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Odgovor na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi s seznamom zaposlenih v 

kabinetih ministrov in v kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije

Poslanec Žan Mahnič je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi 

s seznamom zaposlenih v kabinetih ministrov in v kabinetu predsednika vlade na zaupanje 

funkcionarja oziroma za čas trajanja funkcije posameznega funkcionarja. 

Poslanec v poslanskem vprašanju navaja, da Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 

– uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 –

ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZJU) 

predvideva tudi t.i. imenovano zaposlovanje na zaupanje funkcionarja oziroma za čas trajanja 

funkcije posameznega funkcionarja. Na podlagi 249. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni 

list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 

111/21) je pozval Vlado Republike Slovenije, da pisno v 30 dneh po prejemu poslanskega 

vprašanja pripravi poimensko preglednico vseh javnih uslužbencev, ki so jih ministrice in ministri 

15. slovenske vlade zaposlili v svojih kabinetih za čas trajanja njihovega mandata od 1. junija 

2022 do 29. junija 2022. Prav tako je prosil za pripravo in posredovanje seznama vseh zaposlenih 

v kabinetu  predsednika vlade dr. Roberta Goloba, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za čas 

trajanja mandata.

Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) je navedeno poslansko vprašanje proučila in v 

zvezi z njim posreduje odgovor in priložene podatke. 

Poimenski seznam javnih  uslužbencev,  ki  so  jih  ministrice in  ministri  15.  slovenske  vlade  

zaposlili  v  svojih kabinetih  za čas  trajanja  njihovega mandata  od  1.  junija  2022  pa  do  29.  

junija  2022 in seznam  vseh  zaposlenih  v  kabinetu  predsednika  vlade  dr.  Roberta Goloba, 

ki imajo sklenjeno delovno razmerje za čas trajanja mandata:

Ministrstvo/Kabinet predsednika 

vlade/Vladne službe

Javni uslužbenci - zaposlitve v skladu s 1. točko 

prvega odstavka 68. člena ZJU in četrtim 

odstavkom 68. člena ZJU

Ministrstvo za finance

Klemen Babnik - Javni uslužbenec ima sklenjeno 

delovno razmerje za nedoločen čas v Ministrstvu za 

infrastrukturo. Javni uslužbenec je začasno 

premeščen iz Ministrstva za infrastrukturo na 

Ministrstvo za finance, in sicer od 2. 6. 2022 do 

prenehanja opravljanja funkcije ministra za finance 

Klemna Boštjančiča, vendar ne dlje kot do vključno 

1. 6. 2024.



Gordana Pipan - Javna uslužbenka ima sklenjeno 

delovno razmerje za nedoločen čas v Ministrstvu za 

infrastrukturo. Javna uslužbenka je začasno 

premeščena iz Ministrstva za infrastrukturo na 

Ministrstvo za finance, in sicer od 20. 6. 2022 do 

prenehanja opravljanja funkcije ministra za finance 

Klemna Boštjančiča, vendar ne dlje kot do vključno 

19. 6. 2024.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo

dr. Martina Rauter

dr. Jernej Štromajer

Klemen Mesarec Hercog

Nastja Trajkovič

Luka Goršek in 

Tadej Cmerekar Komar

Ministrstvo za izobraževanje, znanost 

in šport

V obdobju od  1.  junija  2022  do  29.  junija  2022 ni 

bila realizirana nobena zaposlitev za čas trajanja  

mandata ministra.

Ministrstvo za kulturo Nina Ukmar

Mihael Kelemina

Kim Komljanec

Ministrstvo za infrastrukturo Kristina Sever

Jernej Pavlič

Tanja Šarabon

Ministrstvo za okolje in prostor Marko Maver

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 

in prehrano

Dejan Süč – vodja kabineta ministrice. 

Ministrstvo za pravosodje Tjaša Žgavec Tripković

Manca Zemljič

Blaž Zgaga

Andraž Melanšek

Anja Aleksič

Katjuša Laznik

Ministrstvo za javno upravo Bojana Bavec

Nika Benedik

Sabina Nemec

Ministrstvo za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti

dr. Anže Dolinar

Maja Tašner Vatovec

Ana Marinšek

Sašo Furlan

Ministrstvo za notranje zadeve Od 1. junija 2022 pa do 29. junija 2022 ministrica v 

svojem kabinetu ni zaposlila nikogar.

Ministrstvo za obrambo Erdani Matic

Majcen Uršula

Vrhovnik Nika

Zorman Macura Janja

Zupančič Selma

Ministrstvo za zdravje Tjaša Vidic

Andreja Čmaj Fakin

Sandra Kašca

Aleš Šabeder (ni več zaposlen v kabinetu ministra)

Ministrstvo za zunanje zadeve Kezunovič Krašek Maja

Kotur Milica



Grašič Neva

Bole Patrik

Windischer Daša
Kabinet predsednika Vlade RS Urška Gaber

Laura Miklič 
Jasna Tatalovič

Služba Vlade RS za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko

Simon Švarc

Dejan Prešiček

Vlasta Stojak

Igor Isajlovič

Tanja Vrzić
Služba Vlade RS za 
digitalno preobrazbo

Horvat Špela 

Kobe Inge

Sever Maja
Urad Vlade RS za Slovence 
v zamejstvu in po svetu

V uradu ni zaposlitev, vezanih na zaupanje ministra.


