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Številka: 0611-15/2014/33 

Datum:   29.9.2014 

 

 

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; v nadaljevanju ZSPJS) izdaja inšpektor v postopku inšpekcijskega nadzora 

v Splošni bolnišnici Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, ki ga zastopa direktor █., 

naslednji 

 
 

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

 

 

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

bolnišnici Jesenice (v nadaljevanju: SB Jesenice) opravil inšpekcijski nadzor na podlagi določil 

ZSPJS.  

 

Inšpekcijski nadzor je inšpektor opravil 9.9.2014 v času med 10.00 in 13.45 v SB Jesenice, na 

naslovu Cesta maršala Tita 112, Jesenice, ob prisotnosti █, vodje službe za organizacijo in 

kadre, █, strokovne sodelavke, █, strokovne sodelavke, █, kadrovske referentke in █, 

kadrovske referentke.  

 

 

I   Razlog inšpekcijskega nadzora 

 

Inšpektorat za javni sektor je v drugi polovici leta 2013 s strani oseb javnega prava s področja 

zdravstvene dejavnosti pridobil podatke o načinu izvajanja dežurstev. Na podlagi naključnega 

vzorčenja je bila v nadzor vključena tudi SB Jesenice. Nadzor je zajemal vsakega petega 

javnega uslužbenca iz seznama izvajalcev dežurstev SB Jesenice. 

 

 

II   Ugotovitve inšpektorja 

 

SB Jesenice je bila ustanovljena s Sklepom o preoblikovanju Splošne bolnišnice Jesenice v 

javni zdravstveni zavod, št. 511-02/93-14/1-8 z dne 11.2.1993 s spremembami in dopolnitvami. 

Ustanovitelj SB Jesenice je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice izvaja Vlada Republike 

Slovenije. 

 

Odgovorna oseba SB Jesenice je direktor █., ki mu je 4 letni mandat direktorja začel teči 

4.9.2014, od 17.6. do 3.9.2014 pa je bil v.d. direktorja, pred tem je bil odgovorna oseba direktor 

█. 

 

Inšpektor je v okviru inšpekcijskega nadzora v SB Jesenice opravil nadzor nad prehodom na 

nov plačni sistem, nadzor nad določitvijo plačnega razreda ob zaposlitvi javnih uslužbencev po 

uveljavitvi ZSPJS, nadzor nad določitvijo dežurnih delovnih mest in nadzor nad izplačili v 

dežurstvu. 

 

 

1 Nadzor nad prehodom na nov plačni sistem 

 

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
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Za potrebe inšpekcijskega nadzora je SB Jesenice posredovala Inšpektoratu za javni sektor 

potrebne podatke o prevedbi delovnih mest in javnih uslužbencev v simulacijskih tabelah. 

 

Inšpektor je preveril pravilnost izvedbe prehoda na novi plačni sistem in nadzor nad izplačili v 

dežurstvu pri 30 javnih uslužbencih. To so bili: █ 

 

V okviru inšpekcijskega nadzora je inšpektor ugotovil nepravilnosti pri naslednjih javnih 

uslužbencih: 

 

 

1.1 █. 

 

█., je imela na dan 1.8.2008 █delovne dobe. 

 

Na podlagi Pogodbe o zaposlitvi, št. 0303-615/3-07 z dne 20.11.2007 je bila javna uslužbenka 

zaposlena za nedoločen čas na delovnem mestu Zdravnik s temeljno specializacijo iz kirurgije – 

vodja dejavnosti kirurške ambulante na Kirurškem oddelku. Javni uslužbenki je bil, z 

upoštevanimi napredovanji, določen količnik 6,40.  

 

Za navedeno delovno mesto je bil določen količnik 4,70 in naslednji dodatki iz Kolektivne 

pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Ur. list RS, št. 14/94 s 

spremembami; v nadaljevanju KPZZ): 4,99 količnika (zdravniški dodatek) in 0,10 količnika (76. 

člen Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, 

št. 15/94 s spremembami; v nadaljevanju KPZSV), za javno uslužbenko pa količnik 6,80 in 

naslednji dodatki KPZZ: 4,99 količnika (zdravniški dodatek) in 0,10 količnika (76. člen KPZSV). 

 

Pojasnilo SB Jesenice 

 

SB Jesenice je pojasnila, da je za zdravnike upoštevala dodatek iz 76. člena KPZSV, ne pa 

dodatek iz 70. člena KPZZ, saj naj bi bila z vidika delavcev za njih ugodnejša ureditev po 

kolektivni pogodbi dejavnosti kot po poklicni kolektivni pogodbi. 

 

Zaradi prehoda na nov plačni sistem je SB Jesenice javni uslužbenki v podpis ponudila  Aneks k 

pogodbi o zaposlitvi (javna uslužbenka ga ni podpisala), zaradi uvrstitve delovnega mesta 

E018014 Zdravnik specialist V/VI PPD1 v plačni razred. Delovno mesto E018014 Zdravnik 

specialist V/VI PPD1 je uvrščeno v 50. plačni razred. Javni uslužbenki je bil s prevedbo določen 

prevedeni 43. plačni razred delovnega mesta, prevedeni plačni razred javne uslužbenke, 

povečan za vrednost v višini nesorazmerja nad štirimi plačnimi razredi (korekcijska osnovna 

plača) v višini 51. plačnega razreda in v skladu z ZSPJS določen 55. plačni razred javne 

uslužbenke. Javna uslužbenka je odpravljala nesorazmerje med 51. in 55. plačnim razredom.  

 

1.1.1 Nepravilnosti v podatkih v postopku prevedbe 

 

V postopku prevedbe so bile ugotovljene naslednje nepravilnosti v podatkih: 

 

  DEJANSKO STANJE PRAVILNO STANJE 

  (pred inšpekcijskim nadzorom) (po inšpekcijskem nadzoru) 

Številka 

kolone 
Postavka 

Vrednost 

postavke 

Pravna podlaga 

dodatkov 

Vrednost 

postavke 

Pravna podlaga 

dodatkov 

15 Dodatki v količniku DMN 4,99  4,19  

17 Dodatki v količniku JU 4,99  4,99  

24 Prevedba DMN 43  41  

30 Prevedba JU 47  47  
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  DEJANSKO STANJE PRAVILNO STANJE 

  (pred inšpekcijskim nadzorom) (po inšpekcijskem nadzoru) 

Številka 

kolone 
Postavka 

Vrednost 

postavke 

Pravna podlaga 

dodatkov 

Vrednost 

postavke 

Pravna podlaga 

dodatkov 

31 Korekcija PR 4  5  

44 PR DMN 50  50  

46 PR JU 55  56  

 

Nepravilnost je posledica napačne določitve zdravniškega dodatka delovnega mesta. Zdravniški 

dodatek za količnik 4,70 je znašal 4,19 in ne 4,99 količnika. 

 

1.1.2 Zasedba delovnega mesta strokovne direktorice 

 

Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice sta sklenila Pogodbo o zaposlitvi, št. 0303-6/1-09, 

s katero je z dnem 19.12.2008 nastopila 4 letni mandat strokovne direktorice. Zaradi 

deficitarnosti zdravnikov je strokovna direktorica na podlagi I. člena pogodbe o zaposlitvi 

opravljala tudi delo zdravnice. Na delovnem mestu strokovne direktorice je bila uvrščena v 56. 

plačni razred. Za čas, ko je delala kot zdravnica v dežurstvu ali stalni pripravljenosti pa je bila v 

skladu s VII. členom pogodbe o zaposlitvi razporejena na delovno mesto E018014 Zdravnik 

specialist V/VI PPD1 in z upoštevanimi napredovanji uvrščena v 55. plačni razred.  

 

Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice sta 18.12.2012 sklenila novo Pogodbo o 

zaposlitvi, št. 0303-1029/2012/1, s katero je od 19.12.2012, največ za 1 leto, nastopila mandat 

v.d. strokovne direktorice. 

 

1.1.3 Soglasje za delo v dežurstvu 

 

Strokovna direktorica je s strani Ministrstva za zdravje pridobila Soglasje za opravljanje dela 

preko polnega delovnega časa, delo v dežurstvu in delo v stalni pripravljenosti, št. 0140-1/2009-

2 z dne 28.1.2009. 

 

1.1.4 Nadaljevanje dela po preteku mandata strokovne direktorice 

  

Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice sta 27.6.2013 sklenila Pogodbo o zaposlitvi, št. 

0303-206/2013/3, s katero je bila javna uslužbenka z dnem 1.7.2013, na delovnem mestu 

E018014 Zdravnik specialist V/VI PPD1 uvrščena v 57. plačni razred. Javni uslužbenki je SB 

Jesenice 27.6.2013 izdala Obvestilo o napredovanju, št. 0303-206/2013/2, iz katerega je 

razvidno, da je 1.7.2013 napredovala za 2 plačna razreda, v 57. plačni razred. 

 

Pojasnilo SB Jesenice 

 

SB Jesenice je pojasnila, da je pri napredovanju s 1.7.2013 upoštevala 9. člen Uredbe o 

napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede. Javna uslužbenka je od 19.12.2008 do 

1.7.2013 zasedala delovno mesto strokovne direktorice. Javna uslužbenka je pred tem zadnjič 

napredovala 1.5.2006, ko je dosegla 5 plačnih razredov napredovanj in je bila uvrščena v 55. 

plačni razred. 

 

1.1.5 Plačilne liste javne uslužbenke 

 

Iz plačilnih list je razvidno, da: 

 je bila pri plači za junij 2011 na delovnem mestu B017399 Strokovni direktor uvrščena v 

56. plačni razred z 1% zmanjšanjem po Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju, 
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 je bila pri plačah za junij 2012 in junij 2013 na delovnem mestu B017399 Strokovni 

direktor uvrščena v 56. plačni razred, 

 je bila pri plači za december 2013 na delovnem mestu E018014 Zdravnik specialist V/VI 

PPD1 uvrščena v 57. plačni razred. 

 

1.1.6 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja, da je bil javni uslužbenki pred prevedbo na nov plačni sistem nepravilno 

določen dodatek po 76. členu KPZSV, namesto dodatka po 70. členu KPZZ, vendar nepravilna 

uporaba dodatka ni imela za posledico nepravilne prevedbe javne uslužbenke in uvrstitve javne 

uslužbenke ob prehodu na nov plačni sistem, zato inšpektor v tem delu ne odreja popravljalnih 

ukrepov.   

 

Pred prevedbo je bil nepravilno določen zdravniški dodatek delovnega mesta. Zdravniški 

dodatek za količnik 4,70 je znašal 4,19 količnika in ne 4,99 količnika. Posledično so bili 

nepravilno določeni prevedba delovnega mesta, prevedba javne uslužbenke in plačni razred 

javne uslužbenke. Ker je javna uslužbenka plačo po Aneksu k pogodbi o zaposlitvi, ko je bila 

uvrščena v 55. plačni razred (odpravljala nesorazmerje med 51. in 55. plačnim razredom) 

prejemala do 19.12.2008 in je od takrat potencialna terjatev zastarala, inšpektor ne odreja 

popravljalnih ukrepov. 

 

 

1.2 █. 

 

█., je imel na dan 1.8.2008 █delovne dobe. 

 

Na podlagi Sklepa o razporeditvi na delovno mesto, št. 0303-178/2-89 z dne 6.3.1989 je bil 

javni uslužbenec zaposlen za nedoločen čas na delovnem mestu Vodja odseka za 

travmatologijo. Javnemu uslužbencu je bil, z upoštevanimi napredovanji (Odločba o 

napredovanju z dne 1.5.2000), določen količnik 7,20.  

 

Za navedeno delovno mesto je bil določen količnik 4,70 in naslednji dodatki iz KPZZ: 5,31 

količnika (zdravniški dodatek) in 0,10 količnika (76. člen KPZSV), za javnega uslužbenca pa 

količnik 7,20 in naslednji dodatki KPZZ: 5,31 količnika (zdravniški dodatek) in 0,10 količnika (76. 

člen KPZSV). 

 

Zaradi prehoda na nov plačni sistem je SB Jesenice javnemu uslužbencu v podpis ponudila  

Aneks k pogodbi o zaposlitvi (javni uslužbenec ga ni podpisal), zaradi uvrstitve delovnega 

mesta E018014 Zdravnik specialist V/VI PPD1 v plačni razred. Delovno mesto E018014 

Zdravnik specialist V/VI PPD1 je uvrščeno v 50. plačni razred. Javnemu uslužbencu je bil s 

prevedbo določen prevedeni 44. plačni razred delovnega mesta, prevedeni plačni razred 

javnega uslužbenca, povečan za vrednost v višini nesorazmerja nad štirimi plačnimi razredi 

(korekcijska osnovna plača) v višini 53. plačnega razreda in v skladu z ZSPJS določen 57. 

plačni razred javnega uslužbenca. Javni uslužbenec je odpravljal nesorazmerje med 53. in 57. 

plačnim razredom.  

 

1.2.1 Plačilne liste javnega uslužbenca 

 

Iz plačilnih list je razvidno, da: 

 je bil pri plači za junij 2011 na delovnem mestu E018014 Zdravnik specialist V/VI PPD1 

uvrščen v 57. plačni razred ter odpravljal nesorazmerje med 53. in 57. plačnim 

razredom, 
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 je bil pri plačah za junij 2012, junij 2013 in december 2013 na delovnem mestu 

E018014 Zdravnik specialist V/VI PPD1 uvrščen v 57. plačni razred. 

 

1.2.2 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja, da je bil javnemu uslužbencu pred prevedbo na nov plačni sistem 

nepravilno določen dodatek po 76. členu KPZSV, namesto dodatka po 70. členu KPZZ, vendar 

nepravilna uporaba dodatka ni imela za posledico nepravilne prevedbe javnega uslužbenca in 

uvrstitve javnega uslužbenca ob prehodu na nov plačni sistem, zato inšpektor v tem delu ne 

odreja popravljalnih ukrepov.   

 

Pred prevedbo je bil nepravilno določen zdravniški dodatek delovnega mesta. Zdravniški 

dodatek za količnik 4,70 je znašal 4,19 količnika in ne 5,31 količnika, vendar nepravilna uporaba 

dodatka ni imela za posledico nepravilne prevedbe javnega uslužbenca in uvrstitve javnega 

uslužbenca ob prehodu na nov plačni sistem, zato inšpektor v tem delu ne odreja popravljalnih 

ukrepov. 

 

 

1.3 █. 

 

█. je imela na dan 1.8.2008 █delovne dobe. 

 

Na podlagi Sklepa o razporeditvi, št. 0303-485/1-98 z dne 24.10.1998 je bila javna uslužbenka 

zaposlena za nedoločen čas na delovnem mestu Zdravnik specialist. Javni uslužbenki je bil, z 

upoštevanimi napredovanji, določen količnik 6,40.  

 

Za navedeno delovno mesto je bil določen količnik 4,40 in naslednji dodatki iz KPZZ: 4,99 

količnika (zdravniški dodatek), za javno uslužbenko pa količnik 6,40 in naslednji dodatki KPZZ: 

4,99 količnika (zdravniški dodatek). 

 

Zaradi prehoda na nov plačni sistem sta javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice 18.8.2008 

sklenila Aneks k pogodbi o zaposlitvi zaradi uvrstitve delovnega mesta E018014 Zdravnik 

specialist V/VI PPD1 v plačni razred. Delovno mesto E018014 Zdravnik specialist V/VI PPD1 je 

uvrščeno v 50. plačni razred. Javni uslužbenki je bil s prevedbo določen prevedeni 42. plačni 

razred delovnega mesta, prevedeni plačni razred javne uslužbenke, povečan za vrednost v 

višini nesorazmerja nad štirimi plačnimi razredi (korekcijska osnovna plača) v višini 52. 

plačnega razreda in v skladu z ZSPJS določen 56. plačni razred javne uslužbenke. Javna 

uslužbenka je odpravljala nesorazmerje med 52. in 56. plačnim razredom.  

 

1.3.1 Nepravilnosti v podatkih v postopku prevedbe 

 

V postopku prevedbe so bile ugotovljene naslednje nepravilnosti v podatkih: 

 

  DEJANSKO STANJE PRAVILNO STANJE 

  (pred inšpekcijskim nadzorom) (po inšpekcijskem nadzoru) 

Številka 

kolone 
Postavka 

Vrednost 

postavke 

Pravna podlaga 

dodatkov 

Vrednost 

postavke 

Pravna podlaga 

dodatkov 

15 Dodatki v količniku DMN 4,99  4,04  

17 Dodatki v količniku JU 4,99  4,99  

24 Prevedba DMN 42  39  

30 Prevedba JU 47  47  

31 Korekcija PR 5  6  

44 PR DMN 50  50  
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  DEJANSKO STANJE PRAVILNO STANJE 

  (pred inšpekcijskim nadzorom) (po inšpekcijskem nadzoru) 

Številka 

kolone 
Postavka 

Vrednost 

postavke 

Pravna podlaga 

dodatkov 

Vrednost 

postavke 

Pravna podlaga 

dodatkov 

46 PR JU 56  57  

 

Nepravilnost je posledica napačne določitve zdravniškega dodatka delovnega mesta. Zdravniški 

dodatek za količnik 4,40 je znašal 4,04 količnika in ne 4,99 količnika. 

 

1.3.2 Plačilne liste javne uslužbenke 

 

Iz plačilnih list je razvidno, da: 

 je bila pri plači za junij 2011 na delovnem mestu E018014 Zdravnik specialist V/VI 

PPD1 uvrščena v 56. plačni razred in odpravljala nesorazmerje med 52. in 56. plačnim 

razredom, 

 je bila pri plačah za junij 2012, junij 2013 in december na delovnem mestu E018014 

Zdravnik specialist V/VI PPD1 uvrščena v 56. plačni razred. 

 

1.3.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Pred prevedbo je bil nepravilno določen zdravniški dodatek delovnega mesta. Zdravniški 

dodatek za količnik 4,40 je znašal 4,04 količnika in ne 4,99 količnika. Posledično so bili 

nepravilno določeni prevedba delovnega mesta, prevedba javne uslužbenke in plačni razred 

javne uslužbenke. 

 

1.3.4 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorju: 

 da javni uslužbenki 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. 

 

 

1.4 █. 

 

█., je imel na dan 1.8.2008 █delovne dobe. 

 

Na podlagi Pogodbe o zaposlitvi z dne 3.1.2003 je bil javni uslužbenec zaposlen za nedoločen 

čas na delovnem mestu Zdravnik specialist kirurg. Javnemu uslužbencu je bil, z upoštevanimi 

napredovanji, določen količnik 5,00.  

 

Za navedeno delovno mesto je bil določen količnik 4,70 in naslednji dodatki iz KPZZ: 4,19 

količnika (zdravniški dodatek) in 0,10 količnika (76. člen KPZSV), za javnega uslužbenca pa 

količnik 5,00 in naslednji dodatki KPZZ: 4,35 količnika (zdravniški dodatek) in 0,10 količnika (76. 

člen KPZSV). 

 

Zaradi prehoda na nov plačni sistem je SB Jesenice javnemu uslužbencu v podpis ponudila  

Aneks k pogodbi o zaposlitvi (javni uslužbenec ga ni podpisal), zaradi uvrstitve delovnega 

mesta E018014 Zdravnik specialist V/VI PPD1 v plačni razred. Delovno mesto E018014 

Zdravnik specialist V/VI PPD1 je uvrščeno v 50. plačni razred. Javnemu uslužbencu je bil s 

prevedbo določen prevedeni 41. plačni razred delovnega mesta, prevedeni plačni razred 

javnega uslužbenca, povečan za vrednost v višini nesorazmerja nad štirimi plačnimi razredi 

(korekcijska osnovna plača) v višini 47. plačnega razreda in v skladu z ZSPJS določen 51. 
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plačni razred javnega uslužbenca. Javni uslužbenec je odpravljal nesorazmerje med 47. in 51. 

plačnim razredom.  

 

1.4.1 Napredovanje javnega uslužbenca 

 

Javni uslužbenec in predstojnik SB Jesenice sta 20.4.2009 sklenila Aneks 2 k pogodbi o 

zaposlitvi na podlagi katerega je javni uslužbenec s 1.4.2009 napredoval za 2 plačna razreda, v 

53. plačni razred. 

 

1.4.2 Plačilne liste javnega uslužbenca 

 

Iz plačilnih list je razvidno, da: 

 je bil pri plači za junij 2011 na delovnem mestu E018014 Zdravnik specialist V/VI PPD1 

uvrščen v 53. plačni razred ter odpravljal nesorazmerje med 49. in 53. plačnim 

razredom, 

 je bil pri plačah za junij 2012, junij 2013 in december 2013 na delovnem mestu 

E018014 Zdravnik specialist V/VI PPD1 uvrščen v 53. plačni razred. 

 

1.4.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja, da je bil javnemu uslužbencu pred prevedbo na nov plačni sistem 

nepravilno določen dodatek po 76. členu KPZSV, namesto dodatka po 70. členu KPZZ, vendar 

nepravilna uporaba dodatka ni imela za posledico nepravilne prevedbe javnega uslužbenca in 

uvrstitve javnega uslužbenca ob prehodu na nov plačni sistem, zato inšpektor v tem delu ne 

odreja popravljalnih ukrepov.   

 

Pred prevedbo je bil nepravilno določen zdravniški dodatek javnega uslužbenca. Zdravniški 

dodatek za količnik 5,00 je znašal 4,35 količnika in ne 4,19 količnika, vendar nepravilna uporaba 

dodatka ni imela za posledico nepravilne prevedbe javnega uslužbenca in uvrstitve javnega 

uslužbenca ob prehodu na nov plačni sistem, zato inšpektor v tem delu ne odreja popravljalnih 

ukrepov. 

 

 

1.5 █. 

 

█., je imel na dan 1.8.2008 █delovne dobe. 

 

Na podlagi Sklepa o razporeditvi, št. 0303-194/3-96 z dne 15.6.1996 je bil javni uslužbenec 

zaposlen za nedoločen čas na delovnem mestu Zdravnik s temeljno specializacijo – vodja 

dialize. Javnemu uslužbencu je bil, z upoštevanimi napredovanji, določen količnik 6,80.  

 

Za navedeno delovno mesto je bil določen količnik 4,40 in naslednji dodatki iz KPZZ: 5,14 

količnika (zdravniški dodatek), za javnega uslužbenca pa količnik 6,80 in naslednji dodatki 

KPZZ: 5,14 količnika (zdravniški dodatek). 

 

Zaradi prehoda na nov plačni sistem je SB Jesenice javnemu uslužbencu v podpis ponudila  

Aneks k pogodbi o zaposlitvi (javni uslužbenec ga ni podpisal), zaradi uvrstitve delovnega 

mesta E018016 Zdravnik specialist V/VI PPD3 v plačni razred. Delovno mesto E018016 

Zdravnik specialist V/VI PPD3 je uvrščeno v 47. plačni razred. Javnemu uslužbencu je bil s 

prevedbo določen prevedeni 42. plačni razred delovnega mesta, prevedeni plačni razred 

javnega uslužbenca, povečan za vrednost v višini nesorazmerja nad štirimi plačnimi razredi 

(korekcijska osnovna plača) v višini 50. plačnega razreda in v skladu z ZSPJS določen 54. 
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plačni razred javnega uslužbenca. Javni uslužbenec je odpravljal nesorazmerje med 50. in 54. 

plačnim razredom.  

 

1.5.1 Nepravilnosti v podatkih v postopku prevedbe 

 

V postopku prevedbe so bile ugotovljene naslednje nepravilnosti v podatkih: 

 

  DEJANSKO STANJE PRAVILNO STANJE 

  (pred inšpekcijskim nadzorom) (po inšpekcijskem nadzoru) 

Številka 

kolone 
Postavka 

Vrednost 

postavke 

Pravna podlaga 

dodatkov 

Vrednost 

postavke 

Pravna podlaga 

dodatkov 

15 Dodatki v količniku DMN 5,14  4,04  

17 Dodatki v količniku JU 5,14  5,14  

24 Prevedba DMN 42  39  

30 Prevedba JU 48  48  

31 Korekcija PR 2  4  

44 PR DMN 47  47  

46 PR JU 54  56  

 

Nepravilnost je posledica napačne določitve zdravniškega dodatka delovnega mesta. Zdravniški 

dodatek za količnik 4,40 je znašal 4,04 količnika in ne 5,14 količnika. 

 

1.5.2 Plačilne liste javnega uslužbenca 

 

Iz plačilnih list je razvidno, da: 

 je bil pri plači za junij 2011 na delovnem mestu E018016 Zdravnik specialist V/VI PPD3 

uvrščen v 55. plačni razred ter odpravljal nesorazmerje med 51. in 55. plačnim 

razredom, 

 je bil pri plačah za junij 2012, junij 2013 in december 2013 na delovnem mestu 

E018016 Zdravnik specialist V/VI PPD3 uvrščen v 55. plačni razred. 

 

Pojasnilo SB Jesenice 

 

SB Jesenice je pojasnila, da je bil Rus Igor, dr.med.spec. ob prevedbi kot zdravnik preveden v 

54. plačni razred. Takrat je opravljal funkcijo strokovnega direktorja in bil razvrščen v plačno 

skupino B. Ob prenehanju mandata, 19.12.2008, so se mu glede na Uredbo o napredovanju 

javnih uslužbencev v plačne razrede upoštevala napredovanja, ki bi jih v času opravljanja 

funkcije strokovnega direktorja dosegel, če bi bil takrat zdravnik. Izračun mu je prinesel 

napredovanje za 1 plačni razred. 

 

1.5.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Pred prevedbo je bil nepravilno določen zdravniški dodatek delovnega mesta. Zdravniški 

dodatek za količnik 4,40 je znašal 4,04 količnika in ne 5,14 količnika. Posledično so bili 

nepravilno določeni prevedba delovnega mesta, prevedba javnega uslužbenca in plačni razred 

javnega uslužbenca. 

 

1.5.4 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorju: 

 da javnemu uslužbencu 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. 
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1.6 █ 

 

█, magistra znanosti, je imela na dan 1.8.2008 █delovne dobe. 

 

Na podlagi Pogodbe o zaposlitvi z dne 21.12.2001 je bila javna uslužbenka zaposlena za 

nedoločen čas na delovnem mestu Magister farmacije – izdaja zdravil. Javni uslužbenki je bil, z 

upoštevanimi napredovanji (Odločba o napredovanju z dne 4.6.2007), določen količnik 4,20.  

 

Za navedeno delovno mesto je bil določen količnik 3,80 in naslednji dodatki iz KPZSV: 0,15 

količnika (76. člen), 1,10 količnika (89.b člen), 0,25 količnika (89.c člen) in 0,41 količnika (2. člen 

aneksa). 

 

Zaradi prehoda na nov plačni sistem sta javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice 20.8.2008 

sklenila Aneks k pogodbi o zaposlitvi, št. 000992, zaradi uvrstitve delovnega mesta E047002 

Analitik v laboratorijski medicini I v plačni razred. Delovno mesto E047002 Analitik v 

laboratorijski medicini I je uvrščeno v 35. plačni razred. Javni uslužbenki je bil s prevedbo 

določen prevedeni 29. plačni razred delovnega mesta, prevedeni plačni razred javne 

uslužbenke, povečan za vrednost v višini nesorazmerja nad štirimi plačnimi razredi (korekcijska 

osnovna plača) v višini 33. plačnega razreda in v skladu z ZSPJS določen 37. plačni razred 

javne uslužbenke. Javna uslužbenka je odpravljala nesorazmerje med 33. in 37. plačnim 

razredom.  

 

1.6.1 Nepravilnosti v podatkih v postopku prevedbe 

 

V postopku prevedbe so bile ugotovljene naslednje nepravilnosti v podatkih: 

 

  DEJANSKO STANJE PRAVILNO STANJE 

  (pred inšpekcijskim nadzorom) (po inšpekcijskem nadzoru) 

Številka 

kolone 
Postavka 

Vrednost 

postavke 

Pravna podlaga 

dodatkov 

Vrednost 

postavke 

Pravna podlaga 

dodatkov 

15 Dodatki v količniku DMN 0,25 89.c čl. KPZSV 0,25 89.c čl. KPZSV 

  0,15 76. čl. KPZSV 0,15 76. čl. KPZSV 

  0,41 Korekcijski dod. 0,37 Korekcijski dod. 

  1,10 89.b čl. KPZSV 0,94 89.b čl. KPZSV 

17 Dodatki v količniku JU 0,25 89.c čl. KPZSV 0,25 89.c čl. KPZSV 

  0,15 76. čl. KPZSV 0,15 76. čl. KPZSV 

  0,41 Korekcijski dod. 0,41 Korekcijski dod. 

  1,10 89.b čl. KPZSV 1,10 89.b čl. KPZSV 

24 Prevedba DMN 29  28  

30 Prevedba JU 31  31  

31 Korekcija PR 2  3  

44 PR DMN 35  35  

46 PR JU 37  38  

 

Nepravilnost je posledica napačne določitve dodatka iz 89.b člena KPZSV in korekcijskega 

dodatka (2. člen aneksa). Dodatek iz 89.b člena KPZSV za količnik 3,80 je znašal 0,94 količnika 

in ne 1,10 količnika, korekcijski dodatek (2. člen aneksa) pa 0,37 količnika in ne 0,41 količnika. 

 

1.6.2 Premestitev javne uslužbenke 

 

Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice sta 8.5.2009 sklenila novo Pogodbo o zaposlitvi, 

št. 0303-709/1-09 na podlagi katere je bila javna uslužbenka s 1.5.2009 premeščena na 
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delovno mesto E048007 Medicinski biokemik specialist III. Delovno mesto E048007 Medicinski 

biokemik specialist III je uvrščeno v 39. plačni razred. Javna uslužbenka je bila uvrščena v 39. 

plačni razred in odpravljala nesorazmerje med 35. in 39. plačnim razredom. 

 

1.6.3 Plačilne liste javne uslužbenke 

 

Iz plačilnih list je razvidno, da: 

 je bila pri plači za junij 2011 na delovnem mestu E048007 Medicinski biokemik 

specialist III uvrščena v 39. plačni razred in odpravljala nesorazmerje med 35. in 39. 

plačnim razredom, 

 je bila pri plači za junij 2012, junij 2013 in december 2013 na delovnem mestu E048007 

Medicinski biokemik specialist III uvrščena v 39. plačni razred. 

 

1.6.4 Ugotovitve inšpektorja 

 

Pred prevedbo sta bila nepravilno določena dodatek delovnega mesta iz 89.b člena KPZSV in 

korekcijski dodatek (2. člen aneksa). Dodatek iz 89.b člena KPZSV za količnik 3,80 je znašal 

0,94 količnika in ne 1,10 količnika, korekcijski dodatek (2. člen aneksa) pa 0,37 količnika in ne 

0,41 količnika. Posledično so bili nepravilno določeni prevedba delovnega mesta, prevedba 

javne uslužbenke in plačni razred javne uslužbenke. 

 

1.6.5 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorju: 

 da javni uslužbenki 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. 

 

 

1.7 █ 

 

█, magistrica zdravstvene nege (od 29.11.2012 dalje), pred tem diplomirana medicinska sestra 

(visokošolska strokovna izobrazba), je imela na dan 1.8.2008 █delovne dobe. 

 

Na podlagi Aneksa k pogodbi o zaposlitvi z dne 4.9.2007 je bila javna uslužbenka zaposlena za 

nedoločen čas na delovnem mestu Diplomirana medicinska sestra – odgovorna medicinska 

sestra za področje spec. krg. dejavnosti. Javni uslužbenki je bil določen količnik 3,25.  

 

Za navedeno delovno mesto je bil določen količnik 3,25 in naslednji dodatki iz KPZSV: 0,10 

količnika (76. člen), 0,99 količnika (89.b člen), 0,18 količnika (89.c člen) in 0,20 količnika (2. člen 

aneksa). 

 

Zaradi prehoda na nov plačni sistem sta javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice 1.8.2008 

sklenila Aneks k pogodbi o zaposlitvi, št. 000450, zaradi uvrstitve delovnega mesta E037010 

Diplomirana medicinska sestra – operacijska medicinska sestra v plačni razred. Delovno mesto 

E037010 Diplomirana medicinska sestra – operacijska medicinska sestra je uvrščeno v 32. 

plačni razred. Javni uslužbenki je bil s prevedbo določen prevedeni 25. plačni razred delovnega 

mesta, prevedeni plačni razred javne uslužbenke, povečan za vrednost v višini nesorazmerja 

nad štirimi plačnimi razredi (korekcijska osnovna plača) v višini 33. plačnega razreda in v skladu 

z ZSPJS določen 37. plačni razred javne uslužbenke. Javna uslužbenka je odpravljala 

nesorazmerje med 33. in 37. plačnim razredom.  
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Na vprašanje inšpektorja, na kakšni podlagi je bila javna uslužbenka ob prevedbi na nov plačni 

sistem uvrščena za 5 plačnih razredov višje od plačnega razreda delovnega mesta je SB 

Jesenice posredovala naslednje pojasnilo: 

 

Pojasnilo SB Jesenice 

 

SB Jesenice je pojasnila, da so pri javni uslužbenki ugotovili, da je imela ob prevedbi 1.8.2008 

priznanih 5 plačnih razredov napredovanj. Za omenjena napredovanja niso našli pravne 

podlage. Omenjeno nepravilnost so odpravili, in sicer so v novi Pogodbi o zaposlitvi upoštevali 

zgolj napredovanje za 1 plačni razred, ki ga je javna uslužbenka dosegla 1.4.2010. 

 

1.7.1 Napredovanje javne uslužbenke 

 

Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice sta 13.4.2010 sklenila Aneks k pogodbi o 

zaposlitvi, na podlagi katerega je javna uslužbenka s 1.4.2010 napredovala za 1 plačni razred. 

 

1.7.2 Premestitev javne uslužbenke 

 

Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice sta 28.9.2010 sklenila novo Pogodbo o zaposlitvi, 

št. 0303-57/2010/7 na podlagi katere je bila javna uslužbenka s 1.10.2010 premeščena na 

delovno mesto delovno mesto E037910 Vodja centa/službe/delovne enote III. Delovno mesto 

E037910 Vodja centa/službe/delovne enote III je uvrščeno v 37. plačni razred. Javna 

uslužbenka je bila uvrščena v 43. plačni razred in odpravljala nesorazmerje med 39. in 43. 

plačnim razredom. 

 

Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice sta 1.7.2014 sklenila novo Pogodbo o zaposlitvi 

za mandat vršilke dolžnosti pomočnice direktorja, št. 0303-705/2014/2. Javna uslužbenka je bila 

na delovnem mestu B017400 Pomočnik direktorja uvrščena v 52. plačni razred. Zaradi 

deficitarnosti diplomiranih medicinskih sester pa javna uslužbenka opravlja tudi delo diplomirane 

medicinske sestre na delovnem mestu E037010 Diplomirana medicinska sestra – operacijska 

medicinska sestra in je, upoštevaje 1 plačni razred napredovanja, uvrščena v 33. plačni razred. 

 

1.7.3 Plačilne liste javne uslužbenke 

 

Iz plačilnih list je razvidno, da: 

 je bila pri plači za junij 2011 na delovnem mestu E037910 Vodja centa/službe/delovne 

enote III uvrščena v 43. plačni razred in odpravljala nesorazmerje med 39. in 43. 

plačnim razredom, 

 je bila pri plači za junij 2012, junij 2013 in december 2013 na delovnem mestu E037910 

Vodja centa/službe/delovne enote III uvrščena v 43. plačni razred. 

 

1.7.4 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja, da SB Jesenice ni imela ustrezne podlage, da je javno uslužbenko pri 

prehodu na nov plačni sistem, na delovnem mestu E037010 Diplomirana medicinska sestra – 

operacijska medicinska sestra, uvrstila v 37. plačni razred (5 plačnih razredov višje od plačnega 

razreda delovnega mesta). Ravno tako ni imela ustreznih podlag, da je javni uslužbenki ob 

premestitvi na delovno mesto E037910 Vodja centa/službe/delovne enote III upoštevala prenos 

5 plačnih razredov in jo, upoštevaje napredovanja za 1 plačni razred, uvrstila v 43. plačni 

razred. 

 

1.7.5 Odrejeni ukrepi inšpektorja 
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SB Jesenice je s Pogodbo o zaposlitvi za mandat vršilke dolžnosti pomočnice direktorja, št. 

0303-705/2014/2 z dne 1.7.2014, s katero je javno uslužbenko, poleg razporeditve na delovno 

mesto B017400 Pomočnik direktorja, razporedila tudi na delovno mesto E037010 Diplomirana 

medicinska sestra – operacijska medicinska sestra in jo na tem delovnem mestu uvrstila v 33. 

plačni razred (1 plačni razred višje od plačnega razreda delovnega mesta), delno že odpravila 

nepravilnost, in sicer od 1.7.2014 dalje, ni pa ugotovila in od javne uslužbenke zahtevala vračila 

preveč izplačanih plač. 

 

Inšpektor odreja direktorju: 

 da javni uslužbenki 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 (vračilo preveč 

izplačanih zneskov plač). 

 

 

1.8 █ 

 

█, diplomirana inženirka radiologije, je imela na dan 1.8.2008 █delovne dobe. 

 

Na podlagi Pogodbe o zaposlitvi, št. 0303-367/1-05 z dne 21.3.2005 je bila javna uslužbenka 

zaposlena za nedoločen čas na delovnem mestu Diplomirani radiološki inženir. Javni uslužbenki 

je bil, z upoštevanimi napredovanji, določen količnik 3,80.  

 

Za navedeno delovno mesto je bil določen količnik 3,25 in naslednji dodatki iz KPZSV: 0,05 

količnika (76. člen), 0,83 količnika oziroma 0,94 količnika (89.b člen), 0,18 količnika (89.c člen) 

in 0,28 oziroma 0,37 količnika (2. člen aneksa). 

 

Zaradi prehoda na nov plačni sistem sta javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice 1.8.2008 

sklenila Aneks k pogodbi o zaposlitvi, št. 000059, zaradi uvrstitve delovnega mesta E047054 

Radiološki inženir I v plačni razred. Delovno mesto E047054 Radiološki inženir I je uvrščeno v 

34. plačni razred. Javni uslužbenki je bil s prevedbo določen prevedeni 29. plačni razred 

delovnega mesta, prevedeni plačni razred javne uslužbenke, povečan za vrednost v višini 

nesorazmerja nad štirimi plačnimi razredi (korekcijska osnovna plača) v višini 35. plačnega 

razreda in v skladu z ZSPJS določen 39. plačni razred javne uslužbenke. Javna uslužbenka je 

odpravljala nesorazmerje med 35. in 39. plačnim razredom.  

 

1.8.1 Nepravilnosti v podatkih v postopku prevedbe 

 

V postopku prevedbe so bile ugotovljene naslednje nepravilnosti v podatkih: 

 

  DEJANSKO STANJE PRAVILNO STANJE 

  (pred inšpekcijskim nadzorom) (po inšpekcijskem nadzoru) 

Številka 

kolone 
Postavka 

Vrednost 

postavke 

Pravna podlaga 

dodatkov 

Vrednost 

postavke 

Pravna podlaga 

dodatkov 

11 Osnovni količnik DM 3,25  3,25  

12 Osnovni količnik JU 3,80  3,80  

13 Število napredovanj 5  3  

21 Skupni dodatki DMN 2,41  2,21  

27 Skupni dodatki JU 2,41  2,41  

24 Prevedba DMN 29  28  

30 Prevedba JU 31  31  

31 Korekcija PR 4  2  

32 Število napredovanj 2  3  

44 PR DMN 34  34  
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  DEJANSKO STANJE PRAVILNO STANJE 

  (pred inšpekcijskim nadzorom) (po inšpekcijskem nadzoru) 

Številka 

kolone 
Postavka 

Vrednost 

postavke 

Pravna podlaga 

dodatkov 

Vrednost 

postavke 

Pravna podlaga 

dodatkov 

45 Število napredovanj 5  3  

46 PR JU 39  37  

 

Nepravilnost je posledica napačne ga števila napredovanj pred in po prevedbi (v primeru 

napredovanja iz količnika 3,25 na 3,80 je šlo za 3 in ne 5 plačilnih razredov napredovanj), 

napačno so bili določeni tudi posamezni dodatki delovnega mesta, dodatek po 2. členu aneks je 

namesto 0,28 znašal 0,37 količnika, dodatek po 89.b členu KPZSV pa je namesto 0,83 znašal 

0,94 količnika. 

 

1.8.2 Plačilne liste javne uslužbenke 

 

Iz plačilnih list je razvidno, da: 

 je bila pri plači za junij 2011 na delovnem mestu E047054 Radiološki inženir I uvrščena 

v 39. plačni razred in odpravljala nesorazmerje med 35. in 39. plačnim razredom, 

 je bila pri plači za junij 2012, junij 2013 in december 2013 na delovnem mestu E047054 

Radiološki inženir I uvrščena v 39. plačni razred. 

 

1.8.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor je pri prevedbi javne uslužbenke na nov plačni sistem ugotovil nepravilno upoštevanje 

števila napredovanj, namesto 3 je bilo upoštevanih 5 plačilnih razredov, in nepravilno 

upoštevanje dodatkov delovnega mesta (dodatek po 2. členu aneks je namesto 0,28 znašal 

0,37 količnika, dodatek po 89.b členu KPZSV pa je namesto 0,83 znašal 0,94 količnika). 

 

1.8.4 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorju: 

 da javni uslužbenki 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. 

 

 

1.9 █ 

 

█, višja medicinska sestra, je imela na dan 1.8.2008 █delovne dobe. 

 

Na podlagi Pogodbe o zaposlitvi, št. 0303-265/1-03 z dne 1.3.2003 je bila javna uslužbenka 

zaposlena za nedoločen čas na delovnem mestu Medicinska sestra – odgovorna medicinska 

sestra za področje spec.krg.dejavnosti-op-tim. Javni uslužbenki je bil, z upoštevanimi 

napredovanji, določen količnik 3,60.  

 

Za navedeno delovno mesto je bil določen količnik 2,90 in naslednji dodatki iz KPZSV: 0,10 

količnika (76. člen), 1,02 količnika (89.b člen), 0,18 količnika (89.c člen) in 0,23 količnika (2. člen 

aneksa). 

 

Zaradi prehoda na nov plačni sistem je SB Jesenice javni uslužbenki v podpis ponudila  Aneks k 

pogodbi o zaposlitvi (javna uslužbenka ga ni podpisala), zaradi uvrstitve delovnega mesta 

E037010 Diplomirana medicinska sestra – operacijska medicinska sestra v plačni razred. 

Delovno mesto E037010 Diplomirana medicinska sestra – operacijska medicinska sestra je 

uvrščeno v 32. plačni razred. Javni uslužbenki je bil s prevedbo določen prevedeni 23. plačni 
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razred delovnega mesta, prevedeni plačni razred javne uslužbenke, povečan za vrednost v 

višini nesorazmerja nad štirimi plačnimi razredi (korekcijska osnovna plača) v višini 32. 

plačnega razreda in v skladu z ZSPJS določen 36. plačni razred (z upoštevanjem zmanjšanja 

za 1 plačni razred zaradi nedoseganja ustrezne stopnje izobrazbe) javne uslužbenke. Javna 

uslužbenka je odpravljala nesorazmerje med 32. in 36. plačnim razredom.  

 

1.9.1 Plačilne liste javne uslužbenke 

 

Iz plačilnih list je razvidno, da: 

 je bila pri plači za junij 2011 na delovnem mestu E037010 Diplomirana medicinska 

sestra – operacijska medicinska sestra uvrščena v 36. plačni razred in odpravljala 

nesorazmerje med 32. in 36. plačnim razredom, 

 je bila pri plači za junij 2012, junij 2013 in december 2013 na delovnem mestu E037010 

Diplomirana medicinska sestra – operacijska medicinska sestra uvrščena v 36. plačni 

razred. 

 

1.9.2 Ugotovitve inšpektorja 

 

Pred prevedbo sta bila nepravilno določena dodatek delovnega mesta iz 89.b člena KPZSV in 

korekcijski dodatek (2. člen aneksa). Dodatek iz 89.b člena KPZSV za količnik 2,90 je znašal 

0,84 količnika in ne 1,02 količnika, korekcijski dodatek (2. člen aneksa) pa 0,17 količnika in ne 

0,23 količnika, vendar nepravilna uporaba dodatkov ni imela za posledico nepravilne prevedbe 

javne uslužbenke in uvrstitve javne uslužbenke ob prehodu na nov plačni sistem, zato inšpektor 

v tem delu ne odreja popravljalnih ukrepov. 

 

 

1.10 █ 

 

█, diplomirana medicinska sestra (to izobrazbo je pridobila 22.12.2008), je imela na dan 

1.8.2008 █delovne dobe. 

 

Na podlagi Aneksa k pogodbi o zaposlitvi, št. 0303-299/1-06 z dne 27.3.2006 je bila javna 

uslužbenka zaposlena za nedoločen čas na delovnem mestu Tehnik zdravstvene nege. Javni 

uslužbenki je bil, z upoštevanimi napredovanji, določen količnik 2,75.  

 

Za navedeno delovno mesto je bil določen količnik 2,65 in naslednji dodatki iz KPZSV: 0,10 

količnika (76. člen), 0,81 količnika (89.b člen), 0,15 količnika (89.c člen) in 0,16 količnika (2. člen 

aneksa). 

 

Zaradi prehoda na nov plačni sistem sta javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice 1.8.2008 

sklenila Aneks k pogodbi o zaposlitvi, št. 001162, zaradi uvrstitve delovnega mesta E035015 

Srednja medicinska sestra v kontroliranem območju ionizirajočega sevanja v plačni razred. 

Delovno mesto E035015 Srednja medicinska sestra v kontroliranem območju ionizirajočega 

sevanja je uvrščeno v 24. plačni razred. Javni uslužbenki je bil s prevedbo določen prevedeni 

19. plačni razred delovnega mesta, prevedeni plačni razred javne uslužbenke, povečan za 

vrednost v višini nesorazmerja nad štirimi plačnimi razredi (korekcijska osnovna plača) v višini 

21. plačnega razreda in v skladu z ZSPJS določen 25. plačni razred javne uslužbenke. Javna 

uslužbenka je odpravljala nesorazmerje med 21. in 25. plačnim razredom.  

 

1.10.1 Premestitev javne uslužbenke 

 

Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice sta 22.1.2009 sklenila novo Pogodbo o zaposlitvi, 

št. 0303-145/1-08 na podlagi katere je bila javna uslužbenka s 23.1.2009 premeščena na 
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delovno mesto E037010 Diplomirana medicinska sestra – operacijska medicinska sestra. 

Delovno mesto E037010 Diplomirana medicinska sestra – operacijska medicinska sestra je 

uvrščeno v 32. plačni razred. Javna uslužbenka je bila uvrščena v 32. plačni razred in 

odpravljala nesorazmerje med 28. in 32. plačnim razredom. 

 

1.10.2 Plačilne liste javne uslužbenke 

 

Iz plačilnih list je razvidno, da: 

 je bila pri plači za junij 2011 na delovnem mestu E037010 Diplomirana medicinska 

sestra – operacijska medicinska sestra uvrščena v 32. plačni razred in odpravljala 

nesorazmerje med 28. in 32. plačnim razredom, 

 je bila pri plači za junij 2012, junij 2013 in december 2013 na delovnem mestu E037010 

Diplomirana medicinska sestra – operacijska medicinska sestra uvrščena v 32. plačni 

razred. 

 

1.10.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Pred prevedbo sta bila nepravilno določena dodatek delovnega mesta iz 89.b člena KPZSV in 

korekcijski dodatek (2. člen aneksa). Dodatek iz 89.b člena KPZSV za količnik 2,65 je znašal 

0,78 količnika in ne 0,81 količnika, korekcijski dodatek (2. člen aneksa) pa 0,15 količnika in ne 

0,16 količnika, vendar nepravilna uporaba dodatkov ni imela za posledico nepravilne prevedbe 

javne uslužbenke in uvrstitve javne uslužbenke ob prehodu na nov plačni sistem, zato inšpektor 

v tem delu ne odreja popravljalnih ukrepov. 

 

 

1.11 █ 

 

█, diplomirana medicinska sestra, je imela na dan 1.8.2008 █delovne dobe. 

 

Na podlagi Pogodbe o zaposlitvi, št. 0303-614/1-05 z dne 30.5.2005 je bila javna uslužbenka 

zaposlena za nedoločen čas na delovnem mestu Diplomirana medicinska sestra – odgovorna 

medicinska sestra odseka. Javni uslužbenki je bil, z upoštevanimi napredovanji, določen 

količnik 3,80.  

 

Za navedeno delovno mesto je bil določen količnik 3,25 in naslednji dodatki iz KPZSV: 0,15 

količnika (76. člen), 1,05 količnika (89.b člen), 0,15 količnika (89.c člen) in 0,24 količnika (2. člen 

aneksa). 

 

Zaradi prehoda na nov plačni sistem sta javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice 1.8.2008 

sklenila Aneks k pogodbi o zaposlitvi, št. 000466, zaradi uvrstitve delovnega mesta E037021 

Diplomirana medicinska sestra v negovalni enoti v plačni razred. Delovno mesto E037021 

Diplomirana medicinska sestra v negovalni enoti je uvrščeno v 30. plačni razred. Javni 

uslužbenki je bil s prevedbo določen prevedeni 25. plačni razred delovnega mesta, prevedeni 

plačni razred javne uslužbenke, povečan za vrednost v višini nesorazmerja nad štirimi plačnimi 

razredi (korekcijska osnovna plača) v višini 31. plačnega razreda in v skladu z ZSPJS določen 

35. plačni razred javne uslužbenke. Javna uslužbenka je odpravljala nesorazmerje med 31. in 

35. plačnim razredom.  

 

1.11.1 Nepravilnosti v podatkih v postopku prevedbe 
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V postopku prevedbe so bile ugotovljene naslednje nepravilnosti v podatkih: 

 

 

  DEJANSKO STANJE PRAVILNO STANJE 

  (pred inšpekcijskim nadzorom) (po inšpekcijskem nadzoru) 

Številka 

kolone 
Postavka 

Vrednost 

postavke 

Pravna podlaga 

dodatkov 

Vrednost 

postavke 

Pravna podlaga 

dodatkov 

11 Osnovni količnik DM 3,25  3,25  

12 Osnovni količnik JU 3,80  3,80  

13 Število napredovanj 5  3  

15 Dodatki v količniku DMN 0,15 89.c čl. KPZSV 0,15 89.c čl. KPZSV 

  0,15 76. čl. KPZSV 0,15 76. čl. KPZSV 

  0,24 Korekcijski dod. 0,20 Korekcijski dod. 

  1,05 89.b čl. KPZSV 0,99 89.b čl. KPZSV 

17 Dodatki v količniku JU 0,15 89.c čl. KPZSV 0,15 89.c čl. KPZSV 

  0,15 76. čl. KPZSV 0,15 76. čl. KPZSV 

  0,24 Korekcijski dod. 0,24 Korekcijski dod. 

  1,05 89.b čl. KPZSV 1,05 89.b čl. KPZSV 

24 Prevedba DMN 25  24  

30 Prevedba JU 30  28  

31 Korekcija PR 1  2  

32 Število napredovanj 5  4  

44 PR DMN 30  30  

46 PR JU 35  34  

 

Nepravilnost je posledica napačnega števila napredovanj pred in po prevedbi (v primeru 

napredovanja iz količnika 3,25 na 3,80 je šlo za 3 in ne 5 plačilnih razredov napredovanj), 

napačno so bili določeni tudi posamezni dodatki delovnega mesta, dodatek po 2. členu aneks je 

namesto 0,24 znašal 0,20 količnika, dodatek po 89.b členu KPZSV pa je namesto 1,05 znašal 

0,99 količnika. 

 

1.11.2 Plačilne liste javne uslužbenke 

 

Iz plačilnih list je razvidno, da: 

 je bila pri plači za junij 2011 na delovnem mestu E037021 Diplomirana medicinska 

sestra v negovalni enoti uvrščena v 35. plačni razred in odpravljala nesorazmerje med 

31. in 35. plačnim razredom, 

 je bila pri plači za junij 2012, junij 2013 in december 2013 na delovnem mestu E037021 

Diplomirana medicinska sestra v negovalni enoti uvrščena v 35. plačni razred. 

 

1.11.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor je pri prevedbi javne uslužbenke na nov plačni sistem ugotovil nepravilno upoštevanje 

števila napredovanj, namesto 3 je bilo upoštevanih 5 plačilnih razredov, in nepravilno 

upoštevanje dodatkov delovnega mesta (dodatek po 2. členu aneks je namesto 0,24 znašal 

0,20 količnika, dodatek po 89.b členu KPZSV pa je namesto 1,05 znašal 0,99 količnika). 

 

1.11.4 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorju: 

 da javni uslužbenki 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. 
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1.12 █ 

 

█, diplomirana medicinska sestra, je imela na dan 1.8.2008 █delovne dobe. 

 

Na podlagi Pogodbe o zaposlitvi, št. 0303-49/1-05 z dne 13.1.2005 je bila javna uslužbenka 

zaposlena za nedoločen čas na delovnem mestu Diplomirana medicinska sestra – timska 

medicinska sestra na splošnem oddelku. Javni uslužbenki je bil, z upoštevanimi napredovanji, 

določen količnik 3,40.  

 

Za navedeno delovno mesto je bil določen količnik 3,25 in naslednji dodatki iz KPZSV: 0,15 

količnika (76. člen), 1,02 količnika (89.b člen), 0,15 količnika (89.c člen) in 0,21 količnika (2. člen 

aneksa). 

 

Zaradi prehoda na nov plačni sistem sta javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice 1.8.2008 

sklenila Aneks k pogodbi o zaposlitvi, št. 001223, zaradi uvrstitve delovnega mesta E037021 

Diplomirana medicinska sestra v negovalni enoti v plačni razred. Delovno mesto E037021 

Diplomirana medicinska sestra v negovalni enoti je uvrščeno v 30. plačni razred. Javni 

uslužbenki je bil s prevedbo določen prevedeni 25. plačni razred delovnega mesta, prevedeni 

plačni razred javne uslužbenke, povečan za vrednost v višini nesorazmerja nad štirimi plačnimi 

razredi (korekcijska osnovna plača) v višini 27. plačnega razreda in v skladu z ZSPJS določen 

31. plačni razred javne uslužbenke. Javna uslužbenka je odpravljala nesorazmerje med 27. in 

31. plačnim razredom.  

 

1.12.1 Napredovanje javne uslužbenke 

 

Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice sta 9.4.2014 sklenila Aneks k pogodbi o 

zaposlitvi, na podlagi katerega je javna uslužbenka s 1.4.2014 napredovala za 1 plačni razred, v 

32. plačni razred. 

 

1.12.2 Plačilne liste javne uslužbenke 

 

Iz plačilnih list je razvidno, da: 

 je bila pri plači za junij 2011 na delovnem mestu E037021 Diplomirana medicinska 

sestra v negovalni enoti uvrščena v 31. plačni razred in odpravljala nesorazmerje med 

27. in 31. plačnim razredom, 

 je bila pri plači za junij 2012, junij 2013 in december 2013 na delovnem mestu E037021 

Diplomirana medicinska sestra v negovalni enoti uvrščena v 31. plačni razred. 

 

1.12.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Pred prevedbo sta bila nepravilno določena dodatek delovnega mesta iz 89.b člena KPZSV in 

korekcijski dodatek (2. člen aneksa). Dodatek iz 89.b člena KPZSV za količnik 3,25 je znašal 

0,99 količnika in ne 1,02 količnika, korekcijski dodatek (2. člen aneksa) pa 0,20 količnika in ne 

0,21 količnika, vendar nepravilna uporaba dodatkov ni imela za posledico nepravilne prevedbe 

javne uslužbenke in uvrstitve javne uslužbenke ob prehodu na nov plačni sistem, zato inšpektor 

v tem delu ne odreja popravljalnih ukrepov. 

 

 

1.13 █ 

 

█, zdravstveni tehnik, je imela na dan 1.8.2008 █delovne dobe. 
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Na podlagi Sklepa o razporeditvi, št. 0303-661/1-02 z dne 1.12.2002 je bila javna uslužbenka 

zaposlena za nedoločen čas na delovnem mestu Zdravstveni tehnik v intenzivni terapiji. Javni 

uslužbenki je bil, z upoštevanimi napredovanji, določen količnik 3,40.  

 

Za navedeno delovno mesto je bil določen količnik 2,75 in naslednji dodatki iz KPZSV: 0,10 

količnika (76. člen), 1,02 količnika (89.b člen), 0,10 količnika (89.c člen) in 0,21 količnika (2. člen 

aneksa). 

 

Zaradi prehoda na nov plačni sistem sta javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice 1.8.2008 

sklenila Aneks k pogodbi o zaposlitvi, št. 000736, zaradi uvrstitve delovnega mesta E035014 

Srednja medicinska sestra v intenzivni terapiji III v plačni razred. Delovno mesto E035014 

Srednja medicinska sestra v intenzivni terapiji III je uvrščeno v 23. plačni razred. Javni 

uslužbenki je bil s prevedbo določen prevedeni 21. plačni razred delovnega mesta, prevedeni 

plačni razred javne uslužbenke, povečan za vrednost v višini nesorazmerja nad štirimi plačnimi 

razredi (korekcijska osnovna plača) v višini 25. plačnega razreda in v skladu z ZSPJS določen 

28. plačni razred javne uslužbenke. Javna uslužbenka je odpravljala nesorazmerje med 25. in 

28. plačnim razredom.  

 

1.13.1 Nepravilnosti v podatkih v postopku prevedbe 

 

V postopku prevedbe so bile ugotovljene naslednje nepravilnosti v podatkih: 

 

  DEJANSKO STANJE PRAVILNO STANJE 

  (pred inšpekcijskim nadzorom) (po inšpekcijskem nadzoru) 

Številka 

kolone 
Postavka 

Vrednost 

postavke 

Pravna podlaga 

dodatkov 

Vrednost 

postavke 

Pravna podlaga 

dodatkov 

15 Dodatki v količniku DMN 0,10 89.c čl. KPZSV 0,10 89.c čl. KPZSV 

  0,10 76. čl. KPZSV 0,10 76. čl. KPZSV 

  0,21 Korekcijski dod. 0,16 Korekcijski dod. 

  1,02 89.b čl. KPZSV 0,81 89.b čl. KPZSV 

17 Dodatki v količniku JU 0,10 89.c čl. KPZSV 0,10 89.c čl. KPZSV 

  0,10 76. čl. KPZSV 0,10 76. čl. KPZSV 

  0,21 Korekcijski dod. 0,21 Korekcijski dod. 

  1,02 89.b čl. KPZSV 1,02 89.b čl. KPZSV 

24 Prevedba DMN 21  19  

30 Prevedba JU 26  25  

31 Korekcija PR 0  0  

44 PR DMN 23  23  

46 PR JU 28  29  

 

Nepravilnost je posledica napačne določitve dodatka iz 89.b člena KPZSV in korekcijskega 

dodatka (2. člen aneksa). Dodatek iz 89.b člena KPZSV za količnik 2,75 je znašal 0,81 količnika 

in ne 1,02 količnika, korekcijski dodatek (2. člen aneksa) pa 0,16 količnika in ne 0,21 količnika. 

 

1.13.2 Napredovanje javne uslužbenke 

 

Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice sta 10.11.2008 sklenila Aneks 2 k pogodbi o 

zaposlitvi, na podlagi katerega je javna uslužbenka s 1.10.2008 napredovala za 1 plačni razred, 

v 29. plačni razred in odpravljala nesorazmerje med 25. in 29. plačnim razredom. 

 

1.13.3 Premestitev javne uslužbenke 
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Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice sta 1.2.2013 sklenila novo Pogodbo o zaposlitvi, 

št. 0303-83/2013/1 na podlagi katere je bila javna uslužbenka z 28.1.2013 premeščena na 

delovno mesto E035018 Srednja medicinska sestra v operacijski sobi. Delovno mesto E035018 

Srednja medicinska sestra v operacijski sobi je uvrščeno v 22. plačni razred. Javna uslužbenka 

je bila uvrščena v 28. plačni razred. 

 

Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice sta 12.2.2014 sklenila novo Pogodbo o zaposlitvi, 

št. 0303-235/2014/1 na podlagi katere je bila javna uslužbenka od 1.1. do 30.6.2014 

premeščena na delovno mesto E035015 Srednja medicinska sestra v kontroliranem območju 

ionizirajočega sevanja. Delovno mesto E035015 Srednja medicinska sestra v kontroliranem 

območju ionizirajočega sevanja je uvrščeno v 24. plačni razred. Javna uslužbenka je bila 

uvrščena v 30. plačni razred. 

 

Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice sta 19.3.2014 sklenila novo Pogodbo o zaposlitvi, 

št. 0303-235/2014/2 na podlagi katere je bila javna uslužbenka od 14.3. do 30.6.2014 

premeščena na delovno mesto E037010 Diplomirana medicinska sestra – operacijska 

medicinska sestra (80%) in E035018 Srednja medicinska sestra v operacijski sobi (20%). 

Delovno mesto E037010 Diplomirana medicinska sestra – operacijska medicinska sestra je 

uvrščeno v 32. plačni razred, delovno mesto E035018 Srednja medicinska sestra v operacijski 

sobi pa v 22. plačni razred. Javna uslužbenka je bila na delovnem mestu E037010 Diplomirana 

medicinska sestra – operacijska medicinska sestra uvrščena v 30. plačni razred (upoštevaje 

zmanjšanje za 2 plačna razreda zaradi nedoseganja zahtevane stopnje izobrazbe), na 

delovnem mestu E035018 Srednja medicinska sestra v operacijski sobi pa upoštevaje 6 plačnih 

razredov napredovanja, v 28. plačni razred. 

 

1.13.4 Plačilne liste javne uslužbenke 

 

Iz plačilnih list je razvidno, da: 

 je bila pri plači za junij 2011 na delovnem mestu E035014 Srednja medicinska sestra v 

intenzivni terapiji III uvrščena v 29. plačni razred in odpravljala nesorazmerje med 25. in 

29. plačnim razredom, 

 je bila pri plači za junij 2012 na delovnem mestu E035014 Srednja medicinska sestra v 

intenzivni terapiji III uvrščena v 29. plačni razred, 

 je bila pri plači za junij 2013 in december 2013 na delovnem mestu E035018 Srednja 

medicinska sestra v operacijski sobi uvrščena v 28. plačni razred. 

 

1.13.5 Ugotovitve inšpektorja 

 

Pred prevedbo sta bila nepravilno določena dodatek delovnega mesta iz 89.b člena KPZSV in 

korekcijski dodatek (2. člen aneksa). Dodatek iz 89.b člena KPZSV za količnik 2,75 je znašal 

0,81 količnika in ne 1,02 količnika, korekcijski dodatek (2. člen aneksa) pa 0,16 količnika in ne 

0,21 količnika. Posledično so bili nepravilno določeni prevedba delovnega mesta, prevedba 

javne uslužbenke in plačni razred javne uslužbenke. 

 

1.13.6 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorju: 

 da javni uslužbenki 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. 

 

 

1.14 █ 
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█, diplomirana medicinska sestra (to stopnjo izobrazbe je dosegla 16.1.2014), pred tem 

zdravstveni tehnik, je imela na dan 1.8.2008 █delovne dobe. 

 

Na podlagi Aneksa k pogodbi o zaposlitvi, št. 0303-310/1-06 z dne 6.4.2006 je bila javna 

uslužbenka zaposlena za nedoločen čas na delovnem mestu Tehnik zdravstvene nege v int. 

ambulanti. Javni uslužbenki je bil, z upoštevanimi napredovanji, določen količnik 3,10.  

 

Za navedeno delovno mesto je bil določen količnik 2,50 in naslednji dodatki iz KPZSV: 0,15 

količnika (76. člen), 0,96 količnika (89.b člen), 0,10 količnika (89.c člen) in 0,18 količnika (2. člen 

aneksa). 

 

Zaradi prehoda na nov plačni sistem sta javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice 1.8.2008 

sklenila Aneks k pogodbi o zaposlitvi, št. 000736, zaradi uvrstitve delovnega mesta E035018 

Srednja medicinska sestra v operacijski sobi v plačni razred. Delovno mesto E035018 Srednja 

medicinska sestra v operacijski sobi je uvrščeno v 22. plačni razred. Javni uslužbenki je bil s 

prevedbo določen prevedeni 19. plačni razred delovnega mesta, prevedeni plačni razred javne 

uslužbenke, povečan za vrednost v višini nesorazmerja nad štirimi plačnimi razredi (korekcijska 

osnovna plača) v višini 23. plačnega razreda in v skladu z ZSPJS določen 27. plačni razred 

javne uslužbenke. Javna uslužbenka je odpravljala nesorazmerje med 23. in 27. plačnim 

razredom.  

 

1.14.1 Napredovanje javne uslužbenke 

 

Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice sta 10.11.2008 sklenila Aneks 2 k pogodbi o 

zaposlitvi, na podlagi katerega je javna uslužbenka s 1.10.2008 napredovala za 1 plačni razred, 

v 28. plačni razred in odpravljala nesorazmerje med 24. in 28. plačnim razredom. 

 

1.14.2 Premestitev javne uslužbenke 

 

Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice sta 8.9.2010 sklenila novo Pogodbo o zaposlitvi, 

št. 0303-1237/2010/1 na podlagi katere je bila javna uslužbenka s 1.10.2010 premeščena na 

delovno mesto E035012 Srednja medicinska sestra v intenzivni negi. Delovno mesto E035012 

Srednja medicinska sestra v intenzivni negi je uvrščeno v 21. plačni razred. Javna uslužbenka 

je bila uvrščena v 27. plačni razred in je odpravljala nesorazmerje med 23. in 27. plačnim 

razredom. 

 

Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice sta 9.2.2012 sklenila Aneks k pogodbi o 

zaposlitvi, št. 0303-281/2012/1 na podlagi katere je bila javna uslužbenka s 1.2.2012 

premeščena na delovno mesto E035008 Srednja medicinska sestra s specialnimi znanji. 

Delovno mesto E035008 Srednja medicinska sestra s specialnimi znanji je uvrščeno v 21. 

plačni razred. Javna uslužbenka je bila uvrščena v 27. plačni razred in je odpravljala 

nesorazmerje med 23. in 27. plačnim razredom. 

 

Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice sta 27.1.2014 sklenila novo Pogodbo o zaposlitvi, 

št. 0303-100/2014/1 na podlagi katere je bila javna uslužbenka od 17.1.2014 dalje premeščena 

na delovno mesto E037021 Diplomirana medicinska sestra v negovalni enoti. Delovno mesto 

E037021 Diplomirana medicinska sestra v negovalni enoti je uvrščeno v 30. plačni razred. 

Javna uslužbenka je bila uvrščena v 30. plačni razred. 

 

1.14.3 Plačilne liste javne uslužbenke 

 

Iz plačilnih list je razvidno, da: 
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 je bila pri plači za junij 2011 na delovnem mestu E035012 Srednja medicinska sestra v 

intenzivni negi uvrščena v 27. plačni razred in odpravljala nesorazmerje med 23. in 27. 

plačnim razredom, 

 je bila pri plači za junij 2012, junij 2013 in december 2013 na delovnem mestu E035008 

Srednja medicinska sestra s specialnimi znanji uvrščena v 27. plačni razred. 

 

1.14.4 Ugotovitve inšpektorja 

 

Pred prevedbo sta bila nepravilno določena dodatek delovnega mesta iz 89.b člena KPZSV in 

korekcijski dodatek (2. člen aneksa). Dodatek iz 89.b člena KPZSV za količnik 2,50 je znašal 

0,78 količnika in ne 0,96 količnika, korekcijski dodatek (2. člen aneksa) pa 0,13 količnika in ne 

0,18 količnika, vendar nepravilna uporaba dodatkov ni imela za posledico nepravilne prevedbe 

javne uslužbenke in uvrstitve javne uslužbenke ob prehodu na nov plačni sistem, zato inšpektor 

v tem delu ne odreja popravljalnih ukrepov. 

 

 

2 Nadzor nad določitvijo plače javnih uslužbencev, zaposlenih po uveljavitvi ZSPJS 

 

Inšpektor je zaradi nadzora nad določitvijo plačnega razreda ob zaposlitvi javnih uslužbencev 

po uveljavitvi ZSPJS pregledal dokumentacijo za novo zaposlene javne uslužbence, ki so se 

zaposlil po 1.8.2008. Pregledal je določitev plačnih razredov in določitev odprave nesorazmerij. 

Poleg nadzora nad določitvijo plačnega razreda je opravil tudi nadzor nad vodenjem postopkov 

ocenjevanja delovnih in strokovnih kvalitet in morebitnih postopkov napredovanj. 

 

 

2.1 █. 

 

█., je imel na dan 1.6.2012 █delovne dobe. 

 

Na podlagi Pogodbe o zaposlitvi, št. 0303-694/2011/3 z dne 19.7.2011, je bil javni uslužbenec 

zaposlen za nedoločen čas od 30.7.2011 dalje na delovnem mestu E018014 Zdravnik specialist 

V/VI PPD1. Delovno mesto E018014 Zdravnik specialist V/VI PPD1 je uvrščeno v 50. plačni 

razred. Javnemu uslužbencu je bil s pogodbo določen prevedeni 41. plačni razred delovnega 

mesta in prevedeni 46. plačni razred javnega uslužbenca in v skladu z ZSPJS določen 50. 

plačni razred javnega uslužbenca. Javni uslužbenec je odpravljal nesorazmerje med 46. in 50. 

plačnim razredom.  

 

2.1.1 Plačilne liste javnega uslužbenca 

 

Iz plačilnih list je razvidno: 

 da je bil pri plači za junij 2012 na delovnem mestu E018014 Zdravnik specialist V/VI PPD1 

uvrščen v 53. plačni razred, 

 da je bil pri plači za junij 2013 in december 2013 na delovnem mestu E018014 Zdravnik 

specialist V/VI PPD1 uvrščen v 53. plačni razred. 

 

Na vprašanje, kje je imela podlago, da je javnemu uslužbencu izplačevala plačo za 53. plačni 

razred, je SB Jesenice posredovala naslednje pojasnilo: 

 

Pojasnilo SB Jesenice 

 

SB Jesenice je pojasnila, da je imel javni uslužbenec ustrezna dokazila o napredovanju, ni pa 

imel ustrezne pogodbe o zaposlitvi z doseženimi napredovanji. To nepravilnost so odpravili s 

podpisom nove Pogodbe o zaposlitvi z uvrstitvijo v 53. plačni razred. 
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SB Jesenice je ob nadzoru predložila novo Pogodbo o zaposlitvi, št. 0303-835/2014/1 z dne 

6.9.2014, v kateri sta ugotovila, da je javni uslužbenec od 1.8.2014 na delovnem mestu 

E018014 Zdravnik specialist V/VI PPD1 uvrščen v 53. plačni razred. 

 

2.1.2 Ugotovitve inšpektorja 

 

Ker je SB Jesenice že pred zaključkom inšpekcijskega nadzora z javnim uslužbencem sklenila 

novo pogodbo o zaposlitvi, s katero je javnemu uslužbencu določila plačo v skladu s predpisi, 

inšpektor ne odreja popravljalnih ukrepov. 

 

 

3 Nadzor nad izplačili dela v dežurstvu 

 

Za potrebe inšpekcijskega nadzora je SB Jesenice posredovala Pravilnik o organizaciji 

neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici Jesenice, št. 0302-28/2010/1 z dne 

29.12.2010, s katerim je določila delovna mesta na katerih se opravlja dežurstvo, soglasje k 

določitvi delovnih mest na katerih se opravlja dežurstvo in plačilne liste, kjer je bilo obračunano 

delo v dežurstvu. 

 

Inšpektor je preveril pravilnost izplačil dela v dežurstvu pri vseh 30. javnih uslužbencih, ki so bili 

predmet nadzora že v predhodnih poglavjih. 

 

V skladu s 43., 44. in 45. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor (Ur. list RS, št. 57/08, 

86/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 8/10 Odl.US:U-I-244/08-14, 31/10, 83/10, 89/10, 

59/11, 6/12, 40/12, 22/13, 46/13; v nadaljevanju: KPJS) pripada javnemu uslužbencu:  

 dodatek za delo preko polnega delovnega časa, ki znaša 30% urne postavke osnovne 

plače javnega uslužbenca (dodatek se obračunava le za čas, ko javni uslužbenec dela 

preko polnega delovnega časa), 

 dodatek za delo ponoči, ki znaša 30% urne postavke osnovne plače javnega 

uslužbenca (dodatek se obračunava le za čas, ko javni uslužbenec dela ponoči), 

 dodatek za delo v nedeljo znaša 75% urne postavke osnovne plače javnega 

uslužbenca, 

 dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan znaša 90% urne 

postavke osnovne plače javnega uslužbenca (dodatki se obračunavajo le za čas, ko 

javni uslužbenec dela v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan, 

dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela 

prost dan, se med seboj izključujeta). 

 

V skladu s 46. členom KPJS pripada javnemu uslužbencu dodatek za čas stalne pripravljenosti 

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

šteje v delovni čas. 

 

V skladu z 48. členom KPJS se čas dežurstva šteje v delovni čas. Za čas dežurstva, ki presega 

polni delovni čas, pripada javnemu uslužbencu dodatek za delo preko polnega delovnega časa. 

 

V skladu s šestim odstavkom 32. člena
1
 ZSPJS-N javnemu uslužbencu v času dežurstva 

pripada plačilo v višini vrednosti plačnega razreda, v katerega je uvrščeno delovno mesto, na 

katerem se opravlja dežurstvo. Vrednost plačnega razreda iz prejšnjega stavka je tudi osnova 

za obračun dodatkov, ki mu v času dežurstva pripadajo v skladu s tem zakonom in KPJS. V 

času dežurstva pripada javnim uslužbencem dodatek za delo preko polnega delovnega časa v 

                                                      
1
 Določba se je začela uporabljati s 1.1.2011. 
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višini, določeni s KPJS in ostali dodatki za delo v delovnem času, ki je zanje manj ugoden, ki pa 

se v času dežurstva izplačujejo v višini 50% višine, ki je za te dodatke določena v KPJS. 

 

V skladu s 6. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-

ZPacP, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13; v nadaljevanju: ZZDej) mora biti 

javna zdravstvena služba organizirana tako, da je vsem prebivalcem Republike Slovenije 

zagotovljena vedno dostopna nujna medicinska pomoč, vključno z nujnimi reševalnimi prevozi 

in preskrbo z nujnimi zdravili, čimprej in čimbliže njihovemu nastanku in med transportom. 

 

V skladu z drugim odstavkom 53. člena ZZDej morajo zdravstveni zavodi, ki opravljajo javno 
zdravstveno službo, glede na naravo dejavnosti zagotoviti stalno dostopno nujno medicinsko 
pomoč, ki se v skladu s tretjim odstavkom tega člena zagotavlja s polnim delovnim časom, 
dežurstvom, pripravljenostjo ali kombinacijami teh oblik dela. 

 
V skladu s 3. členom Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur. 
list RS, št. 94/10) se neprekinjeno zdravstveno varstvo (v nadaljevanju: NZV) in neprekinjena 
nujna medicinska pomoč (v nadaljevanju: NNMP) zagotavljata v eni od naslednjih oblik dela ali 
njihovimi kombinacijami: 

 polni delovni čas (eno ali več izmensko delo, neenakomerno razporejen delovni čas), 

 dežurstvo, 

 stalna pripravljenost, 

 delo preko polnega delovnega časa, 

 dopolnilno delo. 
 
Oblike dela, v katerih se zagotavlja NNMP, so v skladu s prvim odstavkom 4. člena Pravilnika o 
organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva, določene na podlagi naslednjih meril: 

 število opravljenih diagnostičnih, negovalnih in terapevtskih postopkov za ambulantne 
paciente, 

 število opravljenih diagnostičnih, negovalnih in terapevtskih postopkov za 
hospitalizirane paciente, 

 povprečni čas, potreben za prihod na mesto nujnega dogodka in vrnitev na sedež 
izvajalca NNMP. 

 
Četrti odstavek 4. člena Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva določa, 
da izvajalec NNMP na podlagi meril iz prvega odstavka tega člena najmanj enkrat letno, za 
preteklo trimesečno obdobje, analizira podatke za posameznega zdravstvenega delavca s 
posameznega strokovnega področja, in sicer za določeno dnevno obdobje: 

 v rednem delovnem času na delavnik (običajna delovna obremenjenost zdravstvenega 
delavca), 

 v času izvajanja NNMP (obremenjenost zdravstvenega delavca v času izvajanja 
NNMP). 

 
Kadar se na podlagi analize ugotovi, da obremenjenost zdravstvenega delavca v času NNMP 
presega 60% običajne delovne obremenitve, s v skladu s 5. členom Pravilnika o organizaciji 
neprekinjenega zdravstvenega varstva organizira izmensko delo. 
 
Kadar se na podlagi analize ugotovi, da obremenjenost obsega od 25 do 60%, se na podlagi 6. 
člena Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva organizira dežurstvo. 
 
Kadar se na podlagi analize ugotovi, da je obremenjenost manjša od 25%, se v skladu s 7. 
členom Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva organizira stalna 
pripravljenost. 
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3.1 Določitev dežurnih delovnih mest 

 

Dežurna delovna mesta je SB Jesenice določila s Pravilnikom o organizaciji neprekinjenega 

zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici Jesenice, št. 0302-28/2010/1 z dne 29.12.2010. Ta 

dežurna delovna mesta so: 

 

Oddelek Dežurno delovno mesto PR
2
  Št. Trajanje 

dež. od 

pon-pet 

Trajanje 

dež. 

(vikend, 

praznik) 

Kirurška služba      

Zdravnik specializant E017015 Zdravnik specializant III PPD3 43 1 10 ur 12 ali 24 ur 

Zdravnik specialist E018014 Zdravnik specialist V/VI PPD1 50 1 10 ur 12 ali 24 ur 

DMS
3
 - OP med.sestr. E037029 Dipl.med. sestra v urgentni dejavnosti 32 2 10 ur 12 ur 

DMS E037029 Dipl.med. sestra v urgentni dejavnosti 32 1 10 ur 12 ur 

Internistična služba      

Zdravnik specializant E017015 Zdravnik specializant III PPD3 43 1 10 ur 12 ali 24 ur 

Zdravnik specialist E018014 Zdravnik specialist V/VI PPD1 50 1 10 ur 12 ali 24 ur 

DMS E037029 Dipl.med. sestra v urgentni dejavnosti 32 1 10 ur 12 ur 

DMS na dializi E037017 Dipl.med. sestra v dializi 32 1 10 ur 12 ur 

SMS
4
 na dializi E035026 Sr.med. sestra v urgentni dejavnosti 22 1 10 ur 12 ur 

Anesteziološko 

reanimacijska služba 

     

Zdravnik specializant E017015 Zdravnik specializant III PPD3 43 1 10 ur 12 ali 24 ur 

DMS na anasteziji E037029 Dipl.med. sestra v urgentni dejavnosti 32 1 10 ur 12 ur 

Ginekološko 

porodniška služba 

     

Zdravnik specializant E017015 Zdravnik specializant III PPD3 43 1 10 ur 12 ali 24 ur 

Zdravnik specialist E018014 Zdravnik specialist V/VI PPD1 50 1 10 ur 12 ali 24 ur 

DMS E037029 Dipl.med. sestra v urgentni dejavnosti 32 0,5 10 ur 12 ur 

Pediatrična služba      

Zdravnik specializant E017015 Zdravnik specializant III PPD3 43 1 10 ur 12 ali 24 ur 

Zdravnik specialist E018014 Zdravnik specialist V/VI PPD1 50 1 10 ur 12 ali 24 ur 

DMS E037029 Dipl.med. sestra v urgentni dejavnosti 32 0,5 10 ur 12 ur 

Oddelek za radiolog.      

Dipl.radiološki inženir E047054 Radiološki Inženir I 34 1  12 ur 

Oddelek za laborator. 

diagnostiko 

     

Zdravstveni sodelavec E047031 Inženir laboratorijske biomedicine 32 1 10 ur 12 ur 

Laboratorijski tehnik E045005 Laboratorijski tehnik 22 1 10 ur 12 ur 

 

 

SB Jesenice je kot podlago za plačilo dežurstev posredovala le podatke o obremenitvah v letu 

2011, in sicer za mesece januar, februar in marec: 

 

 

Obremenitve v letu 2011 (Kirurška služba, Operacijski blok – zdravniki) 

 

 

                                                      
2
 PR – plačni razred. 

3
 DMS – diplomirana medicinska sestra. 

4
 SMS – srednja medicinska sestra. 
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Januar 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka n.p.    

Sobota n.p.    

Nedelja in praznik n.p.    

Februar 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka 36,99%    

Sobota 59,50%    

Nedelja in praznik 58,65%    

Marec 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka 32,32%    

Sobota 53,49%    

Nedelja in praznik 50,74%    

 

 

Obremenitve v letu 2011 (Kirurška služba, Operacijski blok – medicinske sestre) 

 

Januar 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka n.p.    

Sobota n.p.    

Nedelja in praznik n.p.    

Februar 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka 63,10%    

Sobota 68,99%    

Nedelja in praznik 67,65%    

Marec 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka 54,77%    

Sobota 59,30%    

Nedelja in praznik 65,59%    

 

 

Obremenitve v letu 2011 (Internistična služba, Gastroenterološki oddelek – endoskopije, Center 

za hemodializo – zdravniki) 

 

Januar 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka n.p.    

Sobota n.p.    

Nedelja in praznik n.p.    

Februar 2011 
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 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka 48,01%    

Sobota 43,04%    

Nedelja in praznik 54,11%    

Marec 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka 36,63%    

Sobota 58,32%    

Nedelja in praznik 50,34%    

 

 

Obremenitve v letu 2011 (Internistična služba, Gastroenterološki oddelek – endoskopije, Center 

za hemodializo – medicinske sestre) 

 

Januar 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka n.p.    

Sobota n.p.    

Nedelja in praznik n.p.    

Februar 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka 47,75%    

Sobota 69,92%    

Nedelja in praznik 69,21%    

Marec 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka 56,24%    

Sobota 68,39%    

Nedelja in praznik 67,83%    

 

 

Obremenitve v letu 2011 (Pediatrična služba – zdravniki) 

 

Januar 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka n.p.    

Sobota n.p.    

Nedelja in praznik n.p.    

Februar 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka 27,90%    

Sobota 53,00%    

Nedelja in praznik 38,94%    

Marec 2011 

 Dežurstvo Stalna Delo preko polnega Izmensko delo 
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pripravljenost delovnega časa 

Od ponedeljka do petka 25,20%    

Sobota 36,15%    

Nedelja in praznik 29,64%    

 

 

Obremenitve v letu 2011 (Pediatrična služba – medicinske sestre) 

 

Januar 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka n.p.    

Sobota n.p.    

Nedelja in praznik n.p.    

Februar 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka 68,67%    

Sobota 65,90%    

Nedelja in praznik 68,83%    

Marec 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka 48,98%    

Sobota 55,13%    

Nedelja in praznik 57,69%    

 

 

Obremenitve v letu 2011 (Ginekološko – porodniška služba – zdravniki) 

 

Januar 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka n.p.    

Sobota n.p.    

Nedelja in praznik n.p.    

Februar 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka 25,42%    

Sobota 26,54%    

Nedelja in praznik 36,08%    

Marec 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka 25,11%    

Sobota 26,70%    

Nedelja in praznik 29,64%    

 

 

Obremenitve v letu 2011 (Ginekološko – porodniška služba – medicinske sestre) 

 

Januar 2011 
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 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka n.p.    

Sobota n.p.    

Nedelja in praznik n.p.    

Februar 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka n.p.    

Sobota n.p.    

Nedelja in praznik n.p.    

Marec 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka n.p.    

Sobota n.p.    

Nedelja in praznik n.p.    

 

 

Obremenitve v letu 2011 (Anesteziološko – reanimacijska služba – zdravniki) 

 

Januar 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka n.p.    

Sobota n.p.    

Nedelja in praznik n.p.    

Februar 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka 32,21%    

Sobota 46,08%    

Nedelja in praznik 43,60%    

Marec 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka 33,22%    

Sobota 40,02%    

Nedelja in praznik 38,09%    

 

 

Obremenitve v letu 2011 (Anesteziološko – reanimacijska služba – medicinske sestre) 

 

Januar 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka n.p.    

Sobota n.p.    

Nedelja in praznik n.p.    

Februar 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 
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Od ponedeljka do petka 16,92%    

Sobota 29,01%    

Nedelja in praznik 25,25%    

Marec 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka 19,90%    

Sobota 30,01%    

Nedelja in praznik 25,51%    

 

 

Obremenitve v letu 2011 (Oddelek za radiologijo – zdravniki) 

 

Januar 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka n.p.    

Sobota n.p.    

Nedelja in praznik n.p.    

Februar 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka  18,85%   

Sobota  13,55%   

Nedelja in praznik  8,23%   

Marec 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka  17,60%   

Sobota  14,46%   

Nedelja in praznik  9,29%   

 

 

Obremenitve v letu 2011 (Oddelek za radiologijo – radiološki inženirji) 

 

Januar 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka n.p.    

Sobota n.p.    

Nedelja in praznik n.p.    

Februar 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka 30,11%    

Sobota 37,17% 21,23%   

Nedelja in praznik 34,86% 20,70%   

Marec 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka 31,49%    

Sobota 37,23% 20,46%   
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Nedelja in praznik 35,21% 21,33%   

 

 

Obremenitve v letu 2011 (Laboratorij – medicinska biokemija) 

 

Januar 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka n.p.    

Sobota n.p.    

Nedelja in praznik n.p.    

Februar 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka 51,43%    

Sobota 53,58%    

Nedelja in praznik 54,01%    

Marec 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka 54,85%    

Sobota 55,35%    

Nedelja in praznik 56,11%    

 

 

3.2 Soglasje k določitvi dežurnih delovnih mest 

 

SB Jesenice je predložila Soglasje ministra za zdravje, št. 0100-134/2010/355 z dne 4.2.2011, s 

katerim je minister podal soglasje k določitvi delovnih mest, na katerih se opravlja dežurstvo v 

SB Jesenice, opredeljenih v Pravilniku o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v 

Splošni bolnišnici Jesenice z dne 29.12.2010. 

 

 

3.3 Evidenca opravljenih dežurstev v obdobju od 1.1.2011 do 31.12.2013 

 

SB Jesenice je predložila razporede dežurstev v letih 2011, 2012 in 2013.   

 

 

3.4 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja, da je SB Jesenice določbo četrtega odstavka 4. člena Pravilnika o 
organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur. list RS, št. 94/10), ki določa »Na podlagi 
meril iz prvega odstavka tega člena izvajalec NNMP

5
 najmanj enkrat letno, za preteklo 

trimesečno obdobje, analizira podatke za posameznega zdravstvenega delavca s 
posameznega strokovnega področja, in sicer za določeno dnevno obdobje: v rednem delovnem 
času na delavnik (običajna delovna obremenjenost zdravstvenega delavca), v času izvajanja 
NNMP (obremenjenost zdravstvenega delavca v času izvajanja NNMP)«, izvajala le v letu 2011 
in še to le za dva meseca (februar in marec), medtem ko analiz v letih 2012, 2013 in 2014 ni 
izvajala oziroma inšpektorju ni posredovala podatkov, ki bi dokazovali, da jih je izvajala.  
 
Iz pregleda obremenitev po posameznih mesecih v letu 2011 je razvidno, da v mesecih februar 
in marec povprečne obremenitve v večini primerov niso presegale 60% (razen v primerih 
Kirurški oddelek – medicinske sestre, Internistična služba – medicinske sestre, Pediatrična 

                                                      
5
 NNMP – neprekinjena nujna medicinska pomoč. 
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služba – medicinske sestre) zato SB Jesenice v letu 2011 v večini primerov ni imela podlag, da 
zagotavljanje NNMP plačuje kot delo preko polnega delovnega časa (pod oznako E v plačilnih 
listah), ampak bi moral zagotavljanje NNMP izplačevati kot dežurstvo (pod oznako O v plačilnih 
listah) oziroma bi v nekaterih primerih lahko organizirala stalno pripravljenost. 

 

Ker SB Jesenice ni predložila pregleda obremenitev po posameznih mesecih v letih 2012 in 
2013, iz katerih bi bilo razvidno, da so v navedenih trimesečjih povprečne obremenitve 
presegale 60%, ni izkazala podlag, da lahko zagotavljanje NNMP v celoti plačuje kot delo preko 
polnega delovnega časa (pod oznako E v plačilnih listah). SB Jesenice bi lahko zagotavljanje 
NNMP izplačevala kot delo preko polnega delovnega časa le v primerih, ko bi izkazala 
obremenitve višje od 60%, v ostalih primerih pa bi morala zagotavljanje NNMP izplačevati kot 
dežurstvo (pod oznako O v plačilnih listah) oziroma v primerih, ko bi bile obremenitve nižje od 
25% organizirati stalno pripravljenost. 

 

 

3.5 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorju: 

 da javnim uslužbencem, ki so zagotavljali NNMP izplača plačo v skladu s predpisi 

(ZSPJS-N in Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva), kot to 

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

členom ZSPJS. 

 

 

4 Nadzor nad izplačili v dežurstvu 

 

V okviru inšpekcijskega nadzora je inšpektor pregledal izplačila plač za naslednje mesece: junij 

2011, junij 2012, junij 2013 in december 2013. 

 

Inšpektor ugotavlja, da je bila glavnina izplačil za zagotavljanje NNMP izplačana pod oznako E 

– delo preko polnega delovnega časa, ne glede na analizo podatkov, ki jih določa četrti 

odstavek 4. člena Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur. list RS, 

št. 94/10). 

 

 

4.1 █. 

 

4.1.1 Določitev plače v času dežurstva 

 

Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na katerem 

delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni razred je uvrščeno 

to delovno mesto.   

 

4.1.2 Plačilne liste 

 

Junij 2011 
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 169,05 167,13   3.935,57  

B050  6,95 6,87   171,41  

  Skupaj ure 176,00 174,00   4.106,98  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /17,80/  7,00 26,43  

C130 Dodatek za čas stalne pripravljenosti /52,65/  20,00 223,35  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /8,06/  10,00 17,10  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 5,00 5,00 130 144,52  
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Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

E011 Nadure  17,00 17,00 130 491,38  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 22,00 22,00 160 775,88  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 14,00 14,00 205 627,38  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00 2,00 235 102,36  

PPZ Prost. dodatno pokojninsko zavarovanje    -211,08  

  Nadure in dodatki 60,00 60,00   2.441,05  

  SKUPAJ 236,00 234,00   6.548,03  

       

Junij 2012      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 128,00 132,57   2.901,08  

B010 Državni praznik 8,00 8,29  193,15  

B020  32,00 33,14  772,58  

  Skupaj ure 168,00 174,00   3.866,81  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /14,00/  7,00 20,62  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /2,26/  75,00 35,67  

C130 Dodatek za čas stalne pripravljenosti /48,00/  20,00 202,00  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /2,26/  10,00 4,76  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 29,90 29,90 130 859,41  

E011 Nadure  15,50 15,50 130 445,52  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 12,00 12,00 160 420,67  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 4,00 4,00 205 178,11  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 12,00 12,00 235 610,05  

PPZ Prost. dodatno pokojninsko zavarovanje    -211,11  

  Nadure in dodatki 73,40 73,40   2.754,94  

  SKUPAJ 241,40 247,40   6.621,75  

              

Junij 2013           

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 112,12 121,93   2.573,92  

B010 Državni praznik 8,00 8,70  196,24  

B020  32,00 34,80  784,96  

B050  7,88 8,57   193,30  

  Skupaj ure 160,00 174,00   3.748,42  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /27,53/  7,00 39,18  

C130 Dodatek za čas stalne pripravljenosti /72,00/  20,00 292,74  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 5,00 5,00 130 139,18  

E011 Nadure  23,00 23,00 130 640,24  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 22,00 22,00 160 746,57  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 14,00 14,00 205 603,16  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00 2,00 235 98,37  

PPZ Prost. dodatno pokojninsko zavarovanje    -211,11  

  Nadure in dodatki 66,00 66,00   2.524,73  

  SKUPAJ 226,00 240,00   6.273,15  

       

December 2013      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 136,00 134,45   2.947,27  

B010 Državni praznik 16,00 15,82  438,82  

B020  24,00 23,73  658,23  

  Skupaj ure 176,00 174,00   4.044,32  
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Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

C010 Položajni dodatek   5,00 147,36  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C031 Dodatek za mentorstvo    150,70  

C080 Dodatek za izmensko delo /22,00/  7,00 33,76  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /1,00/  75,00 16,44  

C130 Dodatek za čas stalne pripravljenosti /39,05/  20,00 171,20  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /1,00/  10,00 2,19  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 16,86 16,86 130 524,54  

E011 Nadure  11,00 11,00 130 342,23  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 12,00 12,00 160 452,24  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 2,00 2,00 205 95,10  

E031 Delo (praznik) preko polnega delovnega časa 1,00 1,00 220 50,85  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 6,00 6,00 235 324,77  

E041 Delo (praz. nočno) preko pol. delovnega časa 6,00 6,00 250 344,50  

PPZ Prost. dodatno pokojninsko zavarovanje    -211,09  

  Nadure in dodatki 54,86 54,86   2.649,04  

  SKUPAJ 230,86 228,86   6.693,36  

 

4.1.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja naslednji nepravilnosti: 

 da javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na 

katerem delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni 

razred je uvrščeno to delovno mesto, čeprav je SB Jesenice v Pravilniku o organizaciji 

neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici Jesenice, št. 0302-28/2010/1 z 

dne 29.12.2010 določila dežurna delovna mesta, zato so bila vsa izplačila za zagotavljanje 

NNMP obračunana od plačnega razreda javne uslužbenke in ne od plačnega razreda 

dežurnega delovnega mesta, 

 da so bila izplačila za zagotavljanje NNMP izplačana pod oznako E – delo preko polnega 

delovnega časa, ne glede na analizo podatkov, ki jih določa četrti odstavek 4. člena 

Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur. list RS, št. 94/10). 

 

4.1.4 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorju: 

 da javni uslužbenki (za delo v dežurstvu) izda individualni akt, ki javni uslužbenki 

zagotovi pravice v obsegu, kot so določene z zakonom in na njegovi podlagi izdanih 

izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca, 

 da javni uslužbenki (za zagotavljanje NNMP) izplača plačo v skladu s predpisi, kot to 

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

členom ZSPJS. 

 

 

4.2 █. 

 

4.2.1 Določitev plače v času dežurstva 

 

Javni uslužbenec in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na katerem 

delovnem mestu bo javni uslužbenec opravljal dežurstvo ter v kateri plačni razred je uvrščeno to 

delovno mesto.   

 

4.2.2 Plačilne liste 
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 Junij 2011 
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 141,78 140,17   3.215,70  

A011  18,22 18,01  413,25  

B020  16,00 15,82  465,36  

  Skupaj ure 176,00 174,00   4.094,31  

C010 Položajni dodatek   5,00 181,45  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C031 Dodatek za mentorstvo    155,73  

C080 Dodatek za izmensko delo /9,96/  7,00 16,00  

C130 Dodatek za čas stalne pripravljenosti /28,50/  20,00 130,77  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 11,13 11,13 130 373,36  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 14,00 14,00 160 566,01  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 13,75 13,75 205 697,83  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00 2,00 235 115,27  

PPZ Prost. dodatno pokojninsko zavarovanje    -211,10  

  Nadure in dodatki 40,88 40,88   2.432,50  

  SKUPAJ 216,88 214,88   6.526,81  

       

Junij 2012      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 134,36 139,16   3.167,06  

A011  25,64 26,56  604,37  

B010 Državni praznik 8,00 8,29  220,47  

  Skupaj ure 168,00 174,00   3.991,90  

C010 Položajni dodatek   5,00 188,57  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo   7,00 14,55  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 2,00 2,00 130 66,72  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 8,00 8,00 160 321,44  

PPZ Prost. dodatno pokojninsko zavarovanje    -211,09  

  Nadure in dodatki 10,00 10,00   815,80  

  SKUPAJ 178,00 184,00   4.807,70  

              

Junij 2013           

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 71,38 77,63   1.701,62  

A011  8,62 9,37  205,49  

B010 Državni praznik 8,00 8,70  223,70  

B020  40,00 43,50  1.118,49  

B021  32,00 34,80   894,79  

  Skupaj ure 160,00 174,00   4.144,09  

C010 Položajni dodatek   5,00 95,35  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /10,43/  7,00 16,00  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 2,00 2,00 130 64,39  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 8,00 8,00 160 310,18  

PPZ Prost. dodatno pokojninsko zavarovanje    -211,12  

  Nadure in dodatki 10,00 10,00   501,36  

  SKUPAJ 170,00 184,00   4.645,45  

       

December 2013      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 
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Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 140,56 138,96   3.046,11  

A011  19,44 19,22  421,29  

B010 Državni praznik 16,00 15,82  407,78  

  Skupaj ure 176,00 174,00   3.875,18  

C010 Položajni dodatek   5,00 173,37  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo   7,00 17,65  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /1,00/  75,00 16,44  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /1,00/  10,00 2,19  

PPZ Prost. dodatno pokojninsko zavarovanje    -211,10  

  Nadure in dodatki 0,00 0,00   421,92  

  SKUPAJ 176,00 174,00   4.297,10  

 

4.2.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja naslednji nepravilnosti: 

 da javni uslužbenec in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na 

katerem delovnem mestu bo javni uslužbenec opravljal dežurstvo ter v kateri plačni razred 

je uvrščeno to delovno mesto, čeprav je SB Jesenice v Pravilniku o organizaciji 

neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici Jesenice, št. 0302-28/2010/1 z 

dne 29.12.2010 določila dežurna delovna mesta, zato so bila vsa izplačila za zagotavljanje 

NNMP obračunana od plačnega razreda javnega uslužbenca in ne od plačnega razreda 

dežurnega delovnega mesta, 

 da so bila izplačila za zagotavljanje NNMP izplačana pod oznako E – delo preko polnega 

delovnega časa, ne glede na analizo podatkov, ki jih določa četrti odstavek 4. člena 

Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur. list RS, št. 94/10). 

 

4.2.4 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorju: 

 da javnemu uslužbencu (za delo v dežurstvu) izda individualni akt, ki javnemu 

uslužbencu zagotovi pravice v obsegu, kot so določene z zakonom in na njegovi 

podlagi izdanih izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov 

delodajalca, 

 da javnemu uslužbencu (za zagotavljanje NNMP) izplača plačo v skladu s predpisi, 

kot to določa peti odstavek 3. člena ZSPJS in da nezakonitost odpravi v skladu s 3.a 

členom ZSPJS. 

 

 

4.3 █. 

 

4.3.1 Določitev plače v času dežurstva 

 

Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na katerem 

delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni razred je uvrščeno 

to delovno mesto.   

 

4.3.2 Plačilne liste 

 

 Junij 2011 
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 128,00 126,55   2.791,50  
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Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

B021  48,00 47,45  1.173,43  

  Skupaj ure 176,00 174,00   3.964,93  

C010 Položajni dodatek   5,00 139,58  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo   7,00 9,26  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 4,00 4,00 130 124,65  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 20,00 20,00 160 755,63  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 28,00 28,00 205 1.335,82  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 4,00 4,00 235 217,30  

  Nadure in dodatki 56,00 56,00   2.752,36  

  SKUPAJ 232,00 230,00   6.717,29  

       

Junij 2012      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 121,50 125,84   2.753,78  

B010 Državni praznik 8,00 8,29  202,91  

B021  24,00 24,86  608,72  

B050  14,50 15,02   367,77  

  Skupaj ure 168,00 174,00   3.933,18  

C010 Položajni dodatek   5,00 137,69  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo   7,00 18,38  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 5,00 5,00 130 154,93  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 22,00 22,00 160 826,14  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 14,00 14,00 205 663,59  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00 2,00 235 107,93  

  Nadure in dodatki 43,00 43,00   2.085,56  

  SKUPAJ 211,00 217,00   6.018,74  

              

Junij 2013           

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 104,00 113,10   2.387,48  

B010 Državni praznik 8,00 8,70  206,57  

B021  48,00 52,20  1.239,42  

  Skupaj ure 160,00 174,00   3.833,47  

C010 Položajni dodatek   5,00 119,38  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo   7,00 26,60  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 7,00 7,00 130 209,73  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 30,00 30,00 160 1.088,82  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 14,00 14,00 205 641,11  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00 2,00 235 104,26  

  Nadure in dodatki 53,00 53,00   2.351,15  

  SKUPAJ 213,00 227,00   6.184,62  

       

December 2013      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 136,00 134,45   2.838,31  

B010 Državni praznik 16,00 15,82  413,22  

B020 Letni dopust 24,00 23,73  619,83  

  Skupaj ure 176,00 174,00   3.871,36  

C010 Položajni dodatek   5,00 141,92  

C020 Dodatek za delovno dobo      
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Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

C031 Dodatek za mentorstvo    61,28  

C080 Dodatek za izmensko delo   7,00 17,73  

C111 Dodatek za delo na praznik /2,00/  90,00 38,00  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /6,48/  10,00 13,68  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 5,00 5,00 130 149,80  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 22,00 22,00 160 798,45  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 14,00 14,00 205 641,11  

E031 Delo (praznik) preko polnega delovnega časa 15,00 15,00 220 734,38  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00 2,00 235 104,26  

E041 Delo (praz. nočno) preko pol. delovnega časa 8,00 8,00 250 442,33  

  Nadure in dodatki 66,00 66,00   3.339,64  

  SKUPAJ 242,00 240,00   7.211,00  

 

4.3.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja naslednji nepravilnosti: 

 da javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na 

katerem delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni 

razred je uvrščeno to delovno mesto, čeprav je SB Jesenice v Pravilniku o organizaciji 

neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici Jesenice, št. 0302-28/2010/1 z 

dne 29.12.2010 določila dežurna delovna mesta, zato so bila vsa izplačila za zagotavljanje 

NNMP obračunana od plačnega razreda javne uslužbenke in ne od plačnega razreda 

dežurnega delovnega mesta, 

 da so bila izplačila za zagotavljanje NNMP izplačana pod oznako E – delo preko polnega 

delovnega časa, ne glede na analizo podatkov, ki jih določa četrti odstavek 4. člena 

Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur. list RS, št. 94/10). 

 

4.3.4 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorju: 

 da javni uslužbenki (za delo v dežurstvu) izda individualni akt, ki javni uslužbenki 

zagotovi pravice v obsegu, kot so določene z zakonom in na njegovi podlagi izdanih 

izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca, 

 da javni uslužbenki (za zagotavljanje NNMP) izplača plačo v skladu s predpisi, kot to 

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

členom ZSPJS. 

 

 

4.4 █. 

 

4.4.1 Določitev plače v času dežurstva 

 

Javni uslužbenec in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na katerem 

delovnem mestu bo javni uslužbenec opravljal dežurstvo ter v kateri plačni razred je uvrščeno to 

delovno mesto.   

 

4.4.2 Plačilne liste 

 

 Junij 2011 
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 160,00 158,18   3.102,06  

B020  16,00 15,82  362,56  
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Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

  Skupaj ure 176,00 174,00   3.464,62  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /19,25/  7,00 26,43  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /1,25/  75,00 18,39  

C130 Dodatek za čas stalne pripravljenosti /40,96/  20,00 160,65  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /6,03/  10,00 11,83  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 6,00 6,00 130 159,17  

E011 Nadure  18,00 18,00 130 477,53  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 24,00 24,00 160 777,91  

PPZ Prost. dodatno pokojninsko zavarovanje    -183,85  

  Nadure in dodatki 48,00 48,00   1.604,00  

  SKUPAJ 224,00 222,00   5.068,62  

       

Junij 2012      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 120,00 124,29   2.417,84  

B010 Državni praznik 8,00 8,29  189,67  

B020  40,00 41,43  948,34  

  Skupaj ure 168,00 174,00   3.555,85  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /2,16/  7,00 2,94  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /2,16/  75,00 31,52  

C130 Dodatek za čas stalne pripravljenosti /64,00/  20,00 249,01  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /17,26/  10,00 33,58  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 4,00 4,00 130 105,54  

E011 Nadure  15,00 15,00 130 395,72  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 12,00 12,00 160 386,63  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 14,00 14,00 205 573,62  

E031 Delo (praznik) preko polnega delovnega časa 14,00 14,00 220 614,47  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00 2,00 235 93,61  

E041 Delo (praz. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00 2,00 250 99,45  

PPZ Prost. dodatno pokojninsko zavarovanje    -211,07  

  Nadure in dodatki 63,00 63,00   2.504,55  

  SKUPAJ 231,00 237,00   6.060,40  

              

Junij 2013           

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 48,00 52,20   984,15  

B010 Državni praznik 8,00 8,70  199,61  

B020  104,00 113,10  2.594,86  

  Skupaj ure 160,00 174,00   3.778,62  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /11,48/  7,00 15,15  

C130 Dodatek za čas stalne pripravljenosti /40,00/  20,00 150,83  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /3,80/  10,00 7,16  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 2,00 2,00 130 51,26  

E011 Nadure  4,00 4,00 130 102,51  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 8,00 8,00 160 250,29  

PPZ Prost. dodatno pokojninsko zavarovanje    -154,41  

  Nadure in dodatki 14,00 14,00   478,76  

  SKUPAJ 174,00 188,00   4.257,38  

       

December 2013      
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Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 120,00 118,64   2.236,68  

B010 Državni praznik 16,00 15,82  367,08  

B020  40,00 39,55  917,69  

  Skupaj ure 176,00 174,00   3.521,45  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C031 Dodatek za mentorstvo    150,70  

C080 Dodatek za izmensko delo /9,65/  7,00 12,74  

C130 Dodatek za čas stalne pripravljenosti /80,00/  20,00 301,65  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 2,00 2,00 130 51,26  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 8,00 8,00 160 250,29  

PPZ Prost. dodatno pokojninsko zavarovanje    -154,74  

  Nadure in dodatki 10,00 10,00   744,76  

  SKUPAJ 186,00 184,00   4.266,21  

 

4.4.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja naslednji nepravilnosti: 

 da javni uslužbenec in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na 

katerem delovnem mestu bo javni uslužbenec opravljal dežurstvo ter v kateri plačni razred 

je uvrščeno to delovno mesto, čeprav je SB Jesenice v Pravilniku o organizaciji 

neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici Jesenice, št. 0302-28/2010/1 z 

dne 29.12.2010 določila dežurna delovna mesta, zato so bila vsa izplačila za zagotavljanje 

NNMP obračunana od plačnega razreda javnega uslužbenca in ne od plačnega razreda 

dežurnega delovnega mesta, 

 da so bila izplačila za zagotavljanje NNMP izplačana pod oznako E – delo preko polnega 

delovnega časa, ne glede na analizo podatkov, ki jih določa četrti odstavek 4. člena 

Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur. list RS, št. 94/10). 

 

4.4.4 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorju: 

 da javnemu uslužbencu (za delo v dežurstvu) izda individualni akt, ki javnemu 

uslužbencu zagotovi pravice v obsegu, kot so določene z zakonom in na njegovi 

podlagi izdanih izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov 

delodajalca, 

 da javnemu uslužbencu (za zagotavljanje NNMP) izplača plačo v skladu s predpisi, 

kot to določa peti odstavek 3. člena ZSPJS in da nezakonitost odpravi v skladu s 3.a 

členom ZSPJS. 

 

 

4.5 █. 

 

4.5.1 Določitev plače v času dežurstva 

 

Javni uslužbenec in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na katerem 

delovnem mestu bo javni uslužbenec opravljal dežurstvo ter v kateri plačni razred je uvrščeno to 

delovno mesto.   

 

4.5.2 Plačilne liste 

 

 Junij 2012 
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Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 120,00 124,29   2.417,88  

B010 Državni praznik 8,00 8,29  189,13  

B020  40,00 41,43  945,63  

  Skupaj ure 168,00 174,00   3.552,64  

C020 Dodatek za delovno dobo   3,63 87,77  

C080 Dodatek za izmensko delo /28,58/  7,00 38,92  

C111 Dodatek za delo na praznik /8,95/  90,00 156,70  

C130 Dodatek za čas stalne pripravljenosti /48,00/  20,00 186,76  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /3,41/  10,00 6,63  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 8,00 8,00 130 207,97  

E011 Nadure  20,00 20,00 130 519,93  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 32,00 32,00 160 1.018,65  

  Nadure in dodatki 60,00 60,00   2.223,33  

  SKUPAJ 228,00 234,00   5.775,97  

              

Junij 2013           

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 97,05 105,54   1.989,78  

A015  6,95 7,56  142,50  

B010 Državni praznik 8,00 8,70  179,41  

B020  24,00 26,10  538,22  

B021  8,00 8,70  179,41  

H100  16,00 17,40  358,81  

  Skupaj ure 160,00 174,00   3.388,13  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /18,00/  7,00 23,76  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /1,00/  75,00 14,14  

C111 Dodatek za delo na praznik /2,66/  90,00 45,13  

C130 Dodatek za čas stalne pripravljenosti /16,00/  20,00 60,33  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /1,00/  10,00 1,89  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 18,80 18,80 130 474,81  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 20,00 20,00 160 618,24  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 2,00 2,00 205 78,79  

E031 Delo (praznik) preko polnega delovnega časa 1,00 1,00 220 42,23  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 6,00 6,00 235 270,32  

E041 Delo (praz. nočno) preko pol. delovnega časa 6,00 6,00 250 287,29  

  Nadure in dodatki 53,80 53,80   2.001,37  

  SKUPAJ 213,80 227,80   5.389,50  

       

December 2013      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 105,87 104,67   1.973,30  

A015  4,13 4,08  76,98  

B010 Državni praznik 16,00 15,82  352,12  

B020  24,00 23,73  528,19  

B050  26,00 25,70   572,20  

  Skupaj ure 176,00 174,00   3.502,79  

C010 Položajni dodatek      

C020 Dodatek za delovno dobo   4,29 87,95  

C080 Dodatek za izmensko delo /21,76/  7,00 28,72  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /1,00/  75,00 14,14  

C130 Dodatek za čas stalne pripravljenosti /40,00/  20,00 150,83  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /5,58/  10,00 10,52  
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Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

E010 Delo preko polnega delovnega časa 19,86 19,86 130 521,54  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 26,00 26,00 160 829,85  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 2,00 2,00 205 80,81  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 6,00 6,00 235 276,35  

  Nadure in dodatki 53,86 53,86   2.103,22  

  SKUPAJ 229,86 227,86   5.606,01  

 

4.5.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja naslednji nepravilnosti: 

 da javni uslužbenec in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na 

katerem delovnem mestu bo javni uslužbenec opravljal dežurstvo ter v kateri plačni razred 

je uvrščeno to delovno mesto, čeprav je SB Jesenice v Pravilniku o organizaciji 

neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici Jesenice, št. 0302-28/2010/1 z 

dne 29.12.2010 določila dežurna delovna mesta, zato so bila vsa izplačila za zagotavljanje 

NNMP obračunana od plačnega razreda javnega uslužbenca in ne od plačnega razreda 

dežurnega delovnega mesta, 

 da so bila izplačila za zagotavljanje NNMP izplačana pod oznako E – delo preko polnega 

delovnega časa, ne glede na analizo podatkov, ki jih določa četrti odstavek 4. člena 

Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur. list RS, št. 94/10). 

 

4.5.4 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorju: 

 da javnemu uslužbencu (za delo v dežurstvu) izda individualni akt, ki javnemu 

uslužbencu zagotovi pravice v obsegu, kot so določene z zakonom in na njegovi 

podlagi izdanih izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov 

delodajalca, 

 da javnemu uslužbencu (za zagotavljanje NNMP) izplača plačo v skladu s predpisi, 

kot to določa peti odstavek 3. člena ZSPJS in da nezakonitost odpravi v skladu s 3.a 

členom ZSPJS. 

 

 

4.6 . 

 

4.6.1 Določitev plače v času dežurstva 

 

Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na katerem 

delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni razred je uvrščeno 

to delovno mesto.   

 

4.6.2 Plačilne liste 

  

Junij 2013 
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 79,73 86,71   1.459,97  

A011  0,27 0,29  4,94  

B010 Državni praznik 8,00 8,70  167,34  

B021  56,00 60,90  1.171,35  

B050  16,00 17,40   334,67  

  Skupaj ure 160,00 174,00   3.138,27  

C020 Dodatek za delovno dobo      
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Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

C031 Dodatek za mentorstvo    296,38  

C080 Dodatek za izmensko delo /12,00/  7,00 14,14  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 4,00 4,00 130 90,01  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 16,00 16,00 160 440,83  

  Nadure in dodatki 20,00 20,00   894,54  

  SKUPAJ 180,00 194,00   4.032,81  

       

December 2013      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 136,00 134,45   2.263,98  

B010 Državni praznik 16,00 15,82  293,49  

B020  24,00 23,73  440,23  

  Skupaj ure 176,00 174,00   2.997,70  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C031 Dodatek za mentorstvo    150,70  

C080 Dodatek za izmensko delo /12,00/  7,00 14,14  

C111 Dodatek za delo na praznik /1,41/  90,00 21,37  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 3,00 3,00 130 67,66  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 10,00 10,00 160 276,07  

E031 Delo (praznik) preko polnega delovnega časa 17,00 17,00 220 641,08  

E041 Delo (praz. nočno) preko pol. delovnega časa 14,00 14,00 250 598,67  

  Nadure in dodatki 44,00 44,00   1.859,34  

  SKUPAJ 220,00 218,00   4.857,04  

 

4.6.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja naslednji nepravilnosti: 

 da javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na 

katerem delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni 

razred je uvrščeno to delovno mesto, čeprav je SB Jesenice v Pravilniku o organizaciji 

neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici Jesenice, št. 0302-28/2010/1 z 

dne 29.12.2010 določila dežurna delovna mesta, zato so bila vsa izplačila za zagotavljanje 

NNMP obračunana od plačnega razreda javne uslužbenke in ne od plačnega razreda 

dežurnega delovnega mesta, 

 da so bila izplačila za zagotavljanje NNMP izplačana pod oznako E – delo preko polnega 

delovnega časa, ne glede na analizo podatkov, ki jih določa četrti odstavek 4. člena 

Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur. list RS, št. 94/10). 

 

4.6.4 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorju: 

 da javni uslužbenki (za delo v dežurstvu) izda individualni akt, ki javni uslužbenki 

zagotovi pravice v obsegu, kot so določene z zakonom in na njegovi podlagi izdanih 

izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca, 

 da javni uslužbenki (za zagotavljanje NNMP) izplača plačo v skladu s predpisi, kot to 

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

členom ZSPJS. 

 

 

4.7 █. 

 

4.7.1 Določitev plače v času dežurstva 
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Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na katerem 

delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni razred je uvrščeno 

to delovno mesto.   

 

4.7.2 Plačilne liste 

  

Junij 2011 
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 149,21 147,51   2.113,80  

A011  26,79 26,49  379,52  

  Skupaj ure 176,00 174,00   2.493,32  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /22,78/  7,00 22,85  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 6,00 6,00 130 114,32  

E011 Nadure  7,00 7,00 130 133,38  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 24,00 24,00 160 560,46  

  Nadure in dodatki 37,00 37,00   905,06  

  SKUPAJ 213,00 211,00   3.398,38  

       

Junij 2012      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 96,00 99,43   1.719,60  

B010 Državni praznik 8,00 8,29  148,72  

B020  16,00 16,57  297,44  

B021  48,00 49,71  892,32  

  Skupaj ure 168,00 174,00   3.058,08  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /12,00/  7,00 14,53  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 4,00 4,00 130 92,21  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 16,00 16,00 160 451,87  

  Nadure in dodatki 20,00 20,00   615,35  

  SKUPAJ 188,00 194,00   3.673,43  

              

Junij 2013           

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 126,00 137,03   2.307,22  

B010 Državni praznik 8,00 8,70  153,38  

B020  8,00 8,70  153,38  

B050  18,00 19,58   345,10  

  Skupaj ure 160,00 174,00   2.959,08  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /15,55/  7,00 18,33  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /7,73/  10,00 13,02  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 5,00 5,00 130 112,51  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 22,00 22,00 160 606,15  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 13,80 13,80 205 484,79  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00 2,00 235 80,36  

  Nadure in dodatki 42,80 42,80   1.398,91  

  SKUPAJ 202,80 216,80   4.357,99  

       

December 2013      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 
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Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 128,00 126,55   2.130,76  

B010 Državni praznik 16,00 15,82  278,23  

B020  32,00 31,64  556,46  

  Skupaj ure 176,00 174,00   2.965,45  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /22,51/  7,00 26,53  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /2,26/  75,00 28,54  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /14,85/  10,00 25,00  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 4,00 4,00 130 90,23  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 12,00 12,00 160 331,30  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 1,00 1,00 205 35,19  

E031 Delo (praznik) preko polnega delovnega časa 1,00 1,00 220 37,71  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 6,00 6,00 235 241,42  

E041 Delo (praz. nočno) preko pol. delovnega časa 6,00 6,00 250 256,58  

  Nadure in dodatki 30,00 30,00   1.156,88  

  SKUPAJ 206,00 204,00   4.122,33  

 

4.7.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja naslednji nepravilnosti: 

 da javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na 

katerem delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni 

razred je uvrščeno to delovno mesto, čeprav je SB Jesenice v Pravilniku o organizaciji 

neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici Jesenice, št. 0302-28/2010/1 z 

dne 29.12.2010 določila dežurna delovna mesta, zato so bila vsa izplačila za zagotavljanje 

NNMP obračunana od plačnega razreda javne uslužbenke in ne od plačnega razreda 

dežurnega delovnega mesta, 

 da so bila izplačila za zagotavljanje NNMP izplačana pod oznako E – delo preko polnega 

delovnega časa, ne glede na analizo podatkov, ki jih določa četrti odstavek 4. člena 

Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur. list RS, št. 94/10). 

 

4.7.4 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorju: 

 da javni uslužbenki (za delo v dežurstvu) izda individualni akt, ki javni uslužbenki 

zagotovi pravice v obsegu, kot so določene z zakonom in na njegovi podlagi izdanih 

izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca, 

 da javni uslužbenki (za zagotavljanje NNMP) izplača plačo v skladu s predpisi, kot to 

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

členom ZSPJS. 

 

 

4.8 █. 

 

4.8.1 Določitev plače v času dežurstva 

 

Javni uslužbenec in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na katerem 

delovnem mestu bo javni uslužbenec opravljal dežurstvo ter v kateri plačni razred je uvrščeno to 

delovno mesto.   

 

4.8.2 Plačilne liste 
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Junij 2011 
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 144,00 142,36   3.019,65  

B020  24,00 23,73  621,22  

B021  8,00 7,91  207,07  

  Skupaj ure 176,00 174,00   3.847,94  

C010 Položajni dodatek   8,00 241,58  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C031 Dodatek za mentorstvo    278,29  

C080 Dodatek za izmensko delo /18,00/  7,00 26,73  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /22,43/  10,00 47,58  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 7,00 7,00 130 214,70  

E011 Nadure  17,00 17,00 130 521,42  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 30,00 30,00 160 1.111,04  

E031 Delo (praznik) preko polnega delovnega časa 14,00 14,00 220 696,66  

E041 Delo (praz. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00 2,00 250 112,25  

PPZ Prost. dodatno pokojninsko zavarovanje    -211,11  

  Nadure in dodatki 70,00 70,00   3.238,44  

  SKUPAJ 246,00 244,00   7.086,38  

       

Junij 2012      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 120,00 124,29   2.615,15  

B010 Državni praznik 8,00 8,29  223,11  

B021  40,00 41,43  1.115,53  

  Skupaj ure 168,00 174,00   3.953,79  

C010 Položajni dodatek   8,00 209,22  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C031 Dodatek za mentorstvo    434,02  

C080 Dodatek za izmensko delo /18,00/  7,00 26,51  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /8,00/  10,00 16,83  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 7,00 7,00 130 213,47  

E011 Nadure  14,00 14,00 130 426,94  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 30,00 30,00 160 1.104,26  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 14,00 14,00 205 647,88  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00 2,00 235 105,19  

PPZ Prost. dodatno pokojninsko zavarovanje    -211,09  

  Nadure in dodatki 67,00 67,00   3.154,46  

  SKUPAJ 235,00 241,00   7.108,25  

              

Junij 2013           

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 96,00 104,40   2.122,39  

B010 Državni praznik 8,00 8,70  230,96  

B021  56,00 60,90  1.616,75  

  Skupaj ure 160,00 174,00   3.970,10  

C010 Položajni dodatek   8,00 169,79  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C031 Dodatek za mentorstvo    495,28  

C080 Dodatek za izmensko delo /18,00/  7,00 25,61  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /1,00/  75,00 15,25  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /3,00/  10,00 6,10  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 20,00 20,00 130 590,60  

E011 Nadure  12,00 12,00 130 354,36  
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Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 26,00 26,00 160 926,34  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 2,00 2,00 205 89,55  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 6,00 6,00 235 305,25  

PPZ Prost. dodatno pokojninsko zavarovanje    -211,12  

  Nadure in dodatki 66,00 66,00   2.921,09  

  SKUPAJ 226,00 240,00   6.891,19  

       

December 2013      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 110,00 108,75   2.210,82  

B010 Državni praznik 16,00 15,82  400,04  

B020  40,00 39,55  1.000,11  

B050  10,00 9,89   250,03  

  Skupaj ure 176,00 174,00   3.861,00  

C010 Položajni dodatek   8,00 176,86  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C031 Dodatek za mentorstvo    273,27  

C080 Dodatek za izmensko delo /18,00/  7,00 25,61  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /1,00/  75,00 15,25  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /11,20/  10,00 22,77  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 7,00 7,00 130 207,17  

E011 Nadure  10,00 10,00 130 295,97  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 30,00 30,00 160 1.070,87  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 14,00 14,00 205 627,81  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00 2,00 235 101,89  

PPZ Prost. dodatno pokojninsko zavarovanje    -211,11  

  Nadure in dodatki 63,00 63,00   2.774,16  

  SKUPAJ 239,00 237,00   6.635,16  

 

4.8.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja naslednji nepravilnosti: 

 da javni uslužbenec in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na 

katerem delovnem mestu bo javni uslužbenec opravljal dežurstvo ter v kateri plačni razred 

je uvrščeno to delovno mesto, čeprav je SB Jesenice v Pravilniku o organizaciji 

neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici Jesenice, št. 0302-28/2010/1 z 

dne 29.12.2010 določila dežurna delovna mesta, zato so bila vsa izplačila za zagotavljanje 

NNMP obračunana od plačnega razreda javnega uslužbenca in ne od plačnega razreda 

dežurnega delovnega mesta, 

 da so bila izplačila za zagotavljanje NNMP izplačana pod oznako E – delo preko polnega 

delovnega časa, ne glede na analizo podatkov, ki jih določa četrti odstavek 4. člena 

Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur. list RS, št. 94/10). 

 

4.8.4 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorju: 

 da javnemu uslužbencu (za delo v dežurstvu) izda individualni akt, ki javnemu 

uslužbencu zagotovi pravice v obsegu, kot so določene z zakonom in na njegovi 

podlagi izdanih izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov 

delodajalca, 

 da javnemu uslužbencu (za zagotavljanje NNMP) izplača plačo v skladu s predpisi, 

kot to določa peti odstavek 3. člena ZSPJS in da nezakonitost odpravi v skladu s 3.a 

členom ZSPJS. 
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4.9 █. 

 

4.9.1 Določitev plače v času dežurstva 

 

Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na katerem 

delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni razred je uvrščeno 

to delovno mesto.   

 

4.9.2 Plačilne liste 

  

Junij 2011 
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 126,50 125,06   2.096,46  

B020  32,00 31,64  558,20  

B050  17,50 17,30   305,27  

  Skupaj ure 176,00 174,00   2.959,93  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /18,00/  7,00 21,12  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /0,68/  75,00 8,55  

C130 Dodatek za čas stalne pripravljenosti /40,00/  20,00 134,11  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /0,68/  10,00 1,14  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 20,50 20,50 130 461,48  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 26,00 26,00 160 716,05  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 1,50 1,50 205 52,63  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 6,00 6,00 235 240,68  

  Nadure in dodatki 54,00 54,00   1.725,70  

  SKUPAJ 230,00 228,00   4.685,63  

       

Junij 2012      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 145,03 150,21   2.497,90  

A011  6,97 7,22  120,05  

B010 Državni praznik 8,00 8,29  145,15  

B020  8,00 8,29  145,15  

  Skupaj ure 168,00 174,00   2.908,25  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /18,00/  7,00 20,95  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 7,00 7,00 130 156,71  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 30,00 30,00 160 821,28  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 14,25 14,25 205 496,74  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00 2,00 235 79,70  

  Nadure in dodatki 53,25 53,25   1.696,33  

  SKUPAJ 221,25 227,25   4.604,58  

              

Junij 2013           

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 143,98 156,58   2.538,99  

A011  8,02 8,72  141,43  

B010 Državni praznik 8,00 8,70  149,96  

  Skupaj ure 160,00 174,00   2.830,38  

C020 Dodatek za delovno dobo      
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Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

C080 Dodatek za izmensko delo /18,00/  7,00 20,43  

C111 Dodatek za delo na praznik /1,21/  90,00 17,66  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 6,00 6,00 130 131,30  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 24,00 24,00 160 641,93  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 14,21 14,21 205 483,78  

E031 Delo (praznik) preko polnega delovnega časa 1,00 1,00 220 36,47  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00 2,00 235 77,82  

E041 Delo (praz. nočno) preko pol. delovnega časa 6,00 6,00 250 248,05  

  Nadure in dodatki 53,21 53,21   1.790,12  

  SKUPAJ 213,21 227,21   4.620,50  

       

December 2013      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 132,95 131,44   2.131,34  

A011  3,05 3,02  48,90  

B010 Državni praznik 16,00 15,82  271,28  

B020  24,00 23,73  406,92  

  Skupaj ure 176,00 174,00   2.858,44  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /18,00/  7,00 20,43  

C111 Dodatek za delo na praznik /1,43/  90,00 20,87  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 6,50 6,50 130 142,59  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 24,00 24,00 160 643,22  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 14,10 14,10 205 480,78  

E031 Delo (praznik) preko polnega delovnega časa 17,00 17,00 220 621,02  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00 2,00 235 77,92  

E041 Delo (praz. nočno) preko pol. delovnega časa 14,00 14,00 250 579,52  

  Nadure in dodatki 77,60 77,60   2.701,47  

  SKUPAJ 253,60 251,60   5.559,91  

 

4.9.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja naslednji nepravilnosti: 

 da javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na 

katerem delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni 

razred je uvrščeno to delovno mesto, čeprav je SB Jesenice v Pravilniku o organizaciji 

neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici Jesenice, št. 0302-28/2010/1 z 

dne 29.12.2010 določila dežurna delovna mesta, zato so bila vsa izplačila za zagotavljanje 

NNMP obračunana od plačnega razreda javne uslužbenke in ne od plačnega razreda 

dežurnega delovnega mesta, 

 da so bila izplačila za zagotavljanje NNMP izplačana pod oznako E – delo preko polnega 

delovnega časa, ne glede na analizo podatkov, ki jih določa četrti odstavek 4. člena 

Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur. list RS, št. 94/10). 

 

4.9.4 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorju: 

 da javni uslužbenki (za delo v dežurstvu) izda individualni akt, ki javni uslužbenki 

zagotovi pravice v obsegu, kot so določene z zakonom in na njegovi podlagi izdanih 

izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca, 

 da javni uslužbenki (za zagotavljanje NNMP) izplača plačo v skladu s predpisi, kot to 

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

členom ZSPJS. 
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4.10 █. 

 

4.10.1 Določitev plače v času dežurstva 

 

Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na katerem 

delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni razred je uvrščeno 

to delovno mesto.   

 

4.10.2 Plačilne liste 

  

Junij 2011 
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 32,00 31,64   453,33  

B020  32,00 31,64  462,31  

B021  112,00 110,73  1.618,06  

  Skupaj ure 176,00 174,00   2.533,70  

C020 Dodatek za delovno dobo      

  Nadure in dodatki     8,98  

  SKUPAJ 176,00 174,00   2.542,68  

       

Junij 2012      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 73,50 76,13   1.082,10  

A011  22,50 23,30  331,26  

B010 Državni praznik 8,00 8,29  120,50  

B021  64,00 66,29  964,02  

  Skupaj ure 168,00 174,00   2.497,88  

C020 Dodatek za delovno dobo      

E010 Delo preko polnega delovnega časa 38,00 38,00 130 714,70  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 26,00 26,00 160 599,89  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 2,00 2,00 205 58,94  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 6,00 6,00 235 202,41  

  Nadure in dodatki 72,00 72,00   1.608,59  

  SKUPAJ 240,00 246,00   4.106,47  

 

4.10.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja naslednji nepravilnosti: 

 da javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na 

katerem delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni 

razred je uvrščeno to delovno mesto, čeprav je SB Jesenice v Pravilniku o organizaciji 

neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici Jesenice, št. 0302-28/2010/1 z 

dne 29.12.2010 določila dežurna delovna mesta, zato so bila vsa izplačila za zagotavljanje 

NNMP obračunana od plačnega razreda javne uslužbenke in ne od plačnega razreda 

dežurnega delovnega mesta, 

 da so bila izplačila za zagotavljanje NNMP izplačana pod oznako E – delo preko polnega 

delovnega časa, ne glede na analizo podatkov, ki jih določa četrti odstavek 4. člena 

Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur. list RS, št. 94/10). 

 

4.10.4 Odrejeni ukrepi inšpektorja 
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Inšpektor odreja direktorju: 

 da javni uslužbenki (za delo v dežurstvu) izda individualni akt, ki javni uslužbenki 

zagotovi pravice v obsegu, kot so določene z zakonom in na njegovi podlagi izdanih 

izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca, 

 da javni uslužbenki (za zagotavljanje NNMP) izplača plačo v skladu s predpisi, kot to 

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

členom ZSPJS. 

 

 

4.11 █. 

 

4.11.1 Določitev plače v času dežurstva 

 

Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na katerem 

delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni razred je uvrščeno 

to delovno mesto.   

 

4.11.2 Plačilne liste 

  

Junij 2012 
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 120,00 124,29   1.510,21  

B010 Državni praznik 8,00 8,29  101,68  

B020  16,00 16,57  203,35  

B021  24,00 24,86  305,03  

  Skupaj ure 168,00 174,00   2.120,27  

C020 Dodatek za delovno dobo      

  Nadure in dodatki 0,00 0,00   14,95  

  SKUPAJ 168,00 174,00   2.135,22  

              

Junij 2013           

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 80,00 87,00   1.122,04  

B010 Državni praznik 8,00 8,70  129,27  

B020  40,00 43,50  646,33  

B021  32,00 34,80  517,06  

  Skupaj ure 160,00 174,00   2.414,70  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /15,53/  7,00 14,02  

C100 Dodatek za delo ponoči /22,00/  30,00 85,12  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /18,76/  75,00 181,46  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /24,06/  10,00 31,03  

  Nadure in dodatki 0,00 0,00   326,44  

  SKUPAJ 160,00 174,00   2.741,14  

       

December 2013      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 136,00 134,45   1.734,06  

B010 Državni praznik 16,00 15,82  215,14  

B020  24,00 23,73  322,71  

  Skupaj ure 176,00 174,00   2.271,91  

C020 Dodatek za delovno dobo      

  Nadure in dodatki 0,00 0,00   22,89  



 

 57 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

  SKUPAJ 176,00 174,00   2.294,80  

 

4.11.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja da javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista 

določila na katerem delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri 

plačni razred je uvrščeno to delovno mesto. 

 

4.11.4 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorju: 

 da javni uslužbenki (za delo v dežurstvu) izda individualni akt, ki javni uslužbenki 

zagotovi pravice v obsegu, kot so določene z zakonom in na njegovi podlagi izdanih 

izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca. 

 

 

4.12 █. 

 

4.12.1 Določitev plače v času dežurstva 

 

Javni uslužbenec in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na katerem 

delovnem mestu bo javni uslužbenec opravljal dežurstvo ter v kateri plačni razred je uvrščeno to 

delovno mesto.   

 

4.12.2 Plačilne liste 

  

Junij 2012 
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 160,00 165,71   1.936,17  

B010 Državni praznik 8,00 8,29  104,71  

  Skupaj ure 168,00 174,00   2.040,88  

C080 Dodatek za izmensko delo /27,40/  7,00 22,41  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /12,41/  75,00 108,75  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /29,71/  10,00 34,71  

  Nadure in dodatki 0,00 0,00   165,87  

  SKUPAJ 168,00 174,00   2.206,75  

              

Junij 2013           

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 120,00 130,50   1.683,04  

B010 Državni praznik 8,00 8,70  120,66  

B021  32,00 34,80  482,65  

  Skupaj ure 160,00 174,00   2.286,35  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /19,76/  7,00 17,84  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /14,88/  75,00 143,93  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 3,00 3,00 130 50,43  

E011 Nadure  10,50 10,50 130 176,50  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 10,00 10,00 160 206,78  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 1,00 1,00 205 26,48  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 6,00 6,00 235 182,10  

  Nadure in dodatki 30,50 30,50   809,61  
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Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

  SKUPAJ 190,50 204,50   3.095,96  

       

December 2013      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 152,00 150,27   1.938,06  

B010 Državni praznik 8,00 7,91  109,84  

B020  16,00 15,82  219,69  

  Skupaj ure 176,00 174,00   2.267,59  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /15,30/  7,00 13,81  

C111 Dodatek za delo na praznik /9,31/  90,00 108,06  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 2,96 2,96 130 49,87  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 14,00 14,00 160 290,09  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 14,00 14,00 205 371,34  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00 2,00 235 60,79  

  Nadure in dodatki 32,96 32,96   906,75  

  SKUPAJ 208,96 206,96   3.174,34  

 

4.12.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja naslednji nepravilnosti: 

 da javni uslužbenec in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na 

katerem delovnem mestu bo javni uslužbenec opravljal dežurstvo ter v kateri plačni razred 

je uvrščeno to delovno mesto, čeprav je SB Jesenice v Pravilniku o organizaciji 

neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici Jesenice, št. 0302-28/2010/1 z 

dne 29.12.2010 določila dežurna delovna mesta, zato so bila vsa izplačila za zagotavljanje 

NNMP obračunana od plačnega razreda javnega uslužbenca in ne od plačnega razreda 

dežurnega delovnega mesta, 

 da so bila izplačila za zagotavljanje NNMP izplačana pod oznako E – delo preko polnega 

delovnega časa, ne glede na analizo podatkov, ki jih določa četrti odstavek 4. člena 

Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur. list RS, št. 94/10). 

 

4.12.4 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorju: 

 da javnemu uslužbencu (za delo v dežurstvu) izda individualni akt, ki javnemu 

uslužbencu zagotovi pravice v obsegu, kot so določene z zakonom in na njegovi 

podlagi izdanih izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov 

delodajalca, 

 da javnemu uslužbencu (za zagotavljanje NNMP) izplača plačo v skladu s predpisi, 

kot to določa peti odstavek 3. člena ZSPJS in da nezakonitost odpravi v skladu s 3.a 

členom ZSPJS. 

 

 

4.13 █. 

 

4.13.1 Določitev plače v času dežurstva 

 

Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na katerem 

delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni razred je uvrščeno 

to delovno mesto.   
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4.13.2 Plačilne liste 

  

Junij 2011 
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 104,00 102,82   1.276,03  

B021  72,00 71,18  883,40  

  Skupaj ure 176,00 174,00   2.159,43  

  SKUPAJ 176,00 174,00   2.159,43  

       

Junij 2012      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A011 Prenos iz fonda ur 16,00 16,57  201,36  

B010 Državni praznik 8,00 8,29  102,34  

B021  56,00 58,00  716,39  

L010  88,00 91,14   0,00   

  Skupaj ure 168,00 174,00   1.020,09  

C020 Dodatek za delovno dobo      

  Nadure in dodatki 0,00 0,00   3,32  

  SKUPAJ 168,00 174,00   1.023,41  

              

Junij 2013           

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 114,31 124,31   1.485,44  

A011  18,69 20,33  242,87  

B010 Državni praznik 8,00 8,70  106,27  

B050  19,00 20,66   252,38  

  Skupaj ure 160,00 174,00   2.086,96  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /6,00/  7,00 5,02  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 2,00 2,00 130 31,54  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 8,00 8,00 160 154,84  

  Nadure in dodatki 10,00 10,00   225,62  

  SKUPAJ 170,00 184,00   2.312,58  

       

December 2013      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 148,71 147,02   1.756,77  

A011  11,29 11,16  133,37  

B010 Državni praznik 16,00 15,82  193,38  

  Skupaj ure 176,00 174,00   2.083,52  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /10,00/  7,00 8,36  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /5,00/  75,00 44,81  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 14,00 14,00 130 221,34  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 2,00 2,00 160 38,79  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 2,00 2,00 205 49,54  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 6,00 6,00 235 170,15  

  Nadure in dodatki 24,00 24,00   576,65  

  SKUPAJ 200,00 198,00   2.660,17  

 

4.13.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja naslednji nepravilnosti: 
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 da javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na 

katerem delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni 

razred je uvrščeno to delovno mesto, čeprav je SB Jesenice v Pravilniku o organizaciji 

neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici Jesenice, št. 0302-28/2010/1 z 

dne 29.12.2010 določila dežurna delovna mesta, zato so bila vsa izplačila za zagotavljanje 

NNMP obračunana od plačnega razreda javne uslužbenke in ne od plačnega razreda 

dežurnega delovnega mesta, 

 da so bila izplačila za zagotavljanje NNMP izplačana pod oznako E – delo preko polnega 

delovnega časa, ne glede na analizo podatkov, ki jih določa četrti odstavek 4. člena 

Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur. list RS, št. 94/10). 

 

4.13.4 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorju: 

 da javni uslužbenki (za delo v dežurstvu) izda individualni akt, ki javni uslužbenki 

zagotovi pravice v obsegu, kot so določene z zakonom in na njegovi podlagi izdanih 

izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca, 

 da javni uslužbenki (za zagotavljanje NNMP) izplača plačo v skladu s predpisi, kot to 

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

členom ZSPJS. 

 

 

4.14 █. 

 

4.14.1 Določitev plače v času dežurstva 

 

Javni uslužbenec in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na katerem 

delovnem mestu bo javni uslužbenec opravljal dežurstvo ter v kateri plačni razred je uvrščeno to 

delovno mesto.   

 

4.14.2 Plačilne liste 

  

Junij 2011 
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 176,00 174,00   2.049,33  

  Skupaj ure 176,00 174,00   2.049,33  

C020 Dodatek za delovno dobo      

  Nadure in dodatki 0,00 0,00   13,53  

  SKUPAJ 176,00 174,00   2.062,86  

       

Junij 2012      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 144,00 149,14   1.742,56  

B010 Državni praznik 8,00 8,29  97,77  

B021  16,00 16,57  195,53  

  Skupaj ure 168,00 174,00   2.035,86  

C020 Dodatek za delovno dobo      

  Nadure in dodatki 0,00 0,00   17,25  

  SKUPAJ 168,00 174,00   2.053,11  

              

Junij 2013           

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 151,00 164,21   1.888,73  
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Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A011  1,00 1,09  12,51  

B010 Državni praznik 8,00 8,70  102,42  

  Skupaj ure 160,00 174,00   2.003,66  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C111 Dodatek za delo na praznik /2,00/  90,00 20,70  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 27,00 27,00 130 407,81  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 16,00 16,00 160 296,88  

E041 Delo (praz. nočno) preko pol. delovnega časa 5,00 5,00 250 144,53  

  Nadure in dodatki 48,00 48,00   895,02  

  SKUPAJ 208,00 222,00   2.898,68  

       

December 2013      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 151,00 149,28   1.717,04  

A011  1,00 0,99  11,37  

B010 Državni praznik 16,00 15,82  184,94  

B020  8,00 7,91  92,47  

  Skupaj ure 176,00 174,00   2.005,82  

C020 Dodatek za delovno dobo      

E010 Delo preko polnega delovnega časa 27,00 27,00 130 408,83  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 21,00 21,00 160 390,45  

E031 Delo (praznik) preko polnega delovnega časa 16,00 16,00 220 407,91  

E041 Delo (praz. nočno) preko pol. delovnega časa 8,00 8,00 250 231,54  

  Nadure in dodatki 72,00 72,00   1.467,25  

  SKUPAJ 248,00 246,00   3.473,07  

 

4.14.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja naslednji nepravilnosti: 

 da javni uslužbenec in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na 

katerem delovnem mestu bo javni uslužbenec opravljal dežurstvo ter v kateri plačni razred 

je uvrščeno to delovno mesto, čeprav je SB Jesenice v Pravilniku o organizaciji 

neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici Jesenice, št. 0302-28/2010/1 z 

dne 29.12.2010 določila dežurna delovna mesta, zato so bila vsa izplačila za zagotavljanje 

NNMP obračunana od plačnega razreda javnega uslužbenca in ne od plačnega razreda 

dežurnega delovnega mesta, 

 da so bila izplačila za zagotavljanje NNMP izplačana pod oznako E – delo preko polnega 

delovnega časa, ne glede na analizo podatkov, ki jih določa četrti odstavek 4. člena 

Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur. list RS, št. 94/10). 

 

4.14.4 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorju: 

 da javnemu uslužbencu (za delo v dežurstvu) izda individualni akt, ki javnemu 

uslužbencu zagotovi pravice v obsegu, kot so določene z zakonom in na njegovi 

podlagi izdanih izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov 

delodajalca, 

 da javnemu uslužbencu (za zagotavljanje NNMP) izplača plačo v skladu s predpisi, 

kot to določa peti odstavek 3. člena ZSPJS in da nezakonitost odpravi v skladu s 3.a 

členom ZSPJS. 
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4.15 █. 

 

4.15.1 Določitev plače v času dežurstva 

 

Javni uslužbenec in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na katerem 

delovnem mestu bo javni uslužbenec opravljal dežurstvo ter v kateri plačni razred je uvrščeno to 

delovno mesto.   

 

4.15.2 Plačilne liste 

  

Junij 2011 
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 136,00 134,45   1.407,76  

B020  40,00 39,55  418,42  

  Skupaj ure 176,00 174,00   1.826,18  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /24,00/  7,00 17,59  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 8,00 8,00 130 109,17  

E011 Nadure  6,50 6,50 130 88,71  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 32,00 32,00 160 537,20  

  Nadure in dodatki 46,50 46,50   757,31  

  SKUPAJ 222,50 220,50   2.583,49  

       

Junij 2012      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 120,00 124,29   1.452,15  

B010 Državni praznik 8,00 8,29  98,15  

B021  40,00 41,43  490,74  

  Skupaj ure 168,00 174,00   2.041,04  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /18,00/  7,00 14,72  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 11,33 11,33 130 172,96  

E011 Nadure  10,00 10,00 130 152,66  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 34,00 34,00 160 638,21  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 1,00 1,00 205 24,03  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 6,00 6,00 235 165,20  

  Nadure in dodatki 62,33 62,33   1.177,36  

  SKUPAJ 230,33 236,33   3.218,40  

              

Junij 2013           

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 136,00 147,90   1.701,13  

B010 Državni praznik 8,00 8,70  101,97  

B021  16,00 17,40  203,94  

  Skupaj ure 160,00 174,00   2.007,04  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /12,00/  7,00 9,66  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /1,00/  75,00 8,63  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 20,00 20,00 130 301,33  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 24,00 24,00 160 444,39  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 16,00 16,00 205 379,08  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 8,00 8,00 235 217,13  

  Nadure in dodatki 68,00 68,00   1.377,06  
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Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

  SKUPAJ 228,00 242,00   3.384,10  

       

December 2013      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 144,00 142,36   1.637,45  

B010 Državni praznik 16,00 15,82  205,71  

G030  16,00 15,82   164,57  

  Skupaj ure 176,00 174,00   2.007,73  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /22,00/  7,00 17,71  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /8,00/  75,00 69,01  

C130 Dodatek za čas stalne pripravljenosti /17,00/  20,00 39,11  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 3,00 3,00 130 45,20  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 14,00 14,00 160 259,23  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 14,00 14,00 205 331,69  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00 2,00 235 54,28  

  Nadure in dodatki 33,00 33,00   832,44  

  SKUPAJ 209,00 207,00   2.840,17  

 

4.15.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja naslednji nepravilnosti: 

 da javni uslužbenec in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na 

katerem delovnem mestu bo javni uslužbenec opravljal dežurstvo ter v kateri plačni razred 

je uvrščeno to delovno mesto, čeprav je SB Jesenice v Pravilniku o organizaciji 

neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici Jesenice, št. 0302-28/2010/1 z 

dne 29.12.2010 določila dežurna delovna mesta, zato so bila vsa izplačila za zagotavljanje 

NNMP obračunana od plačnega razreda javnega uslužbenca in ne od plačnega razreda 

dežurnega delovnega mesta, 

 da so bila izplačila za zagotavljanje NNMP izplačana pod oznako E – delo preko polnega 

delovnega časa, ne glede na analizo podatkov, ki jih določa četrti odstavek 4. člena 

Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur. list RS, št. 94/10). 

 

4.15.4 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorju: 

 da javnemu uslužbencu (za delo v dežurstvu) izda individualni akt, ki javnemu 

uslužbencu zagotovi pravice v obsegu, kot so določene z zakonom in na njegovi 

podlagi izdanih izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov 

delodajalca, 

 da javnemu uslužbencu (za zagotavljanje NNMP) izplača plačo v skladu s predpisi, 

kot to določa peti odstavek 3. člena ZSPJS in da nezakonitost odpravi v skladu s 3.a 

členom ZSPJS. 

 

 

4.16 █ 

 

4.16.1 Določitev plače v času dežurstva 

 

Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na katerem 

delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni razred je uvrščeno 

to delovno mesto.   
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4.16.2 Plačilne liste 

  

Junij 2011 
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 166,50 164,61   1.864,14  

A011  9,50 9,39  106,36  

  Skupaj ure 176,00 174,00   1.970,50  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C040 Dodatek za spec., mag., dr.   72,01 72,01  

C080 Dodatek za izmensko delo /60,78/  7,00 48,18  

C111 Dodatek za delo na praznik /7,11/  90,00 72,47  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /13,95/  10,00 15,80  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 6,00 6,00 130 93,95  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 24,00 24,00 160 457,36  

PPZ Prost. dodatno pokojninsko zavarovanje    -98,74  

  Nadure in dodatki 30,00 30,00   752,06  

  SKUPAJ 206,00 204,00   2.722,56  

       

Junij 2012      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 153,76 159,25   1.789,11  

A011  6,24 6,46  72,61  

B010 Državni praznik 8,00 8,29  106,72  

  Skupaj ure 168,00 174,00   1.968,44  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C040 Dodatek za spec., mag., dr.   72,01 68,59  

C080 Dodatek za izmensko delo /55,91/  7,00 43,97  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /7,01/  75,00 59,06  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /13,00/  10,00 14,60  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 6,00 6,00 130 93,45  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 24,00 24,00 160 454,68  

PPZ Prost. dodatno pokojninsko zavarovanje    -97,85  

  Nadure in dodatki 30,00 30,00   728,65  

  SKUPAJ 198,00 204,00   2.697,09  

              

Junij 2013           

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 126,10 137,13   1.518,21  

A011  17,90 19,47  215,51  

B010 Državni praznik 8,00 8,70  108,10  

B030  8,00 8,70  108,10  

  Skupaj ure 160,00 174,00   1.949,92  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C040 Dodatek za spec., mag., dr.   36,21 32,59  

C080 Dodatek za izmensko delo /40,66/  7,00 31,51  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /7,03/  75,00 58,37  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /7,00/  10,00 7,75  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 6,00 6,00 130 91,12  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 24,00 24,00 160 444,15  

PPZ Prost. dodatno pokojninsko zavarovanje    -94,74  

  Nadure in dodatki 30,00 30,00   662,29  

  SKUPAJ 190,00 204,00   2.612,21  
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Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

       

December 2013      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 132,53 131,02   1.450,60  

A011  11,47 11,34  125,54  

B010 Državni praznik 8,00 7,91  102,43  

B020  24,00 23,73  307,28  

  Skupaj ure 176,00 174,00   1.985,85  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C040 Dodatek za spec., mag., dr.   36,21 29,63  

C080 Dodatek za izmensko delo /41,90/  7,00 32,47  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /13,96/  75,00 115,91  

C111 Dodatek za delo na praznik /7,10/  90,00 70,74  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 6,00 6,00 130 91,34  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 24,00 24,00 160 445,03  

PPZ Prost. dodatno pokojninsko zavarovanje    -100,09  

  Nadure in dodatki 30,00 30,00   773,10  

  SKUPAJ 206,00 204,00   2.758,95  

 

4.16.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja naslednji nepravilnosti: 

 da javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na 

katerem delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni 

razred je uvrščeno to delovno mesto, čeprav je SB Jesenice v Pravilniku o organizaciji 

neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici Jesenice, št. 0302-28/2010/1 z 

dne 29.12.2010 določila dežurna delovna mesta, zato so bila vsa izplačila za zagotavljanje 

NNMP obračunana od plačnega razreda javne uslužbenke in ne od plačnega razreda 

dežurnega delovnega mesta, 

 da so bila izplačila za zagotavljanje NNMP izplačana pod oznako E – delo preko polnega 

delovnega časa, ne glede na analizo podatkov, ki jih določa četrti odstavek 4. člena 

Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur. list RS, št. 94/10). 

 

4.16.4 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorju: 

 da javni uslužbenki (za delo v dežurstvu) izda individualni akt, ki javni uslužbenki 

zagotovi pravice v obsegu, kot so določene z zakonom in na njegovi podlagi izdanih 

izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca, 

 da javni uslužbenki (za zagotavljanje NNMP) izplača plačo v skladu s predpisi, kot to 

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

členom ZSPJS. 

 

 

4.17 █ 

 

4.17.1 Določitev plače v času dežurstva 

 

Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na katerem 

delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni razred je uvrščeno 

to delovno mesto.   
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4.17.2 Plačilne liste 

  

Junij 2011 
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 104,00 102,82   1.362,18  

B021  72,00 71,18  1.017,24  

  Skupaj ure 176,00 174,00   2.379,42  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /14,00/  7,00 12,98  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /0,75/  10,00 0,99  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 4,00 4,00 130 72,74  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 16,00 16,00 160 354,54  

  Nadure in dodatki 20,00 20,00   540,14  

  SKUPAJ 196,00 194,00   2.919,56  

       

Junij 2012      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 112,00 116,00   1.524,53  

B010 Državni praznik 8,00 8,29  117,95  

B020  8,00 8,29  117,95  

B021  40,00 41,43  589,73  

  Skupaj ure 168,00 174,00   2.350,16  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /17,00/  7,00 15,64  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /0,66/  10,00 0,87  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 9,71 9,71 130 175,58  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 24,00 24,00 160 528,62  

  Nadure in dodatki 33,71 33,71   836,43  

  SKUPAJ 201,71 207,71   3.186,59  

              

Junij 2013           

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 27,78 30,21   389,63  

A011  4,22 4,59  59,19  

B010 Državni praznik 8,00 8,70  121,32  

B020  48,00 52,20  727,89  

B021  72,00 78,30  1.091,83  

  Skupaj ure 160,00 174,00   2.389,86  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /5,00/  7,00 4,51  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 4,00 4,00 130 71,16  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 8,00 8,00 160 173,25  

  Nadure in dodatki 12,00 12,00   284,47  

  SKUPAJ 172,00 186,00   2.674,33  

       

December 2013      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 123,01 121,61   1.568,42  

A011  8,99 8,89  114,63  

A015 Službena pot 4,00 3,95  51,00  

B010  16,00 15,82  222,55  

B020  24,00 23,73  333,83  

  Skupaj ure 176,00 174,00   2.290,43  
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Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /21,00/  7,00 18,96  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 6,00 6,00 130 106,97  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 24,00 24,00 160 520,79  

  Nadure in dodatki 30,00 30,00   789,79  

  SKUPAJ 206,00 204,00   3.080,22  

 

4.17.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja naslednji nepravilnosti: 

 da javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na 

katerem delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni 

razred je uvrščeno to delovno mesto, čeprav je SB Jesenice v Pravilniku o organizaciji 

neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici Jesenice, št. 0302-28/2010/1 z 

dne 29.12.2010 določila dežurna delovna mesta, zato so bila vsa izplačila za zagotavljanje 

NNMP obračunana od plačnega razreda javne uslužbenke in ne od plačnega razreda 

dežurnega delovnega mesta, 

 da so bila izplačila za zagotavljanje NNMP izplačana pod oznako E – delo preko polnega 

delovnega časa, ne glede na analizo podatkov, ki jih določa četrti odstavek 4. člena 

Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur. list RS, št. 94/10). 

 

4.17.4 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorju: 

 da javni uslužbenki (za delo v dežurstvu) izda individualni akt, ki javni uslužbenki 

zagotovi pravice v obsegu, kot so določene z zakonom in na njegovi podlagi izdanih 

izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca, 

 da javni uslužbenki (za zagotavljanje NNMP) izplača plačo v skladu s predpisi, kot to 

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

členom ZSPJS. 

 

 

4.18 █ 

 

4.18.1 Določitev plače v času dežurstva 

 

Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na katerem 

delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni razred je uvrščeno 

to delovno mesto.   

 

4.18.2 Plačilne liste 

  

Junij 2011 
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 86,40 85,42   1.074,84  

B021  7,20 7,12  102,44  

G020  64,80 64,06   829,77  

  Skupaj ure 158,40 156,60   2.007,05  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /23,35/  7,00 20,57  

C111 Dodatek za delo na praznik /10,88/  90,00 123,21  

C130 Dodatek za čas stalne pripravljenosti /6,00/  20,00 15,10  
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Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /5,36/  10,00 6,74  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 3,00 3,00 130 51,94  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 14,00 14,00 160 295,23  

E031 Delo (praznik) preko polnega delovnega časa 3,00 3,00 220 85,91  

E041 Delo (praz. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00 2,00 250 64,83  

PPZ Prost. dodatno pokojninsko zavarovanje    -96,34  

  Nadure in dodatki 22,00 22,00   648,77  

  SKUPAJ 180,40 178,60   2.655,82  

       

Junij 2012      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 100,80 104,40   1.303,18  

B010 Državni praznik 7,20 7,46  106,67  

B020  7,20 7,46  106,67  

B021  36,00 37,29  533,36  

  Skupaj ure 151,20 156,60   2.049,88  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /30,93/  7,00 27,13  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /11,00/  75,00 103,38  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 7,00 7,00 130 120,97  

E011 Nadure  4,00 4,00 130 69,13  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 30,00 30,00 160 631,25  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 3,00 3,00 205 80,04  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00 2,00 235 60,89  

PPZ Prost. dodatno pokojninsko zavarovanje    -113,62  

  Nadure in dodatki 46,00 46,00   1.082,39  

  SKUPAJ 197,20 202,60   3.132,27  

              

Junij 2013           

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 93,60 101,79   1.252,16  

B010 Državni praznik 7,20 7,83  112,24  

B020  28,80 31,32  448,95  

B021  14,40 15,66  224,48  

  Skupaj ure 144,00 156,60   2.037,83  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /37,20/  7,00 32,03  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /10,88/  75,00 100,38  

C111 Dodatek za delo na praznik /1,00/  90,00 11,07  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /13,00/  10,00 15,99  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 6,00 6,00 130 102,04  

E011 Nadure  10,00 10,00 130 170,06  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 24,00 24,00 160 496,73  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 3,00 3,00 205 78,70  

E031 Delo (praznik) preko polnega delovnega časa 1,00 1,00 220 28,08  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00 2,00 235 59,84  

E041 Delo (praz. nočno) preko pol. delovnega časa 6,00 6,00 250 190,61  

PPZ Prost. dodatno pokojninsko zavarovanje    -119,95  

  Nadure in dodatki 52,00 52,00   1.268,88  

  SKUPAJ 196,00 208,60   3.306,71  

       

December 2013      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 
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Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 122,40 121,01   1.488,58  

B010 Državni praznik 14,40 14,24  195,29  

B020  21,60 21,35  292,93  

  Skupaj ure 158,40 156,60   1.976,80  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /42,91/  7,00 36,95  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /11,90/  75,00 109,79  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /7,36/  10,00 9,05  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 10,00 10,00 130 170,46  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 32,00 32,00 160 663,59  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 4,00 4,00 205 105,08  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 8,00 8,00 235 239,70  

PPZ Prost. dodatno pokojninsko zavarovanje    -120,21  

  Nadure in dodatki 54,00 54,00   1.337,87  

  SKUPAJ 212,40 210,60   3.314,67  

 

4.18.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja naslednji nepravilnosti: 

 da javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na 

katerem delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni 

razred je uvrščeno to delovno mesto, čeprav je SB Jesenice v Pravilniku o organizaciji 

neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici Jesenice, št. 0302-28/2010/1 z 

dne 29.12.2010 določila dežurna delovna mesta, zato so bila vsa izplačila za zagotavljanje 

NNMP obračunana od plačnega razreda javne uslužbenke in ne od plačnega razreda 

dežurnega delovnega mesta, 

 da so bila izplačila za zagotavljanje NNMP izplačana pod oznako E – delo preko polnega 

delovnega časa, ne glede na analizo podatkov, ki jih določa četrti odstavek 4. člena 

Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur. list RS, št. 94/10). 

 

4.18.4 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorju: 

 da javni uslužbenki (za delo v dežurstvu) izda individualni akt, ki javni uslužbenki 

zagotovi pravice v obsegu, kot so določene z zakonom in na njegovi podlagi izdanih 

izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca, 

 da javni uslužbenki (za zagotavljanje NNMP) izplača plačo v skladu s predpisi, kot to 

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

členom ZSPJS. 

 

 

4.19 █ 

 

4.19.1 Določitev plače v času dežurstva 

 

Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na katerem 

delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni razred je uvrščeno 

to delovno mesto.   

 

4.19.2 Plačilne liste 

  

Junij 2011 
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Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 104,00 102,82   1.035,15  

B020  16,00 15,82  186,62  

B021  56,00 55,36  653,18  

  Skupaj ure 176,00 174,00   1.874,95  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /31,00/  7,00 21,85  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /14,00/  75,00 105,71  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /15,36/  10,00 15,46  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 10,00 10,00 130 141,78  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 32,00 32,00 160 550,35  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 4,00 4,00 205 86,91  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 8,00 8,00 235 197,99  

  Nadure in dodatki 54,00 54,00   1.232,15  

  SKUPAJ 230,00 228,00   3.107,10  

       

Junij 2012      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 128,00 132,57   1.324,03  

B010 Državni praznik 8,00 8,29  98,62  

B020  16,00 16,57  197,23  

B021  16,00 16,57  197,23  

  Skupaj ure 168,00 174,00   1.817,11  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /40,00/  7,00 27,96  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /12,00/  75,00 89,89  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /19,65/  10,00 19,63  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 11,00 11,00 130 155,19  

E011 Nadure  35,00 35,00 130 493,79  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 46,00 46,00 160 786,79  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 3,00 3,00 205 64,79  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00 2,00 235 49,18  

  Nadure in dodatki 97,00 97,00   1.836,31  

  SKUPAJ 265,00 271,00   3.653,42  

              

Junij 2013           

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 88,00 95,70   943,52  

B010 Državni praznik 8,00 8,70  101,78  

B020  24,00 26,10  305,35  

B021  40,00 43,50  508,91  

  Skupaj ure 160,00 174,00   1.859,56  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /38,00/  7,00 26,23  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /12,25/  75,00 90,58  

C111 Dodatek za delo na praznik /0,50/  90,00 4,44  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /12,25/  10,00 12,08  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 11,00 11,00 130 152,80  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 34,00 34,00 160 572,84  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 4,00 4,00 205 85,15  

E031 Delo (praznik) preko polnega delovnega časa 1,00 1,00 220 22,76  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 8,00 8,00 235 193,94  

E041 Delo (praz. nočno) preko pol. delovnega časa 6,00 6,00 250 154,34  

  Nadure in dodatki 64,00 64,00   1.417,91  
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Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

  SKUPAJ 224,00 238,00   3.277,47  

       

December 2013      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 150,43 148,72   1.466,25  

A011  1,57 1,55  15,30  

B010 Državni praznik 8,00 7,91  92,57  

B020  16,00 15,82  185,13  

  Skupaj ure 176,00 174,00   1.759,25  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /38,00/  7,00 26,23  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /12,00/  75,00 88,73  

C111 Dodatek za delo na praznik /12,00/  90,00 106,48  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /1,73/  10,00 1,71  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 10,00 10,00 130 139,23  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 44,00 44,00 160 742,76  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 3,00 3,00 205 63,95  

E031 Delo (praznik) preko polnega delovnega časa 3,00 3,00 220 68,39  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00 2,00 235 48,56  

E041 Delo (praz. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00 2,00 250 51,52  

  Nadure in dodatki 64,00 64,00   1.503,80  

  SKUPAJ 240,00 238,00   3.263,05  

 

4.19.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja naslednji nepravilnosti: 

 da javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na 

katerem delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni 

razred je uvrščeno to delovno mesto, čeprav je SB Jesenice v Pravilniku o organizaciji 

neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici Jesenice, št. 0302-28/2010/1 z 

dne 29.12.2010 določila dežurna delovna mesta, zato so bila vsa izplačila za zagotavljanje 

NNMP obračunana od plačnega razreda javne uslužbenke in ne od plačnega razreda 

dežurnega delovnega mesta, 

 da so bila izplačila za zagotavljanje NNMP izplačana pod oznako E – delo preko polnega 

delovnega časa, ne glede na analizo podatkov, ki jih določa četrti odstavek 4. člena 

Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur. list RS, št. 94/10). 

 

4.19.4 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorju: 

 da javni uslužbenki (za delo v dežurstvu) izda individualni akt, ki javni uslužbenki 

zagotovi pravice v obsegu, kot so določene z zakonom in na njegovi podlagi izdanih 

izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca, 

 da javni uslužbenki (za zagotavljanje NNMP) izplača plačo v skladu s predpisi, kot to 

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

členom ZSPJS. 

 

 

4.20 █ 

 

4.20.1 Določitev plače v času dežurstva 
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Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na katerem 

delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni razred je uvrščeno 

to delovno mesto.   

 

4.20.2 Plačilne liste 

  

Junij 2011 
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 136,00 134,45   1.157,08  

B021  40,00 39,55  394,12  

  Skupaj ure 176,00 174,00   1.551,20  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /45,00/  7,00 27,11  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /12,23/  75,00 78,94  

C111 Dodatek za delo na praznik /0,18/  90,00 1,39  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /9,95/  10,00 8,56  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 13,00 13,00 130 148,39  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 42,00 42,00 160 587,85  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 4,00 4,00 205 71,48  

E031 Delo (praznik) preko polnega delovnega časa 1,00 1,00 220 19,17  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 8,00 8,00 235 163,61  

E041 Delo (praz. nočno) preko pol. delovnega časa 6,00 6,00 250 130,45  

PPZ Prost. dodatno pokojninsko zavarovanje    -98,65  

  Nadure in dodatki 74,00 74,00   1.168,84  

  SKUPAJ 250,00 248,00   2.720,04  

       

Junij 2012      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 152,00 157,43   1.344,01  

B021  16,00 16,57  166,10  

  Skupaj ure 168,00 174,00   1.510,11  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /34,00/  7,00 20,32  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /12,30/  75,00 78,75  

C111 Dodatek za delo na praznik /12,00/  90,00 92,20  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /27,23/  10,00 23,25  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 12,00 12,00 130 136,22  

E011 Nadure  16,00 16,00 130 181,63  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 32,00 32,00 160 445,22  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 4,86 4,86 205 86,29  

E031 Delo (praznik) preko polnega delovnega časa 3,00 3,00 220 57,10  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 14,00 14,00 235 284,43  

E041 Delo (praz. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00 2,00 250 43,19  

PPZ Prost. dodatno pokojninsko zavarovanje    -104,98  

  Nadure in dodatki 83,86 83,86   1.383,54  

  SKUPAJ 251,86 257,86   2.893,65  

              

Junij 2013           

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 147,26 160,15   1.352,79  

A011 Prenos iz fonda ur 4,74 5,15  43,54  

B020  8,00 8,70  85,71  

  Skupaj ure 160,00 174,00   1.482,04  
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Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /29,00/  7,00 17,15  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /12,13/  75,00 76,85  

C111 Dodatek za delo na praznik /12,00/  90,00 91,23  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /12,63/  10,00 10,67  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 9,00 9,00 130 101,34  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 30,00 30,00 160 413,82  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 4,00 4,00 205 70,39  

E031 Delo (praznik) preko polnega delovnega časa 3,00 3,00 220 56,59  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 8,00 8,00 235 161,03  

E041 Delo (praz. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00 2,00 250 42,79  

PPZ Prost. dodatno pokojninsko zavarovanje    -89,96  

  Nadure in dodatki 56,00 56,00   997,98  

  SKUPAJ 216,00 230,00   2.480,02  

       

December 2013      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 128,00 126,55   1.068,98  

B010 Državni praznik 16,00 15,82  146,40  

B020  32,00 31,64  292,79  

  Skupaj ure 176,00 174,00   1.508,17  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /31,00/  7,00 18,33  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /12,25/  75,00 77,61  

C111 Dodatek za delo na praznik /0,26/  90,00 1,98  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /12,25/  10,00 10,35  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 9,00 9,00 130 101,34  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 26,00 26,00 160 358,66  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 4,00 4,00 205 70,39  

E031 Delo (praznik) preko polnega delovnega časa 1,00 1,00 220 18,86  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 8,00 8,00 235 161,03  

E041 Delo (praz. nočno) preko pol. delovnega časa 6,00 6,00 250 128,36  

PPZ Prost. dodatno pokojninsko zavarovanje    -87,19  

  Nadure in dodatki 54,00 54,00   895,00  

  SKUPAJ 230,00 228,00   2.403,17  

 

4.20.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja naslednji nepravilnosti: 

 da javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na 

katerem delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni 

razred je uvrščeno to delovno mesto, čeprav je SB Jesenice v Pravilniku o organizaciji 

neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici Jesenice, št. 0302-28/2010/1 z 

dne 29.12.2010 določila dežurna delovna mesta, zato so bila vsa izplačila za zagotavljanje 

NNMP obračunana od plačnega razreda javne uslužbenke in ne od plačnega razreda 

dežurnega delovnega mesta, 

 da so bila izplačila za zagotavljanje NNMP izplačana pod oznako E – delo preko polnega 

delovnega časa, ne glede na analizo podatkov, ki jih določa četrti odstavek 4. člena 

Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur. list RS, št. 94/10). 

 

4.20.4 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorju: 
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 da javni uslužbenki (za delo v dežurstvu) izda individualni akt, ki javni uslužbenki 

zagotovi pravice v obsegu, kot so določene z zakonom in na njegovi podlagi izdanih 

izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca, 

 da javni uslužbenki (za zagotavljanje NNMP) izplača plačo v skladu s predpisi, kot to 

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

členom ZSPJS. 

 

 

4.21 █ 

 

4.21.1 Določitev plače v času dežurstva 

 

Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na katerem 

delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni razred je uvrščeno 

to delovno mesto.   

 

4.21.2 Plačilne liste 

  

Junij 2011 
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 176,00 174,00   1.384,45  

  Skupaj ure 176,00 174,00   1.384,45  

  SKUPAJ 176,00 174,00   1.384,45  

       

Junij 2012      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 96,00 99,43   848,81  

B021  72,00 74,57  690,23  

  Skupaj ure 168,00 174,00   1.539,04  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /24,00/  7,00 14,34  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /0,38/  75,00 2,43  

C111 Dodatek za delo na praznik /12,00/  90,00 92,20  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /13,11/  10,00 11,19  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 8,00 8,00 130 89,02  

E011 Nadure  8,00 8,00 130 89,02  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 24,00 24,00 160 328,51  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 1,00 1,00 205 17,53  

E031 Delo (praznik) preko polnega delovnega časa 3,00 3,00 220 56,43  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 6,00 6,00 235 120,55  

E041 Delo (praz. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00 2,00 250 42,74  

  Nadure in dodatki 52,00 52,00   866,76  

  SKUPAJ 220,00 226,00   2.405,80  

              

Junij 2013           

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 144,00 156,60   1.322,83  

B010 Državni praznik 8,00 8,70  79,03  

B020  8,00 8,70  79,03  

  Skupaj ure 160,00 174,00   1.480,89  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /24,00/  7,00 14,19  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /12,10/  75,00 76,66  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /12,10/  10,00 10,22  



 

 75 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

E010 Delo preko polnega delovnega časa 8,00 8,00 130 88,30  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 24,00 24,00 160 325,71  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 4,00 4,00 205 69,49  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 8,00 8,00 235 159,25  

  Nadure in dodatki 44,00 44,00   752,55  

  SKUPAJ 204,00 218,00   2.233,44  

       

December 2013      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 127,81 126,36   1.067,36  

A011  0,19 0,19  1,59  

B010 Državni praznik 8,00 7,91  72,04  

B020  40,00 39,55  360,21  

  Skupaj ure 176,00 174,00   1.501,20  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /26,00/  7,00 15,37  

C111 Dodatek za delo na praznik /12,25/  90,00 93,13  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /0,48/  10,00 0,41  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 6,00 6,00 130 66,22  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 24,00 24,00 160 325,71  

E031 Delo (praznik) preko polnega delovnega časa 4,00 4,00 220 74,56  

E041 Delo (praz. nočno) preko pol. delovnega časa 8,00 8,00 250 169,39  

  Nadure in dodatki 42,00 42,00   751,85  

  SKUPAJ 218,00 216,00   2.253,05  

 

4.21.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja naslednji nepravilnosti: 

 da javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na 

katerem delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni 

razred je uvrščeno to delovno mesto, čeprav je SB Jesenice v Pravilniku o organizaciji 

neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici Jesenice, št. 0302-28/2010/1 z 

dne 29.12.2010 določila dežurna delovna mesta, zato so bila vsa izplačila za zagotavljanje 

NNMP obračunana od plačnega razreda javne uslužbenke in ne od plačnega razreda 

dežurnega delovnega mesta, 

 da so bila izplačila za zagotavljanje NNMP izplačana pod oznako E – delo preko polnega 

delovnega časa, ne glede na analizo podatkov, ki jih določa četrti odstavek 4. člena 

Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur. list RS, št. 94/10). 

 

4.21.4 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorju: 

 da javni uslužbenki (za delo v dežurstvu) izda individualni akt, ki javni uslužbenki 

zagotovi pravice v obsegu, kot so določene z zakonom in na njegovi podlagi izdanih 

izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca, 

 da javni uslužbenki (za zagotavljanje NNMP) izplača plačo v skladu s predpisi, kot to 

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

členom ZSPJS. 

 

 

4.22 █ 

 

4.22.1 Določitev plače v času dežurstva 
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Javni uslužbenec in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na katerem 

delovnem mestu bo javni uslužbenec opravljal dežurstvo ter v kateri plačni razred je uvrščeno to 

delovno mesto.   

 

4.22.2 Plačilne liste 

  

Junij 2011 
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 139,98 138,39   1.339,67  

A011 Prenos iz fonda ur 4,02 3,97  38,47  

B020  32,00 31,64  364,27  

  Skupaj ure 176,00 174,00   1.742,41  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /26,00/  7,00 17,62  

C111 Dodatek za delo na praznik /12,00/  90,00 104,55  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 7,00 7,00 130 92,56  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 30,00 30,00 160 483,82  

E031 Delo (praznik) preko polnega delovnega časa 3,00 3,00 220 65,81  

E041 Delo (praz. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00 2,00 250 49,68  

  Nadure in dodatki 42,00 42,00   905,00  

  SKUPAJ 218,00 216,00   2.647,41  

       

Junij 2012      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 61,48 63,68   611,48  

A011  10,52 10,90  104,63  

B010 Državni praznik 8,00 8,29  85,75  

B020  80,00 82,86  857,56  

H070  8,00 8,29   102,05  

  Skupaj ure 168,00 174,00   1.761,47  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /21,00/  7,00 14,12  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 6,00 6,00 130 78,90  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 24,00 24,00 160 384,72  

  Nadure in dodatki 30,00 30,00   527,37  

  SKUPAJ 198,00 204,00   2.288,84  

              

Junij 2013           

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 136,00 147,90   1.515,64  

B010 Državni praznik 8,00 8,70  96,61  

B020  16,00 17,40  193,22  

  Skupaj ure 160,00 174,00   1.805,47  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /24,00/  7,00 17,22  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /0,25/  75,00 1,92  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /0,50/  10,00 0,51  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 11,00 11,00 130 154,72  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 26,00 26,00 160 445,64  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 1,00 1,00 205 21,75  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 6,00 6,00 235 148,96  

  Nadure in dodatki 44,00 44,00   900,76  
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Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

  SKUPAJ 204,00 218,00   2.706,23  

       

December 2013      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 148,51 146,82   1.504,60  

A011  3,49 3,45  35,36  

B010 Državni praznik 16,00 15,82  187,27  

B020  8,00 7,91  93,63  

  Skupaj ure 176,00 174,00   1.820,86  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /38,00/  7,00 27,26  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /12,25/  75,00 94,15  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /0,48/  10,00 12,81  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 12,00 12,00 130 168,79  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 40,00 40,00 160 685,61  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 4,00 4,00 205 87,01  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 8,00 8,00 235 198,60  

  Nadure in dodatki 64,00 64,00   1.386,03  

  SKUPAJ 240,00 238,00   3.206,89  

 

4.22.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja naslednji nepravilnosti: 

 da javni uslužbenec in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na 

katerem delovnem mestu bo javni uslužbenec opravljal dežurstvo ter v kateri plačni razred 

je uvrščeno to delovno mesto, čeprav je SB Jesenice v Pravilniku o organizaciji 

neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici Jesenice, št. 0302-28/2010/1 z 

dne 29.12.2010 določila dežurna delovna mesta, zato so bila vsa izplačila za zagotavljanje 

NNMP obračunana od plačnega razreda javnega uslužbenca in ne od plačnega razreda 

dežurnega delovnega mesta, 

 da so bila izplačila za zagotavljanje NNMP izplačana pod oznako E – delo preko polnega 

delovnega časa, ne glede na analizo podatkov, ki jih določa četrti odstavek 4. člena 

Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur. list RS, št. 94/10). 

 

4.22.4 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorju: 

 da javnemu uslužbencu (za delo v dežurstvu) izda individualni akt, ki javnemu 

uslužbencu zagotovi pravice v obsegu, kot so določene z zakonom in na njegovi 

podlagi izdanih izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov 

delodajalca, 

 da javnemu uslužbencu (za zagotavljanje NNMP) izplača plačo v skladu s predpisi, 

kot to določa peti odstavek 3. člena ZSPJS in da nezakonitost odpravi v skladu s 3.a 

členom ZSPJS. 

 

 

4.23 █ 

 

4.23.1 Določitev plače v času dežurstva 
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Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na katerem 

delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni razred je uvrščeno 

to delovno mesto.   

 

4.23.2 Plačilne liste 

  

Junij 2011 
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 144,00 142,36   1.089,14  

B020  32,00 31,64  321,38  

  Skupaj ure 176,00 174,00   1.410,52  

C010 Položajni dodatek      

C020 Dodatek za delovno dobo   2,97 32,35  

C031 Dodatek za mentorstvo /12,50/  20,00 19,13  

C080 Dodatek za izmensko delo /35,00/  7,00 18,74  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /12,16/  75,00 69,77  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /7,16/  10,00 5,48  

D021 Delovna usp.-povečan obseg dela (A) /144,00/  18,00 196,05  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 6,33 6,33 130 66,82  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 30,00 30,00 160 385,54  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 3,00 3,00 205 48,88  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00 2,00 235 37,18  

  Nadure in dodatki 41,33 41,33   934,40  

  SKUPAJ 217,33 215,33   2.344,92  

       

Junij 2012      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 144,00 149,14   1.131,94  

B010 Državni praznik 8,00 8,29  72,73  

B020  16,00 16,57  145,46  

  Skupaj ure 168,00 174,00   1.350,13  

C010 Položajni dodatek      

C020 Dodatek za delovno dobo   3,30 37,35  

C031 Dodatek za mentorstvo /10,00/  20,00 15,18  

C080 Dodatek za izmensko delo /19,81/  7,00 10,52  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /7,65/  75,00 43,54  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /36,75/  10,00 27,89  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 7,00 7,00 130 73,48  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 18,00 18,00 160 229,91  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 1,00 1,00 205 16,19  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 6,00 6,00 235 110,79  

  Nadure in dodatki 32,00 32,00   621,45  

  SKUPAJ 200,00 206,00   1.971,58  

              

Junij 2013           

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 120,00 130,50   1.020,36  

B010 Državni praznik 8,00 8,70  79,30  

B021  32,00 34,80  317,22  

  Skupaj ure 160,00 174,00   1.416,88  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /7,58/  7,00 4,15  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /14,33/  75,00 84,03  
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Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /8,18/  10,00 6,40  

D021 Delovna usp.-povečan obseg dela (A) /120,00/  8,00 81,63  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 2,00 2,00 130 20,90  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 8,00 8,00 160 102,36  

  Nadure in dodatki 10,00 10,00   336,51  

  SKUPAJ 170,00 184,00   1.753,39  

       

December 2013      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 136,00 134,45   1.051,30  

B010 Državni praznik 16,00 15,82  139,36  

B020  24,00 23,73  209,04  

  Skupaj ure 176,00 174,00   1.399,70  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /5,50/  7,00 3,01  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /7,50/  75,00 43,98  

D021 Delovna usp.-povečan obseg dela (A) /136,00/  8,00 84,10  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 4,00 4,00 130 41,80  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 16,00 16,00 160 204,70  

  Nadure in dodatki 20,00 20,00   415,75  

  SKUPAJ 196,00 194,00   1.815,45  

 

4.23.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja naslednji nepravilnosti: 

 da javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na 

katerem delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni 

razred je uvrščeno to delovno mesto, čeprav je SB Jesenice v Pravilniku o organizaciji 

neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici Jesenice, št. 0302-28/2010/1 z 

dne 29.12.2010 določila dežurna delovna mesta, zato so bila vsa izplačila za zagotavljanje 

NNMP obračunana od plačnega razreda javne uslužbenke in ne od plačnega razreda 

dežurnega delovnega mesta, 

 da so bila izplačila za zagotavljanje NNMP izplačana pod oznako E – delo preko polnega 

delovnega časa, ne glede na analizo podatkov, ki jih določa četrti odstavek 4. člena 

Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur. list RS, št. 94/10). 

 

4.23.4 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorju: 

 da javni uslužbenki (za delo v dežurstvu) izda individualni akt, ki javni uslužbenki 

zagotovi pravice v obsegu, kot so določene z zakonom in na njegovi podlagi izdanih 

izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca, 

 da javni uslužbenki (za zagotavljanje NNMP) izplača plačo v skladu s predpisi, kot to 

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

členom ZSPJS. 

 

 

4.24 █ 

 

4.24.1 Določitev plače v času dežurstva 
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Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na katerem 

delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni razred je uvrščeno 

to delovno mesto.   

 

4.24.2 Plačilne liste 

  

Junij 2011 
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 159,53 157,72   1.526,81  

A011  16,47 16,28  157,62  

  Skupaj ure 176,00 174,00   1.684,43  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C031 Dodatek za mentorstvo /2,00/  20,00 3,87  

C080 Dodatek za izmensko delo /48,51/  7,00 32,87  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /12,33/  75,00 89,52  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /8,83/  10,00 8,55  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 7,00 7,00 130 93,23  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 30,00 30,00 160 486,69  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 3,00 3,00 205 61,73  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00 2,00 235 46,97  

PPZ Prost. dodatno pokojninsko zavarovanje    -92,26  

  Nadure in dodatki 42,00 42,00   859,01  

  SKUPAJ 218,00 216,00   2.543,44  

       

Junij 2012      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 105,08 108,83   1.045,17  

A011  22,92 23,74  227,96  

B020  40,00 41,43  464,39  

  Skupaj ure 168,00 174,00   1.737,52  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C031 Dodatek za mentorstvo /7,00/  20,00 13,44  

C080 Dodatek za izmensko delo /40,16/  7,00 27,00  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /0,16/  75,00 1,15  

C111 Dodatek za delo na praznik /12,16/  90,00 105,10  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /0,50/  10,00 0,48  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 8,00 8,00 130 105,96  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 24,00 24,00 160 387,00  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 1,00 1,00 205 20,44  

E031 Delo (praznik) preko polnega delovnega časa 3,00 3,00 220 65,66  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 6,00 6,00 235 139,97  

E041 Delo (praz. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00 2,00 250 49,54  

PPZ Prost. dodatno pokojninsko zavarovanje    -96,42  

  Nadure in dodatki 44,00 44,00   920,16  

  SKUPAJ 212,00 218,00   2.657,68  

              

Junij 2013           

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 114,38 124,39   1.179,89  

A011  5,62 6,11  57,97  

B020  40,00 43,50  492,05  

  Skupaj ure 160,00 174,00   1.729,91  

C020 Dodatek za delovno dobo      
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Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

C031 Dodatek za mentorstvo /20,72/  20,00 39,31  

C080 Dodatek za izmensko delo /38,55/  7,00 25,60  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /0,16/  75,00 1,14  

C111 Dodatek za delo na praznik /12,16/  90,00 103,81  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /12,33/  10,00 11,70  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 7,00 7,00 130 91,80  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 18,00 18,00 160 287,27  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 1,00 1,00 205 20,23  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 6,00 6,00 235 138,43  

PPZ Prost. dodatno pokojninsko zavarovanje    -89,30  

  Nadure in dodatki 32,00 32,00   732,11  

  SKUPAJ 192,00 206,00   2.462,02  

       

December 2013      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 123,95 122,54   1.162,40  

A011  4,05 4,00  37,98  

B010 Državni praznik 16,00 15,82  165,42  

B020  8,00 7,91  82,71  

G030  24,00 23,73   198,51  

  Skupaj ure 176,00 174,00   1.647,02  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /19,41/  7,00 12,89  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /0,33/  75,00 2,35  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /0,33/  10,00 0,31  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 6,00 6,00 130 78,86  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 16,00 16,00 160 255,85  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 1,00 1,00 205 20,26  

E031 Delo (praznik) preko polnega delovnega časa 3,00 3,00 220 65,05  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 6,00 6,00 235 138,61  

E041 Delo (praz. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00 2,00 250 49,05  

  Nadure in dodatki 34,00 34,00   726,22  

  SKUPAJ 210,00 208,00   2.373,24  

 

4.24.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja naslednji nepravilnosti: 

 da javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na 

katerem delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni 

razred je uvrščeno to delovno mesto, čeprav je SB Jesenice v Pravilniku o organizaciji 

neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici Jesenice, št. 0302-28/2010/1 z 

dne 29.12.2010 določila dežurna delovna mesta, zato so bila vsa izplačila za zagotavljanje 

NNMP obračunana od plačnega razreda javne uslužbenke in ne od plačnega razreda 

dežurnega delovnega mesta, 

 da so bila izplačila za zagotavljanje NNMP izplačana pod oznako E – delo preko polnega 

delovnega časa, ne glede na analizo podatkov, ki jih določa četrti odstavek 4. člena 

Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur. list RS, št. 94/10). 

 

4.24.4 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorju: 



 

 82 

 da javni uslužbenki (za delo v dežurstvu) izda individualni akt, ki javni uslužbenki 

zagotovi pravice v obsegu, kot so določene z zakonom in na njegovi podlagi izdanih 

izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca, 

 da javni uslužbenki (za zagotavljanje NNMP) izplača plačo v skladu s predpisi, kot to 

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

členom ZSPJS. 

 

 

4.25 █ 

 

4.25.1 Določitev plače v času dežurstva 

 

Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na katerem 

delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni razred je uvrščeno 

to delovno mesto.   

 

4.25.2 Plačilne liste 

  

Junij 2011 
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 160,00 158,18   1.308,94  

B021  16,00 15,82  147,81  

  Skupaj ure 176,00 174,00   1.456,75  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C031 Dodatek za mentorstvo /2,50/  20,00 4,14  

C080 Dodatek za izmensko delo /32,51/  7,00 18,83  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /12,33/  75,00 76,52  

C111 Dodatek za delo na praznik /12,20/  90,00 90,86  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /1,50/  10,00 1,24  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 6,00 6,00 130 65,69  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 24,00 24,00 160 322,35  

PPZ Prost. dodatno pokojninsko zavarovanje    -72,34  

  Nadure in dodatki 30,00 30,00   537,52  

  SKUPAJ 206,00 204,00   1.994,27  

       

Junij 2012      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 111,71 115,70   949,78  

A011  16,29 16,87  138,50  

B030  24,00 24,86  246,23  

G020  16,00 16,57   147,74  

  Skupaj ure 168,00 174,00   1.482,25  

C010 Položajni dodatek   5,00 54,42  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /32,28/  7,00 18,55  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /12,46/  75,00 76,71  

C111 Dodatek za delo na praznik /12,30/  90,00 90,87  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 9,00 9,00 130 101,68  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 26,00 26,00 160 357,80  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 1,00 1,00 205 17,46  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 6,00 6,00 235 119,51  

PPZ Prost. dodatno pokojninsko zavarovanje    -82,21  

  Nadure in dodatki 42,00 42,00   783,52  

  SKUPAJ 210,00 216,00   2.265,77  



 

 83 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

              

Junij 2013           

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 147,90 160,84   1.307,17  

A011  4,10 4,46  36,24  

B010 Državni praznik 8,00 8,70  83,42  

  Skupaj ure 160,00 174,00   1.426,83  

C010 Položajni dodatek   5,00 67,17  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C031 Dodatek za mentorstvo /11,99/  20,00 19,49  

C080 Dodatek za izmensko delo /49,91/  7,00 28,39  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /14,05/  75,00 85,64  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /9,98/  10,00 8,11  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 8,00 8,00 130 89,70  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 24,00 24,00 160 327,61  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 4,00 4,00 205 69,24  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 8,00 8,00 235 157,96  

PPZ Prost. dodatno pokojninsko zavarovanje    -81,20  

  Nadure in dodatki 44,00 44,00   812,01  

  SKUPAJ 204,00 218,00   2.238,84  

       

December 2013      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 144,00 142,36   1.157,01  

B010 Državni praznik 16,00 15,82  149,58  

B020  16,00 15,82  149,58  

  Skupaj ure 176,00 174,00   1.456,17  

C010 Položajni dodatek   5,00 57,85  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C031 Dodatek za mentorstvo /3,00/  20,00 4,88  

C080 Dodatek za izmensko delo /26,15/  7,00 14,88  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /12,16/  75,00 74,12  

C111 Dodatek za delo na praznik /1,95/  90,00 14,26  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 7,00 7,00 130 78,49  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 26,00 26,00 160 354,93  

E031 Delo (praznik) preko polnega delovnega časa 1,00 1,00 220 18,53  

E041 Delo (praz. nočno) preko pol. delovnega časa 6,00 6,00 250 125,80  

PPZ Prost. dodatno pokojninsko zavarovanje    -78,23  

  Nadure in dodatki 40,00 40,00   699,87  

  SKUPAJ 216,00 214,00   2.156,04  

 

4.25.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja naslednji nepravilnosti: 

 da javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na 

katerem delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni 

razred je uvrščeno to delovno mesto, čeprav je SB Jesenice v Pravilniku o organizaciji 

neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici Jesenice, št. 0302-28/2010/1 z 

dne 29.12.2010 določila dežurna delovna mesta, zato so bila vsa izplačila za zagotavljanje 

NNMP obračunana od plačnega razreda javne uslužbenke in ne od plačnega razreda 

dežurnega delovnega mesta, 
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 da so bila izplačila za zagotavljanje NNMP izplačana pod oznako E – delo preko polnega 

delovnega časa, ne glede na analizo podatkov, ki jih določa četrti odstavek 4. člena 

Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur. list RS, št. 94/10). 

 

4.25.4 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorju: 

 da javni uslužbenki (za delo v dežurstvu) izda individualni akt, ki javni uslužbenki 

zagotovi pravice v obsegu, kot so določene z zakonom in na njegovi podlagi izdanih 

izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca, 

 da javni uslužbenki (za zagotavljanje NNMP) izplača plačo v skladu s predpisi, kot to 

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

členom ZSPJS. 

 

 

4.26 █ 

 

4.26.1 Določitev plače v času dežurstva 

 

Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na katerem 

delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni razred je uvrščeno 

to delovno mesto.   

 

4.26.2 Plačilne liste 

  

Junij 2011 
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 64,00 63,27   503,44  

B020  112,00 110,73  928,11  

  Skupaj ure 176,00 174,00   1.431,55  

C020 Dodatek za delovno dobo      

E011 Nadure  16,00 16,00 130 165,92  

  Nadure in dodatki 16,00 16,00   167,58  

  SKUPAJ 192,00 190,00   1.599,13  

       

Junij 2013           

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 131,21 142,69   1.115,69  

A011  4,79 5,21  40,73  

B020  24,00 26,10  234,07  

  Skupaj ure 160,00 174,00   1.390,49  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /46,18/  7,00 25,28  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /13,48/  75,00 79,05  

C111 Dodatek za delo na praznik /12,16/  90,00 85,57  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /1,41/  10,00 1,10  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 3,00 3,00 130 30,66  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 2,00 2,00 160 25,12  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 1,00 1,00 205 16,08  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 6,00 6,00 235 110,55  

  Nadure in dodatki 12,00 12,00   381,04  

  SKUPAJ 172,00 186,00   1.771,53  
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Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

December 2013      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 88,00 87,00   680,25  

B010 Državni praznik 16,00 15,82  127,97  

B020  48,00 47,45  383,92  

H030  24,00 23,73   187,47  

  Skupaj ure 176,00 174,00   1.379,61  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /12,13/  7,00 6,64  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /12,13/  75,00 71,13  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /7,75/  10,00 6,06  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 1,00 1,00 130 10,22  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 6,00 6,00 160 75,36  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 3,00 3,00 205 48,25  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00 2,00 235 36,85  

  Nadure in dodatki 12,00 12,00   259,00  

  SKUPAJ 188,00 186,00   1.638,61  

 

4.26.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja naslednji nepravilnosti: 

 da javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na 

katerem delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni 

razred je uvrščeno to delovno mesto, čeprav je SB Jesenice v Pravilniku o organizaciji 

neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici Jesenice, št. 0302-28/2010/1 z 

dne 29.12.2010 določila dežurna delovna mesta, zato so bila vsa izplačila za zagotavljanje 

NNMP obračunana od plačnega razreda javne uslužbenke in ne od plačnega razreda 

dežurnega delovnega mesta, 

 da so bila izplačila za zagotavljanje NNMP izplačana pod oznako E – delo preko polnega 

delovnega časa, ne glede na analizo podatkov, ki jih določa četrti odstavek 4. člena 

Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur. list RS, št. 94/10). 

 

4.26.4 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorju: 

 da javni uslužbenki (za delo v dežurstvu) izda individualni akt, ki javni uslužbenki 

zagotovi pravice v obsegu, kot so določene z zakonom in na njegovi podlagi izdanih 

izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca, 

 da javni uslužbenki (za zagotavljanje NNMP) izplača plačo v skladu s predpisi, kot to 

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

členom ZSPJS. 

 

 

4.27 █ 

 

4.27.1 Določitev plače v času dežurstva 

 

Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na katerem 

delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni razred je uvrščeno 

to delovno mesto.   

 

4.27.2 Plačilne liste 
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Junij 2012 
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 160,00 165,71   849,65  

  Skupaj ure 168,00 174,00   896,16  

C080 Dodatek za izmensko delo /64,18/  7,00 23,03  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /12,33/  75,00 47,41  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /27,50/  10,00 14,10  

  Nadure in dodatki 0,00 0,00   84,54  

  SKUPAJ 168,00 174,00   980,70  

              

Junij 
2013 

            

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 152,00 165,30   1.292,45  

B010 Državni praznik 8,00 8,70  74,69  

  Skupaj ure 160,00 174,00   1.367,14  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /39,25/  7,00 21,48  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /13,16/  75,00 77,17  

C111 Dodatek za delo na praznik /1,95/  90,00 13,72  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /20,91/  10,00 16,35  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 10,00 10,00 130 101,91  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 28,00 28,00 160 351,01  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 1,00 1,00 205 16,06  

E031 Delo (praznik) preko polnega delovnega časa 1,00 1,00 220 17,24  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 6,00 6,00 235 110,40  

E041 Delo (praz. nočno) preko pol. delovnega časa 6,00 6,00 250 117,43  

  Nadure in dodatki 52,00 52,00   847,04  

  SKUPAJ 212,00 226,00   2.214,18  

       

December 2013      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 120,00 118,64   927,60  

B010 Državni praznik 8,00 7,91  68,45  

B020  48,00 47,45  410,70  

  Skupaj ure 176,00 174,00   1.406,75  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /39,71/  7,00 21,73  

C111 Dodatek za delo na praznik /12,16/  90,00 85,57  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /2,00/  10,00 1,56  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 7,25 7,25 130 74,07  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 30,00 30,00 160 376,86  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 3,00 3,00 205 48,25  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00 2,00 235 36,85  

  Nadure in dodatki 42,25 42,25   651,01  

  SKUPAJ 218,25 216,25   2.057,76  

 

4.27.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja naslednji nepravilnosti: 

 da javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na 

katerem delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni 

razred je uvrščeno to delovno mesto, čeprav je SB Jesenice v Pravilniku o organizaciji 
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neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici Jesenice, št. 0302-28/2010/1 z 

dne 29.12.2010 določila dežurna delovna mesta, zato so bila vsa izplačila za zagotavljanje 

NNMP obračunana od plačnega razreda javne uslužbenke in ne od plačnega razreda 

dežurnega delovnega mesta, 

 da so bila izplačila za zagotavljanje NNMP izplačana pod oznako E – delo preko polnega 

delovnega časa, ne glede na analizo podatkov, ki jih določa četrti odstavek 4. člena 

Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur. list RS, št. 94/10). 

 

4.27.4 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorju: 

 da javni uslužbenki (za delo v dežurstvu) izda individualni akt, ki javni uslužbenki 

zagotovi pravice v obsegu, kot so določene z zakonom in na njegovi podlagi izdanih 

izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca, 

 da javni uslužbenki (za zagotavljanje NNMP) izplača plačo v skladu s predpisi, kot to 

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

členom ZSPJS. 

 

 

4.28 █ 

 

4.28.1 Določitev plače v času dežurstva 

 

Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na katerem 

delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni razred je uvrščeno 

to delovno mesto.   

 

4.28.2 Plačilne liste 

  

Junij 2013 
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 144,00 156,60   1.224,44  

B020  16,00 17,40  146,28  

  Skupaj ure 160,00 174,00   1.370,72  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /34,16/  7,00 18,70  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /0,16/  75,00 0,94  

C111 Dodatek za delo na praznik /6,85/  90,00 48,20  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /26,91/  10,00 21,04  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 5,00 5,00 130 51,21  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 10,00 10,00 160 125,88  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 1,00 1,00 205 16,11  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 6,00 6,00 235 110,70  

  Nadure in dodatki 22,00 22,00   404,91  

  SKUPAJ 182,00 196,00   1.775,63  

       

December 2013      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 147,78 146,10   1.142,34  

A011  12,22 12,08  94,46  

B010 Državni praznik 16,00 15,82  135,28  

  Skupaj ure 176,00 174,00   1.372,08  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /54,16/  7,00 29,64  
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Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

C110 Dodatek za delo v nedeljo /12,16/  75,00 71,31  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 3,00 3,00 130 30,73  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 10,00 10,00 160 125,88  

E031 Delo (praznik) preko polnega delovnega časa 1,00 1,00 220 17,29  

E041 Delo (praz. nočno) preko pol. delovnega časa 6,00 6,00 250 117,73  

  Nadure in dodatki 20,00 20,00   404,83  

  SKUPAJ 196,00 194,00   1.776,91  

 

4.28.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja naslednji nepravilnosti: 

 da javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na 

katerem delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni 

razred je uvrščeno to delovno mesto, čeprav je SB Jesenice v Pravilniku o organizaciji 

neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici Jesenice, št. 0302-28/2010/1 z 

dne 29.12.2010 določila dežurna delovna mesta, zato so bila vsa izplačila za zagotavljanje 

NNMP obračunana od plačnega razreda javne uslužbenke in ne od plačnega razreda 

dežurnega delovnega mesta, 

 da so bila izplačila za zagotavljanje NNMP izplačana pod oznako E – delo preko polnega 

delovnega časa, ne glede na analizo podatkov, ki jih določa četrti odstavek 4. člena 

Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur. list RS, št. 94/10). 

 

4.28.4 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorju: 

 da javni uslužbenki (za delo v dežurstvu) izda individualni akt, ki javni uslužbenki 

zagotovi pravice v obsegu, kot so določene z zakonom in na njegovi podlagi izdanih 

izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca, 

 da javni uslužbenki (za zagotavljanje NNMP) izplača plačo v skladu s predpisi, kot to 

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

členom ZSPJS. 

 

 

4.29 █ 

 

4.29.1 Določitev plače v času dežurstva 

 

Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na katerem 

delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni razred je uvrščeno 

to delovno mesto.   

 

4.29.2 Plačilne liste 

  

Junij 2011 
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 119,01 117,66   900,14  

A011  0,99 0,98  7,49  

B020  32,00 31,64  279,59  

B040  24,00 23,73   209,69  

  Skupaj ure 176,00 174,00   1.396,91  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /18,91/  7,00 10,13  
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Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

C100 Dodatek za delo ponoči /56,00/  30,00 128,53  

C111 Dodatek za delo na praznik /12,26/  90,00 84,42  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /12,93/  10,00 9,89  

  Nadure in dodatki 0,00 0,00   283,89  

  SKUPAJ 176,00 174,00   1.680,80  

       

Junij 2012      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 102,38 106,04   804,78  

A011  25,62 26,54  201,39  

B010 Državni praznik 8,00 8,29  81,44  

B020  8,00 8,29  81,44  

B021  16,00 16,57  162,89  

B040  8,00 8,29  81,44  

  Skupaj ure 168,00 174,00   1.413,38  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /21,48/  7,00 11,41  

C100 Dodatek za delo ponoči /40,00/  30,00 91,07  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /24,66/  75,00 140,37  

C111 Dodatek za delo na praznik /5,16/  90,00 35,25  

C130 Dodatek za čas stalne pripravljenosti /16,66/  20,00 25,29  

  Nadure in dodatki 0,00 0,00   363,15  

  SKUPAJ 168,00 174,00   1.776,53  

              

Junij 2013           

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 104,00 113,10   818,39  

B010 Državni praznik 8,00 8,70  79,06  

B021  48,00 52,20  474,39  

  Skupaj ure 160,00 174,00   1.371,84  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /6,00/  7,00 3,04  

C100 Dodatek za delo ponoči /16,00/  30,00 34,73  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /12,16/  75,00 65,99  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /23,16/  10,00 16,76  

D021 Delovna usp.-povečan obseg dela (A) /104,00/  15,00 122,75  

  Nadure in dodatki 0,00 0,00   294,59  

  SKUPAJ 160,00 174,00   1.666,43  

       

December 2013      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 104,00 102,82   743,99  

B010 Državni praznik 16,00 15,82  149,32  

B020  56,00 55,36  522,63  

  Skupaj ure 176,00 174,00   1.415,94  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /10,33/  7,00 5,23  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /12,16/  75,00 65,99  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /20,16/  10,00 14,59  

D021 Delovna usp.-povečan obseg dela (A) /104,00/  15,00 111,60  

  Nadure in dodatki 0,00 0,00   246,51  

  SKUPAJ 176,00 174,00   1.662,45  
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4.29.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja da javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista 

določila na katerem delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri 

plačni razred je uvrščeno to delovno mesto. 

 

4.29.4 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorju: 

 da javni uslužbenki (za delo v dežurstvu) izda individualni akt, ki javni uslužbenki 

zagotovi pravice v obsegu, kot so določene z zakonom in na njegovi podlagi izdanih 

izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca. 

 

 

4.30 █ 

 

4.30.1 Določitev plače v času dežurstva 

 

Javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na katerem 

delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni razred je uvrščeno 

to delovno mesto.   

 

4.30.2 Plačilne liste 

  

Junij 2011 
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 145,76 144,10   1.019,30  

A011  14,24 14,08  99,58  

B020  8,00 7,91  74,99  

B040  8,00 7,91  74,99  

  Skupaj ure 176,00 174,00   1.268,86  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /31,00/  7,00 15,35  

C130 Dodatek za čas stalne pripravljenosti /88,00/  20,00 124,49  

D021 Delovna usp.-povečan obseg dela (A) /160,00/  8,00 89,51  

  Nadure in dodatki 0,00 0,00   317,97  

  SKUPAJ 176,00 174,00   1.586,83  

       

Junij 2012      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 117,59 121,79   854,55  

B010 Državni praznik 8,00 8,29  70,57  

B020  24,00 24,86  211,71  

B050  18,41 19,07  162,40  

  Skupaj ure 168,00 174,00   1.299,23  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /35,33/  7,00 17,35  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /12,50/  75,00 65,78  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /12,50/  10,00 8,77  

D021 Delovna usp.-povečan obseg dela (A) /117,59/  8,00 68,37  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 3,00 3,00 130 29,11  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 14,00 14,00 160 165,29  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 3,00 3,00 205 44,90  
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Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00 2,00 235 34,14  

  Nadure in dodatki 22,00 22,00   504,21  

  SKUPAJ 190,00 196,00   1.803,44  

              

Junij 2013           

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 144,00 156,60   1.090,01  

B010 Državni praznik 8,00 8,70  71,70  

B020  8,00 8,70  71,70  

  Skupaj ure 160,00 174,00   1.233,41  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C031 Dodatek za mentorstvo /3,15/  20,00 4,38  

C080 Dodatek za izmensko delo /39,26/  7,00 19,13  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /12,00/  10,00 8,35  

D021 Delovna usp.-povečan obseg dela (A) /144,00/  8,00 87,20  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 4,00 4,00 130 38,58  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 8,00 8,00 160 93,86  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 1,00 1,00 205 14,87  

E031 Delo (praznik) preko polnega delovnega časa 3,00 3,00 220 47,72  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 6,00 6,00 235 101,72  

E041 Delo (praz. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00 2,00 250 36,00  

  Nadure in dodatki 24,00 24,00   545,34  

  SKUPAJ 184,00 198,00   1.778,75  

       

December 2013      
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 92,13 91,08   633,99  

A011  3,87 3,83  26,63  

B010 Državni praznik 8,00 7,91  69,31  

B020  48,00 47,45  415,85  

G030  24,00 23,73   166,34  

  Skupaj ure 176,00 174,00   1.312,12  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo /26,91/  7,00 13,11  

C110 Dodatek za delo v nedeljo /0,16/  75,00 0,84  

C111 Dodatek za delo na praznik /12,16/  90,00 76,17  

C190 Dodatek za neenak.razporeditev del.časa /0,16/  10,00 0,11  

D021 Delovna usp.-povečan obseg dela (A) /96,00/  8,00 52,85  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 6,00 6,00 130 58,01  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 16,00 16,00 160 188,11  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 4,00 4,00 205 59,55  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 8,00 8,00 235 135,80  

  Nadure in dodatki 34,00 34,00   643,41  

  SKUPAJ 210,00 208,00   1.955,53  

 

4.30.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja naslednji nepravilnosti: 

 da javna uslužbenka in predstojnik SB Jesenice v pogodbi o zaposlitvi nista določila na 

katerem delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala dežurstvo ter v kateri plačni 

razred je uvrščeno to delovno mesto, čeprav je SB Jesenice v Pravilniku o organizaciji 

neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici Jesenice, št. 0302-28/2010/1 z 
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dne 29.12.2010 določila dežurna delovna mesta, zato so bila vsa izplačila za zagotavljanje 

NNMP obračunana od plačnega razreda javne uslužbenke in ne od plačnega razreda 

dežurnega delovnega mesta, 

 da so bila izplačila za zagotavljanje NNMP izplačana pod oznako E – delo preko polnega 

delovnega časa, ne glede na analizo podatkov, ki jih določa četrti odstavek 4. člena 

Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur. list RS, št. 94/10). 

 

4.30.4 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorju: 

 da javni uslužbenki (za delo v dežurstvu) izda individualni akt, ki javni uslužbenki 

zagotovi pravice v obsegu, kot so določene z zakonom in na njegovi podlagi izdanih 

izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca, 

 da javni uslužbenki (za zagotavljanje NNMP) izplača plačo v skladu s predpisi, kot to 

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

členom ZSPJS. 

 

 

 

III  Odrejeni ukrepi inšpektorja 
 
Inšpektor na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS direktorju SB Jesenice 
 
 

O D R E J A 
 
 

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

prehodu na novi plačni sistem pri vseh preostalih javnih uslužbencih, zaposlenih v 
SB Jesenice, ki niso bili pregledani v okviru tega inšpekcijskega nadzora. 

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

 

 
Opozorilo inšpektorja 
 
Inšpektor opozarja odgovorno osebo: 

 da se za nespoštovanje odrejenih ukrepov inšpektorja odgovorna oseba kaznuje za 
prekršek z globo 500 eurov, ki se lahko izreče večkrat zaporedoma (druga alinea 
prvega odstavka 44. člena ZSPJS); 

 da se v primeru, če ne izroči pisnega predloga aneksa k pogodbi o zaposlitvi iz prvega 
odstavka 3a. člena ZSPJS, odgovorna oseba kaznuje za prekršek z globo najmanj 
1.100 eurov (4. alinea drugega odstavka 44. člena ZSPJS);  

 da se v primeru, če ne vloži tožbe zoper delojemalca, če ne pride do soglasja glede 
vrnitve preveč izplačanega zneska v skladu s tretjim odstavkom 3a. člena ZSPJS, 
odgovorna oseba kaznuje za prekršek z globo najmanj 1.100 eurov (13. alinea drugega 
odstavka 44. člena ZSPJS); 

 da je skladno s 145. členom Zakona o kazenskem postopku Inšpektorat za javni sektor 
dolžan naznaniti kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic (257. 
člen Kazenskega zakonika), oškodovanja javnih sredstev (257a. člen Kazenskega 
zakonika), nevestnega dela v službi (258. člen Kazenskega zakonika) in druga kazniva 
dejanja, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti, če je o njih obveščen ali 
kako drugače zve zanje." 
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Pouk o pravnem sredstvu: Predstojnik SB Jesenice 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. Milan Pirman 

Inšpektor višji svetnik 

 

 

Vročiti: 

 █., direktor, Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, osebno 

po ZUP, 

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

 Ministrstvo za zdravje, gp.mz@gov.si, po e-pošti. 
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