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Številka: 0611-5/2018/26 
Datum:   20. 12.  2018 
 
 
Na podlagi 43.b člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 
13/10, 59/10, 85/10, 94/10, 107/10, 35/11, 110/11, 40/12-ZUJF, 46/13, 50/14, 82/15 in 67/17; v 
nadaljevanju ZSPJS) izdaja inšpektorica v postopku inšpekcijskega nadzora v Univerzitetnem 
kliničnem centru Ljubljana, Kliničnem inštitutu za radiologijo, Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana, ki ga 
zastopa generalni direktor █(predstojnik Kliničnega inštituta za radiologijo pa je █), naslednji 
 
 
 

ZAPISNIK 
o opravljenem inšpekcijskem nadzoru 

 
 
 
Inšpektorica za sistem javnih uslužbencev mag. Saša Bole, inšpektorica višja svetnica (v 
nadaljevanju: inšpektorica), je v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, Kliničnem inštitutu za 
radiologijo opravila inšpekcijski nadzor na podlagi določb ZSPJS po predhodnem inšpekcijskem 
nadzoru Inšpektorata Republike Slovenije za delo. 
 
Inšpekcijski nadzor je inšpektorica opravila dne 14. 11. 2018 na sedežu Inšpektorata za javni sektor, 
Tržaška 21, 1000 Ljubljana.  
 
I. Razlog inšpekcijskega nadzora 
 
Inšpektorat za javni sektor je v Načrt dela za leto 2018 uvrstil sistemski nadzor nad izplačevanjem 
dežurstva in dela preko polnega delovnega časa v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, 
Kliničnem inštitutu za radiologijo, ki je izveden skupaj z Inšpektoratom Republike Slovenije za delo. 
 
II. Ugotovitve inšpektorjev za delo 
 
Inšpektorja za delo █in █sta v Kliničnem inštitutu za radiologijo opravila inšpekcijski nadzor in izdala 
zapisnika z dne 25. 5. 2018 in 6. 7. 2018. 
 
V navedenih zapisnikih sta  inšpektorja za delo ugotovila: 

- da javni uslužbenci v elektronski obliki registrirajo le prihod in odhod z dela za redno 
opravljeno delo, 

- da se upošteva delovni čas od 7.30 do 14.42 ure kot obvezna prisotnost, da se javnim 
uslužbencem upošteva prihod od 7.15 dalje ter odhod z dela do 14.57 ure, kar pomeni 15 
minut pred obvezno prisotnostjo (javnim uslužbencem se delovni čas izven tega časovnega 
okvirja ne upošteva), 

- da delodajalec ne vodi evidence prihoda in odhoda v času opravljanja dela v stalni 
pripravljenosti,  

- da delodajalec vodi »poročilo o opravljenih urah za posamezni mesec«,  
- da iz predloženih evidenc v obdobju julij 2017 do april 2018 izhaja, da javni  uslužbenci niso 

opravljali nadurnega dela, čeprav iz poročila o opravljenih urah izhaja, da so opravljali 
nadurno delo, ki ga delodajalec poimenuje pripravljenost na delu dnevne ure, pripravljenost na 
delu nočne ure, pripravljenost na domu dnevne ure in pripravljenost na domu nočne ure, 

- da izraz pripravljenost – stanje v mesečnih poročilih o opravljenih urah pomeni, da je javni 
uslužbenec doma v stalni pripravljenosti, 

- da ima Klinični inštitut za radiologijo sprejet sklep strokovnega kolegija o časovnem 
vrednotenju posega in da se dejansko opravljenih ur v času pripravljenosti ne da ugotoviti,  

- da ne moreta podati ugotovitve glede ustreznosti razporejanja delovnega časa, odmorov in 
tedenskih počitkov. ker delodajalec ne vodi dejanske evidence prisotnosti javnih uslužbencev 
na delu,  

 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4891
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201013&stevilka=520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201059&stevilka=3273
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201085&stevilka=4554
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201094&stevilka=4935
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010107&stevilka=5583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201135&stevilka=1743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2011110&stevilka=4999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
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III. Ugotovitve inšpektorice za sistem javnih uslužbencev 
 
Odgovorna oseba Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je generalni direktor █ (predstojnik 
Kliničnega inštituta za radiologijo pa je █).  
 
Inšpektorica je opravila inšpekcijski nadzor nad izplačili dežurstva in dela preko polnega delovnega 
časa 2 javnih uslužbencev, in sicer █in █pri izplačilu plače za mesec avgust 2017 in september 2017.  
 
Inšpektorica je sestavila osnutek zapisnika o opravljenem inšpekcijskem nadzoru, št. 0611-5/2018/22 
z dne 14. 11. 2018 in ga dne 28. 11. 2018 posredovala generalnemu direktorju Univerzitetnega 
kliničnega centra Ljubljana v izjasnitev s predlogom, da v roku 8 dni od prejema osnutka zapisnika 
posreduje morebitne pripombe k osnutku zapisnika. Generalni direktor █je Inšpektoratu za javni sektor 
v prilogi dopisa, št. 063-0005/2018/0057 z dne 6. 12. 2018, posredoval pripombe na osnutek 
zapisnika, ki jih je inšpektorica vključila v zapisnik, kar je razvidno na strani 9 zapisnika (primer 
evidentiranja in obračuna plače javnega uslužbenca █na dan 21. 8. 2017) in v ugotovitvah 
inšpektorice pod točko III.3 zapisnika. Pripombe, ki so se nanašale na pravilno upoštevanje mesečne 
delovne obveznosti – 174 ur na mesec, pa je inšpektorica upoštevala. Dne 10. 12. 2018 pa je 
Inšpektorat za javni sektor v prilogi dopisa, z dne 7. 12. 2018, ki ga je posredovala █, prejel listinsko 
dokazilo o odpravljeni nepravilnosti v zvezi s poimenovanjem šifre C130 dodatek za stalno 
pripravljenost, in sicer obračun plače javne uslužbenke █za mesec november 2018. 
 
 
Normativna ureditev  
 
V drugem odstavku 144. člena Zakona o delovnih razmerjih je določeno, da mora delodajalec delavcu 
nadurno delo odrediti v pisni obliki praviloma pred začetkom dela, da če zaradi narave dela ali nujnosti 
opravljanja nadurnega dela ni možno odrediti nadurnega dela delavcu pisno pred začetkom dela, se 
lahko nadurno delo odredi tudi ustno in da se v tem primeru pisna odreditev vroči delavcu naknadno, 
vendar najkasneje do konca delovnega tedna po opravljenem nadurnem delu. 
 
Zakon o delovnih razmerjih v 144. členu določa, da lahko nadurno delo traja največ 8 ur na teden, 
največ 20 ur na mesec in največ 170 ur na leto, da lahko s soglasjem delavca nadurno delo delavca 
traja tudi preko 170 ur na leto, vendar največ 230 ur na leto in da mora delodajalec v primeru 
vsakokratne odreditve nadurnega dela, ki presega 170 ur na leto, pridobiti soglasje delavca. 
 
V skladu z določili 41.b člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB, 15/08 – 
ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF in 88/16 – ZdZPZD, v nadaljevanju: ZZdrS) delo preko 
polnega delovnega časa ne sme presegati v povprečju 8 ur tedensko. Časovna omejitev tedenskega 
delovnega časa preko polnega delovnega časa se upošteva kot povprečna omejitev v določenem 
časovnem obdobju, ki ne sme biti daljše od 6 mesecev, pri čemer se pri obračunu povprečja ne 
upoštevata letni dopust in odsotnost z dela zaradi bolezni. V primeru pisnega soglasja zdravnika lahko 
delo preko polnega delovnega časa presega omejitve iz tega člena. Zdravnika, ki s tem ne soglaša, 
delodajalec ne sme oškodovati. Delodajalec vodi posebno evidenco o izvajanju dela preko polnega 
delovnega časa zdravnikov, ki so podali soglasje po prejšnjem odstavku. Evidenco mora na podlagi 
zahteve predložiti pristojnim nadzornim organom.  
 
V skladu z določili 52.b člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 
88/16 – ZdZPZD, v nadaljevanju: ZZDej) delo preko polnega delovnega časa ne sme presegati v 
povprečju 8 ur tedensko. Časovna omejitev tedenskega delovnega časa preko polnega delovnega 
časa se upošteva kot povprečna omejitev v določenem časovnem obdobju, ki ne sme biti daljše od 4 
mesecev, pri čemer se pri obračunu povprečja ne upoštevata letni dopust in odsotnost z dela zaradi 
bolezni. V primeru pisnega soglasja zdravstvenega delavca in zdravstvenega sodelavca lahko delo 
preko polnega delovnega časa presega omejitve iz tega člena. Zdravstvenega delavca in 
zdravstvenega sodelavca, ki s tem ne soglaša, delodajalec ne sme oškodovati. Iz soglasja mora biti 
razvidno tedensko število nadur, s katerim še soglaša zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec, 
ter rok veljavnosti soglasja. Delodajalec vodi posebno evidenco o izvajanju dela preko polnega 
delovnega časa zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, ki so podali soglasje po prejšnjem 
odstavku. Evidenco mora na podlagi zahteve predložiti pristojnim nadzornim organom in 
reprezentativnim sindikatom. 
 
ZZDej določa le tedensko omejitev števila nadur, ne določa pa mesečne in letne omejitve.  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5581
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3927
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-0778
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0372
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3927
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V skladu z določili 52.c člena ZZDej ima zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec pravico do 
dnevnega počitka v trajanju nepretrgoma najmanj 12 ur in do tedenskega počitka v trajanju 
nepretrgoma najmanj 24 ur. Če je to potrebno zaradi zagotavljanja zdravstvenega varstva v 
dogovorjenem obsegu, se lahko minimalno trajanje dnevnega in tedenskega počitka zagotavlja kot 
povprečje v obdobju 2 mesecev. Zaradi  zagotavljanja dežurstva lahko delovni čas zdravstvenega 
delavca in zdravstvenega sodelavca traja nepretrgoma največ 32 ur, od tega lahko traja delo v okviru 
polnega delovnega časa največ 10 ur v enem delovnem dnevu, v dveh zaporednih delovnih dneh pa 
največ 16 ur. Za delovni čas, ki nepretrgoma traja več kot 16 ur, je potrebno pisno soglasje 
zdravstvenega delavca in zdravstvenega sodelavca. Iz soglasja mora biti razvidno trajanje 
nepretrganega dela, s katerim še soglaša zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec, ter rok 
veljavnosti soglasja. 
 
 
V 30. členu Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije je določeno, 
da direktor spremlja izkoriščenost delovnega časa in ocenjuje podatke o njegovi izkoriščenosti ter 
občasno, najmanj pa enkrat letno o svojih ugotovitvah obvesti organ upravljanja in sindikat ter da na 
osnovni ocene nalog, ki jih je potrebno opraviti in glede na izkoriščenost delovnega časa odredi 
uvedbo dela v izmenah, dežurstvu, stalni pripravljenosti in dela preko polnega delovnega časa v 
skladu z zakonom. 
 
V prvem odstavku 23. člena ZSPJS so med »vrstami« dodatkov, ki pripadajo javnim uslužbencem (v 
8. alineji) določeni »dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času«. Dodatki za delo v manj 
ugodnem delovnem času so določeni v 32. členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Med temi 
dodatki je v 5. alineji prvega odstavka 32. člena zakona naveden dodatek za delo preko polnega 
delovnega časa (za katerega je v četrtem odstavku 32. člena zakona določeno, da pripada javnemu 
uslužbencu ali funkcionarju le za čas, ko dela v času, ki je manj ugoden). 
 
V skladu s 43., 44. in 45. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor 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. Javnemu uslužbencu se čas stalne pripravljenosti ne šteje v delovni čas. Glede na 
Razlago 46. člena KPJS »dodatka za čas stalne pripravljenosti« (Uradni list RS, št. 112/08), pomeni 
pripravljenost dosegljivost javnega uslužbenca zaradi potrebne prihode na delo izven njegovega 
delovnega časa. Stalna pripravljenost mora biti pisno odrejena. Višina dodatka za čas stalne 
pripravljenosti je enaka ne glede na to, ali je javni uslužbenec v stalni pripravljenosti podnevi, ponoči, 
na delovni dan, v nedeljo, na praznik ali na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan.  

 

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. člena1 ZSPJS 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. 

                                                      
1 Določba se je začela uporabljati s 1.1.2011. 
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V zvezi z izplačilom dežurstva in dela preko polnega delovnega časa je potrebno upoštevati 69. člen 
Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS in 87. člen Kolektivne pogodbe za dejavnost 
zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki določata: 
 
»69. člen Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS določa: 
 
Dežurstvo je posebni delovni pogoj delovnega mesta, ko mora biti zdravnik prisoten v zavodu, da 
lahko opravlja nujne zdravniške storitve. 
 
Stalna pripravljenost je poseben delovni pogoj delovnega mesta, ko mora biti zdravnik vsak čas 
dosegljiv zaradi opravljanja nujnih zdravniških storitev. 
 
Čas, v katerem zdravnik med dežurstvom ali v stalni pripravljenosti opravlja storitve, še v mejah 
kadrovskih in organizacijskih možnosti prerazporeja v redni delovni čas; če pa to ni mogoče, pa 
predstavlja delo preko polnega delovnega časa in se mora gibati v zakonsko določenih mejah. 
Opravljeno delo med dežurstvom in v stalni pripravljenosti se ugotavlja na podlagi evidence, 
način evidentiranja pa določi ustrezni akt zavoda. 
 
Ure obvezne prisotnosti stalne pripravljenosti in ure opravljanja storitev se medsebojno izključujejo. 
 
87. člen Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije pa določa: 
 

Čas, v katerem delavec med dežurstvom ali v stalni pripravljenosti opravlja storitve, se v mejah 
kadrovskih in organizacijskih možnosti prerazporeja v redni delovni čas; če pa to ni mogoče, pa 
predstavlja delo preko polnega delovnega časa in se mora gibati v zakonsko določenih mejah. 
Opravljeno delo med dežurstvom in v stalni pripravljenosti se ugotavlja na podlagi evidence, 
način evidentiranja pa določi ustrezni akt zavoda.  
Ure obvezne prisotnosti, stalne pripravljenosti in ure opravljanja storitev se medsebojno izključujejo.« 

 
Ureditev v UKC Ljubljana 
 
V času inšpekcijskega nadzora se v UKC Ljubljana uporablja Pravilnik o delovnem času in 
vrednotenju oblik delovnega časa v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, št. 01-304/7-10 z 
dne 21. 9. 2015 – neuradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: pravilnik in Pravila o elektronskem 
evidentiranju delovnega časa zaposlenih v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, z dne 11. 
2. 2013. 
 
V 2. členu pravilnika je določeno, da javni uslužbenci delo opravljajo v okviru zahtevanega števila 40 
ur na teden, kar se šteje za polni delovni čas. Javnim uslužbencem, ki po posebnem predpisu 
opravljajo posebno težka, naporna in zdravju škodljiva dela, se delovni čas skrajša na 36 ur tedensko 
in se šteje kot polni delovni čas. Iz seznama delovnih mest na katerih je delovni čas 36 ur tedensko 
(priloga I) je razvidno, da je delovni čas radiološkega inženirja na Kliničnem inštitutu za radiologijo 36 
ur tedensko.  
 
V drugem odstavku 29. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega vrsta je 
določeno, da delovni čas delavcev, ki so razporejeni na delovna mesta, kjer delo stalno poteka v 
kontroliranemu območju ionizirajočega sevanja; delavcev v prosekturi; delavcev v specialnih 
laboratorijih, za katere so predpisani posebni zaščitni ukrepi pred mutagenimi, teratogenimi, 
karcinogenimi agensi in materiali, organskimi topili, formalinskimi spojinami, znaša 36 ur tedensko. 
Delavcem, ki imajo po zakonu pravico do skrajšanega delovnega časa zaradi posebnih pogojev dela, 
se ta delovni čas šteje kot polni delovni čas. 
 
V 14. členu pravilnika je določeno, da se stalna pripravljenost uvede na tistih delovnih mestih, kjer je 
popoldne in ponoči prisotnost delavca potrebna le občasno, to je praviloma od 16.00 ure do 8.00 ure 
zjutraj. V primeru potrebe prihoda na delovno mesto je delavec dolžan priti v zavod v roku največ 30 
minut od poziva. V 16. členu pa je določeno, da se delo med 23.00 in 6.00 uro šteje kot nočno delo 
(tudi v primeru dežurstva, stalne pripravljenosti in nadurnega dela). Delo preko polnega delovnega 
časa je urejeno v 17. členu, kjer je določeno, da se delo preko polnega delovnega časa lahko uvede le 
izjemoma, vendar največ 8 ur na teden, kot povprečna omejitev v obdobju 6 mesecev, da se pri 
izračunu tega povprečja ne upoštevata letni dopust in odsotnost z dela zaradi bolezni, da se mora 
delo preko polnega delovnega časa odrediti pisno, da lahko v primeru pisnega soglasja zdravstvenega 
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delavca in zdravstvenega sodelavca delo preko polnega delovnega časa presega omejitve in da lahko 
delavci, ki imajo zaradi zdravja škodljivih del določen skrajšan delovni čas, opravljajo delo preko 
polnega delovnega časa le v izjemnih primerih, in ne na delih, kjer so izpostavljeni istim škodljivim 
vplivom. V 31. členu pravilnika je določeno, da morata predstojnik in glavna medicinska sestra klinike, 
kliničnega inštituta, centra in službe pripraviti plan razporeda zaposlenih tudi za delo preko polnega 
delovnega časa za čas enega leta in voditi posebno evidenco o izvajanju dela preko polnega 
delovnega časa zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, ki so podali pisno soglasje.  
 
V Pravilih o elektronskem evidentiranju delovnega časa zaposlenih v Univerzitetnem kliničnem centru 
Ljubljana je v 2. členu določeno, da se elektronska identifikacijska kartica uporablja za zapis prihodov, 
odhodov, zasebnih prihodov in izhodov, službenih prihodov in izhodov ter prihodov in odhodov na delo 
v pripravljenosti. V 6. členu je določeno, da se na terminalih za registracijo delovnega časa evidentira 
zapis: 

- prihodov in odhodov na delovno mesto,  
- zasebnih izhodov in prihodov,  
- službenih izhodov in prihodov 
- ter prihodov in odhodov na delo v pripravljenosti 

in da mora vsaka vrsta evidentiranja delovnega časa imeti svoj začetek in konec (redni prihod in 
odhod ali službeni izhod in prihod ali zasebnih izhod in prihod ali prihod na delo v pripravljenosti in 
odhod iz dela v pripravljenosti).  
 
V  8. členu pravil je določeno, da se evidentiranje dela v pripravljenosti uporablja OBRAZEC ZA 
PRIRAVLJENOST, ki je priloga teh pravil. 
 
Predstojnik Kliničnega inštituta za radiologijo █ je Inšpektoratu za javni sektor v dopisu, št. 490/18 z 
dne 17. 10. 2018, pojasnil, da zaposleni, ki zagotavljajo stalno pripravljenost, podpišejo obrazec 
»Soglasje zdravstvenega delavca in zdravstvenega sodelavca), s katerim soglašajo, za koliko ur na 
teden se jih lahko dodatno obremeni poleg rednega delovnega časa, da na podlagi soglasja, za te 
zaposlene, vodje pripravljenosti vsak mesec do 20. v mesecu napišejo razpored, da se lahko razpored 
zaradi bolniških ali drugih nenapovedanih odsotnosti zaposlenih spreminja, da interventna in kardio 
pripravljenost potekata od ponedeljka do petka od 15.00 do 8.00 (od 15.00 do 23.00 ure in od 6.00 do 
8.00 so dnevne ure, od 23.00 do 6.00 pa nočne ure) in ob sobotah, nedeljah in praznikih od 8.00 do 
8.00 (od 8.00 do 23.00 in od 6.00 do 8.00 so dnevne ure, od 
23.00 do 6.00 pa nočne ure), da v pripravljenosti zaposleni ni ves čas prisoten na delovnem mestu, 
temveč čaka doma, da ga po potrebi pokličejo, da so zato ure pripravljenosti razdeljene na efektivne 
ure  (zaposleni je na delovnem mestu in opravlja svoje delo) in na ure pripravljenosti na domu 
(zaposleni doma čaka, da ga pokličejo). 
 
UKC Ljubljana je v zvezi z nadzorom izplačilom dela preko polnega delovnega časa predložil: 

- za mesec avgust 2017 in september 2017 tedenski razpored za Sterilni trakt (delovni čas od 
7.30 do 14.42 ure, popoldan od 13.48 do 21.00 ure) in popravljena razporeda, 

- razpored pripravljenosti za kardiologijo in interventno za mesec avgust 2017 in september 
2017 in popravljena razporeda,  

- evidence prisotnosti javnih uslužbencev █in █, 
- poročila o opravljenem delu javnih uslužbencev █in █, 
- dnevne evidence pripravljenosti – interventna radiologija – Klinični inštitut za radiologijo UKC 

javnih uslužbencev █in █. 
 
 
1. Javni uslužbenec █ 
 
Javni uslužbenec █opravlja delo na delovnem mestu E0470540 radiološki inženir I in je bil v letu 2017 
uvrščen v 41. plačni razred (aneks k pogodbi o zaposlitvi, št. 05-NAPR/28883-01.04.2016-1 z dne 1. 
4. 2016). Mesečna delovna obveznost javnega uslužbenca znaša 156 ur. 
 
1.1 Nadzor nad izplačevanjem dela preko polnega delovnega časa, dežurstva in stalne 

pripravljenosti 
 
Inšpektorja za delo sta preverila evidenci »poročilo o opravljenih urah« in plačilni listi javnega 
uslužbenca za mesec avgust 2017 in september 2017 in v zapisniku z dne 6. 7. 2018 povzela podatke 
iz navedenih evidenc in plačilnih list. Ker delodajalec ne vodi dejanske evidence prisotnosti javnih 
uslužbencev na delu (javni uslužbenci v elektronski obliki registrirajo le prihod in odhod z dela za 
redno opravljeno delo), nista ugotovila koliko efektivnega dela je javni uslužbenec dejansko opravil. 
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Delodajalec vodi tudi mesečno poročilo o opravljenih urah, ki je podlaga za izplačilo. 
 
MESEC AVGUST 2017 
 
Inšpektorica je evidenco prisotnosti javnega uslužbenca █primerjala s poročilom o opravljenem delu 
javnega uslužbenca za mesec avgust 2017 (priloga št. 1). 
 
Iz popravljenega razpreda pripravljenosti za mesec avgust 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenec 
█v pripravljenosti 7 dni, in sicer: 16. 8., 21. 8., 23.8., 25. 8., 26. 8., 27. 8. in 30. 8. 2017. 
 
Javni uslužbenec je redno delo opravljal v času od 7.15 do 14.57 ure (prisotnost javnega uslužbenca 
izven tega časovnega okvira ni bila upoštevana kot redno delo). 
 
Dne 16. 8. 2017, ko je bil javni uslužbenec v pripravljenosti na kardiologiji, je evidentiral le prihod v 
službo ob 6.55 in odhod iz službe ob 16:41 uri, pri čemer se je javnemu uslužbencu upoštevala 
prisotnost  od 7.15 do 14:57 ure, to je 7 ur in 42 minut. Javnemu uslužbencu se prisotnost pred 7.15 in 
po 14.57 uri ni upoštevana (neupoštevana prisotnost 2 ure in 3 minute). Javni uslužbenec ni 
evidentiral prihoda na delo in odhoda iz dela v času stalne pripravljenosti.  Iz poročila o opravljenem 
delu pa je razvidno, da je imel javni uslužbenec upoštevano: 
- redno delo 7,70 ur, 
- 8 ur »pripravljenost opravljeno delo – dnevne ure« (od 15.00 do 23.00 ure), 
- 1 uro »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure« (od 23.00 do 24.00 ure), 
- 6 ur »pripravljenost na domu – nočne ure« (od 00.00 do 6.00 ure dne 17. 8. 2017), 
- 2 uri »pripravljenost na domu – dnevne ure (od 6.00 do 8.00 dne 17. 8. 2017). 
 
Na vprašanje inšpektorice, ali je bil javni uslužbenec v času stalne pripravljenosti res prisoten na 
delovnem mestu ali so se mu ure priznale na kakšen drug način, je predstojnik █v dopisu, št. 515/18 z 
dne 7. 11. 2018 pojasnil, da je bil javni uslužbenec res prisoten na delovnem mestu in da so se mu ure 
priznale v skladu s sklepom SK KIR z dne 8. 4. 2016. 
 
Strokovni kolegij Kliničnega inštituta za radiologijo je dne 8. 4. 2016 sprejel sklep o vrednotenju dela v 
pripravljenosti, kar je razvidno iz zapisnika 10. strokovnega kolegija, št. SK-02-16 z dne 12. 4. 2016. 
 
Strokovni svet je časovno ovrednotil 17 različnih posegov, in sicer: 

1. CTA, MRA …………………………………………………………………………………………………….2 uri  
2. Kontrola lize (brez PTA ali dodatnega posega)……………………………………………………………1 ura 

3. Angiografija, fistulogrfija, venografija………………………………………………………………………..2 uri 
4. PTA (vključno angiografija ter hemostaza in ev.stent)…………………………………………………….4 ure 
5. Periferni stentgraft (vklj. PTA, angiografija, hemostaza)…………………………………………………..5 ur 
6. Aortni stentgraft (vklj. CTA, PTA, emboliz, stenti..)……………………………………………………….. 6 ur 
7. PNS- 1 stran; menjava obeh………………………………………………………………………………….3 ure 
8. PNS obojestranska- postavitev, PTBD………………………………………………………………………4 ure 
9. Dren. Abscesa (UZ in/ali Ct vodeno) ………………………………………………………………………..3 ure 
10. Embolizacija krvavitve…………………………………………………………………………………………5 ur 
11. TIPS……………………………………………………………………………………………………………..6 ur 
12. Posegi v splošni anesteziji……………………………………………………………………………………1 ura 
13. CT (glave ali vratu ali…)………………………………………………………………………………………1 ura 
14. KAS……………………………………………………………………………………………………………..4 ure 
15. Mehanična revaskularizacija, emboli.povirja ACI………………………………………………………….6 ur 
16. COIL…………………………………………………………………………………………………………….8 ur 
17. Mehanična revaskularizacija s stentom in trombolizo ……………………………………………………10 ur 

 

Predstojnik █je v zvezi z neevidentiranjem prihodov in odhodov na delo oziroma iz dela v času stalne 
pripravljenosti pojasnil, da javni uslužbenci pripravljenost evidentirajo z ustaljenimi obrazci 
(poimenovan evidenca pripravljenosti – interventna radiologija – Klinični inštitut za radiologijo UKC), ki 
jih uporabljajo že desetletja. Obrazec vsebuje opombo »ekipa v pripravljenosti odda evidenčni list do 
10. ure naslednjega dne v tajništvo KIR (obrazci oddani po 10. uri ne bodo upoštevani)«. 
 
Iz predloženega obrazca o evidenci pripravljenosti z dne 16. 8. 2017 je razvidno, da je radiološki 
inženir █opravil 3 posege, z začetkom prvega posega ob 15.00 uri in s koncem zadnjega posega ob 
24. uri in da so za vsak poseg priznane 3 efektivne ure.       
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Javni uslužbenec je dne 17. 8. 2017 imel evidentiran prihod v službo ob 7:07, pri čemer se mu je 
prisotnost od 7.15 ure upoštevala kot redno delo.  
 
Dne 21. 8. 2017, ko je bil javni uslužbenec v pripravljenosti na interventni, je evidentiral prihod v 
službo ob 7.08 in odhod iz službe ob 18:09 uri, pri čemer se je javnemu uslužbencu upoštevala 
prisotnost  od 7.15 do 14:57 ure, to je 7 ur in 42 minut. Javnemu uslužbencu se prisotnost pred 7.15 in 
po 14.57 uri ni upoštevala (neupoštevana prisotnost 3 ure in 19 minut). Javni uslužbenec ni evidentiral 
prihoda na delo in odhoda iz dela v času stalne pripravljenosti.  Iz poročila o opravljenem delu pa je 
razvidno, da je imel javni uslužbenec upoštevano: 
- redno delo 7,70 ur, 
- 8 ur »pripravljenost opravljeno delo – dnevne ure« (od 15.00 do 23.00 ure), 
- 1 uro »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure« (od 23.00 do 24.00 ure), 
- 6 ur »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure« dne 22. 8. 2017 (od 00.00 do 6.00 ure), 
- 2 uri »pripravljenost opravljeno delo – dnevne ure« dne 22. 8. 2017 (od 6.00 do 8.00 ure). 
 
Iz predloženega obrazca o evidenci pripravljenosti z dne 21. 8. 2017 je razvidno, da je radiološki 
inženir █od 15.00 ure do 8.00 ure naslednjega dne opravil 6 posegov.     

     
Javni uslužbenec je dne 22. 8. 2017 imel evidentiran prihod v službo ob 7:12, pri čemer se mu je 
prisotnost od 7.15 ure upoštevala kot redno delo.  
 
Generalni direktor █je v dopisu, št. 063-0005/2018/0057 z dne 6. 12. 2018, Inšpektoratu za javni 
sektor uvodoma predstavil vse terminske oblike izvajanja na KIR: 

- redno delo (dopoldne): 7.30 – 14.42, 
- redno delo (popoldne): 13.48 – 21.00, 
- NZV (od ponedeljka do petka): 21.00 – 8.00 (11 ur), 
- NZV (sobote, nedelje in prazniki ter počitnice): 15.00 -8.00 (17 ur), 
- pripravljenost: 15.00 – 8.00 in  

pojasnil, da se na KIR vodi evidenca pripravljenosti za vsakega zaposlenega posebej, saj se vedno 
(dokumentacija, obrazci) obračuna samo delo znotraj ur pripravljenosti, da prav tako ni nobenega 
prenašanja ur v naslednji dan ali v kakšni koli obračun, da zato ne more prihajati do podvajanja plačila 
(redno delo in pripravljenost ali NZV), da tako noben od zaposlenih ne more imeti v dopoldanskem 
času hkrati obračunanih ur rednega dela in stanja pripravljenosti, da se pripravljenost lahko obračuna 
samo do 8.00, da imajo za vse posege evidenco, iz katere izhajajo obračunane in vnesene ure za 
posameznega zaposlenega in kot primer pojasnil način evidentiranja in obračuna dela preko polnega 
delovnega časa javnega uslužbenca █na dan 21. 8. 2018, ko je zaposleni evidentiral svoj prihod ob 
7.08 in odhod ob 18.09 uri: 
 
»Zaposleni je opravljal svoje redno delo v dopoldanskem času, ki traja do 14.42. Ker je zaposleni 
začel opravljati poseg že v rednem delu od 13.43 dalje, zaradi sterilnosti in prisotnosti na posegu ni 
mogel evidentirati svojega odhoda ob 14.42, ko se redno delo konča, ampak se je izpisal po končnem 
posegu. Program mu je zabeležil stanje rednega dela med 7.15 in 14.57, od 15.00 dalje pa kot 
pripravljenost. Iz obračunskih listov sledi, da se mu razlika 3 ure in 19 minut ne šteje kot dvojno plačilo 
in mu tudi ni obračunana.« 
 
Inšpektorica pa v zvezi s posredovanim pojasnilom ugotavlja, da je javni uslužbenec dne 21. 8. 2017  
dejansko delal od 7.08 do 18.09 ure (kar predstavlja 11 ur in 1 minuto dela) in da je imel naslednji dan 
evidentiran prihod na delo ob 7:12 uri ter, da je javni uslužbenec za navedeno delo, torej za 11 ur in 1 
minuto dejanskega dela prejel plačilo (kot je razvidno iz poročila o opravljenem delu) za:  
- redno delo 7,70 ur, 
- (E010) 8 ur »pripravljenost opravljeno delo – dnevne ure« (od 15.00 do 23.00 ure), 
- (E020) 1 uro »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure« (od 23.00 do 24.00 ure), 
- (E020) 6 ur »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure« dne 22. 8. 2017 (od 00.00 do 6.00 ure), 
- (E010) 2 uri »pripravljenost opravljeno delo – dnevne ure« dne 22. 8. 2017 (od 6.00 do 8.00 ure), kar 
predstavlja plačilo za več kot 24 ur dela. 
 
Inšpektorica ob tem ugotavlja, da UKC Ljubljana obračunava in izplačuje dela preko polnega 
delovnega časa po časovno določenim vrednotenjem posega, ki ga je sprejel strokovni kolegij 
Kliničnega inštituta za radiologijo in ne glede na dejansko opravljeno delo. Navedeno ni v skladu s 45. 
členom Kolektivne pogodbe za javni sektor, ki določa, da se dodatek za delo preko polnega delovnega 
časa obračunava le za čas, ko javni uslužbenec dela preko polnega delovnega časa.  
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Dne 23. 8. 2017, ko je bil javni uslužbenec v pripravljenosti na kardiologiji, je evidentiral prihod v 
službo ob 7.01 in odhod iz službe ob 18:33 uri, pri čemer se je javnemu uslužbencu upoštevala 
prisotnost  od 7.15 do 14:57 ure, to je 7 ur in 42 minut. Javnemu uslužbencu se prisotnost pred 7.15 in 
po 14.57 uri ni upoštevala (neupoštevana prisotnost 3 ure in 49 minut). Iz poročila o opravljenem delu 
pa je razvidno, da je imel javni uslužbenec upoštevano: 
- redno delo 7,70 ur, 
- 8 ur »pripravljenost opravljeno delo – dnevne ure« (od 15.00 do 23.00 ure), 
- 1 uro »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure« (od 23.00 do 24.00 ure), 
- 6 ur »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure« dne 24. 8. 2017 (od 00.00 do 6.00 ure),  
- 2 uri »pripravljenost opravljeno delo – dnevne ure dne 24. 8. 2017 (od 6.00 do 8.00 ure). 
 
Iz predloženega obrazca o evidenci pripravljenosti z dne 23. 8. 2017 je razvidno, da je radiološki 
inženir █od 15.00 ure do 8.00 ure naslednjega dne opravil 5 posegov.     

   
Javni uslužbenec je bil dne 24. 8. 2017 na letnem dopustu.  
 
Od 25. 8. 2017 do 27. 8. 2017 (od petka do nedelje), ko je bil javni uslužbenec v pripravljenosti na 
kardiologiji, je evidentiral prihod v službo dne 25. 8. 2017 ob 7.00 in odhod iz službe ob 20:59 uri, pri 
čemer se je javnemu uslužbencu upoštevala prisotnost  od 7.15 do 14:57 ure, to je 7 ur in 42 minut. 
Javnemu uslužbencu se prisotnost pred 7.15 in po 14.57 uri ni upoštevala (neupoštevana prisotnost 6 
ur in 17 minut). Iz poročila o opravljenem delu pa je razvidno, da je imel javni uslužbenec upoštevano: 
- redno delo 7,70 ur, 
- 8 ur »pripravljenost opravljeno delo – dnevne ure« (od 15.00 do 23.00 ure), 
- 1 uro »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure« (od 23.00 do 24.00 ure), 
- 7 ur »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure« dne 26. 8. 2017 (od 00.00 do 6.00 ure in 23.00 do 
24.00 ure), 
- 17 ur »pripravljenost opravljeno delo – dnevne ure« dne 26. 8. 2017 (od 6.00 do 23.00 ure), 
- 7 ur »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure« dne 27. 8. 2017 (od 00.00 do 6.00 ure in 23.00 do 
24.00 ure), 
- 17 ur »pripravljenost opravljeno delo – dnevne« ure dne 27. 8. 2017 (od 6.00 do 23.00 ure), 
- 6 ur »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure« dne 28. 8. 2017 (od 00.00 do 6.00 ure),  
- 2 uri »pripravljenost opravljeno delo – dnevne ure« dne 28. 8. 2017 (od 6.00 do 8.00 ure). 
 
Iz predloženega obrazca o evidenci pripravljenosti z dne 25., 26. in 27. 8. 2017 je razvidno, da je 
radiološki inženir █od 15.00 ure do 8.00 ure dne 27. 8. 2017 brez prekinitev opravil 17 posegov, poleg 
teh pa obrazec vsebuje še dodatnih 7 posegov, za katere je priznano po 5 efektivnih ur za posamezen 
poseg brez navedbe časa (od kdaj do kdaj je posamezen poseg trajal). 
        
Javni uslužbenec je bil dne 28. 8. 2017 na letnem dopustu.  
 
Dne 30. 8. 2017, ko je bil javni uslužbenec v pripravljenosti na interventni, je evidentiral prihod v 
službo ob 6.55 in odhod iz službe ob 15:29 uri, pri čemer se je javnemu uslužbencu upoštevala 
prisotnost  od 7.15 do 14:57 ure, to je 7 ur in 42 minut. Javnemu uslužbencu se prisotnost pred 7.15 in 
po 14.57 uri ni upoštevala (neupoštevana prisotnost 52 minut). Javni uslužbenec ni evidentiral prihoda 
in odhoda na delo v pripravljenosti.  Iz poročila o opravljenem delu pa je razvidno, da je imel javni 
uslužbenec upoštevano: 
- redno delo 7,70 ur, 
- 8 ur »pripravljenost opravljeno delo – dnevne ure« (od 15.00 do 23.00 ure), 
- 1 uro »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure« (od 23.00 do 24.00 ure), 
- 6 ur »pripravljenost na domu – nočne ure« dne 31. 8. 2017 (od 00.00 do 6.00 ure),   
- 2 uri »pripravljenost na domu – dnevne ure« dne 31. 8. 2017 (od 6.00 do 8.00 ure). 
 
Iz predloženega obrazca o evidenci pripravljenosti z dne 30. 8. 2017 je razvidno, da je radiološki 
inženir █od 15.00 ure do 4.00 ure naslednjega dne opravil 5 posegov.     
 Javni uslužbenec je dne 31. 8. 2017 imel evidentiran prihod v službo ob 7:02, pri čemer se mu je 
prisotnost od 7.15 ure upoštevala kot redno delo.  
 
Iz plačilne liste pa je razvidno: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 101,74 101,74   1.378,90 █ 

B010 Državni praznik 6,78 6,78  104,52 █ 
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█ █  47,48 47,48  731,92 █ 

  Skupaj ure 156,00 156,00   2.215,34 █ 

C010 Položajni dodatek    8 110,31 █ 

C020 Dodatek za delovno dobo   █ █ █ 

C130 Priprav. - stanje 16,00 16,00  38,88 █ 

E010 Priprav. delo 63,00   1.096,84 █ 

E020 D. preko P.D.Č.-prip.noč. 30,00   631, 66 █ 

E030 D. preko P.D.Č.-prip.nedelj 17,00   450,90 █ 

E040 D. preko P.D.Č.-prip.ned.no 7,00   211,18 █ 

  SKUPAJ 156,00 156,00  █ █ 

 
 

 
 

          

MESEC SEPTEMBER 2017 
 
Inšpektorica je evidenco prisotnosti javnega uslužbenca █primerjala s poročilom o opravljenem delu 
javnega uslužbenca za mesec september 2017 (priloga št. 2). 
 
Iz popravljenega razpreda pripravljenosti za mesec september 2017 je razvidno, da je bil javni 
uslužbenec █v pripravljenosti 5 dni, in sicer: 7. 9., 12. 9., 22. 9., 23. 9. in 24. 9. 2017. 
 
Dne 7. 9. 2017, ko je bil javni uslužbenec v pripravljenosti na kardiologiji, je evidentiral prihod v službo 
ob 6.56 in odhod iz službe ob 18:33 uri, pri čemer se je javnemu uslužbencu upoštevala prisotnost  od 
7.15 do 14:57 ure, to je 7 ur in 42 minut. Javnemu uslužbencu se prisotnost pred 7.15 in po 14.57 uri 
ni upoštevala (neupoštevana prisotnost 3 ure in 55 minut). Iz poročila o opravljenem delu pa je 
razvidno, da je imel javni uslužbenec upoštevano: 
- redno delo 7,70 ur, 
- 8 ur »pripravljenost opravljeno delo – dnevne ure« (od 15.00 do 23.00 ure), 
- 1 uro »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure« (od 23.00 do 24.00 ure), 
- 6 ur »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure« dne 8. 9. 2017 (od 00.00 do 6.00 ure),  
- 2 uri »pripravljenost opravljeno delo – dnevne ure« dne 8. 9. 2017 (od 6.00 do 8.00 ure). 
 
Iz predloženega obrazca o evidenci pripravljenosti z dne 7. 9. 2017 je razvidno, da je radiološki inženir 
█od 15.00 ure do 8.00 ure naslednjega dne opravil 5 posegov.     
 
Javni uslužbenec je dne 8. 9. 2017 imel evidentiran prihod v službo ob 6:32, pri čemer se mu je 
prisotnost od 7.15 ure upoštevala kot redno delo.  
 
Dne 12. 9. 2017, ko je bil javni uslužbenec v pripravljenosti na kardiologiji, je evidentiral prihod v 
službo ob 7.03 in odhod iz službe ob 20:04 uri, pri čemer se je javnemu uslužbencu upoštevala 
prisotnost  od 7.15 do 14:57 ure, to je 7 ur in 42 minut. Javnemu uslužbencu se prisotnost pred 7.15 in 
po 14.57 uri ni upoštevala (neupoštevana prisotnost 5 ur in 19 minut). Iz poročila o opravljenem delu 
pa je razvidno, da je imel javni uslužbenec upoštevano: 
- redno delo 7,70 ur, 
- 8 ur »pripravljenost opravljeno delo – dnevne ure« (od 15.00 do 23.00 ure), 
- 1 uro »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure« (od 23.00 do 24.00 ure), 
- 6 ur »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure« dne 13. 9. 2017 (od 00.00 do 6.00 ure),  
- 2 uri »pripravljenost opravljeno delo – dnevne ure« dne 13. 9. 2017 (od 6.00 do 8.00 ure). 
 
Iz predloženega obrazca o evidenci pripravljenosti z dne 12. 9. 2017 je razvidno, da je radiološki 
inženir █od 15.00 ure do 8.00 ure naslednjega dne opravil 4 posege.     
Javni uslužbenec je dne 13. 9. 2017 imel evidentiran prihod v službo ob 7:13, pri čemer se mu je 
prisotnost od 7.15 ure upoštevala kot redno delo.  
 
Od 22. 9. 2017 do 24. 9. 2017 (od petka do nedelje), ko je bil javni uslužbenec v pripravljenosti na 
interventni, je evidentiral prihod v službo dne 25. 8. 2017 ob 6.56 in odhod iz službe ob 15:58 uri, pri 
čemer se je javnemu uslužbencu upoštevala prisotnost  od 7.15 do 14:57 ure, to je 7 ur in 42 minut. 
Javnemu uslužbencu se prisotnost pred 7.15 in po 14.57 uri ni upoštevala (neupoštevana prisotnost 1 
uro in 20 minut). Iz poročila o opravljenem delu pa je razvidno, da je imel javni uslužbenec 
upoštevano: 
- redno delo 7,70 ur, 
- 8 ur »pripravljenost opravljeno delo – dnevne ure«,  
- 1 uro »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure«, 
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- 7 ur »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure« dne 23. 9. 2017, 
- 15 ur »pripravljenost opravljeno delo – dnevne ure« dne 23. 9. 2017, 
- 2 uri »pripravljenost na domu – dnevne ure« dne 23. 9. 2017, 
- 4 ur »pripravljenost opravljeno delo – dnevne« ure dne 24. 9. 2017, 
- 17 ur »pripravljenost na domu – dnevne ure« dne 24. 9. 2017, 
- 3 ure »pripravljenost na domu – nočne ure« dne 24. 9. 2017, 
- 6 ur »pripravljenost na domu – nočne ure« dne 25. 9. 2017, 
- 2 uri »pripravljenost na domu delo – dnevne ure« dne 25. 9. 2017 (od 6.00 do 8.00 ure). 
 
Iz predloženega obrazca o evidenci pripravljenosti z dne 22.-24. 9. 2017 je razvidno, da je radiološki 
inženir █od 15.00 ure do 4.00 ure dne 24. 9. 2017 brez prekinitve opravil 11 posegov.   

  
Javni uslužbenec je dne 25. 9. 2017 imel evidentiran prihod v službo ob 6:55, pri čemer se mu je 
prisotnost od 7.15 ure upoštevala kot redno delo.  
 
Iz plačilne liste pa je razvidno: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 104,00 104,00   1.409,53 █ 

█ █ 14,86 14,86  231,85 █ 

█ █ 37,14 37,14  579,47 █ 

  Skupaj ure 156,00 156,00   2.220,85 █ 

C010 Položajni dodatek    8 112,76 █ 

C020 Dodatek za delovno dobo   █ █ █ 

C130 Priprav. - stanje 30,00 30,00  72,91 █ 

E010 Priprav. delo 43,00   748,63 █ 

E020 D. preko P.D.Č.-prip.noč. 22,00   463,21 █ 

E040 D. preko P.D.Č.-prip.ned.no 4,00   120,67 █ 

  SKUPAJ 156,00 156,00  █ █ 

  
 

          

 
 
2. Javna uslužbenka █ 
 
Javna uslužbenka █opravlja delo na delovnem mestu E0470540 radiološki inženir I in je bila v letu 
2017 uvrščena v 41. plačni razred (aneks k pogodbi o zaposlitvi, št. 05-NAPR/20389-01.04.2015-1 z 
dne 1. 4. 2015). Mesečna delovna obveznost javne uslužbenke znaša 156 ur. 
 
2.1 Nadzor nad izplačevanjem dela preko polnega delovnega časa, dežurstva in stalne 

pripravljenosti 
 
MESEC AVGUST 2017 
 
Inšpektorica je evidenco prisotnosti javne uslužbenke █primerjala s poročilom o opravljenem delu 
javne uslužbenke za mesec avgust 2017 (priloga št. 3). 
 
Iz popravljenega razpreda pripravljenosti za mesec avgust 2017 je razvidno, da je bila javna 
uslužbenka █v pripravljenosti 6 dni, in sicer: 3. 8., 7. 8., 9. 8., 14. 8., 15. 8. in 17. 8. 2017. 
 
Dne 3. 8. 2017, ko je bila javna uslužbenka v pripravljenosti na interventni, je evidentirala prihod v 
službo ob 6.53 in odhod iz službe ob 15:52 uri, pri čemer se je javni uslužbenki upoštevala prisotnost  
od 7.15 do 14:57 ure, to je 7 ur in 42 minut. Javni uslužbenki se prisotnost pred 7.15 in po 14.57 uri ni 
upoštevala (neupoštevana prisotnost 1 ura in 17 minut). Iz poročila o opravljenem delu pa je razvidno, 
da je imela javna uslužbenka upoštevano: 
- redno delo 7,70 ur, 
- 8 ur »pripravljenost opravljeno delo – dnevne ure«, 
- 1 uro »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure«, 
- 6 ur »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure« dne 4. 8. 2017,  
- 1 uro »pripravljenost opravljeno delo – dnevne ure« dne 4. 8. 2017, 
- 1 uro »pripravljenost na domu – dnevne ure« dne 4. 8. 2017. 
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Iz predloženega obrazca o evidenci pripravljenosti z dne 3. 8. 2017 je razvidno, da je radiološka 
inženirka █od 15.00 ure do 7.00 ure naslednjega dne opravila 5 posegov.     
Javna uslužbenka je dne 4. 8. 2017 imela evidentiran prihod v službo ob 6:49 uri. 
 
Dne 7. 8. 2017, ko je bila javna uslužbenka v pripravljenosti na interventni, je evidentirala prihod v 
službo ob 7.35 in odhod iz službe ob 14:51 uri. Javna uslužbenka je bila prisotna 7 ur in 16 minut. Iz 
poročila o opravljenem delu pa je razvidno, da je imela javna uslužbenka upoštevano: 
- redno delo 7,27 ur, 
- 8 ur »pripravljenost opravljeno delo – dnevne ure«, 
- 1 uro »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure«, 
- 4 ur »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure« dne 8. 8. 2017,  
- 2 uri »pripravljenost na domu – dnevne ure« dne 8. 8. 2017, 
- 2 uri »pripravljenost na domu – dnevne ure« dne 8. 8. 2017. 
 
Iz predloženega obrazca o evidenci pripravljenosti z dne 7. 8. 2017 je razvidno, da je radiološka 
inženirka █od 15.00 ure do 4.00 ure naslednjega dne opravila 5 posegov.    
 
Javna uslužbenka je dne 8. 8. 2017 imela evidentiran prihod v službo ob 7:13 uri. 
 
Dne 9. 8. 2017, ko je bila javna uslužbenka v pripravljenosti na interventni, je evidentirala prihod v 
službo ob 7.11 in odhod iz službe ob 15:21 uri, pri čemer se je javni uslužbenki upoštevala prisotnost  
od 7.15 do 14:57 ure, to je 7 ur in 42 minut. Javni uslužbenki se prisotnost pred 7.15 in po 14.57 uri ni 
upoštevala (neupoštevana prisotnost 28 minut). Iz poročila o opravljenem delu pa je razvidno, da je 
imela javna uslužbenka upoštevano: 
- redno delo 7,70 ur, 
- 8 ur »pripravljenost opravljeno delo – dnevne ure«, 
- 1 uro »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure«, 
- 5 ur »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure« dne 10. 8. 2017,  
- 2 uri »pripravljenost na domu – dnevne ure« dne 10. 8. 2017, 
- 1 uro »pripravljenost na domu – nočne ure« dne 10. 8. 2017. 
 
Iz predloženega obrazca o evidenci pripravljenosti z dne 9. 8. 2017 je razvidno, da je radiološka 
inženirka █od 15.00 ure do 5.00 ure naslednjega dne opravila 4 posege.    
 
Javna uslužbenka je dne 10. 8. 2017 imela evidentiran prihod v službo ob 7:26 uri. 
 
Dne 14. 8. 2017, ko je bila javna uslužbenka v pripravljenosti na kardiologiji, je evidentirala prihod v 
službo ob 7.22 in odhod iz službe ob 20:50 uri, pri čemer se je javni uslužbenki upoštevala prisotnost  
7 ur in 35 minut.  Neupoštevana prisotnost je bila 5 ur in 53 minut. Iz poročila o opravljenem delu pa je 
razvidno, da je imela javna uslužbenka upoštevano: 
- redno delo 7,58 ur, 
- 8 ur »pripravljenost opravljeno delo – dnevne ure«, 
- 1 uro »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure«. 
 
Dne 15. 8. 2017, ko je bila javna uslužbenka v pripravljenosti na kardiologiji, je evidentirala prihod v 
službo ob 8.00 in odhod iz službe ob 15:00 uri (upoštevana prisotnost 7 ur). Iz poročila o opravljenem 
delu pa je razvidno, da je imela javna uslužbenka upoštevano: 
- redno delo 7,00 ur, 
- 10 ur »pripravljenost opravljeno delo – dnevne ure«, 
- 7 ur »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure«,  
- 6 ur »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure« dne 16. 8. 2017,  
- 2 uri »pripravljenost opravljeno delo – dnevne ure« dne 16. 8. 2017. 
 
Iz predloženega obrazca o evidenci pripravljenosti z dne 14. - 15. 8. 2017 je razvidno, da je radiološka 
inženirka █od 15.00 ure do 17.00 ure dne 16. 8. 2017 opravila 12 posegov, poleg teh pa obrazec 
vsebuje še dodatnih 6 posegov, za katere je priznano različno število efektivnih ur za posamezen 
poseg brez navedbe časa (od kdaj do kdaj je posamezen poseg trajal). 
    
Javna uslužbenka je dne 16. 8. 2017 imela evidentiran prihod v službo ob 6.52 uri. 
 
Dne 17. 8. 2017, ko je bila javna uslužbenka v pripravljenosti na kardiologiji, je evidentirala prihod v 
službo ob 6.59 in odhod iz službe ob 18:47 uri, pri čemer se je javni uslužbenki upoštevala prisotnost  
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od 7.15 do 14:57 ure, to je 7 ur in 42 minut. Javni uslužbenki se prisotnost pred 7.15 in po 14.57 uri ni 
upoštevala (neupoštevana prisotnost 4 ur in 5 minut). Iz poročila o opravljenem delu pa je razvidno, da 
je imela javna uslužbenka upoštevano: 
- redno delo 7,70 ur, 
- 8 ur »pripravljenost opravljeno delo – dnevne ure«, 
- 1 uro »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure«, 
- 6 ur »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure« dne 18. 8. 2017,  
- 2 uri »pripravljenost opravljeno delo – dnevne ure« dne 18. 8. 2017. 
 
Iz predloženega obrazca o evidenci pripravljenosti z dne 17. 8. 2017 je razvidno, da je radiološka 
inženirka █od 15.00 ure do 8.00 ure naslednjega dne opravila 5 posegov, poleg teh pa obrazec 
vsebuje še dodaten poseg, za katerega je priznano 5 efektivnih ur dela brez navedbe časa (od kdaj do 
kdaj je poseg trajal).    
 
Javna uslužbenka je dne 18. 8. 2017 imela evidentiran prihod v službo ob 7.27 uri. 
 
Iz plačilne liste pa je razvidno: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 108,71 108,71   1.473,36 █ 

A010 Redno delo 6,59 6,59   89,32 █ 

█ █ 40,70 40,70  620,80 █ 

  Skupaj ure 156,00 156,00   2.183,48 █ 

C020 Dodatek za delovno dobo   █ █ █ 

C111 Dod-dela prost dan 7,00 7,00  76,55 █ 

C130 Priprav. - stanje 15,00 15,00  36,45 █ 

E010 Priprav. delo 45,00   764,97 █ 

E020 D. preko P.D.Č.-prip.noč. 33,00   681,27 █ 

E031 D. preko P.D.Č.-prip.praznik 10,00   279,35 █ 

E041 D. preko P.D.Č.-prip.prazn. 7,00   221,07 █ 

  SKUPAJ 156,00 156,00  █ █ 

 
MESEC SEPTEMBER 2017 
 
Inšpektorica je evidenco prisotnosti javne uslužbenke █primerjala s poročilom o opravljenem delu 
javne uslužbenke za mesec september 2017 (priloga št. 4). 
 
Iz popravljenega razpreda pripravljenosti za mesec september 2017 je razvidno, da je bila javna 
uslužbenka █v pripravljenosti 6 dni, in sicer: 5. 9., 14. 9., 19. 9., 25. 9., 29. 9. in 30. 9. 2017. 
 
Dne 5. 9. 2017, ko je bila javna uslužbenka v pripravljenosti na interventni, je evidentirala prihod v 
službo ob 7.20 in odhod iz službe ob 20:40 uri, pri čemer se je javni uslužbenki upoštevala prisotnost  
od 7.15 do 14:57 ure, to je 7 ur in 36 minut. Javni uslužbenki se prisotnost pred 7.15 in po 14.57 uri ni 
upoštevala (neupoštevana prisotnost 5 ur in 44 minut). Iz poročila o opravljenem delu pa je razvidno, 
da je imela javna uslužbenka upoštevano: 
- redno delo 7,60 ur, 
- 8 ur »pripravljenost opravljeno delo – dnevne ure«, 
- 1 uro »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure«, 
- 6 ur »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure« dne 6. 9. 2017,  
- 1 uro »pripravljenost opravljeno delo – dnevne ure« dne 6. 9. 2017, 
- 1 uro »pripravljenost na domu – dnevne ure« dne 6. 9. 2017. 
 
Iz predloženega obrazca o evidenci pripravljenosti z dne 5. 9. 2017 je razvidno, da je radiološka 
inženirka █od 15.00 ure do 7.00 ure naslednjega dne opravila 5 posegov.    
 
Javna uslužbenka je dne 6. 9. 2017 imela evidentiran prihod v službo ob 7:08 uri. 
 
Dne 14. 9. 2017, ko je bila javna uslužbenka v pripravljenosti na kardiologiji, je evidentirala prihod v 
službo ob 7.13 in odhod iz službe ob 19:10 uri, pri čemer se je javni uslužbenki upoštevala prisotnost  
od 7.15 do 14:57 ure, to je 7 ur in 42 minut. Javni uslužbenki se prisotnost pred 7.15 in po 14.57 uri ni 
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upoštevala (neupoštevana prisotnost 4 ur in 15 minut). Iz poročila o opravljenem delu pa je razvidno, 
da je imela javna uslužbenka upoštevano: 
- redno delo 7,70 ur, 
- 8 ur »pripravljenost opravljeno delo – dnevne ure«, 
- 1 uro »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure«, 
- 6 ur »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure« dne 15. 9. 2017,  
- 2 uri »pripravljenost opravljeno delo – dnevne ure« dne 15. 9. 2017. 
 
Iz predloženega obrazca o evidenci pripravljenosti z dne 14. 9. 2017 je razvidno, da je radiološka 
inženirka █od 15.00 ure do 8.00 ure naslednjega dne opravila 5 posegov. 
 
Javna uslužbenka je dne 15. 9. 2017 imela evidentiran prihod v službo ob 7:34 uri. 
 
Dne 19. 9. 2017, ko je bila javna uslužbenka v pripravljenosti na kardiologiji, je evidentirala prihod v 
službo ob 7.08 in odhod iz službe ob 18.51 uri, pri čemer se je javni uslužbenki upoštevala prisotnost  
od 7.15 do 14.57 ure, to je 7 ur in 42 minut. Javni uslužbenki se prisotnost pred 7.15 in po 14.57 uri ni 
upoštevala (neupoštevana prisotnost 4 ur in 1 minuta). Iz poročila o opravljenem delu pa je razvidno, 
da je imela javna uslužbenka upoštevano: 
- redno delo 7,70 ur, 
- 8 ur »pripravljenost opravljeno delo – dnevne ure«, 
- 1 uro »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure«, 
- 6 ur »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure« dne 20. 9. 2017,  
- 2 uri »pripravljenost opravljeno delo – dnevne ure« dne 20. 9. 2017. 
 
Iz predloženega obrazca o evidenci pripravljenosti z dne 19. 9. 2017 je razvidno, da je radiološka 
inženirka █od 15.00 ure do 8.00 ure naslednjega dne opravila 5 posegov.    
 
Javna uslužbenka je dne 20. 9. 2017 imela evidentiran prihod v službo ob 7:02 uri. 
 
Dne 25. 9. 2017, ko je bila javna uslužbenka v pripravljenosti na kardiologiji, je evidentirala prihod v 
službo ob 7.13 in odhod iz službe ob 17.47 uri, pri čemer se je javni uslužbenki upoštevala prisotnost  
od 7.15 do 14.57 ure, to je 7 ur in 42 minut. Javni uslužbenki se prisotnost pred 7.15 in po 14.57 uri ni 
upoštevala (neupoštevana prisotnost 2 uri in 52 minut). Iz poročila o opravljenem delu pa je razvidno, 
da je imela javna uslužbenka upoštevano: 
- redno delo 7,70 ur, 
- 8 ur »pripravljenost opravljeno delo – dnevne ure«, 
- 1 uro »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure«, 
- 6 ur »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure« dne 26. 9. 2017,  
- 2 uri »pripravljenost opravljeno delo – dnevne ure« dne 26. 9. 2017. 
 
Iz predloženega obrazca o evidenci pripravljenosti z dne 25. 9. 2017 je razvidno, da je radiološka 
inženirka █od 15.00 ure do 8.00 ure naslednjega dne opravila 5 posegov, poleg teh pa obrazec 
vsebuje še dodaten poseg, za katerega je priznano 3 efektivne ure dela brez navedbe časa (od kdaj 
do kdaj je poseg trajal).    
 
Javna uslužbenka je dne 26. 9. 2017 imela evidentiran prihod v službo ob 7.11 uri. 
 
Od dne 29. 9. do 30. 9. 2017 (od petka do sobote), ko je bila javna uslužbenka v pripravljenosti na 
interventni, je evidentirala prihod v službo ob 6.54 in odhod iz službe ob 15.25 uri dne 29. 9. 2017, pri 
čemer se je javni uslužbenki upoštevala prisotnost  od 7.15 do 14.57 ure, to je 7 ur in 42 minut. Javni 
uslužbenki se prisotnost pred 7.15 in po 14.57 uri ni upoštevala (neupoštevana prisotnost 49 minut). Iz 
poročila o opravljenem delu pa je razvidno, da je imela javna uslužbenka upoštevano: 
- redno delo 7,70 ur, 
- 8 ur »pripravljenost opravljeno delo – dnevne ure«, 
- 1 uro »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure«, 
- 17 ur »pripravljenost opravljeno delo – dnevne ure« dne 30. 9. 2017, 
- 7 ur »pripravljenost opravljeno delo – nočne ure« dne 30. 9. 2017. 
 
Iz predloženega obrazca o evidenci pripravljenosti z dne 29., 30. in 31. 9. 2017 je razvidno, da je 
radiološka inženirka █od 15.00 ure do 8.00 ure dne 31. 9. 2017 brez prekinitev opravila 11 posegov. 
 
Iz plačilne liste pa je razvidno: 
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Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure % Bruto Neto 

A010 Redno delo 133,71 133,71   1.812,19 █ 

█ Nadom-za letni dopust  22,29 22,29  348,16 █ 

  Skupaj ure 156,00 156,00   2.160,35 █ 

C020 Dodatek za delovno dobo   █ █ █ 

C130 Priprav. - stanje 1,00 1,00  2,43 █ 

E010 Priprav. delo 64,00   1.087,96 █ 

E020 D. preko P.D.Č.-prip.noč. 36,00   743,21 █ 

  SKUPAJ 156,00 156,00  █ █ 

 
 
 
 
3. Ugotovitve inšpektorice 
 
Inšpektorica ugotavlja, da javna uslužbenca █ in █v času stalne pripravljenosti nista evidentirala 
prihodov na delo in odhodov iz dela, pač pa so jima bile efektivne ure v času odrejene stalne 
pripravljenosti priznane v skladu s sklepom strokovnega kolegija Kliničnega inštituta za radiologijo 
(glede na časovno vrednotenje posameznega posega). Navedeno ni v skladu z 2. členom Pravil o 
elektronskem evidentiranju delovnega časa zaposlenih v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, z 
dne 11. 2. 2013, v katerem je določeno, da se elektronska identifikacijska kartica uporablja za zapis 
prihodov, odhodov, zasebnih prihodov in izhodov, službenih prihodov in izhodov ter prihodov in 
odhodov na delo v pripravljenosti. V 6. členu navedenih pravil pa je določeno, da mora vsaka vrsta 
delovnega časa imeti svoj začetek in konec (redni prihod in odhod ali službeni izhod in prihod ali 
zasebni izhod in prihod ali prihod na delo v pripravljenosti in odhod iz dela v pripravljenosti).  
 
87. člen Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije določa, da se 
opravljeno delo med dežurstvom in v stalni pripravljenosti ugotavlja na podlagi evidence, način 
evidentiranja pa določi ustrezni akt zavoda. Inšpektorica ugotavlja, da sklep strokovnega kolegija 
Kliničnega inštituta za radiologijo o časovnem vrednotenju posameznih posegov ne predstavlja akta 
UKC Ljubljana, ki bi lahko bil podlaga za ugotavljanje opravljenega dela v času stalne pripravljenosti.  
 
Ker javna uslužbenca nista evidentirala prihodov in odhodov z dela v času stalne pripravljenosti, 
inšpektorica ne more podati ugotovitve, koliko efektivnega dela sta javna uslužbenca dejansko 
opravila.  
 
Inšpektorica tako ugotavlja nepravilnosti pri izplačilu dela preko polnega delovnega časa, saj se le ta 
ne izplačuje v skladu s 45. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor, ki določa, da se dodatek za 
delo preko polnega delovnega časa obračunava le za čas, ko javni uslužbenec dela preko polnega 
delovnega časa.  
 
Inšpektorica ugotavlja, da je javni uslužbenec █dne 17. 8. 2017, 22. 8. 2017 in 31. 8. 2017 ter dne 8. 
9. 2017, 13. 9. 2017 in 25. 9. 2017 za čas od 7.15 do 8.00 ure prejel dvojno izplačilo, in sicer kot redno 
delo in kot pripravljenost na delo oziroma pripravljenost opravljeno delo (delo preko polnega 
delovnega časa – nadurno delo). 
 
Javna uslužbenka █pa je dne 4. 8. 2017, 8. 8. 2017, 10. 8. 2017, 16. 8. 2017 in 18. 8. 2017, 6. 9. 
2017, 15. 9. 2017, 20. 9. 2017, 26. 9. 2017 in 28. 9. 2017 za čas od 7.15 oziroma od prihoda na delo 
do 8.00 ure prejela dvojno izplačilo, in sicer kot redno delo in kot pripravljenost na delo oziroma 
pripravljenost opravljeno delo. 
 
Generalni direktor █je v dopisu, št. 063-0005/2018/0057 z dne 6. 12. 2018, pojasnil, da vidijo problem 
evidentiranja med 7.15 in 8.00 uro in da zato predlagajo spremembo beleženja pripravljenosti od 
14.42 (da ne pride do praznih ur oziroma minut) ter konec ob 7.30, tako da se v prvem delu izognejo 
»praznim minutam«, v drugem delu pa ne bo spornega prekrivanja oziroma nevarnosti, da bi do 
prekrivanja prišlo. 
 
UKC Ljubljana je javnemu uslužbencu █za mesec avgust 2017 izplačal 117 ur in za mesec september 
2017 69 ur dela preko polnega delovnega časa in javni uslužbenki █za mesec avgust 2017 95 ur in za 
mesec september 2017 100 ur dela preko polnega delovnega časa, ki ga je poimenoval »priprav. 
delo, D. preko P.D.Č.-prip.noč., D. preko P.D.Č.-prip.nedelj, D. preko P.D.Č.-prip.ned.no…«.V Uredbi 
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o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 
14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 
24/15, 3/16, 70/16, 14/17 in 68/17, v nadaljevanju: Uredba) taka vrsta izplačila ni predvidena, temveč:  
 
 

šifra vrsta izplačila tip izplačila način izračuna 

E010 delo prek 

polnega 

delovnega 

časa 

bruto plača – delo prek 

polnega delovnega časa 

število ur x bruto urna postavka za 
(osnovno plačo za obračun + C010 + 
C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052) + 
C150) / Z050 + C120 

E020 delo prek 

polnega 

delovnega 

časa (nočno) 

bruto plača – delo prek 

polnega delovnega časa 

število ur x bruto urna postavka za 

(osnovno plačo za obračun (Z070) + C010 

+ C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052) 

+ C150) / Z050 + C100 + C120 

E030 delo prek 

polnega 

delovnega 

časa 

(nedelja) 

bruto plača – delo prek 

polnega delovnega časa 

število ur x bruto urna postavka za 
(osnovno plačo za obračun (Z070) + C010 
+ C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052) 
+ C150) / Z050 + C110 + C120 

E031 

delo prek 
polnega 
delovnega 
časa (dela 
prost dan) 

bruto plača – delo prek 
polnega delovnega časa 

število ur x bruto urna postavka za 
(osnovno plačo za obračun + C010 + 
C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052) + 
C150) / Z050 + C111 + C120/ 

E040 

delo prek 
polnega 
delovnega 
časa (nedelja 
– nočno) 

bruto plača – delo prek 
polnega delovnega časa 

število ur x bruto urna postavka za 
(osnovno plačo za obračun + C010 + 
C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052) + 
C150) / Z050 + C100 + C110 + C120 

E041 

delo prek 
polnega 
delovnega 
časa (dela 
prost dan – 
nočno) 

bruto plača – delo prek 
polnega delovnega časa 

število ur x bruto urna postavka za 
(osnovno plačo za obračun + C010 + 
C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052) + 
C150) / Z050 + C100 + C111 + C120 

 
 
Generalni direktor █je v dopisu, št. 063-0005/2018/0057 z dne 6. 12. 2018, pojasnil, da so šifre 
E010,…. enake kot jih predpisuje Uredba o enotni metodologiji, vendar da imajo zaradi svojih analitik 
ter tudi zato, da javni uslužbenci točno vedo, za katero delo so prejeli plačilo, različne opise. 
Inšpektorica je navedeno pripombo upoštevala pri čemer pa opozarja, da se lahko izplačuje le tisto 
delo preko polnega delovnega časa, ki je dejansko opravljeno.  
 
Prav tako UKC Ljubljana ne pojmuje pravilno dodatka za stalno pripravljenost (pač pa jo pojmuje 
»pripravljenost-stanje). Uredba namreč določa: 
 
 
 
 

šifra vrsta izplačila faktor dodatka izplačila način izračuna 

C130 

dodatek za 

stalno 

pripravljenost 

0,2 

32.a člen ZSPJS 
46. člen KPJS, 
49. člen ZSS: 
Bruto urna postavka za osnovno plačo za 
obračun x število ur x faktor 
 

 
Generalni direktor █je v dopisu, št. 063-0005/2018/0057 z dne 6. 12. 2018, pojasnil, da so že popravili 
opis (poimenovanje) postavke C130 in kot dokaz dne 10. 12. 2018 predložil obračun plače javne 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0487
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0979
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2423
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-5149
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1096
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3703
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5472
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1922
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0868
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1975
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0354
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0957
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2339
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2608
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1063
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2985
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0674
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3257
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uslužbenke █za mesec november 2018, iz katere je razvidno pravilno poimenovanje šifre C130, in 
sicer dod. za stalno pripravljenost.  
 
Glede na dejstvo, da radiološki inženirji opravljajo delo v kontroliranem območju ionizirajočega 
sevanja in jim je zaradi teh posebnih pogojev dela priznana pravica do skrajšanega delovnega časa, ki 
sem jim šteje kot polni delovni čas, inšpektorica UKC Ljubljana opozarja na dosledno spoštovanje 17. 
člena Pravilnika o delovnem času in vrednotenju oblik delovnega časa v Univerzitetnem kliničnem 
centru Ljubljana, št. 01-304/7-10 z dne 21. 9. 2015, ki določa: »Delavci, ki imajo zaradi zdravju 
škodljivih del določen skrajšan delovni čas, lahko opravljajo delo prek polnega delovnega časa le v 
izjemnih primerih, in ne na delih, kjer so izpostavljeni istim škodljivim vplivom.«  
 
 
 
III. Odrejeni ukrepi inšpektorice  
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja generalnemu direktorju UKC 
Ljubljana  naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti: 

 
- da naj zagotovi, da bodo javni uslužbenci evidentirali prihod na delo in odhod iz dela v 

času stalne pripravljenosti v skladu s Pravili o elektronskem evidentiranju delovnega 
časa zaposlenih v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana,  
 

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje delo preko polnega 
delovnega časa le na podlagi dejansko opravljenih ur dela preko polnega delovnega 
časa oziroma sprejme ustrezni akt o načinu evidentiranja v času stalne pripravljenosti,  
 

 
 
Pouk o pravnem sredstvu: 
 
Generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra 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 pa se poda tudi ustno na zapisnik.  
 
Na podlagi 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo 
in 32/16) za ugovor zoper ta zapisnik ni potrebno plačati upravne takse.  
 
 
 mag. Saša Bole 

inšpektorica višja svetnica 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seznam prilog: 
- Priloga št. 1: Primerjava evidence prisotnosti javnega uslužbenca █s poročilom o opravljenem 

delu javnega uslužbenca za mesec avgust 2017, 
- Priloga št. 2: Primerjava evidence prisotnosti javnega uslužbenca █s poročilom o opravljenem 

delu javnega uslužbenca za mesec september 2017, 
- Priloga št. 3: Primerjava evidence prisotnosti javne uslužbenke █s poročilom o opravljenem delu 

javne uslužbenke za mesec avgust 2017, 
- Priloga št. 4: Primerjava evidence prisotnosti javne uslužbenke █ s poročilom o opravljenem delu 

javne uslužbenke za mesec september 2017. 
 

 
Vročiti: 
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- Univerzitetni klinični center Ljubljana, generalni direktor █, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, po ZUP-u, 
- Ministrstvo za javno upravo, Kabinet ministra, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, po e-pošti na naslov: 

gp.mju@gov.si, 
- Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, gp.mz@gov.si, po e-pošti. 
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