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Predlog

Na podlagi 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v
nadaljevanju ZJU) in 67. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08,
73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) je Državni svet Republike Slovenije na 14. seji 23. 1. 2019
sprejel naslednjo

SPREMEMBO KADROVSKEGA NAČRTA SLUŽBE DRŽAVNEGA
SVETA ZA LETO 2019
Dejansko stanje zaposlenosti v Državnem svetu v letu 2018 (stanje na dan 31. 12.
2018)
Tabela 1: Kadrovski načrt službe Državnega sveta za leto 2018 in realizacija na dan 31. 12. 2018
Državni
Dovoljeno število zaposlenih v kadrovskem Dejansko število zaposlenih, preračunano na
svet
načrtu za leto 2018
polni delovni čas, na dan 31. 12. 2018
Republike
Slovenije
Število
funkcionarjev

SKUPAJ

Št.zap.za
nedoločen
čas

Št.zap.za
določen
čas

Skupaj

Število
funkcionarjev

Št.zap.za
nedoločen
čas

Št.zap.za
določen
čas

Skupaj

2

23

2

27

2

22

1

25

2

23

2

27

2

22

1

25

V skladu s sprejeto sistemizacijo in Kadrovskim načrtom službe Državnega sveta za leti
2018–2019 (št. 040-02/17-0003 z dne 13. 9. 2017) je bilo v Državnem svetu Republike
Slovenije 25 zaposlenih, od tega dva (2) funkcionarja za določen čas in triindvajset (23)
javnih uslužbencev, in sicer je bilo dvaindvajset (22) javnih uslužbencev zaposlenih za
nedoločen čas in ena (1) javna uslužbenka za določen čas, in sicer zaposlitev za
delovno mesto, vezano na osebno zaupanje funkcionarja (predsednika Državnega
sveta). Skupno število zaposlitev je skladno s številom zaposlitev, določenih v
kadrovskem načrtu za leto 2018, v katerem je dovoljeno število zaposlitev 27.

Predvideno ciljno stanje zaposlenosti
Tabela 2: Kadrovski načrt službe Državnega sveta za leto 2019
Državni svet
Število
Dovoljeno število zaposlenih na
Republike Slovenije
zaposlenih na
dan
31. december
dan
31. december
iz kadrovskega načrta za leto
2018
2018
25
27
SKUPAJ

Predlog dovoljenega števila
zaposlenih na dan
31. december 2019

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega
vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz
proračuna.
V letu 2019 dovoljeno število zaposlenih vključuje:
•
število funkcionarjev dva (2),
•
število zaposlenih za nedoločen čas, preračunano na polni delovni čas,
triindvajset (23) in
•
število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne
javne uslužbence (in se sredstva za plačo refundirajo), preračunano na polni
delovni čas, tri (3).
V letu 2019 sta predvideni dve zaposlitvi za določen čas, in sicer ena zaposlitev, vezana
na osebno zaupanje funkcionarja, in ena zaposlitev za čas opravljanja pripravništva
oziroma povečanega obsega dela zaradi bližajočega se predsedovanja Slovenije EU.
Državni svet je letos, zaradi potrebe na področju odnosov z javnostmi in vsakodnevnim
soočanjem z izzivi na tem področju, zaposlil svetovalko za odnose z javnostmi, čigar
zaposlitev je vezana na osebno zaupanje funkcionarja. Zaradi priprav na predsedovanje
Slovenije Svetu EU, predvsem dogodkov, povezanih s parlamentarno dimenzijo
predsedovanja, Državni svet načrtuje zaposlitev enega pripravnika, ki se bo aktivno
vključil v proces priprave predsedovanja Slovenije Svetu EU. Iz navedenih razlogov se v
letu 2019 dovoljeno število zaposlenih poveča za eno zaposlitev za določen čas, kar
poveča dovoljeno število vseh zaposlenih na osemindvajset (28).
Možno število dijakov in študentov za praktično usposabljanje se v letu 2019 poveča za
pet (5), kar pomeni, da je skupno dovoljeno število dijakov in študentov na praktičnem
usposabljanju deset (10).
Sprememba Kadrovskega načrta službe Državnega sveta za leto 2019 je usklajena
s Predlogom rebalansa finančnega načrta Državnega sveta za leto 2019.
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