SEZNAM URADNIH OSEB POOBLAŠČENIH ZA ODLOČANJE ALI VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV
Zap.št. Ime
Priimek
URAD ZA SPLOŠNE ZADEVE

Delovno mesto

Vodenje oziroma odločanje v upravnih postopkih

1

Mateja

Koprivec

podsekretar občinski odvetnik - vodja
Urada za splošne zadeve

• za vodenje in odločanje v vseh upravnih postopkih na prvi stopnji iz pristojnosti Urada za splošne zadeve

2

Sabina

Metelko

podsekretar-občinski odvetnik

3

Katja

Sušnik

višji svetovalec

4

Urška Urša Nadižar

analitik VII/2-I

5

Živa

Okorn

podsekretar-občinski odvetnik

6

Ana

Berglez

podsekretar-občinski odvetnik

7

Milojka

Ažman

podsekretar

8

Zora

Černe

svetovalec

9

Klemen

Kastelic

podsekretar

10

Tomo

Bradaška

višji referent

11

Miha

Šubic

višji svetovalec

• upravne odločbe iz delovnega razmerja po Zakonu o javnih uslužbencih
• za vodenje posameznih dejanj v upravnem postopku na 2. stopnji
• upravne odločbe iz delovnega razmerja po Zakonu o javnih uslužbencih
• za vodenje posameznih dejanj v upravnem postopku na 2. stopnji
• upravne odločbe iz delovnega razmerja po Zakonu o javnih uslužbencih
• upravne odločbe iz delovnega razmerja po Zakonu o javnih uslužbencih
• za vodenje posameznih dejanj v upravnem postopku na 2. stopnji
• za vodenje posameznih dejanj v upravnem postopku na 2. stopnji
• odločbe o dodelitvi neprofitnega stanovanja v najem,
• odločbe k menjavi, najemu, izjemni dodelitvi stanovanja, izjemen prenos najemniškega razmerja
• odločbe o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena,
• odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena,
• vpis upravnika v register upravnikov
• za vodenje posameznih dejanj v upravnem postopku na 2. stopnji
• odločbe o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena,
• odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
• odločbe o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena,
• odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena,
• za vodenje posameznih dejanj v upravnem postopku na 2. stopnji
• odločbe o dodelitvi neprofitnega stanovanja v najem,
• odločbe k menjavi, najemu, izjemni dodelitvi stanovanja, izjemen prenos najemniškega razmerja,
• vpis upravnika v register upravnikov.
• odločbe o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena,
• odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena,
• za vodenje posameznih dejanj v upravnem postopku na 2. stopnji

URAD ZA TEHNIČNE ZADEVE
1
Sašo
Govekar
KABINET ŽUPANA
1
Ana
Vizovišek
URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR
1

2

Janez

Helena

Ziherl

Bezjak

vodja Urada za tehnične zadeve

• za vodenje in odločanje v vseh upravnih postopkih na prvi stopnji iz pristojnosti Urada za tehnične zadeve

vodja Kabineta župana

• za vodenje in odločanje v vseh upravnih postopkih na prvi stopnji iz pristojnosti Kabineta župana

podsekretar - vodja Urada za okolje in
prostor

• za vodenje in odločanje v vseh upravnih postopkih na prvi stopnji iz pristojnosti Urada za okolje in prostor

višji svetovalec

• izdaja mnenja v zvezi z izdajo odločbe davčnega organa o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
• odločba o oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
• lokacijske informacije,
• odločba o odmeri komunalnega prispevka
• za vodenje posameznih dejanj v upravnem postopku na 2. stopnji

Zap.št. Ime

Priimek

Delovno mesto

3

Ana

Gradišar

višji svetovalec

4

Romana

Fister Frelih

višji referent

5

Mihaela

Šuštar Gruber višji svetovalec

6

Polona

Leben

svetovalec

PROJEKTNA PISARNA
1
Tanja
Hrovat
vodja Projektne pisarne
URAD ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vodenje oziroma odločanje v upravnih postopkih
• izdaja mnenja v zvezi z izdajo odločbe davčnega organa o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
• odločba o oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
• lokacijske informacije
• potrdilo o namenski rabi zemljišča
• dovoljenje povzročiteljem obremenitve okolja s hrupom za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
• projektni pogoji za gradnjo
• izdaje soglasij za projekte PGD
• potrdilo o predkupni pravici
• potrdilo o namenski rabi
• lokacijske informacije
• potrdilo o NRZ na dan 11.3.1993
• soglasja k projektu za gradnjo objektov
• soglasja za fasade za večstanovanjske objekte
• lokacijske informacije
• potrdilo o namenski rabi
• potrdilo o predkupni pravici
• dovoljenje povzročiteljem obremenitve okolja s hrupom za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
• soglasja k projektu za gradnjo objektov
• odločbe o odmeri komunalnega prispevka

• za vodenje in odločanje v vseh upravnih postopkih na prvi stopnji iz pristojnosti Projektne pisarne
• za vodenje in odločanje v vseh upravnih postopkih na prvi stopnji iz pristojnosti Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe

1

Miha

Juvan

vodja Urada za gospodarstvo in
gospodarske javne službe

2

Barbara

Čirič

višji svetovalec

• potrdilo o lastni proizvodnji
• odločbe o odobritvi sredstev po posebnih predpisih-kmetijstvo

3

Tanja

Varl

višji svetovalec

• soglasje za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajnih avtomatih in potujočih prodajalnah,
• odločba o obratovalnem času gostinskega obrata.

4

Slavko

Savić

podsekretar

• priprave dovoljenj (odločb) za zapore občinskih cest,
• priprave soglasij (odločb) za uporabe občinskih cest,
• priprave soglasij (odločb) k predvidenim izrednim prevozom,
• priprave dovoljenj (odločb) za opravljanje avtotaksi prevozov,
• priprave soglasij (odločb) za urejanje cestnih priključkov na javne ceste,
• priprave soglasij (odločb) za gradnje v varovalnih pasovih občinskih cest,
• priprave odločb za urejanje prometne signalizacije,
• priprave dovoljenj (odločb) in dovolilnic za vstope v območje za pešce z motornimi vozili.

Zap.št. Ime

Priimek

Delovno mesto

5

Buh

višji svetovalec

Miha

Vodenje oziroma odločanje v upravnih postopkih
• priprave dovoljenj (odločb) za zapore občinskih cest,
• priprave soglasij (odločb) za uporabe občinskih cest,
• priprave soglasij za postavljanje začasne prometne signalizacije,
• priprave soglasij (odločb) k predvidenim izrednim prevozom,
• priprave dovoljenj (odločb) za opravljanje avtotaksi prevozov,
• priprave soglasij in dovoljenj (odločb) za posege v občinske ceste,
• priprave soglasij (odločb) za urejanje cestnih priključkov na javne ceste,
• priprave soglasij (odločb) za gradnje v varovalnih pasovih občinskih cest,
• priprave smernic in mnenj k občinskim prostorskim in planskim dokumentom,
• priprave odločb za urejanje prometne signalizacije.

URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
1

Nadislava

Bogataj Kržan

podsekretar - vodja Urada za družbene
dejavnosti

2

Maja

Pritekelj Brus

višji svetovalec

3

Manja

Vovk

podsekretar

4

Petra

Polak

višji svetovalec

5

Marko

Trebec

višji svetovalec

6

Darja

Veternik

višji svetovalec

7

Tina

Bermež

višji svetovalec

8

Brane

Šimenc

podsekretar

• za vodenje in odločanje v vseh upravnih postopkih na prvi stopnji iz pristojnosti Urada za družbene dejavnosti

• odločbe o za sofinanciranje delovanja NVO na področju mladih, veteranov, upokojencev
• vodenje postopka o dodelitvi štipendije oz. denarne pomoči
• odločbe o odobritvi sredstev po posebnih predpisih (denarna socialna pomoč),
• odločbe o odobritvi sredstev po posebnih predpisih (humanitarne organizacije, pogrebni stroški, preventivni programi, žepnine,
terjatve, pomoč na domu),
• dodelitev in odvzem koncesij za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva
• odločbe o odobritvi sredstev po posebnih predpisih (kultura) - odločbe za sofinanciranje delovanja
društev na področju kuture
• odločbe o odobritvi sredstev po posebnih predpisih (o izbiri in višini dodeljenih sredstev športnim klubom in društvom)
• vsa dejanja v upravnem postopku na 2. stopnji iz pristojnosti Urada za družbene dejavnosti
• dodelitev in odvzem koncesije na področju predšolske vzgoje
• odločbe o odobritvi sredstev po posebnih predpisih (Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj,
Uradni list RS, št. 11/2005),
• dodelitev in odvzem koncesij za opravljanje zdravstvene dejavnosti, lekarniške dejavnosti,
odločbe o dodelitvi, odvzemu koncesije (tj. vključitvi zasebnega (zobo)zdravnika v javno mrežo)
• vsa dejanja na I. stopnji za področje izobraževanja, sociale in kulture
• za vodenje v upravnem postopku za vsa dejanja na I. stopnji za delovno področje izobraževanja

•

