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SVET MESTNE OBČINE KRANJ 
 
 

ZADEVA: Odgovor na vprašanji svetnice Vlaste Sagadin 
 
 

1. Svetnico Vlasto Sagadin je na 7. seji Sveta Mestne občine Kranj dne 22.6.2011 zanimalo, 

kaj je ţupan počel v Izraelu na začetku mandata, kakšni so rezultati tega obiska, kdo je 

plačal stroške, če je bila sluţbena pot, če je šel zasebno to vprašanje ni pomembno. 
 

Odgovor: 

Ţupan je bil v Izraelu na zasebnem obisku, s katerim Mestna občina Kranj ni imela nobenih 

stroškov.  Obisk je izkoristil tudi za  navezovanje stikov s potencialnimi investitorji v Kranju.  

 
 

2. Svetnica Vlasta Sagadin je na 7. seji Sveta Mestne občine Kranj dne 22.6.2011 vprašala, 

kako je s kadrovsko reorganizacijo občinske uprave glede na novo sprejeti akt, ali so 

delovna mesta ţe zapolnjena in ali je res, da se pospešeno zaposluje kadre iz policije oz. 

ali je to pogoj. 
 

Odgovor: 

 

Na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj 

(Uradni list št. 35/2011) je bila s 01.06.2011 izvedena reogranizacija občinske uprave Mestne 

občine Kranj. Po veljavnem kadrovskem načrtu za leto 2011 je dovoljeno število zaposlenih 

127, od tega pa je dejansko število zaposlenih 120, v katero sta vključeni tudi zaposlitvi za 

določen čas. 

 

Na podlagi izvedenih javnih natečajev in razpisov, so bili izbrani kandidati, ki so izpolnjevali 

vse pogoje za zasedbo delovnega mesta ter so se v izbirnem postopku izkazali kot ustrezni in 

najbolj strokovno usposobljeni. Le en izbrani kandidat, s katerim je bilo sklenjeno delovno 

razmerje, je bil zaposlen na Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji, Policijski upravi 

Ljubljana, Sektorju kriminalistične policije, Oddelku za gospodarsko kriminaliteto, Skupini za 

zatajitve finančnih obveznosti.  

 

Glede na zgoraj navedeno so bili v postopkih javnih natečajev in razpisov, vsi kandidati 

skladno z zakonom obravnavani enakopravno. Prav tako se v Aktu o notranji organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Mestne občine Kranj številka 100-6/2011-2-

(43/15) z dne 16.05.2011 ter Aktu o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji 



in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Mestne občine Kranj številka 100-6/2011-3-

(41/24) z dne 28.06.2011, kot pogoj za zasedbo delovnega mesta v občinski upravi Mestne 

občine Kranj nikjer ne zahteva, da bi bil kandidat predhodno zaposlen na Ministrstvu za 

notranje zadeve, Policiji. 
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