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Nadzori s področja izplačil delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 

 

Inšpektorat za javni sektor je v načrt dela za leto 2015 uvrstil izvedbo inšpekcijskih nadzorov v 

zvezi z izplačili delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (D030) v letih 

2012 in 2013. Za nadzor je bilo določenih 5 inšpekcijskih zavezancev, pri katerih je bil glede na 

podatke iz informacijskega sistema ISPAP izplačan najvišji skupni obseg delovne uspešnosti iz 

naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Nadzor so opravili inšpektorji inšpekcije za sistem 

javnih uslužbencev (ISJU). 

 

ISJU je opravila vseh  5 načrtovanih inšpekcijskih nadzorov izplačil delovne uspešnosti iz 

naslova prodaje blaga in storitev na trgu (D030) v letih 2012 in 2013 in sicer pri naslednjih 

inšpekcijskih zavezancih: Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta, Gorenjske lekarne, 

Zdravstveni dom Novo mesto, Lekarne Maribor in Lekarna Ljubljana. 

 

V nadzorih inšpektorji niso ugotovili nepravilnosti pri izplačevanju delovne uspešnosti iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu. Zaznane pa so bile nejasnosti pri opredeljevanju virov sredstev 

za navedena izplačila Pri enem od inšpekcijskih zavezancev (Medicinska fakulteta)  je zato 

inšpektor opozoril, da računovodsko poročilo za leto 2013, zaradi pojmovne nejasnosti, ne kaže 

jasne slike razmejevanja javne službe in tržne dejavnosti. Med prihodke iz tržne dejavnosti so 

namreč šteta plačila za določene storitve fakultete, ki so jih vplačali  javni zavodi in policijske 

uprave, ki so proračunski uporabniki in prejemajo sredstva iz proračuna in drugih javnih blagajn 

(Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – ZZZS), ki pa naj ne bi sodile v javno službo, 

čeprav je hkrati pri določanju prihodkov iz javne službe postavljen kriterij, da gre pri tem za 

sredstva iz proračuna. 

 

Inšpektor je Medicinski fakulteti priporočal dosledno, jasno in pojmovno primerno razmejevanje 

javne službe in tržne dejavnosti ter temu ustrezno računovodsko poročanje. Ker inšpektor po 

pregledu dokumentacije, ki se nanaša na prihodke iz naslova tržne dejavnosti, ni mogel pridobiti 

ustreznega zagotovila, ali gre za prihodke, ki se eventualno lahko nanašajo na izvajanje javne 

zdravstvene službe, je s to problematiko seznanil  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport. Inšpektor je tudi priporočil dekanu, da zagotovi izvajanje drugega odstavka 22. k člena 

ZSPJS, ki določa, da višino sredstev, namenjeno izplačilu dela plače za delovno uspešnost iz 

naslova prodaje blaga in storitev na trgu direktorja, ravnatelja ali tajnika, določi organ pristojen 

za njihovo imenovanje, na način, da bo dekanu delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu določil rektor univerze.  

 

 


