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Številka: 0611-19/2014/22 

Datum:   12.5.2014 

 

 

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; v nadaljevanju ZSPJS) izdaja inšpektor v postopku inšpekcijskega nadzora v 

Zdravstvenem domu Ptuj, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj, ki ga zastopa direktorica █., 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 

Zdravstvenem domu Ptuj (v nadaljevanju: ZD Ptuj) opravil inšpekcijski nadzor na podlagi določil 

ZSPJS.  

 

Inšpekcijski nadzor je inšpektor opravil 8.4.2014 v času med 11.00 in 13.00 v ZD Ptuj, na 

naslovu Potrčeva cesta 19a, Ptuj, ob prisotnosti direktorice █. in 7.5.2014 v času med 13.00 in 

15.00 na sedežu inšpektorata (na podlagi dodatno predložene dokumentacije s strani ZD Ptuj z 

dne 18.4.2014 in 28.4.2014). 

 

 

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 bil v nadzor vključen tudi Zdravstveni dom Ptuj. Nadzor je zajemal vsakega 

drugega javnega uslužbenca iz seznama izvajalcev dežurstev ZD Ptuj. 

 

 

II   Ugotovitve inšpektorja 

 

Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj p.o. je bil ustanovljen z odlokom, ki ga je sprejela Skupščina 

občine Ptuj dne 16.7.1991 (Ur. vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 20/91). Za izvajanje javne 

službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti so Mestni svet Mestne občine Ptuj 

in občinski sveti občin Destrnik, Hajdina, Kidričevo, Markovci, Majšperk, Videm, Zavrč ter Žetale 

sprejeli nov Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj (Ur. vestnik Mestne 

občine Ptuj, št. 9/05, 13/07). Ustanoviteljske pravice izvajajo občinski sveti občin ustanoviteljic. 

 

Odgovorna oseba ZD Ptuj je direktorica █., imenovana dne 10.12.2010 za mandatno obdobje 

od 13.12.2010 do 12.12.2015. 

 

Inšpektor je v okviru inšpekcijskega nadzora v ZD Ptuj 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 ZD Ptuj posredoval 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 5 javnih uslužbencih. To so bili: █. 

 

1.1 Ugotovitve inšpektorja 

 

V okviru inšpekcijskega nadzora inšpektor pri javnih uslužbenkah █. ni ugotovil nepravilnosti, 

zato 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 zaposlenega javnega uslužbenca █, ki 

se je v ZD Ptuj zaposlili po 1.8.2008. Pregledal je določitev plačnih razredov in določitev 

odprave nesorazmerij.  

 

2.1 Ugotovitve inšpektorja 

 

V okviru inšpekcijskega nadzora inšpektor pri javnem uslužbencu █. ni ugotovil nepravilnosti, 

zato ne odreja popravljalnih ukrepov. 

 

 

3 Nadzor nad določitvijo dežurnih delovnih mest 

 

Za potrebe inšpekcijskega nadzora je ZD Ptuj Inšpektoratu za javni sektor posredoval akt o 

določitvi delovnih mest na katerih se opravlja dežurstvo, soglasje k določitvi delovnih mest na 

katerih se opravlja dežurstvo, evidenco opravljenih dežurstev v obdobju od 1.1.2011 do 

31.12.2013 in plačilne liste, kjer je bilo obračunano delo v dežurstvu. 

 

Inšpektor je preveril pravilnost izplačil dela v dežurstvu pri vseh 5. javnih uslužbencih, ki so bili 

predmet nadzora.  

 

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). 
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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 

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 z 19. členom ZSPJS-N so se določbe šestega odstavka 32. člena ZSPJS začele 

uporabljati s 1.1.2011. Do tega roka pa so morali uporabniki proračuna, s soglasjem pristojnega 

ministra, v internih aktih določiti delovna mesta, na katerih se opravlja dežurstvo.  

 

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. 

 

3.1 Določitev dežurnih delovnih mest 

 

Dežurna delovna mesta je ZD Ptuj določil s Pravilnikom o dežurnih delovnih mestih, št. 5 620 

06 z dne 1.1.2011. S pravilnikom je ZD Ptuj določil: 

 posamezna območja/strokovna področja, na katerih se opravlja dežurstvo, 

 čas, v katerem se opravlja dežurstvo, 

 delovna mesta, na katerih se opravlja dežurstvo. 

 

ZD Ptuj je v pravilniku določil: 

 če obremenjenost zdravstvenih delavcev v času neprekinjene nujne medicinske pomoči 

(v nadaljevanju: NNMP) presega 60% običajne delovne obremenitve in število 

sprejemov pacientov na posameznega zdravstvenega delavca v rednem delovnem 

času presega 200 sprejemov mesečno, ZD Ptuj organizira izmensko delo, 

 če obremenjenost v času NNMP obsega 25 do 60% običajne delovne obremenitve in 

kadar število sprejemov pacientov na posameznega zdravstvenega delavca v rednem 

delovnem času presega 100 sprejemov mesečno, organizira dežurstvo, 

 če obremenjenost v času NNMP ne presega 25% pa organizira stalo pripravljenost. 

 

Pri pripravi Pravilnika o dežurnih delovnih mestih, št. 5 620 06 z dne 1.1.2011 se je ZD Ptuj 

skliceval na Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur. list RS, št. 

94/10), ki v 3. členu določa, da se neprekinjeno zdravstveno varstvo in NNMP zagotavlja v eni 

od naslednjih oblik dela ali njihovimi kombinacijami: 

                                                      
1
 Določba se je začela uporabljati s 1.1.2011. 
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 polni delovni čas (eno ali več izmensko delo, neenakomerno razporejen delovni čas), 

 dežurstvo, 

 stalna pripravljenost, 

 delo preko polnega delovnega časa, 

 dopolnilno delo. 

 

Dežurstvo se izvaja na posameznih delovnih mestih, določenih v prilogi pravilnika. Ta dežurna 

delovna mesta so bila: 

 

a. Splošna medicina 

Dežurno delovno mesto Plačni razred 

E017015 Zdravnik specializant III PPD1 43 

E017019 Zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco PPD1 45 

E018010 Zdravnik specialist IV PPD1 48 

E035026 Srednja medicinska sestra v urgentni dejavnosti 22 

E037029 Diplomirana medicinska sestra v urgentni dejavnosti 32 

 

b. Pediatrija 

Dežurno delovno mesto Plačni razred 

E018014 Zdravnik specialist V/VI PPD1 50 

E035026 Srednja medicinska sestra v urgentni dejavnosti 22 

E037029 Diplomirana medicinska sestra v urgentni dejavnosti 32 

 

Za čas dežurstva je ZD Ptuj določil: 

 v splošni medicini od ponedeljka do petka med 00.00 in 6.00 ter 20.00 in 24.00 uro, 

 v pediatriji v soboto, nedeljo in na z zakonom določen prost dan med 09.00 in 21.00 

uro. 

 

Pojasnilo ZD Ptuj 

 

ZD Ptuj je kot podlago za razmejitev plačevanja dežurstev (v plačilnih listah označene pod črko 

O) in dela preko polnega delovnega časa (pod črko E) posredoval podatke o obremenitvah po 

posameznih tromesečjih v letih 2011, 2012 in 2013: 

 

Obremenitve v letu 2011 

 

Avgust 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka 52,76%    

Sobota   76,67%  

Nedelja in praznik   73,40%  

September 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka 39,30%    

Sobota   79,77%  

Nedelja in praznik   87,25%  

 

Oktober 2011 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka 52,31%    
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Sobota   81,45%  

Nedelja in praznik   113,35%  

 

ZD Ptuj je 18.4.2014 posredoval dodatno pojasnilo, v katerem je navedel, da je bilo potrebno za 

leto 2012 izvesti merjenje obremenitev in o tem poročati, za leto 2013 pa je bilo potrebno le 

merjenje oziroma spremljanje.  

 

Obremenitve v letu 2012 

 

Januar 2012 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka 31,51%    

Sobota   59,34%  

Nedelja in praznik   59,61%  

Februar 2012 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka 40,73%    

Sobota   46,65%  

Nedelja in praznik   73,11%  

Marec 2012 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka 34,15%    

Sobota   69,60%  

Nedelja in praznik   69,30%  

 

Glede na posredovane podatke ZD Ptuj je inšpektor ugotovil, da povprečna obremenitev za 

tromesečje januar – marec 2012 ob sobotah ni presegla 60%, kar bi pomenilo, da ZD Ptuj za 

obdobje po tej trimesečni analizi ob sobotah ne bi imel podlage za obračun dela preko polnega 

delovnega časa, ampak bi moral obračunati dežurstvo, zato je ZD Ptuj zaprosil za dodatno 

utemeljitev podlag za obračun dela preko polnega delovnega časa ob sobotah. 

 

ZD Ptuj pa je pojasnil, da je po posameznih letih upošteval naslednja trimesečja: 

 za leto 2011 – avgust, september, oktober, 

 za leto 2012 – marec, april, maj, 

 za leto 2013 – januar, februar, marec. 

 

Za leto 2012 pa je dne 28.4.2014 naknadno poslal pregled obremenitev za obdobje marec, 

april, maj 2012: 

 

Marec 2012 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka 34,15%    

Sobota   69,60%  

Nedelja in praznik   69,30%  

 

April 2012 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka 34,00%    
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Sobota   48,19%  

Nedelja in praznik   53,60%  

Maj 2012 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka 66,42%    

Sobota   69,16%  

Nedelja in praznik   63,77%  

 

 

Obremenitve v letu 2013 

 

Januar 2013 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka 32,23%    

Sobota   59,59%  

Nedelja in praznik   53,53%  

Februar 2013 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka 33,49%    

Sobota   87,67%  

Nedelja in praznik   86,46%  

Marec 2013 

 Dežurstvo Stalna 

pripravljenost 

Delo preko polnega 

delovnega časa 

Izmensko delo 

Od ponedeljka do petka 16,73%    

Sobota   84,45%  

Nedelja in praznik   59,61%  

 

Na dodatno vprašanje, kje ima ZD Ptuj podlago, da v primerih obremenitev pod 60% obračuna 

delo preko polnega delovnega časa (v plačilni listi pod oznako E) ne pa dežurstva (pod oznako 

O) je ZD Ptuj posredoval naslednje pojasnilo. 

 

Dodatno pojasnilo ZD Ptuj 

 
ZD Ptuj je pojasnil, da je za določitev obremenitve, ki je osnova za obračun merodajno 
povprečje več mesecev. V letu 2011 in v letu 2012 so poročali za vsak mesec posebej (poslali 
so nekaj mesecev za leto 2011 in nekaj mesecev za leto 2012), za leto 2013 pa je merjenje 
izvedeno na podlagi izhodišča, da ga je potrebno izvesti enkrat letno za tri zaporedne mesece 
(ne piše izrecno katere mesece). To so storili za mesece januar, februar in marec 2013. 
Povprečje pa je: dežurstvo (pon – pet) 27,48%, izmensko delo (sobota) 77,24% in izmensko 
delo (nedelja in praznik) 66,54%. Ni merodajen posamezni mesec ampak povprečje zaporednih 
mesecev.  

 

 

 

 

 

3.2 Soglasje k določitvi dežurnih delovnih mest 
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ZD Ptuj je predložil Soglasje ministra za zdravje, št. 0100-134/2010/291 z dne 25.1.2011, s 

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

ZD Ptuj, opredeljenih v Pravilniku o dežurnih delovnih mestih z dne 1.1.2011. 

 

 

3.3 Evidenca opravljenih dežurstev v obdobju od 1.1.2011 do 31.12.2013 

 

Iz pregleda opravljenih dežurstev v obdobju od 1.1.2011 do 31.12.2013 je razvidno, da so javni 

uslužbenci, ki so bili predmet nadzora opravili naslednje število ur dežurstva: 

 █   1.993 ur, 

 █.       572 ur, 

 █.       732 ur, 

 █.       678 ur,  

 █      719 ur. 

 

 

3.4 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja, da je ZD Ptuj 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 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)«, po posameznih letih izvajal 
za različna časovna obdobja, in sicer: 

 za leto 2011 – avgust, september, oktober, 

 za leto 2012 – marec, april, maj, 

 za leto 2013 – januar, februar, marec, 

kar sicer formalno ni nepravilno, dejansko pa gre za različno praktično uporabo določb 

pravilnika, ki kažejo na to, da ZD Ptuj v analizo šteje zaporedno timesečje, ko so obremenitve 

višje. Konkreten primer takšnega ravnanja je razviden iz posredovanih podatkov ZD Ptuj za 

različni trimesečji leta 2012. Upoštevaje trimesečje januar – marec 2012 povprečna 

obremenitev ob sobotah ni dosegala 60%, medtem ko jih je v trimesečju marec – maj 2012 

rahlo presegla. 

 

Inšpektor, glede na to, da ne gre za formalno kršitev pravilnika, ne odreja popravljalnih ukrepov, 

ZD Ptuj pa priporoča, da poenoti praktično uporabo analiziranja enakih obdobij po posameznih 

letih. 

 

 

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. 

 

 

4.1 █. 

 

4.1.1 Določitev delovnega mesta za delo v dežurstvu 

 

Javna uslužbenka in ZD Ptuj sta 27.1.2011 podpisala Aneks k pogodbi o zaposlitvi, št. SD/1-

21/2011, s katerim sta se dogovorila o plačilu za delo, ki ga javna uslužbenka opravi v 

dežurstvu. Javna uslužbenka je bila za delo v dežurstvu na delovnem mestu E018010 Zdravnik 
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specialist IV PPD1 uvrščena v 48. plačni razred. Javna uslužbenka je na dežurnem delovnem 

mestu odpravljala nesorazmerje med 44. in 48. plačnim razredom.  

 

4.1.2 Plačilne liste javne uslužbenke 

 

Iz plačilnih list je razvidno, da je javna uslužbenka na delovnem mestu E018011 Zdravnik 

specialist IV PPD2 pri plači za mesec junij 2011 odpravljala nesorazmerje v osnovni plači med 

42. in 46. plačnim razredom, da ji je pri plačah za mesec junij 2012, junij 2013 in december 

2013 obračunana Z070 (osnovna plača) oziroma Z073 (nominalna vrednost plačnega razreda 

FDMN) v višini 46. plačnega razreda ter, da je iz vseh pregledanih plačilnih list razvidno, da je 

javna uslužbenka prejela plačilo za delo v dežurstvu na dežurnem delovnem mestu E018010 

Zdravnik specialist IV PPD1, ki je bilo obračunano od Z070 oziroma od Z073, ki predstavlja 

vrednost 48. plačnega razreda.   

 

Junij 2011 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

 Bruto – redno delo 176,00 174,00  2.663,98  

C020 Dodatek za delovno dobo      

E010 Delo preko polnega delovnega časa 27,00  130,00 541,67  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 16,00  160,00 392,52  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 1,00  205,00 31,24  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 6,00  235,00 214,26  

E900 Delo preko polnega d.č. - poračun    38,78  

 Bruto – nadure in dodatki 50,00   1.272,92  

O060 Dežurstvo preko polnega d.č. 2,00   46,79  

O070 Dežurstvo preko polnega d.č. (nočno) 2,00   52,01  

 Bruto - dežurstvo 4,00   98,80  

 SKUPAJ 230,00   4.035,70  

 

Junij 2012 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

 Bruto – redno delo 168,00 174,00  2.660,59  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo 8,00  7,00 8,28  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 13,00  130,00 258,72  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 6,00  160,00 146,02  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 15,00  205,00 464,84  

E031 Delo (dele prost dan) preko polnega d.č. 1,00  220,00 33,21  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00  235,00 70,85  

E041 Delo (prazn. noč) preko polnega d.č. 6,00  250,00 225,85  

E900 Delo preko polnega d.č. - poračun    38,78  

 Bruto – nadure in dodatki 43,00   1.303,14  

O060 Dežurstvo preko polnega d.č. 5,00   107,63  

O070 Dežurstvo preko polnega d.č. (nočno) 10,00   239,24  

 Bruto - dežurstvo 15,00   346,87  

 SKUPAJ 226,00   4.310,60  

 

 

 

 

Junij 2013 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

 Bruto – redno delo 160,00 174,00  2.677,92  
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C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo 8,00  7,00 8,10  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 39,00  130,00 761,11  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 4,00  160,00 95,42  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 5,00  205,00 151,81  

E031 Delo (dele prost dan) preko polnega d.č. 15,00  220,00 487,96  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 14,00  235,00 485,80  

E041 Delo (prazn. noč) preko polnega d.č. 2,00  250,00 73,74  

 Bruto – nadure in dodatki 79,00   2.095,08  

O060 Dežurstvo preko polnega d.č. 2,00   42,13  

O070 Dežurstvo preko polnega d.č. (nočno) 12,00   280,86  

 Bruto - dežurstvo 14,00   322,99  

 SKUPAJ 253,00   5.095,99  

 

December 2013 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

 Bruto – redno delo 176,00 174,00  2.568,95  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo 32,00  7,00 32,39  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 33,00  130,00 645,59  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 6,00  160,00 143,41  

E031 Delo (dele prost dan) preko polnega d.č. 4,00  220,00 130,31  

E041 Delo (prazn. noč) preko polnega d.č. 8,00  250,00 295,33  

 Bruto – nadure in dodatki 51,00   1.337,62  

O060 Dežurstvo preko polnega d.č. 8,00   168,92  

O070 Dežurstvo preko polnega d.č. (nočno) 18,00   422,21  

 Bruto - dežurstvo 26,00   591,13  

 SKUPAJ 253,00   4.497,70  

 

4.1.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja, da je javna uslužbenka pri plači za junij 2011 na delovnem mestu E018011 

Zdravnik specialist IV PPD2 pravilno odpravljala nesorazmerje v osnovni plači med 42. in 46. 

plačnim razredom, kar pa ne velja za plačilo za delo v dežurstvu, saj na dežurnem delovnem 

mestu E018010 Zdravnik specialist IV PPD1 ni odpravljala nesorazmerij v osnovni plači v 

skladu z določili Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih 

za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 105/10), ki je v 1. členu tabeli 3 

dodala novi vrsti izplačil O060 (dežurstvo prek polnega delovnega časa za javne uslužbence) in 

O070 (dežurstvo prek polnega delovnega časa za javne uslužbence (nočno), kjer je določeno, 

da je javnemu uslužbencu za čas, ko opravlja dežurstvo, osnova za izračun bruto urne postavke 

in pripadajočih dodatkov vrednost plačnega razreda, v katerega je uvrščeno delovno mesto, na 

katerem se opravlja dežurstvo, da je pri tem treba upoštevati tudi odpravo nesorazmerja v 

osnovnih plačah ter da to pravilo velja od 1.1.2011. Na podlagi navedenega bi morala javna 

uslužbenka v času od 1.1.2011 do 1. 6. 2012, ko je Zakon za uravnoteženju javnih financ (Ur. 

list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12-ZIPRS1314, 105/12, 25/13-odl. US, 46/13-

ZIPRS1314-A, 56/13-ZŠtip-1, 63/13-ZOsn-I, 63/13-ZJAKRS-A, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-

ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415 in 101/13–ZdavNepr; v nadaljevanju ZUJF) nesorazmerja v 

osnovnih plačah odpravil, odpravljati nesorazmerje v osnovni plači na dežurnem delovnem 

mestu E018010 Zdravnik specialist IV PPD1 med 44. in 48. plačnim razredom.  

 

Pojasnilo ZD Ptuj 

ZD Ptuj je pojasnil, da je do nepravilnosti prišlo pri vnosu v program, ker niso bila vnesena 

nesorazmerja. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20123693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20123990
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20124001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2013892
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20131756
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20132139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20132519
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20132520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133675
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133676
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4.1.4 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorici: 

 da kot odgovorna oseba javni uslužbenki █. za delo v dežurstvu 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 (odprava nesorazmerij na dežurnem delovnem 

mestu). 

 

 

4.2 █. 

 

4.2.1 Določitev delovnega mesta za delo v dežurstvu 

 

Javna uslužbenka in ZD Ptuj sta 27.1.2011 podpisala Aneks k pogodbi o zaposlitvi, št. SD/1-

24/2011 z dne 27.2.2009, s katerim sta se dogovorila o plačilu za delo, ki ga javna uslužbenka 

opravi v dežurstvu. Javna uslužbenka je bila v dežurstvu na delovnem mestu E018010 Zdravnik 

specialist IV PPD1 uvrščena v 48. plačni razred. Javna uslužbenka je na dežurnem delovnem 

mestu odpravljala nesorazmerje med 44. in 48. plačnim razredom. 

 

4.2.2 Plačilne liste javne uslužbenke 

 

Iz plačilnih list je razvidno, da je javna uslužbenka na delovnem mestu E018015 Zdravnik 

specialist V/IV PPD2 pri plači za junij 2011 odpravljala nesorazmerje v osnovni plači med 50. in 

54. plačnim razredom, da ji je pri plačah za mesec junij 2012, junij 2013 in december 2013 

obračunana Z070 (osnovna plača) oziroma Z073 (nominalna vrednost plačnega razreda FDMN) 

v višini 54. plačnega razreda ter, da je iz plačilnih list za junij 2013 in december 2013 razvidno, 

da je javna uslužbenka prejela plačilo za delo v dežurstvu na dežurnem delovnem mestu 

E018010 Zdravnik specialist IV PPD1, ki je bilo obračunano od Z070 oziroma od Z073, ki 

predstavlja vrednost 48. plačnega razreda.   

 

Junij 2011 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

 Bruto – redno delo 176,00 174,00  3.597,04  

C020 Dodatek za delovno dobo      

E010 Delo preko polnega delovnega časa 8,00  130,00 228,38  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 14,00  160,00 485,32  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 15,00  205,00 657,65  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00  235,00 99,92  

 Bruto – nadure in dodatki 39,00   1.776,83  

 SKUPAJ 215,00   5.373,87  

 

Junij 2012 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

 Bruto – redno delo 168,00 174,00  3.588,00  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo 48,00  7,00 67,98  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 22,00  130,00 624,94  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 17,00  160,00 586,09  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 1,00  205,00 43,58  

E031 Delo (dele prost dan) preko polnega d.č. 13,00  220,00 606,00  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00  235,00 99,30  

E041 Delo (prazn. noč) preko polnega d.č. 6,00  250,00 316,11  
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 Bruto – nadure in dodatki 61,00   2.657,82  

 SKUPAJ 229,00   6.245,82  

 

Junij 2013 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

 Bruto – redno delo 160,00 174,00  3.490,82  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo 48,00  7,00 65,78  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 15,00  205,00 632,04  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00  235,00 96,02  

 Bruto – nadure in dodatki 17,00   1.090,05  

O060 Dežurstvo preko polnega d.č. 1,00   21,89  

O070 Dežurstvo preko polnega d.č. (nočno) 6,00   145,37  

 Bruto - dežurstvo 7,00   167,26  

 SKUPAJ 184,00   4.748,13  

 

December 2013 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

 Bruto – redno delo 176,00 174,00  3.445,10  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo 64,00  7,00 87,71  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 3,00  130,00 82,36  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 2,00  160,00 66,65  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 16,00  205,00 674,18  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 8,00  235,00 384,08  

 Bruto – nadure in dodatki 29,00   1.611,78  

O060 Dežurstvo preko polnega d.č. 1,00   21,89  

O070 Dežurstvo preko polnega d.č. (nočno) 6,00   145,37  

 Bruto - dežurstvo 7,00   167,26  

 SKUPAJ 212,00   5.224,14  

 

4.2.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor pri izplačilu plač za mesec junij 2013 in december 2013, ki so bile obravnavane v 

inšpekcijskem nadzoru za delo v dežurstvu ni ugotovil nepravilnosti, zato ne odreja popravljalnih 

ukrepov.  

 

 

4.3 . 

 

4.3.1 Določitev delovnega mesta za delo v dežurstvu 

 

Direktorica in ZD Ptuj sta 25.1.2011 podpisala Aneks k pogodbi o zaposlitvi, št. SD/1-13/2011, s 

katerim sta se dogovorila o plačilu za delo, ki ga direktorica opravi v dežurstvu in za čas, ko kot 

zdravnik opravlja delo preko polnega delovnega časa. Direktorica je bila v dežurstvu na 

delovnem mestu E018010 Zdravnik specialist IV PPD1 uvrščena v 48. plačni razred in je na 

dežurnem delovnem mestu odpravljala nesorazmerje med 44. in 48. plačnim razredom ter bila 

za čas, ko kot zdravnik opravlja delo preko polnega delovnega časa na delovnem mestu 

E018011 Zdravnik specialist IV PPD2 uvrščena v 56. plačni razred. 

 

4.3.2 Plačilne liste javne uslužbenke 

 

Iz plačilnih list je razvidno: 
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 da je bila direktorici na delovnem mestu B017334 Direktor zdravstvenega doma pri plačah 

za junij 2011, junij 2012, junij 2013 in december 2013 obračunana Z070 (osnovna plača) v 

višini 52. plačnega razreda ter obračunan dodatek za specializacijo (C040) ter, da ji je bila 

osnovna plača pri plači za mesec junij 2011 ustrezno zmanjšana za 1% v skladu z 12. 

členom Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
2
; 

 da je pri plači za junij 2011 na delovnem mestu E018011 Zdravnik specialist IV PPD2 

odpravljala nesorazmerje med 52. in 56. plačnim razredom, da je bila pri plači za junij 2012, 

junij 2013 in december 2013 na tem delovnem mestu uvrščena v 56. plačni razred ter da ji 

je bil tudi na tem delovnem mestu pri plačah za junij 2011, junij 2012, junij 2013 in 

december 2013 obračunan dodatek za specializacijo (C040); 

 da je pri plači za mesec junij 2011 in junij 2012 prejela plačilo za delo v dežurstvu na 

dežurnem delovnem mestu E018010 Zdravnik specialist IV PPD1, ki je bilo obračunano od 

Z070, ki je predstavljalo vrednost 48. plačnega razreda.  

 

Junij 2011 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

 Bruto – redno delo 176,00 174,00  3.792,84  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C040 Dodatek za specializacijo, mag. ali doktorat    6,35  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 17,00  130,00 523,00  

E900 Delo preko polnega d.č. - poračun    96,50  

 Bruto – nadure in dodatki 17,00   619,50  

O060 Dežurstvo preko polnega d.č. 8,00   192,23  

O070 Dežurstvo preko polnega d.č. (nočno) 32,00   852,33  

 Bruto - dežurstvo 40,00   1.044,56  

 SKUPAJ 233,00   5.502,66  

 

Junij 2012 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

 Bruto – redno delo 168,00 174,00  3.934,14  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C040 Dodatek za specializacijo, mag. ali doktorat    0,00  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 45,00  130,00 1.377,68  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 2,00  160,00 74,36  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 1,00  205,00 47,03  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 6,00  235,00 321,56  

E900 Delo preko polnega d.č. - poračun    5,31  

 Bruto – nadure in dodatki 54,00   1.825,94  

O060 Dežurstvo preko polnega d.č. 6,00   133,05  

O070 Dežurstvo preko polnega d.č. (nočno) 16,00   393,17  

 Bruto - dežurstvo 22,00   526,22  

 SKUPAJ 244,00   6.286,30  

 

 

 

Junij 2013 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

 Bruto – redno delo 160,00 174,00  3.339,05  

                                                      
2
 Ur. list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 

21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 - ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 
41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13 in 108/13. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20053249
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20054479
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2006476
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20061523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20061963
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20063361
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20065413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20071989
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20074742
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20075634
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20084458
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20085624
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2009862
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20092929
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20094013
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2010113
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20101229
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20102317
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20103501
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20104750
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20104935
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2011443
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20112173
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20112505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20113711
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121111
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121727
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20123573
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2013869
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20132782
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20132902
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133939
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C020 Dodatek za delovno dobo      

C030 Dodatek za mentorstvo 20,00   72,62  

C040 Dodatek za specializacijo, mag. ali doktorat    15,13  

 Bruto – nadure in dodatki    270,71  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 69,00  130,00 2.032,54  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 8,00  160,00 286,32  

 Bruto - nadure 77,00   2.318,86  

 SKUPAJ 237,00   5.928,62  

 

December 2013 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

 Bruto – redno delo 176,00 174,00  3.282,48  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C030 Dodatek za mentorstvo 20,00   72,62  

C040 Dodatek za specializacijo, mag. ali doktorat    15,87  

 Bruto – nadure in dodatki    287,52  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 79,00  130,00 2.332,62  

 Bruto - nadure 79,00   2.332,62  

 SKUPAJ 255,00   5.902,62  

 

4.3.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja da iz Aneksa k pogodbi o zaposlitvi, št. SD1-78/2008-AS z dne 29. 7. 2008, 

Aneksa k pogodbi o zaposlitvi, št. SD-79/2008-AS z dne 27. 8. 2008, Aneksa k pogodbi o 

zaposlitvi, št. SD-120/2008-AS  z dne 4. 12. 2008, Pogodbe o zaposlitvi, št. SD-1-169/2010 z 

dne 11. 12.2010 ter Aneksa št. 1 k pogodbi o zaposlitvi, št. SD/1-139/2013 z dne 25. 1. 2011 ni 

razvidna odprava nesorazmerij v osnovni plači na delovnem mestu E018011 Zdravnik specialist 

IV PPD2 na katerega je bila razvrščena v času, ko je opravljala delo zdravnika. Iz pregledanih 

plačilnih list je razvidno, da je direktorica na tem delovnem mestu pravilno odpravljala 

nesorazmerje v osnovni plači med 52. in 56. plačnim razredom.  

 

Inšpektor nadalje ugotavlja, da direktorica pri plači za junij 2011 na dežurnem delovnem mestu 

E018010 Zdravnik specialist IV PPD1 ni odpravljala nesorazmerij v osnovni plači. Direktorica bi 

morala v času od 1.1.2011 do 1. 6. 2012 odpravljati nesorazmerje v osnovni plači na dežurnem 

delovnem mestu E018010 Zdravnik specialist IV PPD1 med 44. in 48. plačnim razredom.  

 

Pojasnilo ZD Ptuj 

ZD Ptuj je pojasnil, da je do nepravilnosti prišlo pri vnosu v program, ker niso bila vnesena 

nesorazmerja.  

 

Inšpektor tudi ugotavlja, da ji je bil pri plačah za junij 2011, junij 2012, junij 2013 in december 

2013, na delovnem mestu E018011 Zdravnik specialist IV PPD2 nepravilno obračunan dodatek 

za specializacijo (C040), ker je specializacija pogoj za zasedbo navedenega delovnega mesta. 

 

Glede izplačevanja dodatka za specializacijo (C040) na delovnem mestu E018011 Zdravnik 

specialist PPD2 je ZD Ptuj pojasnil, da je šlo za napako pri vnosu ter da gre za obračunan 

dodatek le pri nadurah (z oznako E).  

 

ZD Ptuj je na vprašanje, kako je javna uslužbenka v juniju 2012, ko je bila ves mesec na 

dopustu opravila 54 nadur in 22 ur dežurstva pojasnil, da je javna uslužbenka kot direktorica v 

juniju 2012 koristila letni dopust iz leta 2011; na podlagi soglasja ministra za zdravje lahko kot 

zdravnik opravlja delo preko polnega delovnega časa, v dežurstvu in stalni pripravljenosti. 
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Zaradi nemotenega opravljanja dejavnosti je v juniju 2012, izven svojega rednega delovnega 

časa, kot zdravnik opravila 54 nadur in 22 ur dežurstva. 

 

4.3.4 Odrejeni ukrepi inšpektorja 

 

Inšpektor odreja direktorici: 

 da si kot odgovorna oseba na dežurnem delovnem mestu E018010 Zdravnik 

specialist IV PPD1 izplača plačo v skladu s predpisi, kot to določa peti odstavek 3. 

člena ZPSJS za obdobje od 1. 1. 2011 dalje upoštevajoč ugotovitve inšpektorja in da 

nezakonitost odpravi v skladu s 3.a členom ZSPJS (odprava nesorazmerij v osnovni 

plači, dodatek za specializacijo); 

 da občine ustanoviteljice seznani z ugotovitvami in odrejenimi ukrepi inšpektorja.  

 

 

4.4  

 

4.4.1 Določitev plače v času dežurstva 

 

Javna uslužbenka in ZD Ptuj sta 28.9.2012 podpisala Pogodbo o zaposlitvi, št. SD/1-300/2012. 

Z navedeno pogodbo je bilo določeno, da je javna uslužbenka opravlja dežurstvo na delovnem 

mestu E017019 Zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco PPD1, z  uvrstitvijo v 45. 

plačni razred. Naknadno je ZD Ptuj predložil še Aneks k pogodbi o zaposlitvi, št. SD/1-25/2011 

z dne 27.1.2011 iz katerega je razvidno, da je javna uslužbenka opravljala dežurstvo na 

delovnem mestu E017015 Zdravnik specializant III PPD1, z uvrstitvijo v 43. plačni razred. 

 

4.4.2 Plačilne liste javne uslužbenke 

 

Iz plačilnih list je razvidno: 

 da je pri plači za junij 2011 na delovnem mestu E017017 Zdravnik specializant III PPD3 

odpravljala nesorazmerje v osnovni plači med 46. in 50. plačnim razredom ter, da je prejela 

plačilo za delo v dežurstvu prek polnega delovnega časa na dežurnem delovnem mestu 

E017015 Zdravnik specializant III PPD1, ki je bilo obračunano od Z070, ki predstavlja 

vrednost 43. plačnega razreda; 

 da je bila pri plači za junij 2012 na delovnem mestu E017017 Zdravnik specializant III PPD3 

uvrščena v 50 plačni razred ter, da je prejela plačilo za delo v dežurstvu prek polnega 

delovnega časa na dežurnem delovnem mestu E017015 Zdravnik specializant III PPD1, ki 

je bilo uvrščeno v 43. plačni razred; 

 da je bila pri plačah za junij 2013 in december 2013 na delovnem mestu E017020 

Zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco PPD2 uvrščena v 53. plačni razred ter, 

da je pri plači za mesec junij 2013 prejela plačilo za delo v dežurstvu prek polnega 

delovnega časa na dežurnem delovnem mestu E017019 Zdravnik/zobozdravnik brez 

specializacije z licenco PPD1, ki je bilo uvrščeno v 45. plačni razred.   

 

Junij 2011 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

 Bruto – redno delo 176,00 174,00  3.044,69  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo 32,00  7,00 39,05  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 15,00  205,00 555,08  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00  235,00 84,47  

 Bruto – nadure in dodatki 17,00   888,82  

O070 Dežurstvo preko polnega d.č. (nočno) 6,00   130,51  

 Bruto - dežurstvo 6,00   130,51  
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 SKUPAJ 199,00   4.064,02  

 

Junij 2012 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

 Bruto – redno delo 168,00 174,00  3.023,42  

C020 Dodatek za delovno dobo      

E010 Delo preko polnega delovnega časa 12,00  130,00 285,55  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 8,00  160,00 231,87  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 1,00  205,00 36,77  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 6,00  235,00 251,73  

E900 Delo preko polnega d.č. - poračun    5,31  

 Bruto – nadure in dodatki 27,00   1.028,75  

O060 Dežurstvo preko polnega d.č. 2,00   36,17  

O070 Dežurstvo preko polnega d.č. (nočno) 2,00   40,11  

 Bruto - dežurstvo 4,00   76,28  

 SKUPAJ 199,00   4.128,45  

 

Junij 2013 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

 Bruto – redno delo 160,00 174,00  3.197,42  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo 32,00  7,00 42,23  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 1,00  130,00 26,00  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 6,00  160,00 189,95  

 Bruto – nadure in dodatki 7,00   453,04  

O060 Dežurstvo preko polnega d.č. 2,00   38,40  

O070 Dežurstvo preko polnega d.č. (nočno) 2,00   42,57  

 Bruto - dežurstvo 4,00   80,97  

 SKUPAJ 171,00   3.731,43  

 

December 2013 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

 Bruto – redno delo 176,00 174,00  3.334,16  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo 24,00  7,00 31,67  

 Bruto – nadure in dodatki    253,10  

 SKUPAJ 176,00   3.587,26  

 

4.4.3 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor ugotavlja da javna uslužbenka pri plači za mesec junij 2011 na dežurnem delovnem 

mestu E017015 Zdravnik specializant III PPD1 ni odpravljala nesorazmerij v osnovni plači. 

Javna uslužbenka bi morala v času od 1.1.2011 do 1.6.2012 odpravljati nesorazmerje v osnovni 

plači na dežurnem delovnem mestu E017015 Zdravnik specializant III PPD1 med 39. in 43. 

plačnim razredom.  

 

Pojasnilo ZD Ptuj 

ZD Ptuj je pojasnil, da je do nepravilnosti prišlo pri vnosu v program, ker niso bila vnesena 

nesorazmerja.  

 

4.4.4 Odrejeni ukrepi inšpektorja 
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Inšpektor odreja direktorici: 

 da kot odgovorna oseba 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 (odprava nesorazmerij na dežurnem delovnem mestu). 

 

 

4.5 █. 

 

4.5.1 Določitev delovnega mesta za delo v dežurstvu 

 

Na podlagi Pogodbo o zaposlitvi, št. SD/1-102/2012 z dne 30.5.2012  in Pogodbe o zaposlitvi, 

št. SD/1-350/2012 z dne 28.12.2012 je javni uslužbenec dežurstvo opravljal na delovnem mestu 

E017015 Zdravnik specializant III PPD1, v 43. plačnem razredu. 

 

Junij 2011 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

 Bruto – redno delo 176,00 174,00  2.258,53  

C100 Dodatek za delovno ponoči 32,00  30,00 106,46  

 Bruto – nadure in dodatki    106,46  

 SKUPAJ 176,00   2.364,99  

 

Junij 2012 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

 Bruto – redno delo 168,00 174,00  1.973,28  

C080 Dodatek za izmensko delo 24,00  7,00 19,63  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 10,00  130,00 152,27  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 2,00  160,00 37,47  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 4,00  205,00 95,96  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 8,00  235,00 219,96  

E900 Delo preko polnega d.č. - poračun    5,31  

 Bruto – nadure in dodatki 24,00   530,60  

O060 Dežurstvo preko polnega d.č. 7,00   119,90  

O070 Dežurstvo preko polnega d.č. (nočno) 22,00   420,20  

 Bruto - dežurstvo 29,00   540,10  

 SKUPAJ 221,00   3.043,98  

 

Junij 2013 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

 Bruto – redno delo 160,00 174,00  2.138,80  

C020 Dodatek za delovno dobo      

C080 Dodatek za izmensko delo 16,00  7,00 13,38  

E010 Delo preko polnega delovnega časa 27,00  130,00 421,55  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 6,00  160,00 115,19  

E900 Delo preko polnega d.č. - poračun    34,02  

 Bruto – nadure in dodatki 33,00   584,83  

O060 Dežurstvo preko polnega d.č. 11,00   185,36  

O070 Dežurstvo preko polnega d.č. (nočno) 26,00   488,43  

 Bruto - dežurstvo 37,00   673,79  

 SKUPAJ 230,00   3.397,42  

 

December 2013 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 
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 Bruto – redno delo 176,00 174,00  2.117,83  

C020 Dodatek za delovno dobo      

E010 Delo preko polnega delovnega časa 5,00  130,00 78,26  

E020 Delo (nočno) preko polnega delovnega časa 6,00  160,00 115,42  

E030 Delo (nedelja) preko polnega delovnega časa 3,00  205,00 73,84  

E040 Delo (ned. nočno) preko pol. delovnega časa 2,00  235,00 56,40  

 Bruto – nadure in dodatki 16,00   327,66  

O060 Dežurstvo preko polnega d.č. 9,00   152,04  

O070 Dežurstvo preko polnega d.č. (nočno) 24,00   451,88  

 Bruto - dežurstvo 33,00   603,92  

 SKUPAJ 225,00   3.049,41  

 

 

4.5.2 Ugotovitve inšpektorja 

 

Inšpektor pri izplačilu plač v dežurstvu ni ugotovil nepravilnosti, zato ne odreja popravljalnih 

ukrepov. 

 

 

III  Odrejeni ukrepi inšpektorja 
 
Inšpektor na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS direktorici ZD Ptuj 
 
 

O D R E J A 
 
 

1 Direktorica je dolžna izvesti vse ukrepe, ki so odrejeni v II. poglavju. 
2 Direktorica je dolžna vse odrejene ukrepe izvesti tudi pri odpravi nepravilnosti pri 

vseh preostalih javnih uslužbencih, zaposlenih v ZD Ptuj, ki niso bili pregledani v 
okviru tega inšpekcijskega nadzora. 

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

 

 

Delodajalec mora pri realizaciji odrejenih ukrepov upoštevati petletni zastaralni rok za terjatve iz 
delovnega razmerja, pri čemer naj upošteva, da je zastaranje delno že nastopilo in se s 
potekom časa veča, zaradi česar je potrebno hitro ukrepanje.  
 
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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 mag. Milan Pirman 

Inšpektor višji svetnik 

 

 

Vročiti: 

 █., direktorica, Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj, priporočeno s 

povratnico, 

 dr. Gregor Virant, Ministrstvo za notranje zadeve, gp.mnz@gov.si,  po e-pošti. 

 

mailto:gp.mnz@gov.si

