uprava sodeluje s krajevnimi skupnostml, organi skupnih obeinskih uprav 
MOK, obeinskimi upravami drugih obcin, nosilei javnih pooblastil, drzavnimi organi, zavodi, gospodarskimi 
druzbami ter drugimi organizaeijami z izmenjavo mnenj in izkusenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih 
delovnih teles. 

4. clen 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tern odloku, imajo naslednji pomen: 

predstojnik mestne uprave je zupan, ki usmerja in nadzira delo mestne uprave, 
direktor je uradnik na polozaju, ki neposredno vodi mestno upravo in je za svoje dele ter dele mestne 
uprave odgovoren zupanu, 
upravne naloge so vse naloge, ki jih v skladu z zakonom za MOK izvaja mestna uprava kot izvirne ali s 
strani drzave prenesene naloge, 
notranja organizacijska enota je organizacijska enota znotraj mestne uprave, ki se ustanovi stem 
odlokom, 
akt 0 notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je akt, ki v skladu z notranjo organizacijo 
opredeljuje delovna mesta potrebna za izvajanje nalog, naloge in pogoji za zasedbo delovnega mesta v 
mestni upravi in ga sprejme zupan (v nadaljevanju: akt 0 sistemizaciji delovnih mest), 

-_ organ skupne obcinske uprave je organ, ki ga za opravljanje posameznih nalog obcinske uprave 
ustanovijo obCinski sveti v skladu z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo" 

: ____ l!ilme.1nPjJU?~IQjSk\!Pno Ue 1l)~lQ..01I(9r:M_S_~uPOQ$_I._:V~~lil!~~.'lili!./-W.Qr;:L~.1! ~dObnjh 
i O(Qu:n~ii~l<g _l<gD1J![1j~Qhllb_ t~bD o.!!2l!.jl _~0~i!i!L.hkg~~Jiyjl~_oj,,~ s te.m y~postayUQ. pglltq 
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!l.(J~etlhyo~t~dose~~_ optirll;!lno rabo en-'~(&lle, mat!!r!;l',~ SI " ev LI ~"~Ilt1'lJ!Ls~~~_I'4'{j~M1 
~oreio kJ!.t l nk()vll~!.p.mu upr~yllanl\l lc!t!Jen!h~ocesov -.!r~9stne mobilnosti, en~~tite. 
sol~tya, zdravstya in i'lfr~trl!l(tl!~@ hkrillniJji1:lta.!kaci]_del0-"'lll}jameS!l1e u!lrav~ 

5. elen 
(1) Delo mestne uprave je javno v skladu s statu tom in predpisi, ki urejajo dostop do informacij javnega znacaja 
in varstvo osebnih podatkov. 

(2) Uradna sporocila za javnost, informacije, pojasnila in druge podatke z namenom zagotavljanja informiranja 
javnosti 0 delovanju MOK dajejo predstavnikom sredstev javnega obvescanja !upan, pOd!upan in direktor, po 
pooblastilu zupana pa lahko tudi vodja notranje organizacijske enote mestne uprave ali drug javni uslu~benec 
mestne uprave. 

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNA PODROOA MESTNE UPRAVE 

6. Clen 
Organizacija mestne up rave zagotavlja: 

zakonito, strokovno in racionalno izvrsevanje nalog mestne uprave, 
zakonito, strokovno in pravocasno uresnicevanje pravic, interesov in obveznosti strank ter drugih 
udelezencev v postopkih, 
smotrno vodenje dela, 
koordinirano izvajanje nalog in izvajanje projektnih nalog, 
notranji nadzor nad opravljanjem nalog, 
sodelovanje z drugimi organi, organizacijami in institucijami. 

7. Clen 
(1) Naloge mestne uprave se opravljajo v naslednjih notranjih organizacijskih enotah: 

Kabinet zupan a, v okviru katerega delujeta Oddelek za komuniciranje in protokol ter Oddelek za mestni 
svet in krajevne skupnosti, 
Urad za druzbene dejavnosti, 
Urad za gospodarstvo in gospodarske jayne sluzbe, v okviru katerega deluje~ Oddelek za prometjrr, 
Oddelek za gospodarske javne-slul&ede avnast!, Qljdl!lI!k-N-e~f5W9, OElElelek za ~JlFa\lljaAje 

stanGYilnj.ifI.jrosIeIInII~, 
Urad za okolje in prostor, v okviru katerega deluje Oddelek za prostorske akte, 
Sektor za projekte, 
Sektor za razvoj in pametno skupnost, 
Sektor za finance in splosne zadeve, v okviru katerega delujejo Oddelek za finance, Oddelek za pravne 
in kadrovske zadeve, Oddelek za splosne zadeve in civilno zasCito ter resevanje in Oddelek za 
skupnoeeffiFalRe nabavo in javna narocila. 

(2) Notranje organizacijske enote na prvem nivoju so Kabinet iupana, uradi kot vsebinski nosilci nalog mestne 
uprave, sektorji kot podporne enote za delovanje mestne uprave in oddelki kot notranje organizacijske enote 
na drugem nivoju. 

(3) Notranje organizacijske enote opravljajo glede na podrocje, ki ga pokrivajo, tudi naloge, prenesene iz 
drzavne pristojnosti na obCino. 

8. elen 
(1) MOK je skupaj z dnuglmi obtlnaml ustanovlla dva organa skupne obcinske uprave, in sicer Medobcinski 
inspektorat Kranj in Skupno sluzbo notranje reviziJe Kranj. Prllzvrfevanju upravnih nalog nastopa organ skupne 
obCinske uprave kot organ [iste obllne, v kalere krajevno pristojnos\ zadeva spada. 

(2) Naloge obclnskega inspekcijskega nadzorstva in obCinskega redarstva se izvajajo v organu skupne obcinske 
uprave, ki je prekrskovni in inspekcijski organ, v skladu z odlokom, ki ureja njegovo ustanovitev. 
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(3) Naloge notranje revizije se izvajajo v organu skupne obcinske uprave, v skladu z odlokom, ki ureja njegovo 
ustanovitev, 

14.1 Q!/Iana skupne ob(Jnske uprave 5 SVO]e':3 delovneg,a podroclar kl Cil-AAkll""Ia-, prlpravnata In Izvajata 
pro[aqm. prlp@vllata strokovoe podlaae In sodelvlel3 pd priplavi dokurneOf'dciie v (vel! l 0\111310 javug£!! 
narotila tel opravl jata drUM upravne In Slrokovne naloge. 

(4;5 ) Delovno podrocje, pristojnosti ter organizacija dela organa skupne obcinske uprave so opredeljeni z 
odlokom 0 ustanovitvi organa skupne obcinske uprave, 

(S§) Predstojnik organa skupne obEinske up rave je za svoje delo, kl spada v kralevno pristoinosl po amez 
obcine odgovoren neposredno zupan)deffi te obflne. za delo organa sku.Q.ne ob~lnske verilve v celOll pa skupal 
mm iupanov obcln, kl so organ skupne obQnske upcave ustanovil".BeCiA ~staAB"iteljic , 

9. clen 
(1) Kabinet zupana nil svolem delovnem podrotju opravlja naslednje naloge: 

opravlja svetovalne, strokovne, organizacijske in administrativne naloge za potrebe in Jl<Lflillgglj 
zupana ~podzupana, 

ollli'\fl@organl?ilcijske i n-"-flr:!l.iQistrativn~_ nalpK-e._,<,_.ffi direktorja, 
pfipfi.jylja";R-IlYi$il~Il+I*df&~t<H(<lilInet.Hupa"a, 

j}HII14Y1~Ia~R sollelwle Jlrl prlp,a"l dGkuolle'lt<l~eB+eddilj9-ja"Aeea Rafot~U 
podr*la Kablne~;Hupana, 

GHllnil'il-il\-flGskffii...la uSfAerja obfay'l<lVO·pobud,-mAeflj_~>I-j",,~e<i 

«ielov~lem-mestn4HIp",~ 
5Jlfejema-lA-OOr-av~~~Ae~ MOl( ter IlrlleiA IlllfAIIl IA priI"AIA osell, 
~yJ~~IHtr-el!_fliIIege-+5Y9rega-tlel&.rl\ega-podr«ja , 

(2) V okviru Kabineta zupana delujeta naslednji notranji organizacijski enoti: 
Oddelek za komuniciranje in protokol, 
Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti. 

(3) Oddelek za komuniciranje in protokol na svolem delovnem podroClu opravlja naslednje naloge: 
nacrtuje in koordinira medobcinsko, medmestno, medregijsko in mednarodno sodelovanje, 
naErtuje, organizira in izvaja-skrbi za protokol , 
i1V~-tef prireditve, ki so obCinskega pomena, 
nacrtuje in organizira informiranje javnosti, 
skrbi za vsebinsko dopolnjevanje spletne strani MOK, 
lagetavtja-skrbi za celostno podobo MOK ter naErtuje, koordinira in izvaja promocijske dejavnosti" 
pFipoa"l~rol<e\lfl@-pedlaee-jn-sodeltlje-prj..prl')faYi doklJll\el'ltaQje-lI-M!ll+iJddaj&-jilYflega-Ril Gtila-s 
paaraEja aaaell(a, 

\I1j;HlRJ~1YAe-lA-W&k&\lAe-nalege-HY9Jega-deI~r-ol-jar 

(4) Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti na svolem delovnem podrotlu opravlja naslednje naloge: 
opravlja organizacijsko-tehnicna in administrativna opravila za potrebe mestnega sveta MOK, njegovih 
delovnih teles, nadzornega odbora in obcinske voUlne komisije, 
nudi strokovno pomoc krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju, 
vodi in usklajuje sodelovanje krajevnih skupnosti z notranjimi organizacijskimi enotami in organi 
skupne obcinske uprave, 

-__ sodeluje pri pripravi investicijskega vzdrzevanja in gospodarjenju z nepremicninami, v lasti ali 
upravljanju krajevnih skupnosti" 
sodel\Jle 5 svetom kra,evnih skupnostl prJ prlatavlln IlVedb prolektov na~rta [alVolnl" I/rammov, 

yj~keyne-peillage-iA..sedelllje-pr.j,.pr~pr.a\li.d~Ije-y..z\lell~ajQia\lfle8iHl<lf-aEi1a-5 

pot1roo~ka, 

a,~~~ojega-deI~~, 
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10. elen 

Urad za druibene dejavnosti oa $vajem delayogn) podrotly opravlja naslednje naloge: 
opravlja upravne in strokovne naloge na podroeju predsolske vzgoje, 

opra~IJa upravne in strokovne naloge na podrocju obveznega in nadaljnjega solskega izobraievanja, 
glasbenega izebraievanja in izebraievanja odraslih, 

opravlja upravne in strokovne naloge na podrocju razvoja kulture, 
opravlja upravne in strokovne naloge na podrocju razvoja sportnih dejavnosti za vse generacijske 

sku pine in skrbi za pripravo in izvrsevanje letnega programa sporta, 

opravlja upravne in strokovne naloge na podrocju izvrsevanja mladinskih dejavnosti z namenom 
preprecevanja oblik zasvojenosti in aktivnega vkljucevanja mladih v druibo, 
opravlja upravne in strokovne naloge na podroeju socialnega varstva in zdravstva, 

pripravlJa strategije razvoja na podroeju sporta, kulture, socialnega varstva, zdravstva, mladih , starejsih 

ter vzgoje in izobraievanja, 
nacrtuje in izvaja druiinsko in mladinsko politiko, 
opravlja upravne in strokovne naloge na podrocju posebnih skupin (veteranske organizacije in drustva 

upokojencev), 

vodi postopke podeljevanja koncesij s svojega podroeja do izbire koncesionarjev, 
naertuje, vodi in izvaja nadzor nad zakonitostjo in izvajanjem nalog in poslovanja druibenih javnih 

sluib, 
pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za jayne razpise s podrocja dela (javni razpisi 

za nevladne organizacije), 

I'ftl*'IYlfa-kT-lzY$f!_~~dil; 
,ip( ... vlla-5tfekov~age-lrHOdetuje-pfl-p'iprvyklokum4*IiJC je-v-zvel!-HJddaJo-j'lIInega-oaroaliH 
JKl!l~~ 

- - sodeluJe pri pripravi investicijskega vzdrievanja in gospodarjenju z nepremicninami, ki saeija v 

p~.;Wa, 

proueuje in prip,avlja standarde in normative za opravljanje storitev oziroma dejavnosti na 

posameznih podroejlh, 

vodi postopke ustanavljanja in organiziranja javnih zavodov, 
_-_ nudi strokovno pomoe javnim zavodom pri njihovem delu, 

skrbl &a varovanje kul\!.me dediU1ru:. 

"""""J.l4ft1~_.!R-s!fak~~s-5V&~elev~~ 

11. elen 

(1) U,ad la gospodarstvo in gospodarske jayne sluibe na SVQlem dclovngf!1J)Odratlll opravlja naslednje naloge: 

sodeluje pri Izdelavi ob~regljsklh razvojnih nacrtoH.fIe.IOy"ega-fl"&l1r*~<lda, 

skrbi za rcalizacljo razvOjnlh prog,amOv ob<Sne In u ravno\e~enega ralVoja ob~lne y90<JrotJa-UA!dil, 

jt,<p,;wlj;HA.Jwa!a-J;otlr-uo. podrotJillthldil, 
opravlja nadzer nad zakonitostjo delovanja izvajalcev javnih in drugih sluib 5-j}e!lroCja- .,ad", 
pJ'lpfilvlja 5Ir~kav,\e-pod lilge-lll-5edeWJe-pH-pripmvl-tlelwmenliJ(lje-¥-zYeli+OOdaje IavAega-nar06Ia-~ 

podfOtja radd. 
opravl ja. naertule in koordinl ra strokovna hI operatlvna dela pri abllkovanju nafrtov predlogov 

razvajnih progra mov 10 drugih pJ anskih dokumentov s podtotja. g.l pokt;viI. 
pripravlja smernice in mnenja k prostorskim aktam ~od(a€ja, k~ pokrwa, 
sodeluJe pri pripravi investicijskega vzdrievanja in gospodarjenju z nepremieninam i.;~" 

pristojnost \ffi3da, 
opf;Wl~g!HljlfiW~YflIHla Y~lGv~reEja. 

(2) V okviru Urada za gospodarstvo in gospodarske jayne sluibe deluje~ naslednjie notranjie organizacijskie 
enotie: 

Oddelek za promet, 
Oddelek za gospodarske ja"Ae sl",zeedejavnosti., 

-Qd{IeleJc...r.J..£05pe~ 

OddeleHa~aAjM\amwanJ ' ll-f/osI0YAII.-pFOSlOf{)V, 

(3) Oddelek za promet lIa ivolem delovnem pOdroehl opravlja naslednje naloge: 
izdaja mnenja in soglasja iz pristojnosti upravljavca obcinskih cest, 
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opravlja naloge s podrocja urejanja prom eta, trajnostne mobilnosti, varnosti v cestnem prometu ter v 
zvezi z avtobusnimi prevozi, 
izvaja upravne naloge s podrocja prometa, 
izvaja naloge s podroeja upravljanja z obcinskimi cestami, 
sodeluje v postopkih geodetskih storitev glede parcelacij obeinskih cest, 
sodeluje pri nacrtovanju investicijskega vzdrzevanja obcinskih cest" 
-,mj>fiW~j<Ht~I<lwJ'lt!ilGdlage-lA-sedeluje-p'; Pf-iJml"i-dokumefllacije-~' z-odllajo Javnega-flarotila-s 

!}&d,*ja-aIi£leI~ 

-~'ii\IIJ;HIf.uge-llj)fiIVfle-i~twAe-+lak\gH7YeJega-~f(J~-j<h 

(4) Oddelek za gospodarske jav~~deiavnostl nil syoJem delovnem podrollu_opravlja naslednje naloge: 
pripravlja strokovne podlage in podaja mnenja k oblikovanju tarif, taks in cen storitev javnih podjetij, 
javnih zavodov, iz koncesijskih razmerij ter drugih oblik zagotavljanja javnih dobrin iz ~aaraEij, lEi jit1 
jIGkfWa, 
oprav/ja strokovne, upravne in administrativne naloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih sluzb, 
opravlja strokovno tehniene, razvojne, organizacijske in upravne naloge s podraeja vzdrZevanja 
objektov ter omrezij komunalne infrastrukture, vkljucno z otroskimi igrise;, zelen imi in drugimi javnimi 
povrsinami ill, javno razsvetljavo, 
opravlja naloge s podrocja obveznih in izbirnih gospodarskih javnih sluzb, vkljucno s podrocjem varstva 
akolja (oskrba s pitno vado, odvajanje in CiScenje komunalne in padavinske vode, zbiranje in obdelava 
dolocenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
adpadkov in urejanje in eiseenje javnih povrsin, ipd.), 
opravlja upravne .naloge s podroeja energetike,.Jlakl!Pali5k~ InJ!9l!lel)nE de layill'>~ rn upravljanja z 
Y.9_Q'l!!lL: 
~ja ~o&e s lIOd(o€~paKePilliSke-iA-pegr~""asti, 

opr..lvljiH\aloge+PGdra.jju-lij>ral/ljilnj<»Wld.lfrt, 
lj>ffiYlj;J-5trol<G\lRe-flodlage-lA-sodel~~\ll-doklJmefllileije v~el, · ;HK/dajo jilYnega-naFOOla-s 

p~~kv. 
9I)favlja.(jfUge-ullfil\/ne-iA-SH-&k()"ne-nalege-HYoJega-<lelEl~Hlt-ja> 

!!>tQddelek-liI-gEIspodar-slvlHljlrVYl ja.fIilslednje.nalogl!J 
nacrtuje in izvaja naloge pri razvoju in vzpodbujanju povezovanja gospodarstva, podjetnistva in obrti, 
nacrtuje in izvaja naloge s podroeja javnih del in socialnega podjetnistva, 
nacrtuje in izvaja naloge s podroeja spodbujanja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podezelja, 
nacrtuje in izvaja naloge s podroeja zascite zapuseenih zivali, 
naertuje in izvaja naloge s podrocja turizma in prireditev, 
izvaja upravne naloge na podrocju gostinstva in trgovine" 
pfil~k&ffle.~lage IA s9del\lI~FiI'" dek~meAlaEije 'I m!li l eddilja-j.wn~-s 

IKld~J31lddelka, 
-apn!vIJa-drnge-upr ... ~SVokavne-<>alGCe-s-5llGjegll-del9l1nega-pGaretja, 

f6K>dllelek~"IJ<JfIje-stil~sleYflill-PFO!.!9f9Y-6jlffiYl~~l!J 
- iFl";iHt_af.lj5l<o-poiltiko-MGK. 
- uJlfil ... Ija-ln-go5pOOari-HGJnO\'iln~.ffi.995lollnlml·Jlfas\Ofl-y.jilS~MOK, 

lI&d~s~key..lef-eV~O\IHIlI-pr-&Slil+OV-l~AIlViIlIJ" 
JlfiI""Ja-5l-FOl!eWle-j)edlage-lA-sedelttJe1H'i-pRf>r'ilyi-do~ije-v-lYl!lI-l-~-eEila-s 

podr(lCja ollllelka, 
- EltJfavlJa;lr-uge.upliJVAl!-lR-StroktwAe-!laloge-HwIega-delGYnega·podriKja. 

12. elen 
(1) Urad za okolje in prostor na svojem dclovnem PQdro¢lu opravlja naslednje naloge: 

pripravlja odloke 0 programih opremljanja zem ljisc za gradnjo, 
vodi zbirke prostorskih podatkov SilEHlr-eilja.(jeJa~rada OlIFoma oodellla, 
sodeluje v postopku dolocitve gradbenih parcel, 
pripravlja poroeila 0 stanju okolja, 
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sodeluje v postopkih parcelacije ter izdaja potrdila a parcelaciji, 
vodi postopke za izvedbo upravnih komasacij in izdaja dovoljenja za pogodbene komasacije, 
vodi postopke a imenovanju naselij in ulic, 
vodi postopke za pripravo aktov a zavarovanju kulturne dediseine lokalnega pomena, 
vodi postopke za pripravo aktov a zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena, 
izdaja dovoljenja za zacasno prekoraeitev hrupa na prireditvah, 

--prlpRIvlja-ln-!7.va!a PfGC-aI'u'l-S1l0drol'jil-ufilda, 
fJfiJlr-3Ylj;r.w.ekovne.podla~~riJYklok\jmeRtatlje " LV~ajo javneea RaFOtIla-s 
JIlil~I;JIl<l; 
opravlja upravne in strokovne nalog s podrocja varovanja okolja, 
pripravlja izracune komunalnega prispevka in vodi postopek izdaje ad loeb 0 komunalnem prispevku, 
opravlja strokovne naloge v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljisc, 
pripravlja odlok a spreminjanju mej zemljiskih parcel na doloeenih obmocjih in na njegovi podlagi 
izdaja soglasja, 
pripravlja odlok 0 urejanju podobe naselij in krajine in na njegovi podlagi izdaja pogoje 11'1 soglasja, 
pripravlja odlocbe 0 vzpostavitvi zaeasnih ukrepov v skladu z zakonom, ki ureja prostor oJ 

ilIIIJiHIRI~rol«woe_log~a-del~r~ja. 

(2) V okvlru Urada za okolje In plostor deluje notranja organizacijska enota Oddelek za prostorske akte, ki llil 
mjem deJovnem podrcXiu opravlja naslednje naloge: 

vodi postopke ter opravlja naloge v zvezi s postopki za pripravo, izdelavo in sprejemom prostorskih 
aktov, 
pripravlja in izdeluje strokovne podlage s podrocja prostorskega nacrtovanja, 
nudi strokovno svetovanje zupanu v zadevah urejanja prostora, 
skrbi za celostno politiko prostorskega razvoja obcine, 
skrbi za koordinacijo priprave prostorskih aktov med obcino in izdelovalcem prostorskega akta, 
izvaja naloge v postopkih lokacijske preveritve v skladu z zakonom, ki ureja prostor, 
pripravlja lokacijske informacije in potrdila a namenski rabi zemljisc, 
vodi postopke celovite presoje vpilvov na okolje pri pripravi prostorskih aktov in presoje vplivov na 
okolje za izdajo okoljevarstvenih soglaslJ za objekte z vplivi na okolje, 
izdaja mnenja glede skladnosti s prostorskimi akti, 
izdaja mnenja in soglasja za posege na javnih povrsinah, ki so izven pristojnosti upravljalca obcinskih 
cest, 
sodeluje v postopku izdaje gradbenih dovoljenj, razen za ceste, 
izdaja potrdila a predkupni pravici" 
JlHjJf'ayIjiKtAlko~deluj~fijlfil~l!At*Iie~~li I ool'la)e j;l"Aega AaFo~lIa-5 

~.-klellla, 
FiJYlja-6r-llge-uprovne-IIl-S~lWne-fh}/oge-HY&)ega-6eIOY"~~ 

13. clen 
Sektor za projekte na 01 deloJ!Ll~odrollu opravlja naslednje naloge: 

nudi celovito pod para pri vodenju in izvajanju projektov v MOK, 
vodi in koordinira aktivnosti v zvezi s sodelovanjem MOK na razpisih za pridobivanje financnih 
sredstev, 
opravlja strokovne in organizacijske naloge v zvezi s projekti, ki pomenijo pridobivanje dodatnih virov 
sredstev, 
opravlja strokovna in operativna dela pri izvajanju projektov, ki posegajo v delokrog dveh ali vee 
notranjih organizacijskih enot, 
sodeluje pri pripravi osnov in podlag za razvojne dokumente MOK, 
sodeluje z notranjlml organizacijskimi enotami pri izvajanju investicijskega vzdrzevanja objektov, 
svetuJe notronjlrn organlzacljsklm enotam pri vsebinski zasnovi investicijskih projektov ter pripravi 
proracuna na podro~ju Il1vestldj, 
pridobiva ustrezno dokumentacijo in dovoljenja za izvedbo investicij, 
izdeluje metodologije nacrtovanja, spremljanja, izvedbe in nadzora investicij, 
vodi investicije ter po zakljucku investicije preda v upravljanje in gospodarjenje infrastrukturne 
objekte, naprave in opremo pristojni notranji organizacijski enoti, 
nacrtuje in izvaja upravno in strokovno-tehniene naloge za pravilno in pravocasno izvajanje aktivnosti s 
podrotja investicij" 
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JlflpfavIja-lFl-li...aJa-tJ~~R S pBorella seltlerja, 
lffilylj<r.,.tfll~olage-lrrsOElelule.-pl i pI tPf-ilYl dokumelll-adJe-.... yezl+oddafn-laYf\ega-oor-o~11a-5 

~a8raEja sekterja, 
-~vlj;H:lr~fiMllHlHtroI«wlle-fla~g;HIela'JIlef:a Jladr~ 

14. clen 
Sektor za razvoj in pametno skupnost nu slIojem delol/nem podro~opravlja naslednje naloge: 

pripravlja strategije pametnega mesta, 
pripravlja finanene projekcije za podroeje pametnega mesta, 
vodi in koordinira projekt pametnega mesta, 

- priphl'llja-lll-kvajaillilhIQln-5 pOO(*ja-sekwr-J;h 
nudi podporo pri vodenju in izvajanju sofinanciranih projektov v MOK, 
vodi in koordinira aktivnosti v zvezi 5 sodelovanjem MOK na razpisih za pridobivanje finanenih 
sredstev, 
opravlja strokovne in organizacijske naloge v zvezi s projekti, ki pomenijo pridobivanje dodatnih virov 
sredstev, 
sodeluje z notranjimi organizacijskimi enotami pri izvajanju posameznega sofinanciranega projekta, 
svetuje notranjim organizacijskim enotam pri vsebinski zasnovi projektov ter pripravi proraeuna, 
pomaga pri izdelovanju metodologije naertovanja, spremljanja, izvedbe in nadzora sofinanciranih 
projektov ter pri pripravi in izvedbi proraeuna 5 podroeja sofinanciranih projektov, 
naertuje in izvaja upravne in strokovno-tehniene naloge za pravilno in pravoeasno izvajanje aktivnosti s 
podroeja sofinanciranih projektov, 
sodeluje pri pripravi in izvedbi izvedbenega naerta regionalnega razvojnega programa, 
sodeluje z drugimi organi in institucijami 5 podroeja razvoja in sofinanciranja, 
spremlja izvajanje pogodb 0 sofinanciranju sklenlenlh na podlagllaynlh ro!plSO'(u 
A~8i ~e8Jleraobl/esea ~ poslovn~lm subjekt~am na obmoeju MOK 0 moinostihpri 
pridobivanji!u finanenih sredstev za spodbujanje gospodarstva s str,IOI drlaYnlh organoY In lokalnlh 

~er Um oudl sveutY_"l!!.Il.PMPorll 
skrbi za oiivljanje starega mestnega jedra, 
koordinira in spremlja razvoj dejavnosti ter aktivnosti pravnih in fizienih oseb v starem mestnem jedru, 
naertuje in vodi posodabljanje in vzddevanje informacijskega sistema, 
vodi evidenco informacijske opreme v MOK, 
administrira in vzdriuje spletno stran MOK, koordinira delovanje ter administracijo centralnega 
urednistva (MKV) ter druge komunikacijske digitalne kana Ie MOK, 
naertuje, pripravlja ter testira izvedljivosti razvojnih projektov pomembnih za razvoj MOK, 
pripravlja marketiRske strategije za razvojne projekte, 
pripravlja in izvaja razvojno strategijo MOK (TUS, strategija pametnega mesta), 
vodi politiko oskrbe, obdelave in analitike podatkov iz naslova vsebin pametnega mesta, 
skrbi za kontrolno ploseo skupne obeinske platforme, 
uvaja razvojne vsebine e-uprave, 
skrbi za digitalizacijo MOK in povezanih javnih zavodov in javnih podjetij", 

-J}flPfil~F!e-f)Gdklg~~PfilYI-d&k"meRm£ile 'll'/el~'*i1a-s 
jla8raEja sel.tarja, 

- &fJ"WIja.d'llge-upr-ilYRe-irKIr-ok8"~g~g;HIeIovnega1lO<UOtja_ 

15. clen 
(1) Sektor za finance in splosne zadeve na $vOlem deloynem Qodrotju opravlja naslednje naloge: 

organizira, usklajuje in nadzira dele ~ffHn---flffifaf>jffi MgilFlilaEij5ki1>- eRot mestne ~ 
e>iroma-oddelkov, ki delujejo v okviru~ Sekffifja sektorjaz-a-fin<lfl€e;n spiosne-la<ieve, 

nudi strokovno podporo ostalim notranjim organizacijskim enotam, 

y~-pti5l-8jR-95tJ-5eI<~Rlvij;K\F(lko"",e-nalege-pH-pHJH"IYl-In-t""r~JUi1r8f<1~"'la, rebalansa 

P!()fa€uRa;NklJabl~Aa-pr~~peFeWa 8 real~~ 
v okviru pristojnosti sektorja skrbi za izvrsevanje proraeuna v skladu s predpisL 

(2) V okviru Sektorja za finance in splosne zadeve delujejo naslednje notranje organizacijske enote: 
Oddelek za finance, 
Oddelek za pravne in kadrovske zadeve, 
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Oddelek za splosne zadeve in civilno zasEito ter resevanje, 
Oddelek za EeffifalRa-skupno nabavo in javna naroEila. 

(3) Oddelek za finance na svojem deI Ovneml1odro.~ u opravlja naslednje naloge: 
opravlja strokovne naloge pri pripravi in izvrsevanju proraEuna, rebalansa proraEuna, zakljuEnega 
raEuna proraEuna in poroEila 0 realizaciji proraeuna, 
koordinira in opravlja nadzor nad uporabo proraeuna prl neposrednih in posrednlh uporabnikih ter 
obvesca iupana in direktorja 0 morebitnih nepravilnostih ter predlaga ustrezne ukrepe, 
skrbi za izvrsevanje proraeuna v skladu s predpisi, 

ripfav/ja lrH~vaja-pFOfi!tun~~ia~Gde1ka, 

r.fp<avlja-str9kovoo-podlag~~I'I.pFipI';wl-\lBk\jmenWt';je \I-lv&'H-OOtlaj()-jav'leca na. 9fl~-5 
pGflrllija udElelk.'l; 
pripravlja in vodi premoienjsko bilanco MOK, 
vodl gospodarjenje z finanenim premozenjem MOK, 
opravlja naloge ravnanja 5 finanEnim premozenjem MOK, 
vodi knjigovodstvo proraeuna ter pripravlja analize in financna poroeila, 
opravlja knjigovodsko-racunovodska dela za Mestni svet ·MGK, nadzerni odbor, iupana, mestno 
upravo, organe skupne obcinske uprave, krajevne skupnosti in obcinske sklade, 
skrbi za obraEun plaE in drugih osebnih prejemkov, 
zagotavlja strokovno pomoc mestni upravi pri sprejemanju in izvrsevanju obEinskih splosnih in 
posamicnih aktov s podroEja javnih financ, 
daje strokovno mnenje 0 skladnosti investicijskih programov s financnimi viri, 
daje mnenje k gradivu za mestni svet, ki ima finanEne posledice in ga pripravi mestna uprava, 
izvaja administratlvne in strokovne naloge za organe skupne obEinske uprave" 
GJIf'lVIja-dftjge-slfOkovl1(Hlillo~$8a.Gekwnega-podr*ja . 

(4) Oddelek za pravne in kadrovske zadeve nd ~'fOlem delovnem podrociu 00'"0(113 naslednle naloge.: 
naErtuje, spremlja, analizira in izvaja naloge organizacijsko-kadrovske funkcije za mestno upravo in 
organe skupnih obEinskih uprav, za katere ima MOK status delodajalca in pripravlja letne nacrte 
usposabljanja in izebraievanja kadrov, 
izvaja s proraEunom sprejeti kadrovski naErt, 
nacrtuje in izvaja strokovne naloge v okviru zaposlovanja kadrov (priprava in izvedba javnih natecajev 
in razplsov, priprava zaposlitvenih pogodb, sklepov, odlocb ter izvajanje drugih nalog na podrocju 
upravljanja s kadrovskimi vlrl). 
izvaja dlsciplinske in odskodninske postopke v okviru delovnih razmerij, 

~1fa-in4lVi1la-fm1h3t~rHll!l"OJ, 
--pi'ljJf,)vlj;HtrokG~llage-tll-SOOeklje-pft-~yl-dnktlffii!AlilB~~aJ&-i;wAeg~1a-5 

pGdr-OOja-edde1ka, 
opravlja pravne preglede osnutkov in predlogov aktov MOK, ki jih sprejema mestni svet na predlog 
iupana ali iupan, z vidika skladnosti z ustavo, zakoni in podzakonskimi akti in z vidika nomotehnicne 
urejenosti, 
prlpravlja In pravno presoja grad iva, kl jlh mestna uprava prlpravlja za druge organe obEine, 
podaja pravna mnenja v zadevah iz pristojnosti MOK, 
zastopa MOK v sod nih, upravnlh in denaclonalizacijskih postopkih ter v postopkih mediacije, 
vodi evidence sodnih postopkov, v katerih je udelezena MOK, 
skrbi za izvrsevanje pravnomocnih sodnlh in upravnlh odloEb, 
sodeluje prl sporazumnem resevanju nesoglaslj ter sporov, vezanlh na pogodbena dolocila, 
sodeluje v postopkih doseganja sporazumov s strankami 0 odskodnlnah in nadomestillh, 
pripravlja predloge pogodb In opravlja pravne preglede predlaganih pogodb, kl jlh pripravljo druge 
notranje organlzacijske enote MOK, 
skrbi za vodenje upravnih evidenc, 

--vodi evldenco zemljisc in drugih nepremicnin v lasti MOK, rilleA-5&llHlvaAj-lfl-peslevf>lh-pr05I_Yr 

vlaga zemljlskoknjizne predloge oziroma izvaja naloge, ki jih za obcinske up rave doloca zakon, ki ureja 
zemljisko knjigo, 
ufl..wlja--if't-g<}speiJaFi l nepr~mlrou.am~tI-MG kJ....4I151)-.¥--j)~jnestHIFllgiIl--ootJanJill 

(J(.g;mllaal~ih-eo9Iprlpravha pravne Ilodlage v ('fed t upra'fllanfgm In gospodarlenjero L 

ngllremlln!fu1J!1l..lid§.Il1!JQ!!, 
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pripravlja gradiva v zvezi z uveljavljanjem predkupnih pravic, 
Ne~.lLf~miCrUI).~mlyodi postopke glede dolocitve javnega debra in izvzema iz javnega dobra 1a 
Aep~A€, 

vodi postopke pridobivanja in razpolaganja z nepremicninami (odkupi, prodaje, zamenjave in drugo), 
~A&Y;IAj In paslaY"I!! prasl&r-&v, 

-__ vodi postopke glede dolocitve sluinosti in podelitve stavbnih pravic, 
Izvala stanovan!5ko pollriko MOK. 
upr;}"II;} In gosped;}r s.~tanov~sleYnlml prostorl ,,1i!.SU MOl<, 
vodl reltl~\e, Slil llQ.l!2Il1 In up, a"njkev ter eyidencQ peslovnih pros!eroY In 5IanQv~OI. kl nlsQ It 

prlstoinostl druJllh notranllh organjraciisklh enot. 
na¢rtule. prcani21ra In vodl gospodarjenJe s poa tolSlslml oblektl. 
pripravlja in vlaga tozbe za izselitev ter pripravlja in vlaga izvrsbe za izselitev in izvrsbe zaradi 
neplacevanja najemnin za stanovanja ali poslovne prostore, 
pripravlja in vlaga izvrsbe zaradi neplacevanja najemnin ali kupnin za zemljisca, 
opravlja naloge pooblascene osebe za varstvo osebnih podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 
osebnih podatkov, 

~a~"'-a1'iYIIe-ifK[f&k9YAe-flaIoge-l_~~aFlSlc.e~we,j 
-&pFavlja~ .... ge-tIj)hJ~-&l«JvAe,AalGg(H-SllGjega-delev~~ 

(5) Oddelek za splosne zadeve in civilno zascito ter resevanje n;} svotem delovaem PM.mtlu opravlia nasledmc 
naloge: 

upravlja s poslovno stavbo MOK, 
skrbi za zavarovanje stanovanj, poslovnih prostorov, stavbe MOK, drugih stavb in prostorov v lasti 
MOK in za zavarovanje splosne odgovarnosti, 

-fhlmuJe.&fg~-vOO1·gospodarJeAje-s-pe£ltfll~klm~ebjek\t, 
organizira naloge pisarniskega poslovanja, 
organizira in opravlja naloge sprejemne pisarne v skladu s predpisanim nacinom pisarniSkega 
poslavanja in ravnanja z dokumentarnim gradivom, 
sprejema in odpravlja posto, 
vodi razvid zadev in dokumentov, 
izvaja naloge telefonske centrale, 
vodi evidenco vseh sklenjenih pogodb s strani MOK, 
nacrtuje, organizira in vodi gospodarjenje z zgradbo MOK, voznim parkom in drugimi materialno 
tehnicnimi sredstvi, 
izvaja aktivnosti tehnicnega vzdrzevanja objektov MOK in voznega parka, 
vodi evidenco razporeda zasedenosti sluzbenih vozil in skrbi za brezhibnost in urejenost vozil, 
izvaja aktivnosti centralnega elektronskega in fizicnega arhiviranja gradiv, 
skrbi za kopiranje obseznejsih gradiv za potrebe mestne uprave ter organov skupne obcinske uprave in 
gradiv za potrebe mestnega sveta·MGK, 

-__ izvaja administrativne in strokovne naloge za organe skupne obcinske uprave, 
- koordiniraJn....poskrbi za obravnavo pobud. mnenl in vprasanj,Jlodanih s steani javnosti v zvezi z 

delovanlem m estne uprave. 
spreie"", in obravnava pobude. mn1!nja in pntolbe obo.oov MOl< ler druglh flzitnlh III pravnlh o5eb, 

---pri~vlja-l"'lz""'iil-Jlf&fal--s-p&droEj;Hlddelkil , 
flpJ.wija-5tfl1kGY1~adIa~I~.;wklotwmeAIilEije '1l"e~H~F6EiIa-s 

~eBreEja ~raBa, 

neposredno nudi pomoc pri nacrtovanju, organiziranju, vodenju, usmerjanju in nadziranju nalog pri 
pripravah nacrtov zascite in resevanja in nalog v primeru naravnih in drugih nesrec, enotam za 
resevanje in pomoc v obcini, Civilni zaSCiti, jamarjem, kinologom, potapljacem, Gorski resevalni sluzbi, 
tabornikom, Gasilsko resevalni sluzbi, prostovoljnim gasilskim drustvom, Rdecemu kriZu, 
uresnicuje koncept zaSCite in resevanja v obcini z izdelavo vizije, ciljev, strategije in iskanja sredstev in 
orodij z vsemi subjekti, ki so zakonsko opredeljeni na omenjenem podrocju (enote civilne zascite, 
Gasilsko resevalna sluzba, Gasilska zveza, prostovoljna gasilska drustva, Rdeci kriZ, Zdravstveni dom, 
Policija, inspekcijski organi ... l, 
usklajuje in koordinira z ostalimi nosilci zascite in resevanja po nacelu subordinacije (MORS - Uprava 

za zaseito in resevanje, MORS - Inspektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami, Vlada RS 
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- Odbor za razpolaganje s sredstvi pozarnega sklada, URSZR - Izpostava Kranj, Policija, Siovenska 
vojska ... ), 
nacrtuje, usklajuje izdeluje, eva Iv ira Naerte zascite in resevanja (poplava, poiar, jedrska nesreca, 
ielezngka nesreca, potres ... ) in druge podzakonsko opredeljene akte z ostaliml zakonsko 
opredeljenimi nosilci, 
prlpravlja, spremlJa ter Izvaja let"1 nafr t varstva pred naravnimlln drugiml nesrefami, 
skrbi za lldelavo oeene ogrofenost! t er za nafrte za zaUi to. reSevanJa In pomoe, 
skrbl za koordlnaclJo In organizacljo tlvllne 2a~t;te. pozarne varnostl ln re~evanJa v primeru naravnlh in 
druglh nesret ter vse povezane "aloge sodelovanja In koordlniranja z drugimi za to pristojnimi 
osebaml in organ! na omenjenem podrocju dela,) 

pfilvljiHIfUge-vpFaY/1e-!/1 stf-akGYne-nalege-5-5YGjegiHl<!IOYMfli/ J)OOftitja, 

(6) Oddelek za ~~l!!Lnabavo in javna naroCila na SVQlem delovnem podratlu Qpravl[a naslednle 
naloge: 

pripravlja letni plan nabave za MOK, 
skrbi za koordiniranje in izpeljavo celotnega nabavnega postopka MOK, 
nacrtuje, nabavlja in vodi razvid materialno tehnicnih sredstev za potrebe delovanja MOK, 
vodi in izvaja izvedbo postopkov javnega narocanja na podlagi zakona, ki ureja javno naroeanje, za vse 
uporabnike praracuna MOK, 
opravlja nadzor v zvezi z izvedbo javnih narocil, ki jih izvajajo druge notranje organizacijske enote, 

-jlrlpMWI~lz"aJa-prGfal",,·s-~jailddelk ... 
vodi evidenco postopkov javnega narocanja, vkljucno z javnimi naroeili, katerih ocenjena vrednost je 
niija od mejnih vrednosti, dolocenimi s predpisi s podroeja javnega narocanja. 
IlviJjiHldmllll5trot \lf~kGllAe-<lilleg~e-sl<u"lle-obfiRske liP"""*', hi 59~ " gel_~ 
p~jJb6ddelkiHiKr.... IlGo'!i!t3,ILG-I 3yna·n;}r«lla. 
GfJo<;w~~pfa\lAe-fA..WeI«IVAfHlal!l8e-HY9je8" del&\IllefI3-pOOr«im 

16. lien 
(1) Medobeinski inspektorat Kranj kot upravni in prekr~kovni organ oa byoiem delovnem podro(lu opravlja 
naslednje naloge: 

opravlja nadzor nad izvajanjem ddavnih in obCinskih predpisov, s katerimi obCine ustanoviteljice 
urejajo zadeve iz izvirne pristojnosti in zadeve iz prenesene pristojnosti z drzave na MOK, 
spremlja, analizira in podaja predloge za izboljsanje stanja na podrocjih, ki jih nadzira, 

----1»IPf vI~~df*iirMedoW ~A~ek'9Fala KfilAj, 
-jlflpfillllja-5trol«wne-pedli!ge-I'H.odeluJ~ P~Ii"ipf;)Y -dok_lItaeije-Y~II..z-OOda»Ynega-na(.o(-IIH 

p9dfG€ja-MedoMlASI«!g;HA~te""liI i<FlIBj, 
fJfa-IIlja g,uge IlIlJ;lYfli! iA 5I1o ka"_~fI~FOCi'I' 

(2) Oelovno podrocje in naloge Medobcinskega redarstva kot sluibe v sestavlln~pektorata doloea zakon ali na 
podlagi zakona Izdan obCinski predpis. MedobCinsko redarstvo na svo!!!m delovnem podro¢ju opravlja 
naslednje naloge: 

Aaezor~je iA zagotavlja pogoJ4Hi) ~m·n .... f~tj)fOI'(lflY-fh)~pn 
---varuje-<~ if> o~seljifHnAa-oO€iAskjh restalHunaj--naselij, 

skffii i>i!-\lilfR05~ Flil-cllCinskiA-ja\lfl*"J}~i.fekreatijskih tfl.urll!l'~ Jallnlh oov~Sinah, 
YdH'le J ""o-pll!ffi{}i.(·n J ~. <>iIraVl~ In-kullumIHled~. 

II/'tl,zUIt! I~'II rt'u I fHl"flr, opnv lJ;l !)~loM'~ dQlo~l?f1e (zak!!nJW1, J'e· oQ9~!!a!. j',Ip, 
Izva)a nadzor nad uporabo zvotnlh naprav na 5hodlh In prlreElltvah. 
spremlja, anallzira In podaja predloge za Izbolj~nje sidnja na podrotjlh, ki jih nadzira, 

---epf.<Wlj;HIAI!,~'li!-i_ok9~\oge-HYojega-del9\ln~, 

17. clen 
Skupna sluiba notranJe revizi je Kran j nil 5VOlem delo"nem ~opravlja naslednje naloge: 

Izvaja ~talni in ceJovl ti nadzor nad pravllnostJo In smotrnostJo poslovanja MOK kot celate, 
neposrednih in posrednih uporabnlkov prora funa ter institucij, v katerlh lOla MOK delei ali jim 
dale pomoc, 
svetuie na podro~ju obvladovanJa tveganj, nou anjlh kontrol in postopkov pOslovodenja" 

Fi1YI I~iil1I~t~s-ped~Iwp~£fa,lje-fevWj&KFaRj, 
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"EijI~ilVAe-Pgdlil/!e-l~elYje-"A-flHp","i-llall"meRli!Elle y tveli Z addaje-ja"f.\I!gV 
naFElEila-!rpodr-o~pne-slulbe-flQINlllje-fe\llz'je.-Kfaflh 
r""ljii-dFu~r~A-6l"'v ......... I9ile-s-wa~<Wflega-p~ih 

III. NACIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI PREDSTOJNIKA IN JAVNIH USLUZBENCEV 

18. elen 
(1) Predstojnik mestne uprave je zupan, ki nadzoruje in usmerja dele mestne uprave. 

(2) Zupan poleg nalog, dolocenih v zakonu, statutu MOK ter poslovniku mestnega sveta-MGK, opravlja 
naslednje naloge: 

daje smernice za strategijo razvoja MOK na vseh podrocjih, 
sodeluje z upravno enoto prek sosveta nacelnika, 
sklicuje direktorje javnih zavodov in javnih podjetij, 
daje smernice projektnim skupinam, 
vodi mednarodno sOdelovanje. 

(3) Zupan lahko za izvrsevanje proraeuna in za opravljanje svojih drugih nalog pooblasti podzupana, direktorja 
ali drugega javnega usluzbenca. 

19. elen 
(1) 0 zaposlitvi v mestni upravi in imenovanju javnih usluzbencev v naziv odloea zupan. 

(2) Zupan lahko za izvrsevanje pravic in dolznosti delodajalca pooblasti javnega usluzbenca v skladu z zakonom, 
ki ureja jayne usluzbence. 

(3) Pred zaposlitvijo se javnega usluzbenca seznani s kodeksom, ki ureja ravnanje javnih usluzbencev ter 
splosnimi in internimi akti, ki urejajo organizacijo in naein dela v mestni upravi. Ob podpisu pogodbe 0 

zaposlitvi javni usluzbenec podpise tudi izjavo, da je seznanjen s kodeksom, ki ureja ravnanje javnih 
usluzbencev. 

20. elen 
(1) Mestno upravo neposredno vodi direktor, ki je za svoje dele ter dele mestne uprave odgovoren zupanu. 

(2) Direktorja imenuje in razresuje zupan. Imenuje se za dobo petih let. Pridobljeno mora imeti najmanj 
izobrazbo druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko solstvo ter izpolnjevati pogoje za imenovanje v 
naziv v skladu z zakonom, ki ureja jayne usluzbence. 

(3) Direktor opravlja naslednje naloge: 
vodi in usklajuje dele mestne uprave, 
skrbi za zakonito, dosledno, ueinkovito in smotrno opravljanje nalog mestne uprave, 
nacrtuje, organizira in nadzoruje opravljanje dela v notranjih organizacijskih enotah, 
vodi upravni postopek in izdaja odlocbe v upravnem postopku na prvi stopnji ali za to pooblasti vodjo 
notranje organizacijske enote mestne uprave ali drugega javnega usluzbenca, 
9pro"ljv.flatlilhll!\l~~e-t>illej:e-me5U>1H.1PfiJYe-m sodeluje v projektnih skupinah v MOK, 
opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem mestne uprave ter skrbi za sodelovanje z 
drugimi organi MOK ali organi skupne obeinske uprave, 
na podlagi pooblastila zupana izvrsuje proraeun in skrbi za izvajanje notranje kontrole, 
predlaga zupanu sprejem doloeenih odlocitev na podlagi predloga vodje notranje organizacijske enote, 
opravlja druge naloge, doloeene s predpisi MOK ter po odredbah zupana. 

(4) Direktorja v easu odsotnosti nadomesea javni usluzbenec po njegovem ali zupanovem pooblastilu . 

21. elen 
(1) Notranje organizacijske enote vodijo vodje, ki jih imenuje zupan. 

(2) Vodje notranjih organizacijskih enot: 
nacrtujejo, organizirajo, usmerjajo in nadzorujejo opravljanje dela v notranjih organizacijskih enotah, 
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odlocajo 0 zadevah z delovrlega podro~ja notranje organizacijske enote, ki jo vodijo in za katere jih 
pooblasti zupan oziroma direktor, 
kot skrbniki proraconsklh podro~ij odgovarjajo za zakonito in namensko porabo proracunskih sredstev 
v okviro notranje organlzacljske enote, ki jo vodijo, 
opravlJajo druge naloge, dolocene s predpisi MOK, aktom 0 sistemizaciji delovnih mest ter po 
odredbah zupana ali direktorja. 

(3) Vodjo notranje organizacijske enote v casu odsotnosti nadome~ca javni usluzbenec po njegovem pooblastilu 
oziroma po pooblastilu direktorja ali zupana. 

22. tlen 
(1) Dtrektor, odgovorna oseba za izvaJanle nalog s podrofja za~~lte In re~evanja, k.l5!Pr.ilyJja_ nalQr.e Poveliolka 
~In. lilWle Y $kliltlu I ~iI.koJIQill.,..hY.t~j • .!aWto.!!l J.!l.~eI@Dle. lf4-ter .vodja I(ablne.ta lupana so za svoje delo 
neposredno odgovorni !upanu. 

(2) Vodje uradov in sektorjev so odgovorni direktorju in zupanu. 

(3) Vodje oddelkov so odgovorni vodji notranji organizacijske enote, kateri so podrejeni, direktorju in '1upanu. 

(4) Javnl uslu!.benci so odgovorni vodji notranje organizacijske enote, znotraj katere opravljajo svoje delo, 
direktorju in zupanu. 

23. lien 
Za usklajevanje dela zupana, podzupana, drugih organov MOK, mestne uprave in organov skupne obcinske 
upraYe, ter organizaeij katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je MOK, lahko zupan ustanovi kolegij, 
odbor ali druge oblike posvetovalnih teles. 

24. lien 
(1) Za Izvedbo nalog, kl zahtevaJo sodelovanje Javnlh usluibencev razlibllh notranjlh organlzacljskih enot, se 
lahko obllkujejo projektne skupine all druge obllke $odelovanJa. V projektno skuplno se na podlagi njegovega 
soglasja lahko ImenuJe tudl ZUnanp clan, kl je glede svojega poioiaja Izenacen 5 llanom zafasne komi5ije kot 
strokovnega in posvetovalnegatelesa zupana v skladu s statutom. 

(2) Projektno skupino ali drugo obliko sodelovanja lahko dolo~i zupan ali direktor. Z aktom 0 ustanovitvi 
proje.ktne sku pine all druge oblike sodelovanja se doloci sestavo in vodjo projektne skupine, njene naloge, roke 
za izvedbo nalog, potfebna sredstva in druge pogoje la delo projektne skupine. 

(3) Projektna skupina ali druga oblika sodelovanja se oblikuje za cas trajanja projekta. 

25. lien 
(1) Mestna uprava in zupan v upravnem postopku odlocata s posamicnimi akti 0 posameznih stvareh iz 
obcinske pristojnosti in iz prenesene drzavne pristojnosti. 

(2) 0 upravnih stvareh iz obcinske pristojnosti odloca na prvi stopnji mestna uprava, na drugi stopnji pa zupan, 
ce ni z zakonom drugace doloceno. 

26. lien 
Upravni postopek lahko vodi in v njem odloca oseba, ki izpolnjuje pogoje glede izobrazbe in pogoje za vodenje 
upravnih postopkov v skladu s predpisom, ki ureja izobrazbo in strokovni izpit za vodenje in odlocanje v 
upravnem postopku. 

27. lien 
Zupan oziroma direktor lahko v skladu s predplsi, kl urejajo splo~nl upravni postopek, pooblasti javnega 
uslufuenca mestne uprave, ki Izpoinjuje zakonske pogoJe za odlotanje v upravnih stvareh, za opravljanje 
posameznlh dejal'lj v upravnenl postopk\l, za vodenje celotnega postopka ali ta odlo~nje v upravnlh stvareh. 

28. lien 
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o izlocitvi uradne osebe odloci pristojna oseba v skladu z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo in splosni 
upravni postopek. 

IV. PREHODNE IN KON~NE DOLO~BE 

29. flen 
(1) Zupan sprejme Akt 0 notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi Mestne obcine Kranj 
v roku 1 meseca tako, da se lahko pricne uporabljati s 1. 1. 2020. 

(2) Mestna uprava uskladi svojo organizacijo in nacin dela v sestih mesecih od uveljavitve tega odloka. 

30. elen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok 0 organizaciji in delovnem podrocju obcinske uprave Mestne 
obcine Kranj (Uradni list RS, st. 6/15). 

31. flen 
Ta odlok zacne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Siovenije. 

Stevilka: 032-24/2011-10-(01/01) 
Datum: 
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Zupan Mestne obcine Kranj 
Matjaz Rakovec 





Na podlagi drugega odstavka 49. elena Zakona a lokalni samoupravi (Uradni list RS, st. 94/07 - uradno 
preeiseeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), 22. ter 
86. elena Statuta Mestne obeine Kranj (Uradni list RS, st. 37/19- uradno preeiseeno besedilo - UPB2) in v skladu 
z doloeili Zakona a javnih usluzbencih (Uradni list RS, st. 63/07 - UPB, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E 
in 40/12 - ZUJF) je Mestni svet Mestne obeine Kranj na __ . seji dne _. _. 2019 sprejel 

OOLOK 

o organizaciji in delovnem podroeju Mestne uprave Mestne obeine Kranj 

I. SPLOSNE OOLOCBE 

1. elen 
(1) Ta odlok doloea: 

organizacijo in delovno podroeje Mestne uprave Mestne obeine Kranj (v nadaljevanju: mestna uprava), 
vrste notranjih organizacijskih enot in njihova delovna podroeja, 
naein vodenja mestne uprave in njenih notranjih organizacijskih enot, 
naloge, pooblastila in odgovornosti predstojnika oziroma predstojnice (v nadaljevanju: predstojnik), 
direktorja oz. direktorice mestne uprave (v nadaljevanju: direktor), vodij notranjih organizacijskih enot 
in javnih usluzbencev mestne uprave, 
naein sodelovanja med notranjimi organizacijskimi enotami, organi skupne obeinske uprave in 
zunanjimi institucijami, ter 
druga vprasanja v zvezi z delovanjem mestne uprave. 

(2) V odloku uporabljeni izrazi v slovnieni obliki za moski spol se uporabljajo kot nevtralni za zenski in moski 
spa!. 

2. elen 
(1) Mestna uprava v okviru pravic in dolznosti Mestne obeine Kranj (v nadaljevanju: MOK) opravlja upravne, 
strokovne, pospesevalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih sluzb iz obeinske 
pristojnosti. 

(2) Mestna uprava svoje naloge opravlja v skladu z zakoni, Statutom Mestne obeine Kranj, odloki in drugimi 
splosnimi akti MOK. 

3. elen 
Pri opravljanju svojih nalog mestna uprava sodeluje 5 krajevnimi skupnostmi, organi skupnih obeinskih uprav 
MOK, obeinskimi upravami drugih obein, nosilci javnih pooblastil, drzavnimi organi, zavodi, gospodarskimi 
druzbami ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkusenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih 
delovnih teles. 

4. elen 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen: 

predstojnik mestne uprave je zupan, ki usmerja in nadzira delo mestne uprave, 
direktor je uradnik na polozaju, ki neposredno vodi mestno upravo in je za svoje delo ter dele mestne 
uprave odgovoren zupanu, 
upravne naloge so vse naloge, ki jih v skladu z zakonom za MOK izvaja mestna uprava kot izvirne ali s 
strani drzave prenesene naloge, 
notranja organizacijska enota je organizacijska enota znotraj mestne uprave, ki se ustanovi 5 tem 
odlokom, 
akt a notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je akt, ki v skladu z notranjo organizacijo 
opredeljuje delovna mesta potrebna za izvajanje nalog, naloge in pogoji za zasedbo delovnega mesta v 
mestni upravi in ga sprejme zupan (v nadaljevanju: akt 0 sistemizaciji delovnih mest), 
organ skupne obeinske uprave je organ, ki ga za opravljanje posameznih nalog obeinske uprave 
ustanovijo obeinski sveti v skladu z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, 
pametno mesto/skupnost je mesto oziroma skupnost, v katerem lahko prebivalci z uporabo sodobnih 
informacijsko komunikacijskih tehnologij zvisajo kakovost zivljenja, stem vzpostavijo boljso 
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povezljivost, dosezejo optimalno rabo energije, materiala, storitev ter financnih sredstev in tako 
pripomorejo k ucinkovitejsemu upravljanju kljucnih procesov trajnostne mobilnosti, energetike, 
solstva, zdravstva in infrastrukture ob hkratni digitalizaciji delovanja mestne uprave. 

5. elen 
(1) Delo mestne uprave je javno v skladu s statutom in predpisi, ki urejajo dostop do informacij javnega znacaja 
in varstvo osebnih podatkov. 

(2) Uradna sporocila za javnost, informacije, pojasnila in druge podatke z namenom zagotavljanja informiranja 
javnosti 0 delovanju MOK dajejo predstavnikom sredstev javnega obvescanja zupan, podzupan in direktor, po 
pooblastilu zupana pa lahko tudi vodja notranje organizacijske enote mestne uprave ali drug javni usluzbenec 
mestne uprave. 

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNA PODROCJA MESTNE UPRAVE 

6. elen 
Organizacija mestne uprave zagotavlja: 

zakonito, strokovno in racionalno izvrsevanje nalog mestne uprave, 
zakonito, strokovno in pravocasno uresnicevanje pravic, interesov in obveznosti strank ter drugih 
udelezencev v postopkih, 
smotrno vodenje dela, 
koordinirano izvajanje nalog in izvajanje projektnih nalog, 
notranji nadzor nad opravljanjem nalog, 
sodelovanje z drugimi organi, organizacijami in institucijami. 

7. tlen 
(1) Naloge mestne uprave se opravljajo v naslednjih notranjih organizacijskih enotah: 

Kabinet zupana, v okviru katerega delujeta Oddelek za komuniciranje in protokol ter Oddelek za mestni 
svet in krajevne skupnosti, 
Urad za druzbene dejavnosti, 
Urad za gospodarstvo in gospodarske javne sluzbe, v okviru katerega delujeta Oddelek za promet in 
Oddelek za gospodarske dejavnosti, 
Urad za okolje in prostor, v okviru katerega deluje Oddelek za prostorske akte, 
Sektor za projekte, 
Sektor za razvoj in pametno skupnost, 
Sektor za finance in splosne zadeve, v okviru katerega delujejo Oddelek za finance, Oddelek za pravne 
in kadrovske zadeve, Oddelek za splosne zadeve in civilno zascito ter resevanje in Oddelek za skupno 
nabavo in javna narocila. 

(2) Notranje organizacijske enote na prvem nivoju so Kabinet zupana, uradi kot vsebinski nosilci nalog mestne 
uprave, sektorji kot podporne enote za delovanje mestne uprave in oddelki kot notranje organizacijske enote 
na drugem nivoju. 

(3) Notranje organizacijske enote opravljajo glede na podrocje, ki ga pokrivajo, tudi naloge, prenesene iz 
drzavne pristojnosti na obcino. 

(4) Notranje organizacijske enote s svojega delovnega podrocja, ki ga pokrivajo, pripravljajo in izvajajo 
proracun, pripravljajo strokovne podlage in sodelujejo pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega 
narocila ter opravljajo druge upravne in strokovne naloge. 

8. elen 
(1) MOK je skupaj z drugimi obcinami ustanovila dva organa skupne obcinske uprave, in sicer Medobcinski 
inspektorat Kranj in Skupno sluzbo notranje revizije Kranj. Pri izvrsevanju upravnih nalog nastopa organ skupne 
obcinske uprave kot organ tiste obcine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. 

(2) Naloge obCinskega inspekcijskega nadzorstva in obcinskega redarstva se izvajajo v organu skupne obcinske 
uprave, ki je prekrskovni in inspekcijski organ, v skladu z odlokom, ki ureja njegovo ustanovitev. 
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(3) Naloge notranje revizije se izvajajo v organu skupne obCinske uprave, v skladu z odlokom, ki ureja njegovo 
ustanovitev. 

(4) Organa skupne obcinske uprave s svojega delovnega podrocja pripravljata in izvajata proracun, pripravljata 
strokovne podlage in sodelujeta pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila ter opravljata 
druge upravne in strokovne naloge. 

(5) Delovno podrocje, pristojnosti ter organizacija dela organa skupne obcinske uprave so opredeljeni z 
odlokom 0 ustanovitvi organa skupne obcinske uprave. 

(6) Predstojnik organa skupne obcinske uprave je za svoje delo, ki spada v krajevno pristojnost posamezne 
obcine odgovoren neposredno zupanu te obcine, za delo organa skupne obcinske uprave v celoti pa skupaj 
vsem zupanov obcin, ki so organ skupne obcinske uprave ustanovile. 

9. elen 
(1) Kabinet zupana na svojem delovnem podrocju opravlja naslednje naloge: 

opravlja svetovalne, strokovne, organizacijske in administrativne naloge za potrebe in po nalogu 
zupana ter podzupana, 
opravlja organizacijske in administrativne naloge za direktorja . 

(2) V okviru Kabineta zupana delujeta naslednji notranji organizacijski enoti : 
Oddelek za komuniciranje in protokol, 
Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti. 

(3) Oddelek za komuniciranje in protokol na svojem delovnem podrocju opravlja naslednje naloge: 
nacrtuje in koordinira medobCinsko, medmestno, medregijsko in mednarodno sodelovanje, 
nacrtuje, organizira in skrbi za protokol, 
izvaja prireditve, ki so obcinskega po men a, 
nacrtuje in organizira informiranje javnosti, 
skrbi za vsebinsko dopolnjevanje spletne strani MOK, 
skrbi za celostno podobo MOK ter nacrtuje, koordinira in izvaja promocijske dejavnosti. 

(4) Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti na svojem delovnem podrocju opravlja naslednje naloge: 
opravlja organizacijsko-tehnicna in administrativna opravila za potrebe mestnega sveta, njegovih 
delovnih teles, nadzornega odbora in obcinske volilne komisije, 
nudi strokovno pomoc krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju, 
vodi in usklajuje sodelovanje krajevnih skupnosti z notranjimi organizacijskimi enotami in organi 
skupne obcinske uprave, 
sodeluje pri pripravi investicijskega vzdrzevanja in gospodarjenju z nepremicninami, v lasti ali 
upravljanju krajevnih skupnosti. 
sodeluje s svetom krajevnih skupnosti pri pripravi in izvedbi projektov nacrta razvojnih programov. 

10. elen 
Urad za druzbene dejavnosti na svojem delovnem podrocju opravlja naslednje naloge: 

opravlja upravne in strokovne naloge na podrocju predsolske vzgoje, 

opravlja upravne in strokovne naloge na podrocju obveznega in nadaljnjega solskega izobrazevanja, 
glasbenega izobrazevanja in izobrazevanja odraslih, 
opravlja upravne in strokovne naloge na podrocju razvoja kulture, 
opravlja upravne in strokovne naloge na podrocju razvoja sportnih dejavnosti za vse generacijske 
skupine in skrbi za pripravo in izvrsevanje letnega programa sporta, 
opravlja upravne in strokovne naloge na podrocju izvrsevanja mladinskih dejavnosti z namenom 

preprecevanja oblik zasvojenosti in aktivnega vkljucevanja mladih v druzbo, 
opravlja upravne in strokovne naloge na podrocju socialnega varstva in zdravstva, 

pripravlja strategije razvoja na podrocju sporta, kulture, socialnega varstva, zdravstva, mladih, starejsih 
ter vzgoje in izobrazevanja, 
nacrtuje in izvaja druzinsko in mladinsko politiko, 
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opravlja upravne in strokovne naloge na podrocju posebnih sku pin (veteranske organizacije in drustva 
upokojencev), 
vodi postopke podeljevanja koncesij s svojega podrocja do izbire koncesionarjev, 
nacrtuje, vodi in izvaja nadzor nad zakonitostjo in izvajanjem nalog in poslovanja druzbenih javnih 
sluzb, 
pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za jayne razpise 5 podrocja dela (javni razpisi 
za nevladne organizacije), 
sodeluje pri pripravi investicijskega vzdrzevanja in gospodarjenju z nepremicninami, proucuje in 
pripravlja standarde in normative za opravljanje storitev oziroma dejavnosti na posameznih podrocjih, 
vodi postopke ustanavljanja in organiziranja javnih zavodov, 
nudi strokovno pomoc javnim zavodom pri njihovem delu, 
skrbi za varovanje kulturne dediScine. 

11. elen 
(1) Urad za gospodarstvo in gospodarske jayne sluzbe na svojem delovnem podrocju opravlja naslednje naloge: 

sodeluje pri izdelavi regijskih razvojnih nacrtov, 
skrbi za realizacijo razvojnih programov obcine in uravnotezenega razvoja obcine, 
opravlja nadzor nad zakonitostjo delovanja izvajalcev javnih in drugih sluzb, 
opravlja, nacrtuje in koordinira strokovna in operativna dela pri oblikovanju nacrtov predlogov 
razvojnih programov in drugih planskih dokumentov, 
pripravlja smernice in mnenja k prostorskim aktom, 
sodeluje pri pripravi investicijskega vzdrZevanja in gospodarjenju z nepremicninami. 

(2) V okviru Urada za gospodarstvo in gospodarske jayne sluzbe delujeta naslednji notranji organizacijski enoti : 
Oddelek za promet, 
Oddelek za gospodarske dejavnosti. 

(3) Oddelek za promet na svojem delovnem podrocju opravlja naslednje naloge: 
izdaja mnenja in soglasja iz pristojnosti upravljavca obcinskih cest, 
opravlja naloge s podrocja urejanja prometa, trajnostne mobilnosti, varnosti v cestnem prometu ter v 
zvezi z avtobusnimi prevozi, 
izvaja upravne naloge s podrocja prometa, 
izvaja naloge 5 podrocja upravljanja z obCinskimi cestami, 
sodeluje v postopkih geodetskih storitev glede parcelacij obcinskih cest, 
sodeluje pri nacrtovanju investicijskega vzdrZevanja obcinskih cest. 

(4) Oddelek za gospodarske dejavnosti na svojem delovnem podrocju opravlja naslednje naloge: 
pripravlja strokovne podlage in podaja mnenja k oblikovanju tarif, taks in cen storitev javnih podjetij, 
javnih zavodov, iz koncesijskih razmerij ter drugih oblik zagotavljanja javnih dobrin, 
opravlja strokovne, upravne in administrativne naloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih sluzb, 
opravlja strokovno tehnicne, razvojne, organizacijske in upravne naloge s podrocja vzdrzevanja 
objektov ter omrezij komunalne infrastrukture, vkljucno z otroskimi igrisci, zelenimi in drugimi javnimi 
povrsinami ter javno razsvetljavo, 
opravlja naloge s podrocja obveznih in izbirnih gospodarskih javnih sluzb, vkljucno s podrocjem varstva 
okolja (oskrba s pitno vodo, odvajanje in ciscenje komunalne in padavinske vode, zbiranje in obdelava 
dolocenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov in urejanje in ciscenje javnih povrsin, ipd.), 
opravlja upravne naloge 5 podrocja energetike, pokopaliske in pogrebne dejavnosti in upravljanja z 
vodami, 
nacrtuje in izvaja naloge pri razvoju in vzpodbujanju povezovanja gospodarstva, podjetnistva in obrti, 
nacrtuje in izvaja naloge s podrocja javnih del in socialnega podjetnistva, 
nacrtuje in izvaja naloge s podrocja spodbujanja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podezelja, 
nacrtuje in izvaja naloge s podrocja zascite zapuscenih zivali, 
nacrtuje in izvaja naloge s podrocja turizma in prireditev, 
izvaja upravne naloge na podrocju gostinstva in trgovine. 
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12. elen 
(1) Urad za okolje in prostor na svojem delovnem podrocju opravlja naslednje naloge: 

pripravlja odloke 0 programih opremljanja zemljisc za gradnjo, 
vodi zbirke prostorskih podatkov, 
sodeluje v postopku doloeitve gradbenih parcel, 
pripravlja poroeila 0 stanju okolja, 
sodeluje v postopkih parcelacije ter izdaja potrdila 0 parcelaciji, 
vodi postopke za izvedbo upravnih komasacij in izdaja dovoljenja za pogodbene komasacije, 
vodi postopke 0 imenovanju naselij in ulic, 
vodi postopke za pripravo aktov 0 zavarovanju kulturne dediscine lokalnega pomena, 
vodi postopke za pripravo aktov 0 zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena, 
izdaja dovoljenja za zacasno prekoraeitev hrupa na prireditvah, 
opravlja upravne in strokovne nalog s podroeja varovanja okolja, 
pripravlja izraeune komunalnega prispevka in vodi postopek izdaje odloeb 0 komunalnem prispevku, 
opravlja strokovne naloge v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljise, 
pripravlja odlok 0 spreminjanju mej zemljiskih parcel na doloeenih obmoejih in na njegovi podlagi 
izdaja soglasja, 
pripravlja odlok 0 urejanju podobe naselij in krajine in na njegovi podlagi izdaja pogoje in soglasja, 
pripravlja odloebe 0 vzpostavitvi zaeasnih ukrepov v skladu z zakonom, ki ureja prostor. 

(2) V okviru Urada za okolje in prostor deluje notranja organizacijska enota Oddelek za prostorske akte, ki na 
svojem delovnem podroeju opravlja naslednje naloge: 

vodi postopke ter opravlja naloge v zvezi s postopki za pripravo, izdelavo in sprejemom prostorskih 
aktov, 
pripravlja in izdeluje strokovne podlage s podroeja prostorskega naertovanja, 
nudi strokovno svetovanje zupanu v zadevah urejanja prostora, 
skrbi za celostno politiko prostorskega razvoja obeine, 
skrbi za koordinacijo priprave prostorskih aktov med obeino in izdelovalcem prostorskega akta, 
izvaja naloge v postopkih lokacijske preveritve v skladu z zakonom, ki ureja prostor, 
pripravlja lokacijske informacije in potrdila 0 namenski rabi zemljise, 
vodi postopke celovite presoje vplivov na okolje pri pripravi prostorskih aktov in presoje vplivov na 
okolje za izdajo okoljevarstvenih soglasij za objekte z vplivi na okolje, 
izdaja mnenja glede skladnosti s prostorskimi akti, 
izdaja mnenja in soglasja za posege na javnih povrsinah, ki so izven pristojnosti upravljalca obeinskih 
cest, 
sodeluje v postopku izdaje gradbenih dovoljenj, razen za ceste, 
izdaja potrdila 0 predkupni pravici. 

13. elen 
Sektor za projekte na svojem delovnem podroeju opravlja naslednje naloge: 

nudi celovito podporo pri vodenju in izvajanju projektov v MOK, 
vodi in koordinira aktivnosti v zvezi s sodelovanjem MOK na razpisih za pridobivanje finanenih 
sredstev, 
opravlja strokovne in organizacijske naloge v zvezi s projekti, ki pomenijo pridobivanje dodatnih virov 
sredstev, 
opravlja strokovna in operativna dela pri izvajanju projektov, ki posegajo v delokrog dveh ali vee 
notranjih organizacijskih enot, 
sodeluje pri pripravi osnov in pod lag za razvojne dokumente MOK, 
sodeluje z notranjimi organizacijskimi enotami pri izvajanju investicijskega vzddevanja objektov, 
svetuje notranjim organizacijskim enotam pri vsebinski zasnovi investicijskih projektov ter pripravi 
proraeuna na podroeju investicij, 
pridobiva ustrezno dokumentacijo in dovoljenja za izvedbo investicij, 
izdeluje metodologije naertovanja, spremljanja, izvedbe in nadzora investicij, 
vodi investicije ter po zakljueku investicije preda v upravljanje in gospodarjenje infrastrukturne 
objekte, naprave in opremo pristojni notranji organizacijski enoti, 
naertuje in izvaja upravno in strokovno-tehniene naloge za pravilno in pravoeasno izvajanje aktivnosti s 
podroeja investicij. 
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14. elen 
Sektor za razvoj in pametno skupnost na svojem delovnem podrocju opravlja naslednje naloge: 

pripravlja strategije pametnega mesta, 
pripravlja financne projekcije za podrocje pametnega mesta, 
vodi in koordinira projekt pametnega mesta, 
nudi podporo pri vodenju in izvajanju sofinanciranih projektov v MOK, 
vodi in koordinira aktivnosti v zvezi s sodelovanjem MOK na razpisih za pridobivanje financnih 
sredstev, 
opravlja strokovne in organizacijske naloge v zvezi s projekti, ki pomenijo pridobivanje dodatnih virov 
sredstev, 
sodeluje z notranjimi organizacijskimi enotami pri izvajanju posameznega sofinanciranega projekta, 
svetuje notranjim organizacijskim enotam pri vsebinski zasnovi projektov ter pripravi proracuna, 
pomaga pri izdelovanju metodologije nacrtovanja, spremljanja, izvedbe in nadzora sofinanciranih 
projektov ter pri pripravi in izvedbi proracuna s podrocja sofinanciranih projektov, 
nacrtuje in izvaja upravne in strokovno-tehnicne naloge za pravilno in pravocasno izvajanje aktivnosti s 
podrocja sofinanciranih projektov, 
sodeluje pri pripravi in izvedbi izvedbenega nacrta regionalnega razvojnega programa, 
sodeluje z drugimi organi in institucijami s podrocja razvoja in sofinanciranja, 
spremlja izvajanje pogodb 0 sofinanciranju sklenjenih na podlagi javnih razpisov, 
obvesca poslovne subjekte na obmocju MOK 0 moznostih pridobivanja financnih sredstev za 
spodbujanje gospodarstva s strani drzavnih organov in lokalnih skupnosti ter jim nudi svetovalno 
podporo, 
skrbi za ozivljanje starega mestnega jedra, 
koordinira in spremlja razvoj dejavnosti ter aktivnosti pravnih in fizicnih oseb v starem mestnem jedru, 
nacrtuje in vodi posodabljanje in vzdrzevanje informacijskega sistema, 
vodi evidenco informacijske opreme v MOK, 
administrira in vzdrzuje spletno stran MOK, koordinira delovanje ter administracijo centralnega 
urednistva (MKV) ter druge komunikacijske digitalne kanale MOK, 
nacrtuje, pripravlja ter testira izvedljivosti razvojnih projektov pomembnih za razvoj MOK, 
pripravlja strategije za razvojne projekte, 
pripravlja in izvaja razvojno strategijo MOK (TUS, strategija pametnega mesta), 
vodi politiko oskrbe, obdelave in analitike podatkov iz naslova vsebin pametnega mesta, 
skrbi za kontrolno plosco skupne obcinske platforme, 
uvaja razvojne vsebine e-uprave, 
skrbi za digitalizacijo MOK in povezanih javnih zavodov in javnih podjetij. 

15. elen 
(1) Sektor za finance in splosne zadeve na svojem delovnem podrocju opravlja naslednje naloge: 

organizira, usklajuje in nadzira delo oddelkov, ki delujejo v okviru tega sektorja, 

nudi strokovno podporo ostalim notranjim organizacijskim enotam, 

v okviru pristojnosti sektorja skrbi za izvrsevanje proracuna v skladu s predpisi. 

(2) V okviru Sektorja za finance in splosne zadeve delujejo naslednje notranje organizacijske enote: 
Oddelek za finance, 
Oddelek za pravne in kadrovske zadeve, 
Oddelek za splosne zadeve in civilno zascito ter resevanje, 
Oddelek za skupno nabavo in javna narocila. 

(3) Oddelek za finance na svojem delovnem podrocju opravlja naslednje naloge: 
opravlja strokovne naloge pri pripravi in izvrsevanju proracuna, rebalansa proracuna, zakljucnega 
racuna proracuna in poroCila 0 realizaciji proracuna, 
koordinira in opravlja nadzor nad uporabo proracuna pri neposrednih in posrednih uporabnikih ter 
obvesca zupana in direktorja 0 morebitnih nepravilnostih ter predlaga ustrezne ukrepe, 
skrbi za izvrsevanje proracuna v skladu s predpisi, 
pripravlja in vodi premozenjsko bilanco MOK, 
vodi gospodarjenje z financnim premozenjem MOK, 
opravlja naloge ravnanja s financnim premozenjem MOK, 
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vodi knjigovodstvo proracuna ter pripravlja analize in financna porocila, 
opravlja knjigovodsko-racunovodska dela za Mestni svet, nadzorni odbor, zupana, mestno upravo, 
organe skupne obcinske uprave, krajevne skupnosti in obcinske sklade, 
skrbi za obracun plac in drugih osebnih prejemkov, 
zagotavlja strokovno pomoc mestni upravi pri sprejemanju in izvrsevanju obcinskih splosnih in 
posamicnih aktov s podrocja javnih financ, 
daje strokovno mnenje 0 skladnosti investicijskih programov s financnimi viri, 
daje mnenje k gradivu za mestni svet, ki ima financne posledice in ga pripravi mestna uprava, 
izvaja administrativne in strokovne naloge za organe skupne obcinske uprave. 

(4) Oddelek za pravne in kadrovske zadeve na svojem delovnem podrocju opravlja naslednje naloge: 
nacrtuje, spremlja, analizira in izvaja naloge organizacijsko-kadrovske funkcije za mestno upravo in 
organe skupnih obcinskih uprav, za katere ima MOK status delodajalca in pripravlja letne nacrte 
usposabljanja in izobrazevanja kadrov, 
izvaja s proracunom sprejeti kadrovski nacrt, 
nacrtuje in izvaja strokovne naloge v okviru zaposlovanja kadrov (priprava in izvedba javnih natecajev 
in razpisov, priprava zaposlitvenih pogodb, sklepov, odlocb ter izvajanje drugih nalog na podrocju 
upravljanja s kadrovskimi viri), 
izvaja disciplinske in odskodninske postopke v okviru delovnih razmerij, 
opravlja pravne preglede osnutkov in predlogov aktov MOK, ki jih sprejema mestni svet na predlog 
zupana ali zupan, z vidika skladnosti z ustavo, zakoni in podzakonskimi akti in z vidika nomotehnicne 
urejenosti, 
pripravlja in pravno presoja gradiva, ki jih mestna uprava pripravlja za druge organe obcine, 
podaja pravna mnenja v zadevah iz pristojnosti MOK, 
zastopa MOK v sodnih, upravnih in denacionalizacijskih postopkih ter v postopkih mediacije, 
vodi evidence sodnih postopkov, v katerih je udelezena MOK, 
skrbi za izvrsevanje pravnomocnih sodnih in upravnih odlocb, 
sodeluje pri sporazumnem resevanju nesoglasij ter sporov, vezanih na pogodbena dolocila, 
sodeluje v postopkih doseganja sporazumov s strankami 0 odskodninah in nadomestilih, 
pripravlja predloge pogodb in opravlja pravne preglede predlaganih pogodb, ki jih pripravijo druge 
notranje organizacijske enote MOK, 
skrbi za vodenje upravnih evidenc, 
vodi evidenco zemljisc in drugih nepremicnin v lasti MOK, 
vlaga zemljiskoknjizne predloge oziroma izvaja naloge, ki jih za obcinske uprave doloca zakon, ki ureja 
zemljisko knjigo, 
pripravlja pravne podlage v zvezi z upravljanjem in gospodarjenjem z nepremicninami v lasti MOK, 
pripravlja gradiva v zvezi z uveljavljanjem predkupnih pravic, 
v zvezi z nepremicninami vodi postopke glede dolocitve in izvzema iz javnega dobra, 
vodi postopke pridobivanja in razpolaganja z nepremicninami (odkupi, prodaje, zamenjave in drugo), 
vodi postopke glede dolocitve sluznosti in podelitve stavbnih pravic, 
izvaja stanovanjsko politiko MOK, 
upravlja in gospodari s stanovanji in poslovnimi prostori v lasti MOK, 
vodi register stanovanj in upravnikov ter evidenco poslovnih prostorov in stanovanj, ki niso v 
pristojnosti drugih notranjih organizacijskih enot, 
nacrtuje, organizira in vodi gospodarjenje s pocitniskimi objekti, 
pripravlja in vlaga tozbe za izselitev ter pripravlja in vlaga izvrsbe za izselitev in izvrsbe zaradi 
neplacevanja najemnin za stanovanja ali poslovne prostore, 
pripravlja in vlaga izvrsbe zaradi neplacevanja najemnin ali kupnin za zemljisca, 
opravlja naloge pooblascene osebe za varstvo osebnih podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 
osebnih podatkov. 

(5) Oddelek za splosne zadeve in civilno zascito ter resevanje na svojem delovnem podrocju opravlja naslednje 
naloge: 

upravlja s poslovno stavbo MOK, 
skrbi za zavarovanje stanovanj, poslovnih prostorov, stavbe MOK, drugih stavb in prostorov v lasti 
MOK in za zavarovanje splosne odgovornosti, 
organizira naloge pisarniskega poslovanja, 
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organlZlra in opravlja naloge sprejemne pisarne v skladu 5 predpisanim nacinom pisarniskega 
poslovanja in ravnanja z dokumentarnim gradivom, 
sprejema in odpravlja posta, 
vodi razvid zadev in dokumentov, 
izvaja naloge telefonske centrale, 
vodi evidenco vseh sklenjenih pogodb s strani MOK, 
nacrtuje, organizira in vodi gospodarjenje z zgradbo MOK, voznim parkom in drugimi materialno 
tehnicnimi sredstvi, 
izvaja aktivnosti tehnicnega vzdrzevanja objektov MOK in voznega parka, 
vodi evidenco razporeda zasedenosti sluzbenih vozil in skrbi za brezhibnost in urejenost vozil, 
izvaja aktivnosti centralnega elektronskega in fizicnega arhiviranja gradiv, 
skrbi za kopiranje obseznejsih gradiv za potrebe mestne uprave ter organov skupne obcinske uprave in 
gradiv za potrebe mestnega sveta, 
izvaja administrativne in strokovne naloge za organe skupne obcinske uprave, 
koordinira in poskrbi za obravnavo pobud, mnenj in vprasanj, podanih s strani javnosti v zvezi z 
delovanjem mestne uprave, 
sprejema in obravnava pobude, mnenja in pritozbe obcanov MOK ter drugih fizicnih in pravnih oseb, 
neposredno nudi pomoc pri nacrtovanju, organiziranju, vodenju, usmerjanju in nadziranju nalog pri 
pripravah nacrtov zascite in resevanja in nalog v primeru naravnih in drugih nesrec, enotam za 
resevanje in pomoc v obcini, Civilni zasciti, jamarjem, kinologom, potapljacem, Gorski resevalni sluzbi, 
tabornikom, Gasilsko resevalni sluzbi, prostovoljnim gasilskim drustvom, Rdecemu krizu, 
uresnicuje koncept zascite in resevanja v obcini z izdelavo vizije, ciljev, strategije in iskanja sredstev in 
orodij z vsemi subjekti, ki so zakonsko opredeljeni na omenjenem podrocju (enote civilne zascite, 
Gasilsko resevalna sluzba, Gasilska zveza, prostovoljna gasilska drustva, Rdeci kriz, Zdravstveni dam, 
Policija, inspekcijski organi ... ), 
usklajuje in koordinira z ostalimi nosilci zascite in resevanja po nacelu subordinacije (MORS - Uprava 
za zascito in resevanje, MORS - Inspektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami, Vlada RS 
- Odbor za razpolaganje s sredstvi pozarnega ski ada, URSZR - Izpostava Kranj, Policija, Siovenska 
vojska ... ), 
nacrtuje, usklajuje izdeluje, evalvira Nacrte zascite in resevanja (poplava, pozar, jedrska nesreca, 
zelezniska nesreca, potres ... ) in druge podzakonsko opredeljene akte z ostalimi zakonsko 
opredeljenimi nosilci, 
pripravlja, spremlja ter izvaja letni nacrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrecami, 
skrbi za izdelavo ocene ogrozenosti ter za nacrte za zascito, resevanja in pomoc, 
skrbi za koordinacijo in organizacijo civilne zascite, pozarne varnosti in resevanja v primeru naravnih in 
drugih nesrec ter vse povezane naloge sodelovanja in koordiniranja z drugimi za to pristojnimi 
osebami in organi na omenjenem podrocju dela. 

(6) Oddelek za skupno nabavo in javna narocila na svojem delovnem podrocju opravlja naslednje naloge: 
pripravlja letni plan nabave za MOK, 
skrbi za koordiniranje in izpeljavo celotnega nabavnega postopka MOK, 
nacrtuje, nabavlja in vodi razvid materialno tehnicnih sredstev za potrebe delovanja MOK, 
vodi in izvaja izvedbo postopkov javnega narocanja na podlagi zakona, ki ureja javno narocanje, za vse 
uporabnike proracuna MOK, 
opravlja nadzor v zvezi z izvedbo javnih narocil, ki jih izvajajo druge notranje organizacijske en ate, 
vodi evidenco postopkov javnega narocanja, vkljucno z javnimi narocili, katerih ocenjena vrednost je 
nizja ad mejnih vrednosti, dolocenimi s predpisi s podrocja javnega narocanja. 

16. clen 
(1) Medobcinski inspektorat Kranj kat upravni in prekrskovni organ na svojem delovnem podrocju opravlja 
naslednje naloge: 

opravlja nadzor nad izvajanjem drZavnih in obcinskih predpisov, s katerimi obcine ustanoviteljice 
urejajo zadeve iz izvirne pristojnosti in zadeve iz prenesene pristojnosti z drzave na MOK, 
spremlja, analizira in podaja predloge za izboljsanje stanja na podrocjih, ki jih nadzira. 
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(2) Delovno podrocje in naloge Medobcinskega redarstva kot sluzbe v sestavi inspektorata doloca zakon ali na 
podlagi zakona izdan obcinski predpis. Medobcinsko redarstvo na svojem delovnem podrocju opravlja 
naslednje naloge: 

opravlja naloge, dolocene z zakonom, ki ureja obcinsko redarstvo, 
izvaja nadzor nad uporabo zvocnih naprav na shodih in prireditvah, 
spremlja, analizira in podaja predloge za izboljsanje stanja na podrocjih, ki jih nadzira. 

17. elen 
Skupna sluzba notranje revizije Kranj na svojem delovnem podrocju opravlja naslednje naloge: 

izvaja stalni in celoviti nadzor nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja MOK kot celote, 
neposrednih in posrednih uporabnikov proracuna ter institucij, v katerih ima MOK delez ali jim 
daje pomoc, 
svetuje na podrocju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovodenja. 

III. NACIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI PREDSTOJNIKA IN JAVNIH USLUZBENCEV 

18. elen 
(1) Predstojnik mestne uprave je zupan, ki nadzoruje in usmerja dele mestne uprave. 

(2) Zupan poleg nalog, dolocenih v zakonu, statutu MOK ter poslovniku mestnega sveta, opravlja naslednje 
naloge: 

daje smernice za strategijo razvoja MOK na vseh podrocjih, 
sodeluje z upravno enoto prek sosveta nacelnika, 
sklicuje direktorje javnih zavodov in javnih podjetij, 
daje smernice projektnim skupinam, 
vodi mednarodno sodelovanje. 

(3) Zupan lahko za izvrsevanje proracuna in za opravljanje svojih drugih nalog pooblasti podzupana, direktorja 
ali drugega javnega usluzbenca. 

19. elen 
(1) 0 zaposlitvi v mestni upravi in imenovanju javnih usluzbencev v naziv odloca zupan . 

(2) Zupan lahko za izvrsevanje pravic in dolznosti delodajalca pooblasti javnega usluzbenca v skladu z zakonom, 
ki ureja jayne usluzbence. 

(3) Pred zaposlitvijo se javnega usluzbenca seznani s kodeksom, ki ureja ravnanje javnih usluzbencev ter 
splosnimi in internimi akti, ki urejajo organizacijo in naein del a v mestni upravi. Ob podpisu pogodbe 0 

zaposlitvi javni usluzbenec podpise tudi izjavo, da je seznanjen s kodeksom, ki ureja ravnanje javnih 
usluzbencev. 

20. elen 
(1) Mestno upravo neposredno vodi direktor, ki je za svoje dele ter dele mestne uprave odgovoren zupanu . 

(2) Direktorja imenuje in razresuje zupan. Imenuje se za dobo petih let. Pridobljeno mora imeti najmanj 
izobrazbo druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko solstvo ter izpolnjevati pogoje za imenovanje v 
naziv v skladu z zakonom, ki ureja jayne usluzbence. 

(3) Direktor opravlja naslednje naloge: 
vodi in usklajuje dele mestne uprave, 
skrbi za zakonito, dosledno, ucinkovito in smotrno opravljanje nalog mestne uprave, 
nacrtuje, organizira in nadzoruje opravljanje dela v notranjih organizacijskih enotah, 
vodi upravni postopek in izdaja odloebe v upravnem postopku na prvi stopnji ali za to pooblasti vodjo 
notranje organizacijske enote mestne uprave ali drugega javnega usluzbenca, 
sodeluje v projektnih skupinah v MOK, 
opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem mestne uprave ter skrbi za sodelovanje z 
drugimi organi MOK ali organi skupne obCinske uprave, 
na podlagi pooblastila zupana izvrsuje proracun in skrbi za izvajanje notranje kontrole, 
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predlaga zupanu sprejem dolocenih odlocitev na podlagi predloga vodje notranje organizacijske enote, 
opravlja druge naloge, dolocene s predpisi MOK ter po odredbah zupana. 

(4) Direktorja v casu odsotnosti nadomesca javni usluzbenec po njegovem ali zupanovem pooblastilu. 

21. elen 
(1) Notranje organizacijske enote vodijo vodje, ki jih imenuje zupan. 

(2) Vodje notranjih organizacijskih enot: 
nacrtujejo, organizirajo, usmerjajo in nadzorujejo opravljanje dela v notranjih organizacijskih enotah, 
odlocajo 0 zadevah z delovnega podrocja notranje organizacijske enote, ki jo vodijo in za katere jih 
pooblasti zupan oziroma direktor, 
kot skrbniki proracunskih podrocij odgovarjajo za zakonito in namensko porabo proracunskih sredstev 
v okviru notranje organizacijske enote, ki jo vodijo, 
opravljajo druge naloge, dolocene 5 predpisi MOK, aktom 0 sistemizaciji delovnih mest ter po 
odredbah zupana ali direktorja. 

(3) Vodjo notranje organizacijske enote v casu odsotnosti nadomesca javni usluzbenec po njegovem pooblastilu 
oziroma po pooblastilu direktorja ali zupana. 

22. elen 
(1) Direktor, odgovorna oseba za izvajanje nalog s podrocja zascite in resevanja, ki opravlja naloge Poveljnika 
civilne zascite v skladu z zakonom, ki ureja zascito in resevanje, ter vodja Kabineta zupana so za svoje dele 
neposredno odgovorni zupanu. 

(2) Vodje uradov in sektorjev so odgovorni direktorju in zupanu. 

(3) Vodje oddelkov so odgovorni vodji notranji organizacijske enote, kateri so podrejeni, direktorju in zupanu. 

(4) Javni usluzbenci so odgovorni vodji notranje organizacijske enote, znotraj katere opravljajo svoje delo, 
direktorju in zupanu. 

23. elen 
Za usklajevanje dela zupana, podzupana, drugih organov MOK, mestne uprave in organov skupne obcinske 
uprave, ter organizacij katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je MOK, lahko zupan ustanovi kolegij, 
odbor ali druge oblike posvetovalnih teles. 

24. elen 
(1) Za izvedbo nalog, ki zahtevajo sodelovanje javnih usluzbencev razlicnih notranjih organizacijskih enot, se 
lahko oblikujejo projektne sku pine ali druge oblike sodelovanja. V projektno skupino se na podlagi njegovega 
soglasja lahko imenuje tudi zunanji clan, ki je glede svojega polozaja izenacen 5 clanom zacasne komisije kot 
strokovnega in posvetovalnega telesa zupana v skladu s statutom. 

(2) Projektno skupino ali drugo obliko sodelovanja lahko do loci zupan ali direktor. Z aktom 0 ustanovitvi 
projektne sku pine ali druge oblike sodelovanja se do loci sestavo in vodjo projektne skupine, njene naloge, roke 
za izvedbo nalog, potrebna sredstva in druge pogoje za dele projektne skupine. 

(3) Projektna skupina ali druga oblika sodelovanja se oblikuje za cas trajanja projekta. 

25. elen 
(1) Mestna uprava in zupan v upravnem postopku odlocata 5 posamicnimi akti 0 posameznih stvareh iz 
obcinske pristojnosti in iz prenesene drzavne pristojnosti. 

(2) 0 upravnih stvareh iz obcinske pristojnosti odloca na prvi stopnji mestna uprava, na drugi stopnji pa zupan, 
ce ni z zakonom drugace doloceno. 
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26. elen 
Upravni postopek lahko vodi in v njem odloca oseba, ki izpolnjuje pogoje glede izobrazbe in pogoje za vodenje 
upravnih postopkov v skladu s predpisom, ki ureja izobrazbo in strokovni izpit za vodenje in odlocanje v 
upravnem postopku. 

27. flen 
Zupan oziroma direktor lahko v skladu s predpisi, ki urejajo splosni upravni postopek, pooblasti javnega 
usluzbenca mestne uprave, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odlocanje v upravnih stvareh, za opravljanje 
posameznih dejanj v upravnem postopku, za vodenje celotnega postopka ali za odlocanje v upravnih stvareh. 

28. elen 
o izlocitvi uradne osebe odloci pristojna oseba v skladu z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo in splosni 
upravni postopek. 

IV. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE 

29. flen 
(1) Zupan sprejme Akt 0 notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi Mestne obcine Kranj 
v roku 1 meseca tako, da se lahko pricne uporabljati s 1. 1. 2020. 

(2) Mestna uprava uskladi svojo organizacijo in nacin dela v sestih mesecih od uveljavitve tega odloka. 

30. elen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok 0 organizaciji in delovnem podrocju obcinske uprave Mestne 
obcine Kranj (Uradni list RS, st. 6/15). 

31. elen 
Ta odlok zacne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Siovenije. 

Stevilka : 032-24/2011-10-(01/01) 
Datum: 
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Matjaz Rakovec 




