
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
MESTNA OBČINA KRANJ 

ŽUPAN  
Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 
 
Številka:  
Datum: 01.12.2005 
 
 
PREDMET: NAČRT DELOVNIH MEST V OBČINSKI UPRAVI MESTNE OBČINE 

KRANJ V LETU 2006 
 
 
Po stanju na dan 01.12.2005 je v občinski upravi Mestne občine Kranj zaposlenih 89 javnih 
uslužbencev. 87 javnih uslužbencev je zaposlenih za nedoločen čas, od tega so 3 na 
porodniškem dopustu, 2 sta zaposlena za polovični delavni čas, 1 pa za delavni čas krajši od 
polnega delovnega časa. 2 javna uslužbenca pa sta zaposlena za določen čas. 
 
STANJE ZAPOSLENIH 
JAVNIH USLUŽBENCEV 
NA DAN 01.12.2005 

  

   
TARIFNI RAZRED SKUPAJ NEDOLOČEN 

ČAS 
ODSTOTEK DOLOČEN 

ČAS 
ODSTOTEK

VII. tarifni razred 40 39 43,82% 1 1,12%

VI. tarifni razred 11 11 12,36%  

V. tarifni razred 32 32 35,96%  

IV. tarifni razred 6 5 5,62% 1 1,12%

III. tarifni razred   

II. tarifni razred   

I. tarifni razred   

SKUPAJ 89 87 2 
ODSTOTEK 100,00% 97,75% 97,75% 2,25% 2,25%
 
V skladu z določili četrtega odstavka 42. člena Zakona o javnih uslužbencih je potrebno v 
kadrovskem načrtu določiti tudi najvišje možno število pripravnikov, vajencev, dijakov in 
študentov na praktičnem pouku ali na podobnem teoretičnem in praktičnem usposabljanju. 
Predlagamo, da se to število ne omeji v absolutnem smislu, saj dijaki in študentje zelo težko 
dobijo delodajalca, ki bi jih bil pripravljen sprejeti v okviru obveznega praktičnega 
usposabljanja. Številne izobraževalne ustanove župana in na občinsko upravo naslavljajo 
prošnje za sprejem njihovih dijakov in študentov, zato predlagamo, da imajo pri tem delu 
izobraževalnega programa prednost dijaki in študentje, s stalnim prebivališčem na območju 
Mestne občine Kranj. 
Sredstva za plačilo obvezne prakse dijakov in študentov se zagotavljajo iz proračunske 
postavke » Plačila za delo preko študentskega servisa.«  
 
 
V letu 2006 predlagamo dopolnitev sistemiziranih delovnih mest po posameznih oddelkih. 
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PREDLOG DODATNE 
SISTEMIZACIJE 
DELOVNIH MEST V 2006           
            
TARIFNI RAZRED 

SKUPAJ 
NEDOLOČEN 
ČAS ODSTOTEK

DOLOČEN 
ČAS ODSTOTEK

VII. tarifni razred 6 6 75,00%     
VI. tarifni razred           
V. tarifni razred 2 2 25,00%     
IV. tarifni razred           
III. tarifni razred           
II. tarifni razred           
I. tarifni razred           
SKUPAJ 8 8   0   
ODSTOTEK 100,00% 100,00% 100,00%     
 
 
KABINET ŽUPANA 
 
Predlagamo, da se obstoječe delovno mesto notranji revizor-podsekretar ukine in ustanovi 
služba notranje revizije, kjer bosta sistemizirani dve delovni mesti. 
 
NAZIV DELOVNEGA MESTA PREDLOG – DODATNO - 2006 
Vodja službe - notranji revizor - sekretar 1 
Notranji revizor - svetovalec   1 
 
NAZIV DELOVNEGA MESTA PREDLOG – UKINITEV - 2006 
Notranji revizor - podsekretar 1 
 
V primeru odločitve za ustanovitev Skupne notranje revizijske službe za proračunske 
uporabnike v Mestni občini Kranj, katera naj bi zagotavljala notranje revizijsko storitev tudi 
za potrebe javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Mestna občina Kranj in, ki bodo k takšnemu 
načinu delovanja podali soglasje, bo v letu 2006 potrebna sprememba sistemizacije in hkrati 
nova zaposlitev ustreznega kadra. 
Na novo bo potrebno zaposliti notranjega revizorja – svetovalca, medtem ko se vodja službe 
prerazporedi iz dosedanjega delovnega mesta notranji revizor – podsekretar, sistemiziranem v 
kabinetu župana. 
V kolikor se bo k takšni organizaciji službe notranje revizije pristopilo, bo zaposlitev 
predvidoma izvedena v drugi polovici leta. 
 
 
ODDELEK ZA TEHNIČNE ZADEVE 
 
Predlagamo, da se zaradi povečanega obsega dela dodatno sistemizira 2 delovni mesti. 
 
NAZIV DELOVNEGA MESTA PREDLOG – DODATNO - 2006 
Arhivar V 1 
Višji svetovalec 1 
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ODDELEK ZA DRUŽBENE JAVNE SLUŽBE 
 
Predlagamo, da se zaradi povečanega obsega dela dodatno sistemizira 1 delovno mesto, 
pripravnik za usposabljanje za opravljanje državnega izpita iz  javne uprave za delovno mesto 
svetovalec. 
Predlagamo, da se eno obstoječe delovno mesto svetovalca ukine in sistemizira novo dodatno 
delovno mesto višjega svetovalca. 
 
NAZIV DELOVNEGA MESTA PREDLOG – DODATNO - 2006 
Svetovalec – pripravnik 1 
Višji svetovalec 1 
 
NAZIV DELOVNEGA MESTA PREDLOG – UKINITEV - 2006 
Svetovalec 1 
 
 
ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
 
Predlagamo, da se zaradi povečanega obsega dela dodatno sistemizira 1 delovno mesto, 
pripravnik za usposabljanje za opravljanje državnega izpita iz  javne uprave za delovno mesto 
svetovalec. 
 
NAZIV DELOVNEGA MESTA PREDLOG – DODATNO - 2006 
Svetovalec - pripravnik 1 
 
 
ODDELEK ZA GOSPODARSKE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE 
 
Predlagamo, da se zaradi povečanega obsega dela dodatno sistemizira 1 delovno mesto. 
 
NAZIV DELOVNEGA MESTA PREDLOG – DODATNO - 2006 
Svetovalec 1 
 
 
ODDELEK MESTNE INŠPEKCIJE 
 
Predlagamo, da se zaradi povečanega obsega dela dodatno sistemizirata 2 delovni mesti, 
zaradi sprejema novega zakona o prekrških, varnosti v cestnem prometu in zakona o redarski 
službi, ter zaradi projekta skupnih inšpekcijskih služb za območje Mestne občine Kranj in 
občin Naklo, Šenčur, Preddvor, Cerklje in Jezersko. 
 
NAZIV DELOVNEGA MESTA PREDLOG – DODATNO - 2006 
Inšpektor - vodja redarjev 1 
Občinski redar 1 
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ODDELEK ZA FINANCE 
 
Predlagamo, da se zaradi pridobitve višje stopnje izobrazbe že zaposlenega eno obstoječe 
delovno mesto finančnik III ukine in sistemizira novo delovno mesto finančnik II. 
 
NAZIV DELOVNEGA MESTA PREDLOG – DODATNO - 2006 
Finančnik II 1 
 
NAZIV DELOVNEGA MESTA PREDLOG – UKINITEV - 2006 
Finančnik III 1 
 
 
 
                                                                                                  Mohor Bogataj, univ.dipl.org. 
                                                                                                                   ŽUPAN 
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