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Številka: 0611-149/2015/16 

Datum:   17. 11. 2015 

 

 

Na podlagi 43.b člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-
UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10, 107/10, 35/11, 110/11, 40/12-ZUJF, 46/13, 50/14 in 82/15; 
v nadaljevanju ZSPJS) izdaja inšpektorica v postopku inšpekcijskega nadzora v Zdravstvenem 
domu Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor █, naslednji 

 

 

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

 

Inšpektorica mag. Saša Bole, inšpektorica višja svetnica (v nadaljevanju: inšpektorica), je v 
Zdravstvenem domu Ljubljana opravila inšpekcijski nadzor na podlagi določil ZSPJS.  
 
Inšpekcijski nadzor je inšpektorica opravila dne 17. 11. 2015  na sedežu Inšpektorata za javni 
sektor, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.  

 

I   Razlog inšpekcijskega nadzora 

 

Inšpektorat za javni sektor je v Načrtu dela za leto 2015 vključil tudi sistemske nadzore na 
podlagi izbranih vsebinskih področij, in sicer izplačilo delovne uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega dela (D020). 

 

II   Ugotovitve inšpektorice 

 

Zdravstveni dom Ljubljana je javni zdravstveni zavod, ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi 
javnega zavoda Zdravstveni Dom z dne 3. 7. 1997. Ustanovitelj javnega zdravstvenega zavoda 
je Mestna občina Ljubljana. 
 
Odgovorna oseba Zdravstvenega doma Ljubljana je █, direktor. 

 
Inšpektorica je v okviru inšpekcijskega nadzora v Zdravstvenem domu Ljubljana opravila nadzor 
nad izplačili delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela (D020) v letu 2014 in 
2015. 

 

Za potrebe inšpekcijskega nadzora je Zdravstveni dom Ljubljana posredoval Inšpektoratu za 
javni sektor: 

- pregled razpoložljivih in izplačanih sredstev za delovno uspešnost iz naslova 
povečanega obsega dela v letu 2014, 

- poimenski seznam javnih uslužbencev, ki so v letu 2014 prejeli izplačilo delovne 
uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela (D020), 

- pregled razpoložljivih in izplačanih sredstev za delovno uspešnost iz naslova 
povečanega obsega dela v letu 2015 (od januarja do maja), 

- poimenski seznam javnih uslužbencev, ki so v letu 2015 prejeli izplačilo delovne 
uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela (D020), 

- seznam povprečnega števila in opis nezasedenih delovnih mest v Zdravstvenem domu 
Ljubljana v letu 2014 in  v obdobju od januarja do maja 2015 (na podlagi katerih so bili 
določeni prihranki iz naslova nezasedenih delovnih mest) in pisna izjava direktorja 
Zdravstvenega doma █, da so sredstva iz naslova nezasedenih delovnih mest v letu 
2014 in 2015 bila oz. so zagotovljena v Finančnem načrtu Zdravstvenega doma 
Ljubljana,  

- pisne dogovore o povečanem obsegu dela, sklepe o plačilu delovne uspešnosti in 
dokazila o izplačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za 
naslednje javne uslužbence █. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4891
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201013&stevilka=520
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=201240&stevilka=1700
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1 Nadzor nad izplačili delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela (D020) v 

letu 2014 

 

22.d člen ZSPJS določa, da lahko uporabniki proračuna v primerih, ko to določa ta zakon, 
izplačujejo sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, če imajo za ta 
namen na razpolago sredstva iz prihrankov sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti 
javnih uslužbencev, ali nezasedenih delovnih mest za katera so bila predvidena sredstva v 
finančnem načrtu uporabnika proračuna, in sredstev za posebne projekte. 22.e člen ZSPJS 
določa, da se javnemu uslužbencu lahko izplača del plače za delovno uspešnost iz naslova 
povečanega obsega dela za opravljeno delo, ki presega pričakovane rezultate dela v 
posameznem mesecu, če je na ta način mogoče zagotoviti racionalnejše izvajanje nalog 
uporabnikov proračuna. Pisno odločitev o povečanem obsegu dela in plačilu delovne 
uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela sprejme predstojnik uporabnika proračuna za 
posamezni mesec na podlagi pisnega dogovora med javnim uslužbencem in predstojnikom, ki 
ga lahko skleneta za daljše obdobje. Pisni dogovor pa mora vsebovati podatek o vsebini in 
obsegu dela, ki predstavlja povečan obseg dela.  
 
Na podlagi prvega odstavka 5. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega 
obsega dela za javne uslužbence predstojnik o delu plače za plačilo delovne uspešnosti iz 
naslova povečanega obsega dela javnemu uslužbencu odloči s sklepom.  
 
Na podlagi 22.e člena ZSPJS v povezavi s 4. členom Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08) lahko višina 
plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih 
delovnih obveznosti javnega uslužbenca znaša največ 20% njegove osnovne plače in direktorja 
iz Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju največ 10% njegove osnovne plače. 2. člen 
ZSPJS-R (Uradni list RS, št. 46/13) določa, da ne glede na prvi odstavek 4. člena Uredbe o 
delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbencev in splošnih aktov, 
ki urejajo plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence v 
drugih državnih organih, lahko do 31. 12. 2014 višina dela plače javnega uslužbenca za plačilo 
delovne uspešnosti pri opravljanju rednih delovnih nalog uporabnika proračuna ali projekta, 
načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna, znaša največ 20% 
njegove osnovne plače. Če se javnemu uslužbencu izplačuje del plače za plačilo delovne 
uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, 
lahko del plače znaša skupno (iz obeh naslovov) največ 30% njegove osnovne plače. Za 
izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih 
lahko do 31. 12. 2014 uporabniki poračuna porabijo največ 60% sredstev iz prihrankov, 
določenih v 22.d členu tega zakona.  

 

Tabela: Pregled razpoložljivih in izplačanih sredstev za delovno uspešnost iz naslova 

povečanega obsega dela v letu 2014 

 

V letu 2014 je imel Zdravstveni dom Ljubljana 852.292,04 EUR prihrankov, ki jih je lahko 
uporabil za izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, javnim 
uslužbencem pa je izplačal skupni znesek v višini 390.020,44 EUR.  

 

 prihranki 

(porodnice/ 

nadomeščanje, 

očetovski/starš

evski dopust) 

prihranki iz 

naslova 

nezasedenih 

delovnih 

mest 

skupaj 

prihranki 

razpoložljiva 

sredstva za 

izplačilo 

 

izplačana 

sredstva v 

bruto 

jan.14  119.577,38 119.577,38 71.746,43 27.930,79 
feb.14  123.237,83 123.237,83 73.942,70 26.435,89 
mar.14  124.575,97 124.575,97 74.745,58 37.350,63 
apr.14  108.049,80 108.049,80 64.829,88 26.527,42 
maj.14  105.997,41 105.997,41 63.598,44 24.902,93 
jun.14  103.819,20 103.819,20 62.291,52 37.711,42 
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jul.14 1.447,40 108.660,27 110.107,67 66.064,60 22.716,51 
avg.14 3.054,20 114.250,78 117.304,98 70.382,99 27.302,07 
sep.14 3.259,16 123.320,84 126.580,00 75.948,00 38.846,05 
okt.14 4.557,94 123.637,39 128.195,33 76.917,20 30.670,48 
nov.14 4.557,94 121.44,88 126.001,82 75.601,09 35.296,99 
dec.14 8.250,93 118.788,41 127.039,34 76.223,60 54.329,26 
SKUPAJ 25.127,57 1.395.359,16 1.420.486,73 852.292,04 390.020,44 
 

Inšpektorica ugotavlja, da je Zdravstveni dom Ljubljana v letu 2014 izplačal delovno uspešnost 
iz naslova povečanega obsega dela iz prihrankov sredstev za plače javnim uslužbencem v 
manjšem znesku kot bi jim lahko glede na razpoložljiva sredstva. 

 

1.1 Pregled izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela (D020) po 

javnih uslužbencih 

 
Poimenski seznam 20 javnih uslužbencev, ki so v letu 2014 prejeli najvišje skupno izplačilo 
delovne uspešnosti iz naslova delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela 
 

zap. 
št. 

Ime in priimek Plačni razred javnega 
uslužbenca (Z380) 

Skupni znesek D020 

1 █ 47, 48 (od aprila 14) 6.457,02 

2 █ 47 6.273,96 

3 █ 45 5.812,92 

4 █ 55 5.621,75 

5 █ 44 5.128,97 

6 █ 44 5.128,97 

7 █ 57 5.034,70 

8 █ 43 4.437,70 

9 █ 52 4.371,50 

10 █ 43 4.005,69 

11 █ 57 3.952,20 

12 █ 42 3.888,09 

13 █ 57 3.814,15 

14 █ 57 3.335,09 

15 █ 50 2.929,85 

16 █ 50 2.856,60 

17 █ 42 2.592,06 

18 █ 48 2.471,42 

19 █ 48 2.471,42 

20 █ 43 2.356,27 

 
Inšpektorica je preverila izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v letu 
2014 pri naslednjih javnih uslužbencih: █. 
 

1.1.1 Javni uslužbenec █ 

 
Javni uslužbenec █je na delovnem mestu E018006 zdravnik specialist III PPD 1 uvrščen v 47. 
plačni razred (vrednost 47. plačnega razreda je 2.614,15 EUR). 
 

Tabela: Pregled izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javnega 

uslužbenca █v letu  2014 (v EUR) 

 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Skupaj 

522,83 522,83 522,83 522,83 522,83 522,83 522,83 522,83 522,83 522,83 522,83 522,83 6.273,96 
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Inšpektorica je preverila spoštovanje 22.e člena ZSPJS v povezavi s 4. členom Uredbe o 
delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega pri javnemu uslužbencu █za mesec marec in 
oktober 2014, kar je razvidno iz spodnje tabele: 
 

Mesec dogovor o 

povečanem obsegu 

dela 

Sklep višina 
(%) 

bruto 
znesek 
v EUR 

marec 2014 - št. KS/JB z dne 
26.1.2012 

20 522,83 

oktober 2014 - št. KS/JB z dne 
26.1.2012 

20 522,83 

 
Direktor in javni uslužbenec nista sklenila dogovora o povečanem obsegu dela, iz sklepa o 
določitvi povečanega obsega dela, št. KS/JB z dne 26. 1. 2012, pa je razvidno, da se javnemu 
uslužbencu določi povečan obseg dela zaradi nezasedenih delovnih mest 0,46 tima v 
dejavnosti ustnih in zobnih bolezni za čas od 1. 2. 2012 do preklica. Javnemu uslužbencu je bil 
navedeni sklep z dnem 31. 12. 2014 preklican s preklicem sklepa o določitvi povečanega 
obsega dela, št. KS/BJ-P z dne 2. 1. 2015. 
 

1.1.2 Javna uslužbenka █ 

 
Javna uslužbenka █je na delovnem mestu E018012 zdravnik specialist IV PPD 3 uvrščena v 
55. plačni razred (vrednost 55. plačnega razreda je 3.537,25 EUR). 
 

Tabela: Pregled izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javne 

uslužbenke █v letu  2014 (v EUR) 

 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Skupaj 

459,84 459,84 469,46 459,84 459,84 459,84 459,84 459,84 470,24 459,84 459,84 543,49 5.621,75 

 
Inšpektorica je preverila spoštovanje 22.e člena ZSPJS v povezavi s 4. členom Uredbe o 
delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega pri javni uslužbenki █za mesec marec in 
oktober 2014, kar je razvidno iz spodnje tabele: 
 

Mesec dogovor o 

povečanem obsegu 

dela 

sklep višina 
(%) 

bruto 
znesek 
v EUR 

marec 2014 - št. KS/APS z dne 
1.9.2011 

13 459,84 

za mesec marec 0,272 9,62 

oktober 2014 - št. KS/APS z dne 
1.9.2011 

13 459,84 

 
Direktor in javna uslužbenka nista sklenila dogovora o povečanem obsegu dela, iz sklepa o 
določitvi povečanega obsega dela, št. KS/APS z dne 1. 9. 2011, pa je razvidno, da se javni 
uslužbenki določi povečan obseg dela zaradi nezasedenega delovnega mesta v ZV odraslih v 
enoti Šentvid ter realizacije nad normiranim obsegom za čas od 1. 9. 2011 do preklica. Javni 
uslužbenki je bil navedeni sklep z dnem 31. 12. 2014 preklican s preklicem sklepa o določitvi 
povečanega obsega dela, št. KS/PSA-P z dne 2. 1. 2015. Za mesec marec 2014 je bil javni 
uslužbenki izdan sklep o določitvi povečanega obsega dela zaradi predpisovanja 
samoplačniških potrdil in izvajanje cepljenj, ki so izven pravic OZZ, v višini 0,272%. 
 

1.1.3 Javni uslužbenec █ 

 
Javni uslužbenec █je na delovnem mestu E018009 zdravnik specialist IV uvrščen v 44. plačni 
razred (vrednost 44. plačnega razreda je 2.331,36 EUR). 
 



 

 7 

Tabela: Pregled izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javnega 

uslužbenca █v letu  2014 (v EUR) 

 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Skupaj 

466,27 466,27 466,27 466,27 466,27 466,27 466,27 466,27 466,27 466,27 466,27 466,27 5.128,97 

 
Inšpektorica je preverila spoštovanje 22.e člena ZSPJS v povezavi s 4. členom Uredbe o 
delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega pri javnemu uslužbencu █za mesec marec in 
oktober 2014, kar je razvidno iz spodnje tabele: 
 

Mesec dogovor o 

povečanem obsegu 

dela 

sklep višina 
(%) 

bruto 
znesek 
v EUR 

marec 2014 - št. KS/PVA z dne 
29.11.2012 

20 466,27 

oktober 2014 - št. KS/PVA z dne 
29.11.2012 

20 466,27 

 
Direktor in javni uslužbenec nista sklenila dogovora o povečanem obsegu dela, iz sklepa o 
določitvi povečanega obsega dela, št. KS/PVA z dne 29. 11. 2012, pa je razvidno, da se 
javnemu uslužbencu določi povečan obseg dela zaradi nezasedenih delovnih mest v dejavnosti 
okulistika ter za izvajanje pregledov za potrebe medicine dela in samoplačnike za čas od 1. 12. 
2012 do preklica. Javnemu uslužbencu je bil navedeni sklep z dnem 31. 12. 2014 preklican s 
preklicem sklepa o določitvi povečanega obsega dela, št. KS/PVA-P z dne 2. 1. 2015. 
 

2 Nadzor nad izplačili delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela (D020) v 

letu 2015 

 

Omejitev višine izplačila dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela 

je za obdobje od 1.1.2015 do 31.12.2015 določena v 6. členu Zakon o ukrepih na področju plač 

in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14 - ZUPPJS15), ki 

določa, da ne glede na določbo prvega odstavka 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz 

naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence in splošnih aktov, ki urejajo plačilo 

delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence v drugih državnih 

organih, lahko do 31. decembra 2015 višina dela plače javnega uslužbenca za plačilo delovne 

uspešnosti pri opravljanju rednih delovnih nalog uporabnika proračuna ali projekta, 

načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna, znaša največ 20% 

njegove osnovne plače. Če se javnemu uslužbencu izplačuje del plače za plačilo delovne 

uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, 

lahko del plače znaša skupno (iz obeh naslovov) največ 30% njegove osnovne plače. Za 

izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih 

nalog lahko do 31. decembra 2015 uporabniki proračuna porabijo največ 40% sredstev iz 

prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS.  

 

Od januarja do maja 2015 je imel Zdravstveni dom Ljubljana 218.122,99 EUR prihrankov, ki jih 
je lahko uporabil za izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, 
javnim uslužbencem pa je izplačal skupni znesek v višini 137.299,64 EUR ter 770,54 EUR 
delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela iz sredstev posebnega projekta 
(CPC+), ki sta bila izplačana v mesecu aprilu in maju 2015.  
 

 

 

Prihranki 

(porodnice/ 

nadomeščanje, 

očetovski/staršev

ski dopust) 

prihranki iz 

naslova 

nezasedenih 

delovnih 

mest 

skupaj 

prihranki 

razpoložljiva 

sredstva za 

izplačilo 

 

izplačana 

sredstva v 

bruto 

jan.15 7.529,93 95.338,31 102.868,24 41.147,30 26.811,73 
feb.15 7.529,93 104.354,55 111.884,48 44.753,79 27.916,11 
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mar.15 4.984,55 105.900,73 110.885,28 44.354,11 35.550,13 
apr.15 8.635,64 102.188,50 110.824,14 44.329,66 24.574,64 
maj.15 7.657,04 101.188,30 108.845,34 43.538,14 22.447,03 
SKUPAJ 36.337,09 508.970,39 545.307,48 218.122,99 137.299,64 
 

2.1 Pregled izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela (D020) po 

javnih uslužbencih 

 
Poimenski seznam 20 javnih uslužbencev, ki so od januarja do maja 2015 prejeli najvišje 
skupno izplačilo delovne uspešnosti iz naslova delovne uspešnosti iz naslova povečanega 
obsega dela 
 

zap. 
št. 

Ime in priimek Plačni razred javnega 
uslužbenca (Z380) 

Skupni znesek D020 

1 █ 48  2.715,85 

2 █ 55 2.674,15 

3 █ 57 2.479,20 

4 █ 44 2.249,20 

5 █ 45 2.208,91 

6 █ 52 2.132,43 

7 █ 44 2.126,19 

8 █ 47 2.080,86 

9 █ 43 2.019,65 

10 █ 42 1.969,97 

11 █ 35 1.650,50 

12 █ 44 1.631,95 

13 █ 57 1.487,52 

14 █ 57 1.487,52 

15 █ 47 1.482,22 

16 █ 50 1.142,64 

17 █ 50 1.142,64 

18 █ 46 1.059,91 

19 █ 43    976,17 

20 █ 39    770,54 

 
Inšpektorica je preverila izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela od 
januarja do maja 2015 pri naslednjih javnih uslužbencih: █. 
 

2.1.1 Javna uslužbenka █ 

 
Javna uslužbenka █je na delovnem mestu E018005 zdravnik specialist III uvrščena v 45. plačni 
razred (vrednost 45. plačnega razreda je 2.422,05 EUR). 
 

Tabela: Pregled izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javne 

uslužbenke █v letu  2015 (v EUR) 

 

Jan Feb Mar Apr Maj Skupaj 

377,84 484,41 484,41 484,41 484,41 2.315,48 

 
Inšpektorica je preverila spoštovanje 22.e člena ZSPJS v povezavi s 4. členom Uredbe o 
delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega pri javni uslužbenki █za mesec januar in maj 
2015, kar je razvidno iz spodnje tabele: 
 

mesec dogovor o 

povečanem obsegu 

dela 

sklep višina 
(%) 

bruto 
znesek 
v EUR 

januar 2015 z dne 2.1.2015 št. KS/HS z dne 15,6 377,84 
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2.1.2015 

maj 2015 z dne 27.2.2015 št. KS/HS-1 z dne 
27.2.2015 

20 484,41 

 
Direktor in javna uslužbenka sta dne 2. 1. 2015 sklenila dogovor opravljanju povečanega 
obsega dela in plačilu delovne uspešnosti zaradi pokrivanja 3,415 zobotehnikov in 0,38 
nezasedenega tima v ortodontiji v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015; dne 27. 2. 2015 pa 
dogovor o povečanem obsegu dela in plačilu delovne uspešnosti zaradi pokrivanja 
zobotehnikov in nezasedenega tima v ortodontiji v obdobju od 1. 3. 2015 do 31. 12. 2015 (s tem 
dogovorom je prenehal veljati dogovor o opravljanju povečanega obsega dela z dne 2. 1. 2015). 
Dne 2. 1. 2015 je direktor javni uslužbenki izdal sklep o določitvi povečanega obsega dela, št. 
KS/HS, iz katerega je razvidno, da javni uslužbenki za čas od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 pripada 
za povečan obseg dela dodatek v višini 15,6% osnovne plače. Navedeni sklep je direktor z 
dnem 28. 2. 2015 preklical s preklicem sklepa, št. KS/HS-P z dne 27. 2. 2015 in ji izdal nov 
sklep, št. KS/HS-1 z dne 27. 2. 2015, iz katerega je razvidno, da javni uslužbenki za čas od 1. 3. 
2015 do 30. 6. 2015 pripada za povečan obseg dela dodatek v višini 20% osnovne plače.  
 

2.1.2 Javni uslužbenec █ 

 
Javni uslužbenec █je na delovnem mestu E017021 zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z 
licenco PPD3  uvrščen v 43. plačni razred (vrednost 43. plačnega razreda je 2.244,07 EUR). 
 

Tabela: Pregled izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javnega 

uslužbenca █v letu  2015 (v EUR) 

 

Jan Feb Mar Apr Maj Skupaj 

403,93 403,93 403,93 403,93 403,93 2.019,65 

 
Inšpektorica je preverila spoštovanje 22.e člena ZSPJS v povezavi s 4. členom Uredbe o 
delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega pri javnemu uslužbencu █za mesec januar in 
maj 2015, kar je razvidno iz spodnje tabele: 
 

mesec dogovor o 

povečanem obsegu 

dela 

sklep višina 
(%) 

bruto 
znesek 
v EUR 

januar 2015 z dne 2.1.2015 št. KS/VJ z dne 
2.1.2015 

18 403,93 

maj 2015 18 403,93 

 
Dne 2. 1. 2015 sta direktor in javni uslužbenec sklenila dogovor o opravljanju povečanega 
obsega dela in plačilu delovne uspešnosti zaradi organizacije oz. koordinacije nočne zobne 
ambulante ZD Ljubljana in ZNMP ZD Ljubljana v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 (javni 
uslužbenec bo opravljal naslednje dodatne naloge: organizacija in koordinacija nočne 
zobozdravstvene ambulante in ZNMP ZDL s strani zobozdravnikom). Direktor je javnemu 
uslužbencu izdal sklep o določitvi povečanega obsega dela, št. KS/VJ z dne 2. 1. 2015, iz 
katerega je razvidno, da javnemu uslužbencu za čas od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 pripada za 
povečan obseg dela dodatek v višini 18% osnovne plače.  
 

3 Ugotovitve inšpektorice 

 

Inšpektorica ugotavlja, da v letu 2014 direktor z javnimi uslužbenci za opravljanje povečanega 

obsega dela ni sklenil pisnih dogovorov, v letu 2015 pa je skladno z določili ZSPJS z javnimi 

uslužbenci sklenil dogovore o opravljanju povečanega obsega dela, ki so sklenjeni za daljše 

obdobje. Inšpektorica nadalje ugotavlja nepravilnosti pri izdaji sklepov o določitvi dela plače za 

plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javnim uslužbencem, saj so le-ti 

bili izdani za daljše obdobje vnaprej. Pisno odločitev o plačilu delovne uspešnosti sprejme 

predstojnik za posamezni mesec in na podlagi dejanskega opravljenega povečanega obsega 

dela.  
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Pri določitvi delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela gre za plačilo opravljenega 
dela v posameznem mesecu, ki presega pričakovane rezultate dela. Takšno plačilo zato ne 
more biti določeno vnaprej. Pri določitvi višine (tj. odstotnega deleža osnovne plače javnega 
uslužbenca) je treba upoštevati delež realiziranega dela, ki je bilo dogovorjeno v dogovoru o 
povečanem obsegu dela. 

 

 

III  Odrejeni ukrepi inšpektorice 

 
Inšpektorica na podlagi 43.č člena ZSPJS odreja direktorju Zdravstvenega doma 
Ljubljana:  
 

- da naj v prihodnje sprejema pisne odločitve o plačilu delovne uspešnosti iz 
naslova povečanega obsega dela javnim uslužbencem za posamezen mesec na 
podlagi sklenjenih pisnih dogovorov in opravljenega dela javnih uslužbencev 
(skladno z ugotovitvami inšpektorice). 

 
 
 

 
Pouk o pravnem sredstvu: Direktor Zdravstvenega doma Ljubljana 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.  

 

 

 

 mag. Saša Bole 
inšpektorica višja svetnica 

 

 

 

 

 

 

Vročiti: 
- █, direktor, Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, osebno po ZUP-u, 
- Boris Koprivnikar, minister, Ministrstvo za javno upravo, gp.mju@gov.si,  po e-pošti, 
- Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, gp.mz@gov.si, po e-pošti, 
- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, glavna.pisarna@ljubljana.si, po 

e-pošti. 
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