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Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 
65/14 in 55/17), 43. in 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) ter 60. člena 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 
71/17) je Vlada Republike Slovenije na 161. redni seji dne 21. 12. 2017 pod točko 27.2 sprejela 
naslednji

S K L E P:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Skupni kadrovski načrt (SKN) organov državne 1.
uprave za leti 2018 in 2019. 

V skladu s 3. točko sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 01200-7/2017/2 z dne 27. 7. 2.
2017, je v okviru dovoljenega števila zaposlitev za posamezni organ državne uprave 
določena posebna kvota dovoljenih zaposlitev, ki je namenjena izključno zaposlitvam 
pripravnikov.

V 5. točki  sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 01200-7/2017/2 z dne 27.7.2017, je 3.
Vlada Republike Slovenije naložila predstojnikom organov državne uprave, da na 
podlagi medsebojnega dogovora zagotovijo možnost prenosa kvot za zaposlitev 
pripravnikov, če jih v svojem organu ne potrebujejo. 

Če organ presega dovoljeno število zaposlenih zaradi zaposlitve pripravnika ali 4.
kandidata za policista, mora število zaposlitev uskladiti s sprejetim kadrovskim 
načrtom do 31.12. 2018.

V okviru kvote SKN se določi minimalna kvota za zaposlitev vrhunskih športnikov in 5.
trenerjev, in sicer pri Ministrstvu za finance - Finančni upravi Republike Slovenije (15),
Ministrstvu za notranje zadeve - Policiji (30) in Ministrstvu za obrambo - Slovenski 
vojski  (67) - za leti 2018 in 2019.

Vlada Republike Slovenije nalaga ministrstvom, da v okviru kvote dovoljenih6.
zaposlitev za ministrstva in organe v sestavi posebno pozornost namenijo ustrezni 
kadrovski popolnitvi delovnih mest inšpektorjev.

Ministrstva, pri katerih je zaradi premestitve zaposlenih, katerih plače so se zaradi 7.
dela  na evropskih projektih financirale iz evropskih sredstev in nadaljevanje dela teh 
zaposlenih na drugih EU-projektih ni bilo možno, prišlo do povečane realizacije 
kadrovskega načrta, morajo število zaposlenih uskladiti s sprejetim kadrovskim 
načrtom najkasneje do 31. 12. 2018.  

Vlada nalaga Ministrstvu za javno upravo, da v sodelovanju z Ministrstvom za finance 8.
in Generalnim sekretariatom Vlade Republike Slovenije oblikuje kriterije za dodelitev 
dodatnih kvot za leto 2018, po četrtem odstavku 60. člena Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019. 
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Organi državne uprave, ki niso poročali o izvedenih aktivnostih in ukrepih optimizacije 9.
delovanja po sklepu  Vlade Republike Slovenije številka  10002-14/2016/32 z dne 8. 3. 
2017, niso upravičeni do dodelitve dodatnih kvot.

Mag. Lilijana Kozlovič
generalna sekretarka

Priloga:

preglednica SKN organov državne uprave za leti 2018 in 2019–

Prejmejo:
ministrstva–
Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije–
Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije–
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu–
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko –
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javni sektor–
Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Sektor za podporo dela KAZI–
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