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Številka: 0611-153/2015/5 

Datum:   19. 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, 50/14 in 95/14-
ZUPPJS15; v nadaljevanju ZSPJS) izdaja inšpektorica v postopku inšpekcijskega nadzora v 
Onkološkem inštitutu Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa v.d. generalnega 
direktorja █, 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 19. 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 

 
Odgovorna oseba Onkološkega inštituta Ljubljana je v.d. generalnega direktorja █. 

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

 

Za potrebe inšpekcijskega nadzora je Onkološki inštitut Ljubljana posredoval Inšpektoratu za 
javni sektor: 

- pregled razpoložljivih in izplačanih sredstev za delovno uspešnost iz naslova 
povečanega obsega dela v letu 2014 in 2015, 

- poimenski seznam javnih uslužbencev, ki so v letu 2014 in v letu 2015 (od januarja do 
maja) 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), 

- načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2014 in 2015, 
- izjava o nezasedenem delovnem mestu (na podlagi katerega so bili določeni prihranki 

iz naslova nezasedenih delovnih mest) in da so bila izplačana sredstva za delovno 
uspešnost iz naslova povečanega obsega dela zagotovljena v letnem načrtu za leti 
2014 in 2015, 

- pisne dogovore o opravljanju povečanega obsega dela, predloge za izplačilo dela 
plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, sklepe o 
izplačilu dela plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela 
in dokazila o izplačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za 
naslednje javne uslužbence █, doc. dr. █. 

 

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 

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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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.  

 

Onkološki inštitut Ljubljana ne ugotavlja prihrankov iz sredstev za plače, ki nastajajo zaradi 
odsotnosti javnih uslužbencev, je pa v letu 2014 ugotavljal prihranke iz naslova nezasedenega 
delovnega mesta, kar je razvidno iz spodnje tabele. 

 

 prihranki iz naslova 

nezasedenega 

delovnega mesta 

(pomočnik direktorja) 

razpoložljiva 

sredstva za 

izplačilo 

(60%) 

 

izplačana 

sredstva v 

bruto 

jul.14 3.280,48 1.968,29 678,79 

avg.14 3.280,48 1.968,29 373,24 

SKUPAJ 6.560,96 3.936,58 1.052,03 

 

Onkološki inštitut Ljubljana je imel v finančnem načrtu za leto 2014 predvidena sredstva za  
izplačilo delovne uspešnosti v višini 65.000,00 EUR (kar je razvidno v Finančnem načrtu 2014 
pod točko II. Skupaj odhodki/ 1. Odhodki za izvajanje javne službe / A. Plače in drugih izdatki 
zaposlenih / del 4003 Sredstva za delovno uspešnost), od tega pa je javnim uslužbencem v letu 
2014 izplačal 59.714,54 EUR delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. 
Onkološki inštitut Ljubljana pa je v letu 2014 skupno izplačal delovno uspešnost v višini 
60.766,57 EUR (iz prihrankov sredstev za plače in iz sredstev projekta).  
 
Inšpektorica ugotavlja, da je Onkološki inštitut Ljubljana v letu 2014 izplačal delovno uspešnost 
iz naslova povečanega obsega dela javnim uslužbencem v manjšem znesku kot bi jim lahko 
glede na razpoložljiva sredstva. 
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1.1 Pregled izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela (D020) po 

javnih uslužbencih 

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

zap. 
št. 

Ime in priimek PR JU (Z380) Skupni znesek D020 

1 █ 57 7.628,28 

2 █ 57 5.339,76 

3 █ 51 3.650,79 

4 █ 57 5.339,79 

5 █ 50 2.636,82 

6 █ 57 9.153,96 

7 █ 57 6.102,60 

8 █ 54 6.131,64 

9 █ 57 1.144,73 

10 █ 57 9.153,96 

11 █ 57 3.432,71 

12 █ 33 229,16 

13 █ 32 440,94 

14 █ 33 381,93 

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

1.1.1 Javni uslužbenec █ 

 
Javni uslužbenec █je na delovnem mestu E018014 zdravnik specialist V/VI PPD 1 uvrščen v 

57. plačni razred (vrednost 57. plačnega razreda je 3.814,13 EUR). 
 

Tabela št. 2: 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 

762,83 762,83 381,41 762,83 762,83 381,41 762,83 762,83 381,41 762,83 762,83 381,41 7.628,28 

 
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. 
 
█ predstojnica sektorja radioterapije in █sta sklenila dogovor o opravljanju povečanega obsega 
dela za izvajanje naloge: konzilijarna dejavnost UKC Maribor v obdobju od 1. 3. 2014 do 31. 3. 
2014. Dne 1. 4. 2014 je doc. dr. Irena Oblak podala predlog za izplačilo dela plače za plačilo 
delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela █Jančarju, ki je v mesecu marcu 
presegel pričakovane rezultate dela, v višini 10% osnovne plače iz sredstev projekta 
konzilijarno delo, ki so predvidena v finančnem načrtu za leto 2014. Dne 2. 4. 2014 je generalni 
direktor █izdal sklep o izplačilu dela plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega 
obsega dela v višini 10% osnovne plače (št. 02-B-86/2014). Iz plačilne liste javnega uslužbenca 
za mesec marec 2014 je razvidno, da je prejel dodatek za delovno uspešnost iz naslova 
povečanega obsega dela (D020) v višini 381,41 EUR.  
 
█predstojnica sektorja radioterapije in █ sta sklenila dogovor o opravljanju povečanega obsega 
dela za izvajanje naloge: konzilijarna dejavnost UKC Maribor v obdobju od 1. 10. 2014 do 31. 
10. 2014. Dne 30. 10. 2014 je █podala predlog za izplačilo dela plače za plačilo delovne 
uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela █, ki je v mesecu oktobru presegel pričakovane 
rezultate dela, v višini 20% osnovne plače iz sredstev projekta konzilijarno delo, ki so 
predvidena v finančnem načrtu za leto 2014 . Dne 3. 11. 2014 je generalni direktor █izdal sklep 
o izplačilu dela plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v višini 
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20% osnovne plače (št. 02-B-275/14). Iz plačilne liste javnega uslužbenca za mesec oktober 
2014 je razvidno, da je prejel dodatek za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega 
dela (D020) v višini 762,83 EUR.  
 
Inšpektorica pri izplačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javnemu 
uslužbencu █ za mesec marec in oktober 2014 ne ugotavlja nepravilnosti. 
 
1.1.2 Javna uslužbenka █ 
Javna uslužbenka █ █je na delovnem mestu E018014 zdravnik specialist V/VI PPD1 uvrščena 
v 57. plačni razred. 
 

Tabela št. 2: 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 

762,83 762,83 762,83 762,83 762,83 762,83 762,83 762,83 762,83 762,83 762,83 762,83 9.153,96 

 
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 opravljanju 

povečanega obsega dela 

predlog za izplačilo 

dela plače za 

plačilo POD 

sklep bruto 
znesek v 
EUR 

marec 2014 za obdobje 1.3.2014 do 

31.3.2014 za opravljanje 

nalog: 

- konzilijarna dejavnost 

UKC Maribor 

z dne 1.4.2014 v 

višini 20% iz 

sredstev projekta 

konzilijarna 

dejavnost 

št. 02-B-

86/2014 z 

dne 2.4.2014 

762,83 

oktober 2014 za obdobje 1.10.2014 do 

31.10.2014 za opravljanje 

nalog: 

- konzilijarna dejavnost 

UKC Maribor 

z dne 30.10.2014 v 

višini 20% iz 

sredstev projekta 

konzilijarna 

dejavnost 

št. 02-B-

279/14 z dne 

3.11.2014 

762,83 

 
Inšpektorica pri izplačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javni 
uslužbenki █za mesec marec in oktober  2014 ne ugotavlja nepravilnosti. 
 

1.1.3 Javna uslužbenka █ 

 
Javna uslužbenka █je delovnem mestu E018014 zdravnik specialist V/VI PPD1 uvrščena v 54. 
plačni razred (vrednost 54. plačnega razreda je 3.406,45 EUR). 
 

Tabela št. 2: 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 

681,29 340,65 681,29 340,65 340,65 681,29 681,29 340,65 681,29 681,29 340,65 340,65 6.131,64 

 
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 opravljanju 

povečanega obsega dela 

predlog za izplačilo 

dela plače za 

plačilo POD 

sklep bruto 
znesek v 
EUR 
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marec 2014 za obdobje 1.3.2014 do 

31.3.2014 za opravljanje 

nalog: 

- konzilijarna dejavnost 

UKC Maribor 

z dne 1.4.2014 v 

višini 20% iz 

sredstev projekta 

konzilijarna 

dejavnost 

št. 02-B-

86/2014 z 

dne 2.4.2014 

681,29 

oktober 2014 za obdobje 1.10.2014 do 

31.10.2014 za opravljanje 

nalog: 

- konzilijarna dejavnost 

UKC Maribor 

z dne 30.10.2014 v 

višini 20% iz 

sredstev projekta 

konzilijarna 

dejavnost 

št. 02-B-

279/14 z dne 

3.11.2014 

681,29 

 
Inšpektorica pri izplačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javni 
uslužbenki █za mesec marec in oktober 2014 ne ugotavlja nepravilnosti. 
 

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.  

 

Onkološki inštitut Ljubljana v letu 2015 ni ugotavljal prihrankov iz sredstev, določenih v 22.d 
členu ZSPJS.  
 
Onkološki inštitut Ljubljana pa ima v finančnem načrtu za leto 2015 predvidena sredstva za  
izplačilo delovne uspešnosti v višini 63.193,00 EUR (kar je razvidno v Finančnem načrtu 2015 
pod točko II. Skupaj odhodki/ 1. Odhodki za izvajanje javne službe / A. Plače in drugih izdatki 
zaposlenih / del 4003 Sredstva za delovno uspešnost), od tega pa je javnim uslužbencem v 
obdobju od januarja do maja 2015 izplačal 20.039,34 EUR delovne uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega dela.  
 

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

javnih uslužbencih 

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

zap. 
št. 

Ime in priimek PR JU (Z380) Skupni znesek D020 

1 █ 57 3.051,31 

2 █ 57 2.288,47 

3 █ 51 1.825,40 

4 █ 57 1.525,65 

5 █ 50 1.757,90 

6 █ 57 762,83 
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7 █ 57 1.525,65 

8 █ 54 2.725,17 

9 █ 57 381,41 

10 █ 57 3.814,13 

11 █ 57 1.907,06 

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

2.1.1 Javni uslužbenec █ 

 
Javni uslužbenec █je na delovnem mestu E018014 zdravnik specialist V/VI PPD 1  uvrščen v 
57. plačni razred. 
 

Tabela št. 2: Pregled izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela 

javnega uslužbenca █od januarja do maja  2015 (v EUR) 

 

Jan Feb Mar Apr Maj Skupaj 

381,41 381,41 381,41 762,83 381,41 2.288,47 

 
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 opravljanju 

povečanega obsega dela 

predlog za izplačilo 

dela plače za 

plačilo POD 

sklep bruto 
znesek v 
EUR 

januar 2015 za obdobje 1.1.2015 do 

31.1.2015 za opravljanje 

nalog: 

- konzilijarna dejavnost 

UKC Maribor 

z dne 2.2.2015 v 

višini 10% iz 

sredstev projekta 

konzilijarna 

dejavnost 

št. 02-B-

35/2015 z 

dne 3.2.2015 

381,41 

maj 2015 za obdobje 1.5.2015 do 

31.5.2015 za opravljanje 

nalog: 

- konzilijarna dejavnost 

UKC Maribor 

z dne 2.6.2015 v 

višini 10% iz 

sredstev projekta 

konzilijarna 

dejavnost 

št. 02-PI-

159/15 z dne 

2.6.2015 

381,41 

 
Inšpektorica pri izplačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javnemu 
uslužbencu █za mesec januar in maj 2015 ne ugotavlja nepravilnosti. 
 

2.1.2 Javna uslužbenka █ 

 
Javna uslužbenka █je na delovnem mestu E018014 zdravnik specialist V/VI PPD 1 uvrščena v 
51. plačni razred (vrednost 51. plačnega razreda je 3.042,34 EUR). 
 

Tabela št. 3: Pregled izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela 

javne uslužbenke █od januarja do maja 2015 (v EUR) 

 

Jan Feb Mar Apr Maj Skupaj 

608,47 - 608,47 304,23 304,23 1.825,40 

 
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: 
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mesec dogovor o opravljanju 

povečanega obsega dela 

predlog za izplačilo 

dela plače za 

plačilo POD 

sklep bruto 
znesek v 
EUR 

januar 2015 za obdobje 1.1.2015 do 

31.1.2015 za opravljanje 

nalog: 

- konzilijarna dejavnost 

UKC Maribor 

z dne 2.2.2015 v 

višini 20% iz 

sredstev projekta 

konzilijarna 

dejavnost 

št. 02-B-

35/2015 z 

dne 3.2.2015 

608,47 

maj 2015 za obdobje 1.5.2015 do 

31.5.2015 za opravljanje 

nalog: 

- konzilijarna dejavnost 

UKC Maribor 

z dne 2.6.2015 v 

višini 10% iz 

sredstev projekta 

konzilijarna 

dejavnost 

št. 02-PI-

159/15 z dne 

2.6.2015 

304,23 

 
Inšpektorica pri izplačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javni 
uslužbenki █ za mesec januar in maj 2015 ne ugotavlja nepravilnosti. 
 
 

III  Odrejeni ukrepi inšpektorice 

 

Inšpektorica ni ugotovila nepravilnosti v zvezi z izplačili delovne uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega dela v letu 2014 in 2015,  zato na podlagi 43.č člena ZSPJS v.d. 
generalnega direktorja Onkološkega inštituta Ljubljana ne bo odredila nobenih ukrepov. 
 

 
Pouk o pravnem sredstvu: V.d. generalnega direktorja Onkološkega inštituta 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: 
- █, v.d. generalnega direktorja, Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, 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. 

. 
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