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Spoštovani obiskovalci

Z željo, da bi vsi, ki potrebujete upravne storitve in se srečujete z uslužbenci Upravne 
enote Kranj, pridobili uporabne informacije in kakovostne storitve, smo za vas pripravili 
Vodnik po Upravni enoti Kranj. V brošuri vam posredujemo splošne informacije o 
organiziranosti upravne enote, o delovnem času upravne enote in krajevnih uradov ter o 
drugih inštitucijah, povezanih z delovanjem upravne enote.

Ob prihodu vas bo v pritličju sprejel varnostnik, ki vam bo podal osnovne informacije 
ali pokazal pot do prave pisarne. V času uradnih ur lahko splošne informacije dobite 
v sprejemni pisarni (soba 73, v pritličju desno), vabimo pa vas tudi, da obiščete našo 
spletno stran. Tistim, ki bi radi opravili hitre, enostavnejše storitve zjutraj, še pred 
začetkom uradnih ur, je na voljo jutranja pisarna (soba 73 v pritličju desno in soba 69 v 
pritličju levo).

Naša upravna enota je in bo še vedno usmerjena k uporabniku in kakovostnimi javnim 
storitvam, saj želimo z dobrim delom zagotavljati zakonito in učinkovito vodenje upravnih 
postopkov na prvi stopnji in opravljanje drugih upravnih nalog, tako da stranke pridejo v 
čim krajšem času do storitev, ki jih želijo opraviti. Moč našega organa predstavljajo naši 
zaposleni s svojim znanjem, strokovnostjo in sposobnostjo ter njihovim kakovostnim 
in pozitivno naravnanim delom. Uspeh bomo dosegli s prijaznostjo in profesionalnim 
odnosom, za učinkovito delo pa je ključna komunikacija obeh strani – naših zaposlenih 
in strank.

Trudili se bomo za spremembe, ki bodo prinašale pozitivne učinke, spodbujamo inovacije 
in učinkovitost. Veseli bomo, če boste vtise o obisku zapisali v katero izmed naših knjig 
pripomb in pohval, oziroma nas kontaktirali prek spletne strani.

Pri nas ste vedno dobrodošli. Težka vhodna vrata naj vas ne zavedejo, za njimi smo 
prijazni in usposobljeni ljudje. 

dr. Metka Knific Zaletelj, načelnica
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Pomembne informacije

Splošne informacije
Vsak delovni dan v sprejemni pisarni v sobi 72, pritličje – desno
Tel.: (04) 20 15 600

Informacije javnega značaja
Dr. Metka Knific Zaletelj, načelnica, tel.: (04) 20 15 607, ue.kranj@gov.si 
Nada Koder Štrakl, višja svetovalka, tel.: (04) 20 15 607, ue.kranj@gov.si 

Knjiga pripomb in pohval
Vabimo vas, da vaše vtise o našem delu vpišete v knjige pripomb in pohval, 
ki se nahajajo:

• v pritličju (sprejemna pisarna upravne enote, soba št. 73 – desni hodnik in na 
Referatu za javni red in promet, soba št. 61 – levi hodnik) ter na

• krajevnih uradih (Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur).

E-storitve
Če želite pridobiti več informacij o e-storitvah 
javne uprave, obiščite spletno stran  
http://e-uprava.gov.si/e-uprava.

Če imate pritožbe na naše delo in jih ne morete rešiti na upravni enoti, lahko to sporočite 
Inšpektoratu za javni sektor (organ v sestavi Ministrstva za javno upravo), Tržaška cesta 
21, 1000 Ljubljana, tel.: (01) 478 83 84, e-pošta: gp.ijs@gov.si.
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Statistični podatki

Upravna enota Kranj opravlja storitve za nekaj več kot 83.000 občanov in je s tem številom 
tretja največja upravna enota v Sloveniji. Obsega osrednji del Gorenjske in je pristojna za 
območja naslednjih občin: Mestne občine Kranj, Občine Cerklje na Gorenjskem, Občine 
Jezersko, Občine Naklo, Občine Preddvor in Občine Šenčur.

V okviru Upravne enote Kranj deluje Komisija za ugovor vesti vojaški dolžnosti, ki 
sprejema odločitve v skladu s svojimi pristojnostmi opredeljenimi z Zakonom o vojaški 
dolžnosti. Komisija opravlja naloge tudi za območje upravnih enot Tržič, Škofja Loka, 
Radovljica in Jesenice.

POVRŠINA
453 km²

ŠTEVILO
OBČIN

6

ŠTEVILO
NASELIJ

120

ŠTEVILO
 KRAJEVNIH

URADOV

5

Število prebivalcev po občinah

Vir: SURS, H1 2022

Cerklje na Gorenjskem

Jezersko

Kranj

Naklo

Preddvor

Šenčur

7.901

667

56.639

5.380

3.811

8.893
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Organiziranost

Vodstvo in tajništvo
Dr. Metka Knific Zaletelj, načelnica
Lokacija: soba 125, I. nadstropje – levo
E-pošta: ue.kranj@gov.si
Tel.: (04) 20 15 607

Nuša Toman, poslovna sekretarka
Lokacija: soba 126, I. nadstropje – levo
E-pošta: ue.kranj@gov.si
Tel.: (04) 20 15 607

Oddelek za upravne notranje zadeve
Vodja: mag. Renata Kozan
Lokacija: soba 183, II. nadstropje – levo
E-pošta: ue.kranj@gov.si
Tel.: (04) 20 15 610

Oddelek za upravne notranje zadeve opravlja naloge:
• na področju osebnih in državljanskih stanj,
• na področju gibanja in prebivanja tujcev,
• na področju prometa – zadeve vozil in voznikov,
• na področju prijavno odjavnih zadev in izdaje osebnih dokumentov,
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• na področju javnih shodov in prireditev, društev, orožja in eksplozivov,
• na področju priglasitve osebnega dopolnilnega dela in vrednotnic za osebno 

dopolnilno delo,
• na področju varstva žrtev vojnega nasilja, vojnih veteranov in vojnih invalidov,
• na področju invalidov odobritev tehničnih pripomočkov, prilagoditev vozila in psa 

pomočnika ter Evropska kartica ugodnosti za invalide,
• na področju volilnih opravil,
• druge naloge s področja upravno notranjih zadev,
• izdaja zemljiško knjižnih izpiskov,
• izdaja potrdil iz zbirke geodetskih podatkov,
• vodenje in odločanje o prekrškovnem postopku v zvezi z izvajanjem Zakona o 

motornih vozilih in Zakona o prijavi prebivališča. 

Oddelek za okolje in kmetijstvo
Vodja: Klavdija Strgar
Lokacija: soba 170, II. nadstropje – desno 
E-pošta: ue.kranj@gov.si
Tel.: (04) 20 15 670

Oddelek za okolje in kmetijstvo opravlja naloge na področju:
• varstva okolja, graditve objektov in urejanja prostora, 
• stanovanjskega gospodarstva,
• kmetijstva, gozdarstva, prehrane in ribolova,
• dimnikarskih storitev,
• denacionalizacije.

Služba za skupne zadeve
Vodja: Elizabeta Balkovec
Lokacija: soba 128, I. nadstropje – levo 
E-pošta: ue.kranj@gov.si
Tel.: (04) 20 15 600

Služba za skupne zadeve opravlja naslednje naloge:
• sprejem vlog neposredno od strank,
• pomoč strankam pri izpolnjevanju vlog,
• posredovanje splošnih informacij,
• izvajanje upravnih overitev,
• sprejem vlog za spletna kvalificirana digitalna potrdila za fizične osebe,
• izdaja zemljiško knjižnih izpiskov,
• izdaja potrdil iz zbirke geodetskih podatkov.

Opravlja tudi druge naloge:
• na področju kadrovskih zadev,
• na področju varnosti in zdravja pri delu,
• na področju opravljanja dejavnosti glavne pisarne,
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• na področju izvajanja javnih naročil in sklepanja pogodb,
• na področju investicij in vzdrževanja poslovnih prostorov,
• na področju nabave pisarniškega materiala,
• na področju kakovosti merjenja in analiziranja zadovoljstva strank in zaposlenih,
• na področju skupnih organizacijskih zadev.

Skupna finančna služba
Vodja: Vesna Kveder
Lokacija: soba 119, I. nadstropje – desno
E-pošta: ue.kranj@gov.si
Tel.: (04) 2015 600

Skupna finančna služba opravlja:
• finančno računovodske naloge za upravne enote Kranj, Jesenice, Kamnik, 

Radovljica, Škofja Loka in Tržič.
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Uradne ure in naročanje

Sprejemna pisarna
Tel.: (04) 20 15 600

Sprejemna pisarna, kjer lahko vložite vloge in dobite splošne informacije, je odprta vse 
delovne dni v tednu, tudi ob četrtkih. Posluje v času uradnih ur, v četrtkih pa od 8. do 
15. ure. 

Strankam je na voljo tudi JUTRANJA PISARNA v času od 7. do 8. ure, in sicer v
• sprejemni pisarni (soba 72, pritličje – desno) in
• Referatu za javni red in promet (soba 69, pritličje – levo).

Jutranja pisarna je namenjena vsem, ki bi radi opravili hitre, enostavnejše storitve 
zjutraj, pred uradnimi urami.

Na področju gradenj deluje Skupna svetovalna pisarna Upravne enote Kranj in Mestne 
občine Kranj. Svetovalna pisarna Mestne občine Kranj in Upravne enote Kranj je odprta 
vsako sredo, od 15. do 16. ure, v pritličju Mestne občine Kranj, soba 109. 

Občani Mestne občine Kranj lahko od uslužbencev obeh pristojnih inštitucij na enem 
mestu pridobijo odgovore na raznovrstna vprašanja, ki se nanašajo na gradnjo.

Na sedežu Upravne enote Kranj in po telefonu (04) 20 15 600

ponedeljek

torek

sreda

četrtek (samo sprejemna pisarna)

petek

8.00–15.00

8.00–15.00

7.30–17.30

8.00–15.00

8.00–13.00
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Krajevni uradi
Uradne ure

V poletnem času, od 1. 7. do 31. 8., so uradne ure na krajevnih uradih 
spremenjene. Uradne ure so objavljene na spletni strani Upravne enote 
Kranj: https://www.gov.si/drzavni-organi/upravne-enote/kranj/

Krajevni urad Cerklje na Gorenjskem

Trg Davorina Jenka 13, 
4207 Cerklje na Gorenjskem,
Tel.: (04) 25 29 740

ponedeljek: 7.30–11.00 in 12.00–15.00 
četrtek: 13.30–16.30

Krajevni urad Jezersko

prvi delovni četrtek v mesecu:
8.00–12.30 in 13.00–15.00

Zgornje Jezersko 65, 
4206 Zgornje Jezersko,
Tel.: (04) 25 45 130

Krajevni urad Naklo

Stara cesta 61,
4202 Naklo,
Tel.: (04) 25 76 380

prvi delovni četrtek v mesecu:  
12.00–15.00

Krajevni urad Preddvor

Dvorski trg 10,
4205 Preddvor,
Tel.: (04) 25 55 790

četrtek: 9.00–12.00

Krajevni urad Šenčur

Kranjska cesta 11,
4208 Šenčur,
Tel.: (04) 25 16 240

četrtek: 8.00–12.30 in 13.00–15.00

Za obisk upravne enote in krajevnih 
uradov z namenom urejanja upravnih 
zadev ni več obveznega naročanja, je 
pa priporočljivo. Zaradi povečanega 
obsega dela se stranke na področju 
tujcev še vedno naroča.

Predhodno naročanje

Nenaročene stranke sprejemamo 
v terminih, ko ni naročenih strank. 
Ker naročene stranke na sprejem 
čakajo že nekaj tednov, imajo pred 
nenaročenimi prednost.

Na Upravni enoti Kranj lahko storitve 
opravite v času uradnih ur.

Naročite se lahko bodisi:
• s klicem na eno izmed telefonskih 

številk: (04) 20 15 617, (04) 20 15 627, 
(04) 20 15 721,

• po elektronski pošti na naslov 
narocanje.uekr@gov.si,

• ali se samonaročite na obrazcu za 
rezervacijo termina, ki je dosegljiv 
na spletni strani Upravne enote 
Kranj (velja za osebne izkaznice, 
potne liste, vozniška dovoljenja in 
prijavo prebivališča). Samonaročiti 
se je možno za storitev na sedežu 
upravne enote, ni pa se možno 
naročiti za storitev na krajevnih 
uradih. 

Ker na Upravni enoti Kranj beležimo 
veliko število klicev, vse stranke vljudno 
prosimo za strpnost in razumevanje.
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Vodnik po upravnih storitvah

Pritličje

Vrsta naloge Pisarna, telefon

Sprejemna pisarna

splošne informacije, sprejem vlog, upravne 
overitve, spletna digitalna potrdila, 
zemljiškoknjižni izpiski, geodetski podatki

72, pritličje – desno
Tel.: (04) 20 15 600

Tujci

sprejem vlog, prijava začasnega bivališča, 
prevzem dovoljenj za bivanje

85, 86, pritličje – desno
Tel.: (04) 20 15 600

Osebna stanja

izpiski iz matičnih knjig, priznanje očetovstva

77, pritličje – desno
Tel.: (04) 20 15 622

smrtovnice, zakonske zveze, partnerske zveze 78, pritličje – desno
Tel.: (04) 20 15 634

Prijavna služba

osebne izkaznice, potni listi, prijava 
prebivališča, spletna digitalna potrdila,  
potrdila iz uradnih evidenc, zemljiškoknjižni 
izpiski, geodetski podatki, priglasitev osebnega 
dopolnilnega dela, vrednotnice za osebno 
dopolnilno delo

61, 63, pritličje – levo
Tel.: (04) 20 15 627
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II. nadstropje

Vrsta naloge Pisarna, telefon

Društva 182, 182a, 185, II. nadstropje – levo
Tel.: (04) 20 15 669, (04) 20 15 630,
(04) 20 15 629

Javne prireditve in shodi 180, 181, 185, II. nadstropje – levo
Tel.: (04) 20 15 623, (04) 20 15 630,
(04) 20 15 629

Orožje 181, 182, 182 a II. nadstropje – levo
Tel.: (04) 20 15 623, (04) 20 15 669

Denacionalizacija 169, II. nadstropje – desno
Tel.: (04) 20 15 687

Gradbena in uporabna dovoljenja 164, 165, 166, 168, 172–176, 
II. nadstropje – desno
Tel.: (04) 20 15 670 – tajništvo oddelka

Kmetijstvo 189, 189a, II. nadstropje – levo
TEL.: (04) 20 15 688, (04) 20 15 692

Vozniki in vozila

vozniška dovoljenja, registracija vozil,
parkirna karta za invalida, prijava na 
vozniški izpit, vožnja s spremljevalcem

67, 68, pritličje – levo
tel.: (04) 20 15 617

Invalidi, vojni veterani, 
žrtve vojnega nasilja, evropska 
kartica ugodnosti za invalide

76, pritličje – desno
Tel.: (04) 20 15 664, (04) 20 15 665
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Inštitucije v stavbi 
Mestne občine Kranj

Upravna enota Kranj 
Lokacija: pritličje, I. in II. nadstropje
Tel.: (04) 20 15 600

Uradne ure:
ponedeljek   8.00–15.00

torek    8.00–15.00

sreda    7.30–17.30

četrtek (samo sprejemna pisarna) 8.00–15.00 

petek    8.00–13.00

Mestna občina Kranj  
Lokacija: pritličje, I. in II. nadstropje 
Tel.: (04) 23 73 000

Uradne ure Sprejemne pisarne Mestne občine Kranj:
ponedeljek, torek, četrtek  8.00–14.30

sreda    8.00–16.30

petek    8.00–12.30
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Energetsko svetovalna pisarna  
Lokacija: soba št. 138 – I. nadstropje
Tel.: (04) 23 73 121 (za svetovanje je potrebna predhodna 
prijava; vsak dan od 8. do 15. ure)

Uradne ure po predhodnem dogovoru:
sreda     15.30–17.00

Inšpekcijske službe  
Uradne ure vseh inšpektoratov:
ponedeljek, sreda   9.00–11.00

Lokacija: I. nadstropje: 
Inšpektorat RS za delo, tel.: (04) 23 19 322 
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, tel.: (04) 23 19 133

Lokacija: III. nadstropje: 
Tržni inšpektorat RS, tel.: (04) 23 19 334 
Zdravstveni inšpektorat RS, tel.: 0593 10 300  
Inšpektorat RS za okolje in prostor, tel.: (04) 23 19 585
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Druge upravne storitve

Javna agencija RS za varnost prometa, Izpitni center  
Kolodvorska cesta 5, 4000 Kranj
Tel.: (04) 201 52 90

Uradne ure:
ponedeljek   7.30–9.30

sreda    15.00–17.00

Finančna uprava RS, Finančni urad Kranj  
Koroška cesta 21, 4000 Kranj
Tel.: (04) 202 73 00

Uradne ure:
ponedeljek, torek    8.00–12.00 in 13.00–15.00

sreda      7.00–12.00 in 13.00–17.00

petek       8.00–13.00

Geodetska uprava RS, Območna geodetska uprava Kranj  
Slovenski trg 2, 4000 Kranj
Tel.: (04) 201 80 51

Uradne ure:
ponedeljek, torek      8.00–12.00 in 13.00–15.00

sreda     7.00–12.00 in 13.00–17.00  

petek    8.00–13.00
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Center za socialno delo Kranj 
Koroška cesta 19, 4000 Kranj
Tel.: (04) 25 68 720

Uradne ure:
ponedeljek      8.00–12.00 in 13.00–15.00

sreda     8.00–12.00 in 13.00–17.00  

petek    8.00–12.00

Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Kranj 
Kolodvorska cesta 3, 4000 Kranj
Tel.: 059 69 57 00

Uradne ure:
ponedeljek, torek      8.00–12.00 in 13.00–15.00

sreda     8.00–12.00 in 13.00–17.00  

petek    8.00–13.00

Okrajno sodišče v Kranju, Zemljiška knjiga 
Slovenski trg 2, 4000 Kranj
Tel.: (04) 27 11 200

Uradne ure:
ponedeljek, sreda  9.00–12.00 in 14.00–16.00

petek       9.00–12.00

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije, Območna enota Kranj
Ulica Mirka Vadnova 13A, 4000 Kranj 
Tel.: (01) 47 45 100

Uradne ure:
ponedeljek   8.00–12.00 in 13.00–15.00

sreda      8.00–12.00 in 13.00–17.00

petek    8.00–13.00 



18

Vodnik po Upravni enoti Kranj

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
Območna enota Kranj    
Zlato polje 2, 4000 Kranj 
Tel.: (04) 23 70 100

Uradne ure:
ponedeljek, torek  8.00–12.00 in 13.00–15.00

sreda   8.00–12.00 in 13.00–17.00

petek    8.00–13.00

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj   
Cesta Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj 
Tel.: (04) 20 25 106

Uradne ure:
ponedeljek   8.00–14.00

torek    8.00–14.00

sreda    8.00–12.00 in 14.00–16.00

petek    8.00–14.00

Agencija RS za javno pravne evidence in storitve, 
Izpostava Kranj   
Slovenski trg 2, 4000 Kranj 
Tel.: (04) 281 09 40

Uradne ure:
ponedeljek   8.00–12.00 in 13.00–15.00 

torek    8.00–13.00 

sreda    8.00–12.00 in 13.00–17.00

četrtek    8.00–13.00

petek in dan pred praznikom 8.00–13.00
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Zavod za varstvo kulturne dediščine slovenije,  
Območna enota Kranj
Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj 
Tel.: (04) 28 07 311

Uradne ure:
ponedeljek   9.00–12.00 

sreda    9.00–12.00 in 14.00–16.00

petek    9.00–12.00
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Občine na območju
Upravne enote Kranj

Cerklje na Gorenjskem   
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem 
Tel.: (04) 28 15 800

Uradne ure v sprejemni pisarni:–12.00 in 13.00–15.00 0 
ponedeljek, torek, četrtek  8.00–11.00 in 12.00–14.00

sreda   8.00–11.00 in 12.00–16.00

petek    8.00–11.00

Uradne ure v občinski upravi:
ponedeljek  8.00–11.00 in 12.00–14.00

sreda      8.00–11.00 in 12.00–16.00

petek    8.00–11.00

Jezersko 
Zgornje Jezersko 65, 4206 Zgornje Jezersko 
Tel.: (04) 25 45 110

Uradne ure v občinski upravi:
ponedeljek  9.00–12.00 in 13.00–15.00

sreda   9.00–12.00 in 13.00–17.00

petek   9.00–12.00
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Naklo 
Stara cesta 61, 4202 Naklo 
Tel.: (04) 27 71 100

Uradne ure:
ponedeljek–petek   9.00–12.00

sreda      14.00–16.00

Preddvor 
Dvorski trg 10, 4205 Preddvor 
Tel.: (04) 27 51 000

Uradne ure:
ponedeljek, petek    8.30–13.00

sreda      8.30–13.00 in 15.00–16.30

Šenčur 
Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur 
Tel.: (04) 25 19 100

Uradne ure za stranke:
ponedeljek   8.00–12.00

sreda      8.00–12.00 in 13.00–17.00

petek    8.00–12.00
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Beležke  
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Upravna enota Kranj
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel.: (04) 20 15 600
ue.kranj@gov.si
www.gov.si/drzavni-organi/upravne-enote/kranj/


