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KADROVSKI NAČRT OBČINSKE UPRAVE OBČINE LITIJA  

ZA LETI 2017 IN 2018 
 

I. UVOD 

 

Kadrovski načrt Občine Litija je pripravljen v skladu z določili 42. in 43. člena Zakona o javnih 

uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07, ZJU – UPB3 in spremembami in dopolnitvami). Na podlagi 

kadrovskega načrta Občina Litija sklepa delovna razmerja in upravlja s kadrovskimi viri. 

 

Kadrovski načrt v občini sprejme predstojnik – župan najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna. 

Kadrovski načrt mora biti usklajen s sprejetim proračunom in mora vsebovati : 

a. dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih, v skladu z delovnim področjem in delovnim 

programom občinske uprave za obdobje dveh let predvideno ciljno stanje zaposlenosti po 

delovnih mestih, za katera se sklepa delovno razmerje za nedoločen čas ter predvidene 

zaposlitve za določen čas; 

b. predvideno število zmanjšanja delovnih mest ali prestrukturiranje delovnih mest; 

c. najvišje možno število pripravnikov, dijakov ali študentov na praktičnem pouku ali na 

podobnem praktičnem in teoretičnem usposabljanju.   

 

 

II. KADROVSKI NAČRT OBČINSKE UPRAVE OBČINE LITIJA ZA LETI 2017  IN 

2018  

 

a).  Dejansko stanje zaposlenosti na dan  31.12.2015:  

 3 funkcionarji: župan, poklicna podžupanja,  nepoklicni podžupan, 

 19 javnih uslužbencev zaposlenih za nedoločen čas, vključno z v.d. direktorjem Občinske 

uprave Občine Litija.  

 

b).  Dejansko stanje zaposlenosti na dan  31.12.2016:  

 3 funkcionarji: župan, poklicna podžupanja,  nepoklicni podžupan, 

 20 javnih uslužbencev zaposlenih za nedoločen čas,  

 1 x  zaposlitev za določen čas – čas trajanja mandata oziroma v.d. direktor Občinske uprave 

Občine Litija.  

 

c). Predlog kadrovskega načrta za leti 2017 in 2018 : 

 3 funkcionarji: župan, poklicna podžupanja,  nepoklicni podžupan, 

 20 javnih uslužbencev zaposlenih za nedoločen čas,  

 1 x  zaposlitev za določen čas – čas trajanja mandata direktorja Občinske uprave Občine Litija.  

 

Št. Občinska 

uprava  

Dejansko 

stanje 

zaposlenosti 

 na dan 

31.12.2015 

Dejansko 

stanje 

zaposlenosti 

na dan 

31.12.2016 

Predvideno 

stanje 

zaposlenosti 

v letu 2017 

Predvideno 

stanje 

zaposlenosti v 

letu 2018 

1. Funkcionarji 

(župan in 

podžupani) 

3* 3* 3* 3* 

2. Direktor 

občinske uprave 

1** 1*** 1**** 1 

3. Javni uslužbenci 19 20 20 20 

 SKUPAJ 23 24 24 24 

 

*pri funkcionarjih so upoštevani: župan, poklicna podžupanja  in nepoklicni podžupan 

 



***funkcijo v.d. direktorja občinske uprave  je v letu 2015 delno opravljal javni uslužbenec zaposlen v 

občinski upravi, ki je zaposlen za nedoločen čas in je zato vštet v kvoto zaposlenih javnih 

uslužbencev.  

 

*** funkcijo v.d. direktorja občinske uprave  je v letu 2016 delno opravljal javni uslužbenec zaposlen 

v občinski upravi, ki je zaposlen za nedoločen čas (vštet v kvoto zaposlenih javnih uslužbencev), 

delno pa nova v.d. direktorica občinske uprave. 

 

****predvideva se nova zaposlitev za določen čas in sicer direktor/ica občinske uprave.  

 

III. OBRAZLOŽITEV 

 

1. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Litija, ki ureja 

organizacijo občinske uprave je bil na Občinskem svetu Občine Litija spremenjen v letu 2013. 

V skladu z določbami odloka je občinska uprava organizirana enovito.  

 

V okviru občinske uprave deluje tudi Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Dol pri Ljubljani, 

Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji, ki pa ima svoj kadrovski načrt.  

 

Dejansko stanje zaposlenosti na dan 31.12.2016:  

 3 funkcionarji: župan, poklicna podžupanja,  nepoklicni podžupan, 

 20 javnih uslužbencev zaposlenih za nedoločen čas,  

 1 x  zaposlitev za določen čas – čas trajanja mandata oziroma v.d. direktor Občinske uprave 

Občine Litija.  

 

V letu 2017 je planirana zaposlitev direktorja občinske uprave, ki je javni uslužbenec na mandatu, 

njegov mandat pa traja 5 let. Delovno mesto se ne všteva med delovna mesta javnih uslužbencev. 

Zaposlitev je bila realizirana in tako sklenjena pogodba o zaposlitvi za čas trajanja mandata.  

 

V letu 2017 in 2018 ni predvidena zaposlitev novih javnih uslužbencev, tako da se predvideva število 

zaposlenih javnih uslužbencev skupaj z direktorico občinske uprave 21.  

 

2.  Občinska uprava Občine Litija si bo v okviru sprejetega proračuna za leti 2017 in 2018 

prizadevala, da bo zagotavljala strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno opravljanje 

nalog, ki so v njeni pristojnosti. 

 

Število dijakov in  študentov na praktičnem pouku ali na podobnem teoretičnem in praktičnem 

usposabljanju je lahko tako v letu 2017 kot v letu 2018 največ štiri (4). 

 

3.  Kadrovski načrt je usklajen  z Odlokom o proračunu Občine Litija za leto 2017.   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

Franci Rokavec 

župan 


