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Številka: 0611-108/2015/15 

Datum:   25.9.2015 

 

 

Na podlagi 43. b člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 108/09-UPB13, 

8/10 Odl.US, 13/10, 16/10 Odl.US, 50/10 Odl.US, 59/10, 85/10, 94/10, 107/10, 35/11, 110/11, 

27/12 Odl.US, 40/12-ZUJF, 104/12-ZIPRS1314, 20/13 Odl.US, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-

ZIPRS1415, 50/14, 95/14-ZUPPJS15; v nadaljevanju ZSPJS) izdaja inšpektor v postopku 

inšpekcijskega nadzora na Univerzi v Ljubljani, Medicinski fakulteti, Vrazov trg 2, 1000 

Ljubljana, ki jo zastopa dekan █, naslednji 

 
 

Z A P I S N I K 
o opravljenem inšpekcijskem nadzoru 

 

 

Inšpektor mag. Milan Pirman, inšpektor višji svetnik (v nadaljevanju: inšpektor), je na Univerzi v 

Ljubljani, Medicinski fakulteti (v nadaljevanju: MF) opravil inšpekcijski nadzor na podlagi določil 

ZSPJS.  

 

Inšpekcijski nadzor je inšpektor opravil 25.9.2015 v času med 9.00 in 11.00 na sedežu 

Inšpektorata za javni sektor. 

 

 

I   Razlog inšpekcijskega nadzora 

 

Inšpektorat za javni sektor je s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejel 

Pobudo za inšpekcijski nadzor na Univerzi v Ljubljani, in sicer na članicah, ki so izplačevale 

dodatek za stalno pripravljenost, št. 410-2/2014/27 z dne 29.1.2015. Iz pobude je bilo razvidno, 

da je dodatek za stalno pripravljenost izplačevala tudi MF.   

 

 

II   Ugotovitve inšpektorja 

 

MF je članica Univerze v Ljubljani, ustanovljena z Odlokom o preoblikovanju Univerze v 

Ljubljani (Ur. list RS, št. 28/00, 33/03, 79/04, 36/06, 18/09, 83/00). Ustanovitelj Univerze v 

Ljubljani je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike 

Slovenije. 

 

Predstojnik MF je dekan █. 

 

Inšpektor je v okviru inšpekcijskega nadzora na MF opravil nadzor nad dodelitvijo in izplačili 

dodatka za stalno pripravljenost (C130). 

 

 

1 Nadzor nad dodelitvijo in izplačili dodatka za stalno pripravljenost 

 

Za potrebe inšpekcijskega nadzora je MF posredovala Inšpektoratu za javni sektor: 

 pojasnilo, v katerih primerih in na kakšni podlagi so izplačevali C130, 

 pregled izplačil C130 za leta 2012, 2013 in 2014, 

 kopije plačilnih list javnih uslužbencev, ki so pri plači za december 2012 (54 javnih 

uslužbencev), december 2013 (72 javnih uslužbencev) in december 2014 (70 javnih 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4891
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20108&stevilka=265
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201013&stevilka=520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201016&stevilka=698
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201050&stevilka=2676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201059&stevilka=3273
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201085&stevilka=4554
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201094&stevilka=4935
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010107&stevilka=5583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201135&stevilka=1743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2011110&stevilka=4999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201227&stevilka=1121
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2012104&stevilka=3990
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201320&stevilka=728
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201346&stevilka=1756


 

 4 

uslužbencev) prejeli C130 ter individualne akte, ki so bili podlaga za priznanje in 

izplačilo C130.  

 

Inšpektor je preveril pravilnost dodelitve in izplačil dodatka za stalno pripravljenost (C130) pri 10 

javnih uslužbencih, ki so pri plačah za december 2012, december 2013 in december 2014 

prejeli navedeni dodatek. To so bili: █. 

 

 

1.1 Normativne podlage 

 

Vrste dodatkov določa 23. člen ZSPJS. Mednje, med drugim, uvršča tudi dodatke za delo v 

manj ugodnem delovnem času.  

 

Četrti odstavek 23. člena ZSPJS pa določa, da ravnateljem, direktorjem in tajnikom dodatki za 

delo v manj ugodnem delovnem času ne pripadajo. Direktorji javnih zavodov, ki hkrati opravljajo 

tudi delo v svojem osnovnem poklicu, lahko izjemoma, s soglasjem pristojnega ministra oziroma 

rektorja, zaradi nemotenega opravljanja dejavnosti, opravljajo tudi delo preko polnega 

delovnega časa, delo v dežurstvu in stalni pripravljenosti. Za ta čas jim pripada plača in dodatki 

za delo v manj ugodnem delovnem času glede na delovno mesto, na katerem se tako delo 

opravlja. 

 

Dodatke za delo v manj ugodnem delovnem času določa 32. člen ZSPJS. Mednje, v skladu s 

tretjim odstavkom 32. člena ZSPJS, sodi tudi dodatek za stalno pripravljenost. Ta dodatek se 

izključuje z dodatki za izmensko delo, delo v deljenem delovnem času, delo v neenakomerno 

razporejenem delovnem času, delo ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot 

dela prost dan ali praznik ter za delo preko polnega delovnega časa. 

 

Dodatek za stalno pripravljenost, glede na četrti odstavek 32. člena ZSPJS, pripada javnemu 

uslužbencu ali funkcionarju le za čas, ko dela v času, ki je manj ugoden.  

 

Višina dodatka je določena v kolektivni pogodbi za javni sektor. 

 

V skladu z 46. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor (Ur. list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 

89/10, 40/12; v nadaljevanju KPJS) javnemu uslužbencu pripada dodatek za čas stalne 

pripravljenosti v višini 20% urne postavke osnovne plače. Javnemu uslužbencu se čas stalne 

pripravljenosti ne šteje v delovni čas. 

 

Glede na Razlago Kolektivne pogodbe za javni sektor (Ur. list RS, št. 112/08) mora biti stalna 

pripravljenost pisno odrejena. 

 

Na podlagi 53. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 23/05 UPB2 s 

spremembami in dopolnitvami, ZZDej) stalna pripravljenost pomeni dosegljivost izven 

delovnega mesta po telefonu ali s pomočjo drugih sredstev, z namenom, da je zagotovljena 

možnost svetovanja in v primeru potrebe prihoda na delovno mesto. Najdaljši sprejemljivi čas 

prihoda na delovno mesto določi delodajalec. Plačilo za ure pripravljenosti se uredi s kolektivno 

pogodbo. Ure pripravljenosti se ne štejejo v delovni čas. Zdravstveni zavodi in zasebni 

zdravstveni delavci, ki opravljajo javno zdravstveno službo, morajo glede na naravo dejavnosti 

zagotoviti stalno dostopno nujno medicinsko pomoč. Neprekinjena nujna medicinska pomoč iz 

prejšnjega odstavka se zagotavlja s polnim delovnim časom, dežurstvom, pripravljenostjo ali 

kombinacijami teh oblik dela. 

 

Zakon o zdravniški službi (Ur. list RS, št. 72/06 UPB3, ZZdrS) pa stalno pripravljenost določa v 

42.a členu in sicer:  
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»Pripravljenost pomeni dosegljivost izven delovnega mesta po telefonu ali s pomočjo drugih 

sredstev, z namenom, da je zagotovljena možnost svetovanja in v primeru potrebe prihoda na 

delovno mesto. Najdaljši sprejemljivi čas prihoda na delovno mesto določi delodajalec.  

Plačilo za ure pripravljenosti se uredi s kolektivno pogodbo.  

Ure pripravljenosti se ne štejejo v delovni čas. 

Trajanje in razporejanje pripravljenosti se uredi s soglasjem zdravnika. Zdravnika, ki takšnega 

soglasja ne da, delodajalec ne sme diskriminirati. S sporazumom med predstavnikom 

zdravniškega sindikata in delodajalcem se lahko določijo primeri, ko ta lahko zdravnike zaradi 

zagotavljanja neprekinjene nujne zdravniške pomoči razporedi v pripravljenost z enostranskim 

aktom delodajalca.  

Če so zdravniki razporejeni v pripravljenost na podlagi enostranskega akta iz prejšnjega 

odstavka, so lahko razporejeni največ osemkrat mesečno v povprečju šestih mesecev, pri 

čemer ena stalna pripravljenost ne sme trajati več kot 16 ur od ponedeljka do petka oziroma ne 

več kot 24 ur ob sobotah, nedeljah in praznikih. Ob sobotah, nedeljah in praznikih je zdravnik 

lahko razporejen v stalno pripravljenost le trikrat mesečno v povprečju treh mesecev.  

Če se pripravljenost kot svetovanje zagotavlja po telekomunikacijskih sredstvih, se takšna 

pripravljenost uredi z dogovorom med delodajalcem in zdravnikom.” 

 

 

1.2 Nameni dodelitve in izplačil dodatka za stalno pripravljenost 

 

Pojasnilo MF 

 

Dodatek za stalno pripravljenost se na MF izvaja na inštitutih, ki opravljajo strokovno-

zdravstveno dejavnost. To so: Inštitut za patologijo, Inštitut za sodno medicino, Inštitut za 

mikrobiologijo in imunologijo. Strokovno-zdravstveno dejavnost MF izvaja v skladu s Statutom 

Univerze v Ljubljani. 

 

Na podlagi Zakona o zdravniški službi in KPJS je dekan MF 1.10.2009 sprejel Pravilnik o 

delovnem času delavcev Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, s spremembami in 

dopolnitvami z dne 21.6.2012 in 11.2.2013. 

 

Izplačilo dodatka za stalno pripravljenost zdravstvenim delavcem in zdravstvenim sodelavcem 

izplačujejo na podlagi 53. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti in 42. a člena Zakona o 

zdravniški službi. 

 

Stalno pripravljenost je MF uredila v Pravilniku o delovnem času delavcev Medicinske fakultete 

Univerze v Ljubljani z dne 1.10.2009, s spremembami in dopolnitvami z dne 21.6.2012 in 

11.2.2013. S pravilnikom je MF določila:  

 organizacijske enote, kjer se opravlja stalna pripravljenost,  

 delovna mesta, na katerih se opravlja stalna pripravljenost, 

 naloge, ki se opravljajo v času stalne pripravljenosti. 

 

Stalna pripravljenost se opravlja na: 

 Inštitutu za patologijo, 

 Inštitutu za sodno medicino, 

 Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo. 

 



 

 6 

Stalna pripravljenost se opravlja na podlagi mesečnega razporeda, ki ga določi predstojnik. 

Evidentira se na posebnem obrazcu, ki se konec meseca odda pooblaščeni osebi 

organizacijske enote. Pooblaščena oseba pripravi zbirna poročila o opravljenem delu. 

 

Na Inštitutu za patologijo se stalna pripravljenost izvaja: 

 delovni dan: od 16.00 do 7.00 naslednjega dne, 

 sobota, nedelja, praznik: od 7.00 do 7.00 naslednjega dne. 

 

Stalna pripravljenost se izvaja na naslednjih delovnih mestih: 

 E018014 Zdravnik specialist V/VI PPD1, 

 E045005 Laboratorijski tehnik I, 

 E047002 Analitik v laboratorijski medicini I, 

 E047031 Inženir laboratorijske biomedicine I, 

 E047032 Inženir laboratorijske biomedicine II, 

 E049008 Samostojni analitik v laboratorijski medicini I, 

 J015038 Strokovni delavec V, 

 J017932 Vodja področja/enote II (z do 5 zaposlenimi). 

 

Na Inštitutu za sodno medicino se stalna pripravljenost izvaja: 

 v sklopu toksikološke službe:  

o ob ponedeljkih od 15.00 do 7.00 zjutraj,  

o od torka do petka od 14.00 do 7.00 zjutraj, 

o ob sobotah, nedeljah in praznikih od 7.00 do 7.00 naslednjega dne, 

 v sklopu zdravniške službe:  

o ob ponedeljkih od 15.00 do 22.00,  

o od torka do sobote od 14.00 do 22.00, 

o ob sobotah, nedeljah in praznikih od 7.00 do 19.00, 

 v sklopu enote za identifikacijo:  

o ob ponedeljkih od 15.00 do 7.00 zjutraj,  

o od torka do petka od 14.00 do 7.00 zjutraj, 

o ob sobotah, nedeljah in praznikih od 7.00 do 7.00 naslednjega dne, 

 

Stalna pripravljenost se izvaja na naslednjih delovnih mestih: 

 E017015 Zdravnik specializant III PPD1, 

 E018014 Zdravnik specialist V/VI PPD1, 

 E047002 Analitik v laboratorijski medicini I, 

 E048018 Samostojni analitik v laboratorijski medicini II, 

 E049008 Samostojni analitik v laboratorijski medicini I, 

 J015038 Strokovni delavec V, 

 J026004 Poslovni sekretar VI, 

 J035044 Obdukcijski pomočnik V, 

 J036018 Tehnični sodelavec VI. 

 

Na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo se stalna pripravljenost izvaja: 

 v sklopu laboratorija:  

o med tednom od 16.00 do 18.00,  

o ob sobotah od 12.00 do 18.00,  

o ob nedeljah in praznikih od 8.00 do 16.00, 

 glavni tehnik inštituta:  

o med tednom od 16.00 do 22.00,  

o ob sobotah, nedeljah in praznikih od 12.00 do 22.00, 

 delavci Službe za informacijsko tehnologijo:  

o med tednom od 16.00 do 19.00,  
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o ob sobotah od 7.00 do 19.00, 

o ob nedeljah in praznikih od 8.00 do 17.00. 

 

Stalna pripravljenost se izvaja na naslednjih delovnih mestih: 

 E018016 Zdravnik specialist V/VI PPD3, 

 E049008 Samostojni analitik v laboratorijski medicini I, 

 E047002 Analitik v laboratorijski medicini I, 

 E047003 Analitik v laboratorijski medicini II, 

 E047004 Analitik v laboratorijski medicini III, 

 E047031 Inženir laboratorijske biomedicine I, 

 E047032 Inženir laboratorijske biomedicine II, 

 E045005 Laboratorijski tehnik I, 

 J036018 Tehnični sodelavec VI, 

 J037009 Vzdrževalec računalniške opreme VII/1, 

 J017102 Samostojni strokovni delavec VII/2 (I). 

 

 

1.3 Skupen obseg izplačil dodatka za stalno pripravljenost 

 

MF je v letih 2012, 2013 in 2014 javnim uslužbencem izplačala naslednji skupen obseg izplačil: 

 

Leto Skupen znesek € bruto Skupen znesek € bruto (kontrolni 

podatek iz ISPAP) 

2012 265.868,16 265.868,16 

2013 244.008,37 244.008,37 

2014 228.585,28 228.585,28 

Skupaj 738.461,81 738.461,81 

 

 

 

1.4 Dodelitve in izplačila dodatka za stalno pripravljenost posameznim javnim 

uslužbencem 

 

 

1.4.1 █ █ 

 

Javna uslužbenka, na delovnem mestu E047002 Analitik v laboratorijski medicini I, je dodatek 

za stalno pripravljenost (C130) prejemala na podlagi mesečnega razporeda, v posameznih 

nadzorovanih mesecih pa je iz tega naslova prejela: 

 

Plača za mesec Število ur Znesek izplačila v € (bruto) 

december 2012 104 281,91 

december 2013 84 223,91 

december 2014 15 39,98 

 

 

1.4.2 █ █ 

 

Javna uslužbenka, na delovnem mestu E045005 Laboratorijski tehnik I, je dodatek za stalno 

pripravljenost (C130) prejemala na podlagi mesečnega razporeda, v posameznih nadzorovanih 

mesecih pa je iz tega naslova prejela: 

 

Plača za mesec Število ur Znesek izplačila v € (bruto) 
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december 2012 126 537,35
1
 

december 2013 - - 

december 2014 - - 

 

V zvezi z izplačili dodatka za stalno pripravljenost (C130) je MF pojasnila: 

 

Pojasnilo MF 

 

Znesek izplačila je sestavljen iz stalne pripravljenosti v diagnostičnih oddelkih (izračun v višini 

20% urne postavke osnovne plače) ter iz stalne pripravljenosti na podlagi pogodbe SLO 

Transplant (pavšalni znesek). 

 

Inšpektor ugotavlja, da takšno izplačilo dodatka (v pavšalnem znesku) za stalno pripravljenost 

ni bilo skladno z določbami četrtega odstavka 32. člena ZSPJS, ki določa, da dodatek za stalno 

pripravljenost pripada javnemu uslužbencu le za čas, ko dela v času, ki je manj ugoden in 46. 

člena KPJS, ki določa, da javnemu uslužbencu pripada dodatek za čas stalne pripravljenosti v 

višini 20% urne postavke osnovne plače.  

 

 

1.4.3 █ █ 

 

Javni uslužbenec, na delovnem mestu E018014 Zdravnik specialist V/VI PPD1, je dodatek za 

stalno pripravljenost (C130) prejemal na podlagi mesečnega razporeda, v posameznih 

nadzorovanih mesecih pa je iz tega naslova prejel: 

 

Plača za mesec Število ur Znesek izplačila v € (bruto) 

december 2012 129 605,51 

december 2013 91 412,68 

december 2014 91 412,68 

 

 

1.4.4 █ █ 

 

Javna uslužbenka, na delovnem mestu E018014 Zdravnik specialist V/VI PPD1, je dodatek za 

stalno pripravljenost (C130) prejemala na podlagi mesečnega razporeda, v posameznih 

nadzorovanih mesecih pa je iz tega naslova prejela: 

 

Plača za mesec Število ur Znesek izplačila v € (bruto) 

december 2012 320 1.502,05 

december 2013 230 1.043,04 

december 2014 236 1.070,24 

 

 

1.4.5 █ █ 

 

Javni uslužbenec, na delovnem mestu E049008 Samostojni analitik v laboratorijski medicini I, je 

dodatek za stalno pripravljenost (C130) prejemal na podlagi mesečnega razporeda, v 

posameznih nadzorovanih mesecih pa je iz tega naslova prejel: 

 

Plača za mesec Število ur Znesek izplačila v € (bruto) 

                                                      
1
 Kontrola obračuna: 1.128,83 / 156 x 0,20 x 126 = 182,35 + 355,00 (SLO Transplant) = 537,35. 
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december 2012 55 196,18 

december 2013 45 156,68 

december 2014 45 156,68 

 

 

1.4.6 █ █ 

 

Javna uslužbenka, na delovnem mestu E045005 Laboratorijski tehnik I, je dodatek za stalno 

pripravljenost (C130) prejemala na podlagi mesečnega razporeda, v posameznih nadzorovanih 

mesecih pa je iz tega naslova prejela: 

 

Plača za mesec Število ur Znesek izplačila v € (bruto) 

december 2012 97 151,83 

december 2013 83 128,87 

december 2014 69 107,14 

 

 

1.4.7 █ █ 

 

Javna uslužbenka, na delovnem mestu E018014 Zdravnik specialist V/VI PPD1, je dodatek za 

stalno pripravljenost (C130) prejemala na podlagi mesečnega razporeda, v posameznih 

nadzorovanih mesecih pa je iz tega naslova prejela: 

 

Plača za mesec Število ur Znesek izplačila v € (bruto) 

december 2012 247 1.071,93 

december 2013 173 727,59 

december 2014 173 727,59 

 

 

1.4.8 █ █ 

 

Javni uslužbenec, na delovnem mestu E018014 Zdravnik specialist V/VI PPD1, je dodatek za 

stalno pripravljenost (C130) prejemal na podlagi mesečnega razporeda, v posameznih 

nadzorovanih mesecih pa je iz tega naslova prejel: 

 

Plača za mesec Število ur Znesek izplačila v € (bruto) 

december 2012 324 2.609,83
2
 

december 2013 226 1.024,90 

december 2014 217 1.528,58
3
 

 

V zvezi z izplačili dodatka za stalno pripravljenost (C130) je MF pojasnila: 

 

Pojasnilo MF 

 
Pripravljenost v okviru pogodbe SLO Transplant se izplačuje v pavšalnem znesku. Do leta 2014 
je bil znesek v celoti izplačan vsak mesec enemu zdravniku patologu vključenemu v program. 
(Iz spodnje tabele je razvidno, da je █ prejel celoten znesek plačila decembra 2012, decembra 
2013 pa tega plačila ni prejel). Plačila SLO Transplant ne odražajo dejanskega stanja dela po 

                                                      
2
 Kontrola obračuna: 3.661,25 / 156 x 0,20 x 324 = 1.520,83 + 1.089,00 (SLO Transplant) = 

2.609,83. 
3
 Kontrola obračuna: 3.537,25 / 156 x 0,20 x 217 = 984,08 + 544,50 (SLO Transplant) = 1.528,58. 
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urah, ker so se zdravniki patologi sodelujoči v programu dogovorili, da je tak način izplačevanja 
lažji. 
 
V letu 2014 so način izplačevanja nekoliko spremenili in zneske razpolovili. Tako od tedaj dalje 
vsak od patologov, vključenih v program, vsak mesec prejme polovico pavšalnega zneska ne 
glede na dejansko porazdelitev dela v tem mesecu. Patologi vključeni v program skrbijo za 
sorazmerno porazdelitev delovne obveznosti skozi celotno leto neodvisno od plačil. Ostale ure 
'Pripravljenost diagnostični oddelki' je izplačana v skladu s planom in dejansko opravljenimi 
urami. 

 
December 

2014 
 

Osebna 
številka Priimek Ime Naziv plačila Ure 

Bruto 
znesek 

Neto 
znesek  

█ █ █ Dod.stal.pripravlj.  544,50 287,99 Pogodba Transplant 

█ █ █ Dod.stal.pripravlj. 217 984,08 520,47 
Pripravljenost 
diagnostični oddelki 

     1528,58   

December 
2013 

 

█ █ █ Dod.stal.pripravlj. 226 1024,90 545,79 
Pripravljenost 
diagnostični oddelki 

     1024,90   

December 
2012 

 

█ █ █ Dod.stal.pripravlj.  1089,00 565,26 Pogodba Transplant 

█ █ █ Dod.stal.pripravlj. 324 1520,83 789,41 
Pripravljenost 
diagnostični oddelki 

     2609,83   

 

Inšpektor ugotavlja, da takšno izplačilo dodatka (v pavšalnem znesku) za stalno pripravljenost 

ni bilo skladno z določbami četrtega odstavka 32. člena ZSPJS, ki določa, da dodatek za stalno 

pripravljenost pripada javnemu uslužbencu le za čas, ko dela v času, ki je manj ugoden in 46. 

člena KPJS, ki določa, da javnemu uslužbencu pripada dodatek za čas stalne pripravljenosti v 

višini 20% urne postavke osnovne plače.  

 

 

1.4.9 █ █ 

 

Javni uslužbenec, na delovnem mestu E018014 Zdravnik specialist V/VI PPD1, je dodatek za 

stalno pripravljenost (C130) prejemal na podlagi mesečnega razporeda, v posameznih 

nadzorovanih mesecih pa je iz tega naslova prejel: 

 

Plača za mesec Število ur Znesek izplačila v € (bruto) 

december 2012 243 1.054,57 

december 2013 173 727,59 

december 2014 259 1.089,29 

 

 

 

 

 

 

1.4.10 █ █ 
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Javna uslužbenka, na delovnem mestu E018014 Zdravnik specialist V/VI PPD1, je dodatek za 

stalno pripravljenost (C130) prejemala na podlagi mesečnega razporeda, v posameznih 

nadzorovanih mesecih pa je iz tega naslova prejela: 

 

Plača za mesec Število ur Znesek izplačila v € (bruto) 

december 2012 322 1.511,44 

december 2013 224 1.015,83 

december 2014 220 997,69 

 

 

1.5 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor, glede na določbe ZZDej in ZZdrS, ni ugotovil nepravilnosti. 

 

Inšpektor je pri konkretnih izplačilih ugotovil, da izplačila dodatka za stalno pripravljenost (C130) 

v primeru javnih uslužbencev █ in █ niso bila skladna z določbami četrtega odstavka 32. člena 

ZSPJS, ki določa, da dodatek za stalno pripravljenost pripada javnemu uslužbencu le za čas, ko 

dela v času, ki je manj ugoden 46. člena KPJS, ki določa, da javnemu uslužbencu pripada 

dodatek za čas stalne pripravljenosti v višini 20% urne postavke osnovne plače.  

 

 

1.6 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja dekanu: 

 da javnima uslužbencema █ in █ določi in izplača plačo v skladu s predpisi, kot to 

določa peti odstavek 3. člena ZPSJS in da nezakonitost odpravi v skladu s 3.a 

členom ZSPJS. 

 

 

 

 

III  Odrejeni ukrepi inšpektorja 
 
Inšpektor na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS dekanu MF 
 
 

O D R E J A 
 
 

1 Dekan je dolžan izvesti vse ukrepe, ki so odrejeni v II. poglavju. 
2 Dekan je dolžan vse odrejene ukrepe izvesti tudi pri odpravi nepravilnosti pri izplačilu 

dodatka za stalno pripravljenost (C130) pri vseh preostalih javnih uslužbencih, 
zaposlenih na MF, ki niso bili pregledani v okviru tega inšpekcijskega nadzora. 

3 Dekan je o izvedenih ukrepih in finančnih učinkih izvedenih ukrepov dolžan poročati 
v 90 dneh od prejema tega zapisnika. 

 

 

Pouk o pravnem sredstvu: Predstojnik Medicinske fakultete lahko poda ugovor zoper ta 

zapisnik v roku osmih dni po vročitvi zapisnika. Pisni ugovor se lahko vloži neposredno pri 

Inšpektoratu za javni sektor, Tržaška 21, 1000 Ljubljana ali pošlje priporočeno po pošti, lahko 

se poda tudi ustno na zapisnik. 

 

Na podlagi 23. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 – ZUT-UPB5) za ugovor 

zoper ta zapisnik ni potrebno plačati upravne takse.  
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 mag. Milan Pirman 

Inšpektor višji svetnik 

 

 

 

Vročiti: 

 █, dekan, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, osebno 

po ZUP, 

 Boris Koprivnikar, Ministrstvo za javno upravo, gp.mju@gov.si,  po e-pošti, 

 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, gp.mizs@gov.si, po e-pošti, 

 Univerza v Ljubljani, glavni.tajnik@uni-lj.si, po e-pošti. 
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