
 

 

SKUPINA POSLANK IN POSLANCEV 
(Prvopodpisani Franc Jurša) 
 
 
 
Ljubljana, 29. 5. 2019 
 
 
 
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 
mag. Dejan Židan, predsednik 
 
 
 
Spoštovani! 

Na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 - 
uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12), 108. člena Poslovnika Državnega 
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 - uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) in 
petega odstavka 22. 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) 
predlagamo spodaj podpisane poslanke in poslanci v obravnavo in sprejem 

 
Predlog odloka o spremembah Odloka o notranji organizaciji, 

delovnih mestih in nazivih v službah državnega zbora 

 

Pri obravnavi Predloga odloka bo na seji matičnega delovnega telesa in na seji 
Državnega zbora sodeloval Franc Jurša.  

 

Lep pozdrav.  

 

         Skupina poslank in poslancev 

 

V prilogi:  
- predlog zakona  
- podpisi poslank  in poslancev 
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Franc Jurša  
Jurij Lep  
Ivan Hršak  
Robert Polnar 
Branko Simonovič  
 
Danijel Krivec  
Anja Bah Žibert  
Franc Breznik  
Nada Brinovšek 
Zvonko Černač  
mag. Karmen Furman 
Jelka Godec  
mag. Branko Grims  
Eva Irgl  
Alenka Jeraj 
Janez Janša  
mag. Dejan Kaloh  
Franci Kepa 
Jožef Lenart 
Suzana Lep Šimenko  
Tomaž Lisec  
dr. Anže Logar  
Žan Mahnič  
Bojan Podkrajšek  
mag. Marko Pogačnik  
Marijan Pojbič  
Franc Rosec 
Andrej Šircelj  
Jože Tanko 
Boris Doblekar 
 
Brane Golubović  
Jerca Korče  
Lidija Divjak Mirnik  
Tina Heferle  
Aljaž Kovačič  
Jože Lenart  
Nina Maurovič  
Edvard Paulič  
Robert Pavšič  
Igor Peček  
Nik Prebil  
Karla Urh  
Andreja Zabret  
 
Matjaž Han 
mag. Dejan Židan  
mag. Bojana Muršič  
Predrag Baković  
Samo Bevk  
dr. Milan Brglez 
mag. Meira Hot  
Soniboj Knežak 
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mag. Marko Koprivc  
Matjaž Nemec  
Jani Prednik 
 
Igor Zorčič  
Monika Gregorčič  
Jani (Janko) Möderndorfer  
Gregor Perič  
mag. Branislav Rajić  
Mateja Udovč  
Gregor Židan 
Mojca Žnidarič  
Janja Sluga  
 
dr. Matej Tašner Vatovec  
Luka Mesec  
Violeta Tomić  
dr. Franc Trček  
Nataša Sukič  
Željko Cigler  
Boštjan Koražija  
Miha Kordiš  
Primož Siter  
 
Jožef Horvat 
mag. Matej Tonin 
Ljudmila Novak 
Iva Dimic 
Jernej Vrtovec 
Blaž Pavlin 
Aleksander Reberšek 
 
Maša Kociper  
Andrej Rajh  
Marko Bandelli  
Franc Kramar  
Vojko Starovič 
 
Zmago Jelinčič Plemeniti 
Jani Ivanuša 
Lidija Ivanuša 
Dušan Šiško 
 
Felice Žiža 
Ferenc Horváth 
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PREDLOG 

 
Na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 - 
uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12), 108. člena Poslovnika Državnega 
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 - uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) in 
petega odstavka 22. 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) 
je Državni zbor na seji dne.........2019  sprejel                                                                        
                                                                                     

O D L O K 
O SPREMEMBAH ODLOKA O NOTRANJI ORGANIZACIJI, 

DELOVNIH MESTIH IN NAZIVIH V SLUŽBAH DRŽAVNEGA ZBORA 
 

1. člen 
 
V Odloku o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah državnega zbora 
(Uradni list RS, št. 50/04, 32/08 in 31/17) se 11. člen spremeni tako, da se glasi: 
 
»Vsaki poslanski skupini državni zbor za delovanje zagotovi sekretarja poslanske 
skupine, svetovalca za odnose z javnostmi, dva strokovna sodelavca in vodjo pisarne 
ali referenta ter na vsakih osem poslancev še po enega referenta; poslanski skupini, ki 
ima več kot osem poslancev, se poleg tega na vsakih šest poslancev zagotovi še po 
enega strokovnega sodelavca.« 
 
 

2. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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Obrazložitev: 
 
Odlok o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah državnega zbora v 
11. členu določa, da vsaki poslanski skupini državni zbor za delovanje zagotovi 
sekretarja poslanske skupine, dva strokovna sodelavca in referenta ter na vsakih osem 
poslancev še po enega referenta; poslanski skupini, ki ima več kot osem poslancev, se 
poleg tega na vsakih šest poslancev zagotovi še po enega strokovnega sodelavca. To 
pomeni, da se glede na število poslancev v poslanski skupini le-tem zagotavlja različno 
število javnih uslužbencev za strokovno in administrativno pomoč, ne glede na obseg 
dela (npr.: število predlogov zakonov), ki je enak za vse poslanske skupine. Da bi bile 
obremenitve strokovnih sodelavcev v vseh poslanskih skupinah bolj enakomerne in 
upoštevajoč dosedanje potrebe, da se v vsaki poslanski skupini izvajajo naloge s 
področja odnosov  z javnostmi, je bila s strani poslanskih skupin dana pobuda, da se 
11. člen odloka dopolni tako, da poleg že navedenega državni zbor vsaki poslanski 
skupini zagotovi še enega strokovnega sodelavca (svetovalca) za odnose z javnostmi.  
 
Referent, ki se zagotavlja vsem poslanskim skupinam ne glede na število poslancev, je 
javni uslužbenec, ki opravlja administrativne, organizacijske in strokovne naloge za 
vodjo poslanske skupine, sekretarja poslanske skupine in poslansko skupino ter vodi 
korespondenco poslanske skupine. V Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest v službah državnega zbora so te naloge opredeljene pri delovnem mestu 
»Vodja pisarne« z zahtevano VI. stopnjo izobrazbe (podraven 6/1 - višja). Naloge, ki se 
opravljajo na tem delovnem mestu, se razlikujejo od nalog na delovnem mestu »Višji 
referent v PS«, za katerega se prav tako zahteva VI. stopnja izobrazbe (podraven 6/1 - 
višja) in nalog na delovnem mestu «Referent v PS« z zahtevano V. stopnjo izobrazbe 
(raven 5, srednja). Že v več preteklih mandatih se zato v več poslanskih skupinah to 
delo opravlja na delovnem mestu Vodja pisarne, zato predlagamo, da se navedba tega 
delovnega mesta v odloku doda.  
 
Sredstva za izvajanje 11. člena Odloka se planirajo in zagotavljajo v skladu s 
kadrovskim načrtom Državnega zbora iz proračunske postavke »3001 Plače«. 
Zagotavljanje dodatnega strokovnega sodelavca oziroma svetovalca za odnose z 
javnostmi v vsaki poslanski skupini pomeni tudi zagotavljanje dodatnih finančnih 
sredstev, in sicer na letnem nivoju v višini cca. 150.000 EUR do 300.000 EUR. Višina 
dodatnih finančnih sredstev je odvisna od več različnih dejavnikov, kot so: delovno 
mesto, na katerem bodo svetovalci za odnose z javnostmi v posamezni poslanski 
skupini opravljali naloge (Svetovalec za odnose z javnostmi (II), VII/1 – podraven 6/2 ali 
Svetovalec za odnose z javnostmi (I), VII/2 – raven 7), število napredovanj 
posameznega javnega uslužbenca, dodatka za delovno dobo in drugih dejavnikov, ki 
vplivajo na višino sredstev za zagotavljanje pravic, ki izhajajo iz delovnega razmerja. 
 

 
 


