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Zadeva: SPREMEMBE KADROVSKEGA NACRTA MESTNE OBCINE KRANJ ZA LETO 2019 

1. OeENA STANJA 

Kadrovski nacrt Mestne obcine Kranj za leta 2019 je bil kat sestavni del proracuna Mestne obcine Kranj za leta 
2019 sprejet na 41. seji Mestnega sveta Mestne obcine Kranj dne 17. 10. 2018. Na podlagi sprejetega 
kadrovskega nacrta za leta 2019 je v Mestni obcini Kranj dovoljenih 132 zaposlenih za nedolocen cas, 7 zaposlenih 
za dolocen cas ter 2 funkcionarja (Tabela 1). 

2. PRAVNA PODLAGA 

Na podlagi 45. clena lakona a javnih usluzbencih (Uradni list RS, st. 63/07- UPB3, 65/08, 74/09 Odl. US in 40/12-
ZUJF) se lahko med proracunskim obdobjem kadrovski nacrt spremeni, ce pride do trajnega ali zacasnega 
povecanja obsega dela, ki ga ni mogoce opraviti z obstojecim stevilom javnih usluzbencev in so zagotovljena 
financna sredstva za nove zaposlitve. 

3. PREDLAGANE SPREMEMBE 

lakon a lokalni samoupravi (Uradni list RS, st. 94/07 - uradno precisceno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-
ZUJF, 14/15 - lUUJFO, 11/18 - lSPDSLS-1 in 30/18) v prvem odstavku 33 a clena doloca, da ima obcina najmanj 
enega podzupana ter da ga imenuje zupan izmed clanov obcinskega sveta. V skladu 540. clenom Statuta Mestne 
obcine Kranj (Uradni list RS, st. 30/17- uradno precisceno besedilo in 70/18) ima Mestna obcina Kranj lahko 
najvec tri podzupane. Podzupan pomaga zupanu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti 
zupana, za katere jih zupan pooblasti. Na podlagi veljavnega Kadrovskega nacrta Mestne obcine Kranj za leta 
2019 sta dovoljena 2 poklicna funkcionarja, Mestna obcina Kranj pa 5 predlagano spremembo predlaga se enega 
funkcionarja, in sicer zaradi obsega dela na podrocju investicij na programih solstva, sparta, socia Ie in krajevnih 
skupnostih ter ostalih delih in nalogah zupana oziroma podzupana. 

Predlog spremembe Kadrovskega nacrta Mestne obcine Kranj za leta 2019 je usklajen 5 sprejetim proracunom 
Mestne obcine Kranj za leta 2019, in sicer so sredstva za delovanje zupana in podzupanov predvidena na 
postavkah: 100302 Materialni stroski - zupan, podzupani, 100304 Place zupan in 100305 Podzupani. 



Glede na zgaraj navedena predlagama, da se za leta 2019 spremeni Kadravski nacrt Mestne abcine Kranj za leta 
2019, kat je razvidna si spadnje tabele: 

Stevilo funkcionarjev 
Dovoljeno stevilo 

Predlog 

na dan 31. december 
zaposlenih na dan 

dovoljenega stevila 
Opis Vrsta zaposlitve 31. december iz 

preteklega leta 
kadrovskega nacrta 

zaposlenih na dan 

(2017) 31.12.2019 
za leta 2018 

Funkcionarji 2 2 3 

Mestnemu svetu Mestne abcine Kranj predlagam v sprejem naslednji 

SKLEP 

Sprejme se spremembe Kadravskega nacrta Mestne abcine Kranj za leta 2019. 

Pripravila: 
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Mag. Mateja Kaprivec 
Vadja Urada za splasne zadeve 

Prilaga : 

Tabela 1 - Sprejeti Kadravski nacrt Mestne abcine Kranj za leta 2019 na 41. seji Mestnega sveta 

Mestne abcine Kranj dne 17.10.2018 



Tabela 1-Sprejeti Kadrovski nacrt Mestne obcine Kranj za leta 2019 na 41. seji Mestnega sveta Mestne obcine Kranj dne 17. 10. 2018 
Stevilo zaposlenih na dan Dovoljeno stevilo 

Predlog dovoljenega 
31. december preteklega zaposlenih na dan 31. 

Opis Vrsta zaposlitve 
leta december iz kadrovskega 

stevila zaposlenih na dan 

(2017) nacrta za leta 2018 
31.12.2019 

Direktor/ica Mestne uprave MOK 1 1 1 

Mestna uprava MOK- nedolocen cas 9S 96 102 

Medobcinski inspektorat Kranj (MIK)-
20 23 24 I. Zaposleni, ki se jim sredstva za place zagotavljajo nedolocen cas 

na podlagi Zakona 0 sistemu plac v javnem sektorju 

Skupna sluzba notranje revizije Kranj 
4 S 5 

(SSNRK) - nedolocen cas 

II. Delovna mesta dolocena izven sistemizacije- ZA SKUPAJ (Mestna uprava MOK, MIK in 
S 7 

DOLOCEN CAS SSNRK) 
7 

III. Zaposleni na delovnih mestih za dolocen cas v 

kabinetu zupana na podlagi 72. elena Zakona 0 javnih / / / 
usluzbencih 

SKUPAJ (I + II + III) 125 132 139 

Stevilo funkcionarjev na Dovoljeno stevilo 
Predlog dovoljenega 

dan 31. december zaposlenih na dan 31. 
Opis Vrsta zaposlitve 

preteklega leta december iz kadrovskega 
stevila zaposlenih na dan 

(2017) nacrta za leta 2018 
31.12.2019 

Funkcionarji 2 2 2 


