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Na podlagi 43.b člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, štev. 108/09-uradno 
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 40/12-ZUJF, 46/13, 50/14, 82/15 in 67/17) izdaja 
inšpektorica za sistem javnih uslužbencev v postopku inšpekcijskega nadzora na Onkološkem inštitutu 
Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana (ki ga zastopa generalna direktorica █), naslednji  

 
 

 

ZAPISNIK 
o opravljenem inšpekcijskem nadzoru 

 
 
Inšpektorica za sistem javnih uslužbencev Duša Pokeržnik, inšpektorica višja svetnica, je dne 
12.6.2018, 15.10.2018, 19.11.2018, 20.11.2018, 10.12.2018, 11.12.2018, 12.12.2018 in 13.12.2018 
opravila inšpekcijski nadzor v prostorih Inšpektorata za javni sektor (na naslovu Tržaška 21, 1000 
Ljubljana), nad izvajanjem določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter na njegovi podlagi 
izdanih izvršilnih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca (v delu, kjer se urejajo 
plače) na Onkološkem inštitutu Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana in dne 13.12.2018 izdelala 
Osnutek zapisnika o opravljenem inšpekcijskem nadzoru (štev. 0611-3/2018/19). Osnutek zapisnika je 
inšpektorica dne 18.12.2018 poslala v vednost generalni direktorici Onkološkega inštituta Ljubljana █ 
po elektronski pošti (v prilogi dopisa, štev. 0611-3/2018/20).  
 
Generalni direktorici Onkološkega inštituta Ljubljana █je bila s tem dana možnost podati pripombe na osnutek zapisnika 
oziroma podati pripombe na ugotovitve inšpektorice (najkasneje do 9.1.2019), kar je generalna direktorica █ upoštevala in 
Inšpektoratu za javni sektor dne 9.1.2019 po elektronski pošti posredovala pisne pripombe na osnutek zapisnika (v dopisu, 
štev. 03-ZŠK-11/2019 z dne 9.1.2019), ki jih je poimenovala kot "ugovor zoper osnutek zapisnika o opravljenem 
inšpekcijskem nadzoru štev. 0611-3/2018/19 z dne 13.12.2018". Inšpektorica je ugovor zoper osnutek zapisnika o 
opravljenem inšpekcijskem nadzoru štela kot pripombe na osnutek zapisnika oziroma pripombe na ugotovitve inšpektorice 
(saj je bila generalna direktorica v dopisu inšpektorice, štev. 0611-3/2018/20 z dne 17.12.2018 poučena, da lahko poda 
pripombe na osnutek zapisnika o opravljenem inšpekcijskem nadzoru oziroma na ugotovitve inšpektorice). V skladu z določili 
43.b člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju pa bo generalna direktorica lahko vložila ugovor zoper "ta" zapisnik o 
opravljenem inšpekcijskem nadzoru, v kolikor se ne bo strinjala z ugotovitvami inšpektorice in odrejenimi ukrepi. V dopisu, 
štev. 03-ZŠK-11/2019 z dne 9.1.2018, je generalna direktorica Onkološkega inštituta █podala naslednje pripombe k osnutku 
zapisnika in odrejenim ukrepom inšpektorice:  
 
- Pripombe zaradi nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja »glede števila preveč izplačanih mentorskih ur« javni 

uslužbenki █(v povezavi z odrejenim ukrepom inšpektorice pod Točko 3.1.3.). Generalna direktorica je pojasnila, da je 
imela javna uslužbenka pri plači za mesec avgust 2017 izplačano mentorstvo za mesec julij 2017, da je bila julija 2017 
glavna mentorica █in █(2 x 13 ur = 26 ur), da je bila neposredna mentorica █, █in █(3 x 34 ur = 102 uri), da znaša 
skupno število izplačanih mentorskih ur 128, da je imela v mesecu juliju 2017 izplačanih 120 realnih ur rednega dela, da 
je bila po programu za beleženje prisotnosti Time&Space v mesecu juliju 2017 prisotna na delu 129:09 ur, da je imela 
pri plači za mesec september 2017 izplačano mentorstvo za mesec avgust 2017, da je bila glavna mentorica █in █ (2 x 
13 ur = 26 ur), da je bila neposredna mentorica █in █(2 x 34 ur = 68 ur), da znaša skupno število izplačanih mentorskih 
ur 94, da je imela v mesecu avgustu 2017 izplačanih 72 realnih ur rednega dela, da je bila po programu za beleženje 
prisotnosti Time&Space v mesecu avgustu 2017 prisotna na delu 77:30 ur, da iz tega izhaja, da v mesecu avgustu 2017 
ni prejela preveč izplačanega mentorskega dodatka za mesec julij 2017, da pa ji je bilo v mesecu septembru 2017 
izplačano za 16:30 ur preveč mentorskega dodatka za mesec avgust 2017. Vse prej navedene podatke je generalna 
direktorica prikazala v »Tabeli«, ki jo je inšpektorica dodala v tem zapisniku pod Točko 3.1.1. Generalna direktorica je k 
pojasnilom priložila tudi izpis iz programa Time&Space (beleženje prisotnosti na delu/fizična prisotnost █ v obdobju od 
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1.7.2017 do 31.7.2017 ter od 1.8.2017 do 31.8.2017), iz katerega izhaja, da je bila v mesecu juliju 2017 fizično prisotna 
na delu 129:09 ure in da je bila v mesecu avgustu 2017 fizično prisotna na delu 77:30 ure. 

 
Po pregledu vse prej navedene prejete nove dokumentacije v zvezi z javno uslužbenko █, je 
inšpektorica upoštevala pripombe generalne direktorice Onkološkega inštituta na osnutek 
zapisnika, kar je razvidno iz Točke 3.1.2. in 3.1.3. tega zapisnika. 

 
- Pripombe zaradi nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja »glede števila preveč izplačanih mentorskih ur« javni 

uslužbenki █(v povezavi z odrejenim ukrepom inšpektorice pod Točko 3.3.3.). Generalna direktorica je pojasnila, da je 
imela javna uslužbenka pri plači za mesec februar 2017 izplačano mentorstvo za mesec januar 2017, da je bila januarja 
2017 glavna mentorica █, █in █(3 x 13 ur = 39 ur), da je bila neposredna mentorica █(8:30 ure), da znaša skupno 
število izplačanih mentorskih ur 47:30, da je imela v mesecu januarju 2017 izplačanih 36 realnih ur rednega dela, da je 
bila po programu za beleženje prisotnosti Time&Space v mesecu januarju 2017 prisotna na delu 43:57 ur, da je imela 
javna uslužbenka pri plači za mesec marec 2017 izplačano mentorstvo za mesec februar 2017, da je bila februarja 
2017 glavna mentorica █, █in █(3 x 13 ur = 39 ur), da je bila neposredna mentorica █(34 ur), da znaša skupno število 
izplačanih mentorskih ur 73, da je imela v mesecu februarju 2017 izplačanih 57:36 realnih ur rednega dela, da je bila po 
programu za beleženje prisotnosti Time&Space v mesecu februarju 2017 prisotna na delu 69:09 ur, da je imela javna 
uslužbenka pri plači za mesec junij 2017 izplačano mentorstvo za mesec maj 2017, da je bila maja 2017 glavna 
mentorica █, █in █(3 x 13 ur = 39 ur), da je bila neposredna mentorica █in █(2 x 34 ur = 68 ur), da znaša skupno 
število izplačanih mentorskih ur 107, da je imela v mesecu maju 2017 izplačanih 100:48 realnih ur rednega dela, da je 
bila po programu za beleženje prisotnosti Time&Space v mesecu maju 2017 prisotna na delu 127:49 ur, da je imela 
javna uslužbenka pri plači za mesec julij 2017 izplačano mentorstvo za mesec junij 2017, da je bila junija 2017 glavna 
mentorica █, █in █(3 x 13 ur = 39 ur), da je bila neposredna mentorica █(34 ur), da znaša skupno število izplačanih 
mentorskih ur 73, da je imela v mesecu juniju 2017 izplačanih 64:48 realnih ur rednega dela, da je bila po programu za 
beleženje prisotnosti Time&Space v mesecu juniju 2017 prisotna na delu 80:12 ur, da je imela javna uslužbenka pri 
plači za mesec avgust 2017 izplačano mentorstvo za mesec julij 2017, da je bila julija 2017 glavna mentorica █, █in 
█(3 x 13 ur = 39 ur), da je bila neposredna mentorica █(34 ur), da znaša skupno število izplačanih mentorskih ur 73, da 
je imela v mesecu juliju 2017 izplačanih 151:12 realnih ur rednega dela, da je bila po programu za beleženje prisotnosti 
Time&Space v mesecu juliju 2017 prisotna na delu 191:33 ur, da je imela javna uslužbenka pri plači za mesec 
september 2017 izplačano mentorstvo za mesec avgust 2017, da je bila avgusta 2017 glavna mentorica █, █ in █ (3 x 
13 ur = 39 ur), da je bila neposredna mentorica █(34 ur) in █(17 ur), da znaša skupno število izplačanih mentorskih ur 
90, da je imela v mesecu avgustu 2017 izplačanih 43:12 realnih ur rednega dela, da je bila po programu za beleženje 
prisotnosti Time&Space v mesecu avgustu 2017 prisotna na delu 41:10 ur, da iz tega izhaja, da je imela v februarju, 
marcu, juniju, juliju, avgustu in septembru 2017 izplačano za skupaj 56,23 mentorskih ur oziroma 56:14 ur preveč 
izplačanega mentorskega dodatka. Vse prej navedene podatke je generalna direktorica prikazala v »Tabeli«, ki jo je 
inšpektorica dodala v tem zapisniku pod Točko 3.3.1. Generalna direktorica je k pojasnilom priložila tudi izpis iz 
programa Time&Space (beleženje prisotnosti na delu/fizična prisotnost █v obdobju od 1.1.2017 do 31.1.2017, od 
1.2.2017 do 28.2.2017, od 1.5.2017 do 31.5.2017, od 1.6.2017 do 30.6.2017, od 1.7.2017 do 31.7.2017 ter od 1.8.2017 
do 31.8.2017), iz katerega izhaja, da je bila v mesecu januarju 2017 fizično prisotna na delu 43:57 ure, da je bila v 
mesecu februarju 2017 fizično prisotna na delu 69:09 ure, da je bila v mesecu maju 2017 fizično prisotna na delu 
127:49 ure, da je bila v mesecu juniju 2017 fizično prisotna na delu 80:12 ure, da je bila v mesecu juliju 2017 fizično 
prisotna na delu 191:33 ure in da je bila v mesecu avgustu 2017 fizično prisotna na delu 41:10 ure. 

 
Po pregledu vse prej navedene prejete nove dokumentacije v zvezi z javno uslužbenko █, je 
inšpektorica upoštevala pripombe generalne direktorice Onkološkega inštituta na osnutek 
zapisnika, kar je razvidno iz Točke 3.3.2. in 3.3.3. tega zapisnika. 

 
- Pripombe zaradi nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja »glede števila preveč izplačanih mentorskih ur« javni 

uslužbenki █(v povezavi z odrejenim ukrepom inšpektorice pod Točko 3.7.3.). Generalna direktorica je pojasnila, da je 
bila javna uslužbenka v mesecu oktobru 2017 mentorica specializantu █(in kot dokaz za to je predložila kopijo 
elektronskega sporočila █iz Kadrovske službe, z dne 7.12.2017 in kopijo elektronskega sporočila predstojnice Sektorja 
internistične onkologije █, z dne 7.12.2017 – iz katerega izhaja, da neposredno mentorstvo dr. █za specializanta █za 
mesec oktober 2017 ne bo izplačano, ker je od 6.10.2017 dalje v bolniškem staležu in da bo namesto njega od 
6.10.2017 dalje dr. █mentorica specializantu Petru Korošcu). 

 
Po pregledu prej navedene prejete nove dokumentacije v zvezi z javno uslužbenko █, je 
inšpektorica upoštevala pripombe generalne direktorice Onkološkega inštituta na osnutek 
zapisnika, kar je razvidno iz Točke 3.7.2. in 3.7.3. tega zapisnika. 

 
- Pripombe na ugotovitve inšpektorice pod Točko 3.5.2. v zvezi z javno uslužbenko █(ko inšpektorica ugotavlja, da █z 

nobenim aktom ni bila imenovana za neposredno mentorico specializantkama █in █). Generalna direktorica je 
pojasnila, da je iz Tabele, ki jo je pripravila Kadrovska služba (in ki  predstavlja razpored neposrednih mentorjev) 
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razvidno, da je bila █neposredna mentorica █cel mesec julij (zato je pri plači za mesec avgust prejela 34 ur 
mentorskega dodatka) in da je bila █neposredna mentorica polovico meseca julija (zato je pri plači za mesec avgust 
prejela 17 ur mentorskega dodatka). 

 
Inšpektorica pripomb generalne direktorice Onkološkega inštituta ni upoštevala, saj do dne izdaje 
tega zapisnika Inšpekoratu za javni sektor niso predložili akta o imenovanju █za neposredno 
mentorico specializantkama █in █. 

 

- Pripombe zaradi nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja »glede števila preveč izplačanih mentorskih ur« javnemu 
uslužbencu █(v povezavi z odrejenim ukrepom inšpektorice pod Točko 3.6.3.). Generalna direktorica je pojasnila, da je 
pri vnosu mentorskih ur za █(zaradi nadomeščanja delavke na bolniški) prišlo do pozabljenih ur pri vnosu, da je bilo na 
letnem nivoju (od januarja do decembra) vneseno pravilno število mentorskih ur (kar izhaja tudi iz priložene Tabele, v 
kateri so prikazani seštevki mentorskih ur za neposredno mentorstvo+glavno mentorstvo+koordinatorstvo), da je pri 
obračunu dodatka za mentorstvo potrebno upoštevati javljene ure mentorstva (vključno za koordinatorstvo), saj so bile 
napake pri vnosu ur že odpravljene in da je imel █(na podlagi javljenih ur in upoštevaje evidenco prisotnosti na delu) za 
120,43 ur preveč izplačanega mentorskega dodatka. »Tabela« o obračunanih in javljenih urah mentorstva za javnega 
uslužbenca █v letu 2017 je bila Inšpektoratu za javni sektor predložena dne 15.11.2017 in inšpektorica jo je dodala že v 
osnutek zapisnika pod Točko 3.6.1. Vse podatke o obračunanih in izplačanih mentorskih urah javnemu uslužbencu v 
letu 2017, o realnih urah/plačilna lista, o realnih urah/Time&Space, o številu preplačanih mentorskih ur/primerjava 
mentorskih ur in realnih ur iz plačilne liste ter o številu preplačanih mentorskih ur/primerjava mentorskih ur in ur iz 
Time&Space, je generalna direktorica prikazala v »Tabeli«, ki jo je inšpektorica dodala v tem zapisniku pod Točko 3.6.1. 
Generalna direktorica je k pojasnilom priložila tudi izpis iz programa Time&Space (beleženje prisotnosti na delu/fizična 
prisotnost █v obdobju od 1.12.2016 do 31.12.2016, od 1.1.2017 do 31.1.2017, od 1.2.2017 do 28.2.2017, od 1.3.2017 
do 31.3.2017, od 1.4.2017 do 30.4.2017, od 1.5.2017 do 31.5.2017, od 1.6.2017 do 30.6.2017, od 1.7.2017 do 
31.7.2017, od 1.8.2017 do 31.8.2017, od 1.9.2017 do 30.9.2017, od 1.10.2017 do 31.10.2017 ter od 1.11.2017 do 
30.11.2017), iz katerega izhaja, da v mesecu decembru 2016 ni bil prisoten na delu, da je bil v mesecu januarju 2017 
fizično prisoten na delu 134:55 ure, da je bil v mesecu februarju fizično prisoten na delu 76:49 ure, da je bil v mesecu 
marcu 2017 fizično prisoten na delu 112:26 ure, da je bil v mesecu aprilu 2017 fizično prisoten na delu 84:36 ure, da je 
bil v mesecu maju 2017 fizično prisoten na delu 124:55 ure, da je bil v mesecu juniju 2017 fizično prisoten na delu 36:40 
ure, da je bil v mesecu juliju 2017 fizično prisoten na delu 75:15 ure, da je bil v mesecu avgustu 2017 fizično prisoten na 
delu 102:27 ure, da je bil v mesecu septembru 2017 fizično prisoten na delu 112:34 ure, da je bil v mesecu oktobru 
2017 fizično prisoten na delu 29:54 ure in da v mesecu novembru 2017 ni bil prisoten na delu.  

 

Po pregledu vse prej navedene prejete nove dokumentacije v zvezi z javnim uslužbencem █, je 
inšpektorica upoštevala pripombe generalne direktorice Onkološkega inštituta na osnutek 
zapisnika, kar je razvidno iz Točke 3.6.2. in 3.6.3. tega zapisnika. 

 
- Pripombe zaradi nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja »glede števila preveč izplačanih mentorskih ur« javni 

uslužbenki █(v povezavi z odrejenim ukrepom inšpektorice pod Točko 3.9.3.). Generalna direktorica je pojasnila, da je 
pri vnosu mentorskih ur za █(zaradi nadomeščanja delavke na bolniški) prišlo do pozabljenih ur pri vnosu, da je bilo na 
letnem nivoju (od januarja do decembra) vneseno pravilno število mentorskih ur (kar izhaja tudi iz priložene »nove« 
Tabele, v kateri so prikazani seštevki mentorskih ur za neposredno mentorstvo+glavno mentorstvo+koordinatorstvo), da 
je pri obračunu dodatka za mentorstvo potrebno upoštevati javljene ure mentorstva (vključno za koordinatorstvo), saj so 
bile napake pri vnosu ur že odpravljene in da █(na podlagi javljenih ur in upoštevaje evidenco prisotnosti na delu) ni 
prejela preveč izplačanega mentorskega dodatka. »Tabela« o obračunanih in javljenih urah mentorstva za javno 
uslužbenko █v letu 2017 je bila Inšpektoratu za javni sektor predložena dne 15.11.2017 in inšpektorica jo je dodala že v 
osnutek zapisnika pod Točko 3.9.1. (s tem, da so v »novi« Tabeli dodani še »podrobnejši« podatki o mentorstvu za 
javljene ure mentorstva). Vse podatke o obračunanih in izplačanih mentorskih urah javni uslužbenki v letu 2017, o 
realnih urah/plačilna lista, o realnih urah/Time&Space, o številu preplačanih mentorskih ur/primerjava mentorskih ur in 
realnih ur iz plačilne liste ter o številu preplačanih mentorskih ur/primerjava mentorskih ur in ur iz Time&Space, je 
generalna direktorica prikazala v »Tabeli«, ki jo je inšpektorica dodala v tem zapisniku pod Točko 3.9.1. Generalna 
direktorica je k pojasnilom priložila tudi izpis iz programa Time&Space (beleženje prisotnosti na delu/fizična prisotnost 
█v obdobju od 1.12.2016 do 31.12.2016, od 1.1.2017 do 31.1.2017, od 1.2.2017 do 28.2.2017, od 1.3.2017 do 
31.3.2017, od 1.4.2017 do 30.4.2017, od 1.5.2017 do 31.5.2017, od 1.6.2017 do 30.6.2017, od 1.7.2017 do 31.7.2017, 
od 1.8.2017 do 31.8.2017, od 1.9.2017 do 30.9.2017, od 1.10.2017 do 31.10.2017 ter od 1.11.2017 do 30.11.2017), iz 
katerega izhaja, da je bila v mesecu decembru 2016 fizično prisotna na delz 127:30 ure, da je bila v mesecu januarju 
2017 fizično prisotna na delu 147:46 ure, da je bila v mesecu februarju fizično prisotna na delu 85:31 ure, da je bila v 
mesecu marcu 2017 fizično prisotna na delu 102:42 ure, da je bila v mesecu aprilu 2017 fizično prisotna na delu 126:29 
ure, da je bila v mesecu maju 2017 fizično prisotna na delu 161:31 ure, da je bila v mesecu juniju 2017 fizično prisotna 
na delu 132:49 ure, da je bila v mesecu juliju 2017 fizično prisotna na delu 68:14 ure, da je bila v mesecu avgustu 2017 
fizično prisotna na delu 107:52 ure, da je bila v mesecu septembru 2017 fizično prisotna na delu 139:19 ure, da je bila v 
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mesecu oktobru 2017 fizično prisotna na delu 150:09 ure in da je bila v mesecu novembru 2017 fizično prisotna na delu 
157:27 ure.  

 

Po pregledu vse prej navedene prejete nove dokumentacije v zvezi z javno uslužbenko █, je 
inšpektorica upoštevala pripombe generalne direktorice Onkološkega inštituta na osnutek 
zapisnika, kar je razvidno iz Točke 3.9.2. in 3.9.3. tega zapisnika. 

 
- Pripombe v zvezi z imenovanjem neposrednih mentorjev (glede na ugotovitve inšpektorice, da neposredni mentorji niso 

bili imenovani s sklepom). Generalna direktorica je pojasnila, da stari Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacij ni 
nič določal o imenovanju neposrednih mentorjev, da novi Pravilnik določa, da neposrednega mentorja imenuje 
pooblaščeni izvajalec, da pa niti stari in niti novi pravilnik ne določata, da se neposredne mentorje imenuje s sklepom, 
da je iz posredovane dokumentacije (v zvezi z javno uslužbenko █) razvidno, da so bili neposredni mentorji 
specializantom imenovani, vendar ne s sklepom, da tudi Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih 
delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti ne zahteva, da so mentorji imenovani s 
sklepom, temveč zgolj da se določi mentorja (iz predložene dokumentacije pa je razvidno, da so bili mentorji določeni) – 
zato po mnenju direktorice v teh primerih ne gre za kršitev določb veljavnih predpisov (saj ne obstaja dolžnost 
imenovanja neposrednih mentorjev s sklepom). Prav tako je pojasnila, da bodo v Onološkem inštitutu očitek 
inšpektorice upoštevali kot usmeritev in da bodo v novem internem pravilniku določili, da se neposredni mentorji 
določijo z individualnim aktom o imenovanju. 

 
Inšpektorica pripomb generalne direktorice Onkološkega inštituta ni upoštevala, saj do dne izdaje 
tega zapisnika Inšpekoratu za javni sektor za nobenega od mentorjev niso predložili akta o 
imenovanju za neposrednega mentorja. Več o tem je pojasnjeno v 3. alineji Točke 3.1.2. tega 
zapisnika (v zvezi z javno uslužbenko █) in velja za vse neposredne mentorje. 

 
- Pripombe v zvezi z zahtevki za vračilo preveč izplačanih zneskov plač na podlagi 3.a člena ZSPJS (glede na to, da je 

inšpektorica v Točki II osnutka zapisnika v več primerih zahtevala, da naj generalna direktorica Onkološkega inštituta v 
zvezi z nepravilnim obračunom in izplačilom dodatka za mentorstvo javnim uslužbencem ustrezno ukrepa v skladu s 3.a 
členom ZSPJS in da naj od javnih uslužbencev zahteva vračilo preveč izplačane plače iz naslova dodatka za 
mentorstvo). Generalna direktorica navaja, da uporaba 3.a člena ZSPJS v tem konkretnem primeru ni ustrezna iz 
naslednih razlogov: ker se je Vrhovno sodišče RS v sodbi štev. VIII Ips 256/2016 z dne 20.12.2016 opredelilo do 
uporabe 3.a člena ZSPJS, ker tolmačenju citirane sodbe sledijo v vseh istovrstnih primerih tudi prvostopenjska in 
drugostopenjska sodišča, ker mora Onkološki inštitut kot delodajalec upoštevati argumente Vrhovnega sodišča RS pri 
urejanju razmerij z vsemi javnimi uslužbenci tako, da vsem zagotavlja enako obravnavo, ker bi bila neenaka obravnava 
delavcev (ki so se znašli v enaki situaciji) v nasprotju s temeljnimi načeli delovnega prava, ker je vsem javnim 
uslužbencem potrebno zagotavljati enako obravnavo v sodnih in izvensodnih postopkih, ker je glavni argument 
Vrhovnega sodišča RS – kdaj javnim uslužbencem ni potrebno vrniti preveč izplačane plače (ki ga je potrebno 
upoštevati tudi v konkretnem primeru), da je na delodajalcu odgovornost, da izplačuje javnemu uslužbencu plačo v 
skladu z ZSPJS in kolektivnimi pogodbami, da določba 3.a člena ZSPJS delavcu oziroma javnemu uslužbencu 
neposredno ne nalaga vrnitve preveč izplačene plače (ampak zakon izrecno določa, da se za vračilo preveč izplačanih 
zneskov plač uporabljajo splošne določbe civilnega prava, če pa delodajalec javnemu uslužbencu izplača plačo v 
nasprotju z zakonom in kolektivno pogodbo ter pri tem niso podane okoliščine, ki kažejo, da je na strani javnega 
uslužbenca prišlo do zlorabe ali očitne pomote, gre za nezakonito ravnanje delodajalca, zaradi katerega so take 
določbe pogodbe o zaposlitvi oziroma ravnanja delodajalca neveljavna oziroma nezakonita, ugotovitve njihove 
neveljavnosti oziroma nezakonitosti pa lahko učinkujejo le za naprej), ker iz osnutka inšpekcijskega zapisnika izhaja, da 
mora Onkološki inštitut izplačilo mentorskih dodatkov (ki so del plače javnega uslužbenca) urediti sistemsko na ravni 
celotnega inštituta (kar bo Onkološki inštitut naredil), vendar ugotavljajo da so v primerih, ko je inšpektorica ugotovila 
izplačilo plače oziroma mentorskega dodatka v nasprotju z zakonom in kolektivno pogodbo podani argumenti, na 
podlagi katerih je Vrhovno sodišče RS presodilo, da ni podana odgovornost javnega uslužbenca, ki bi utemeljevala 
zahtevek delodajalca, da od njega zahteva vračilo preveč izplačanega zneska, ker glede na vse navedeno in na 
dejstvo, da se prej citirana sodba Vrhovnega sodišča RS nanaša na zahtevek Onkološkega inštituta, s katerim je od 
javnega uslužbenca zahteval vračilo preveč izplačane plače, menijo, da morajo postopati do vseh zaposlenih enako 
(ker tudi iz konkretnega inšpekcijskega postopka izhaja, da gre za sistemsko nepravilnost delodajlca in ne za zlorabo ali 
očitno pomoto javnega uslužbenca, uporaba 3.a člena ZSPJS ne bi bila ustrezna, saj javni uslužbenci niso odgovorni za 
napačno izplačilo in v skladu s splošnimi pravili civilnega prava ne nosijo odgovornosti za vračilo preveč izplačanega 
zneska plače). 

 
Inšpektorica pripomb generalne direktorice Onkološkega inštituta ni upoštevala, saj se sodba 
Vrhovnega sodišča  RS štev. VIII Ips 256/2016 z dne 20.12.2016 nanaša na nepravilno določeno 
osnovno plačo v pogodbi o zaposlitvi. Ker pa je bilo napačno izplačilo plače posledica napačno 
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določene plače v pogodbi o zaposlitvi javnega uslužbenca, zato javnemu uslužbencu ni bilo 
potrebno vrniti preveč izplačanih plač.  
 
V primerih napačno obračunanega in izplačanega dodatka za mentorstvo (kot izhaja iz ugotovitev 
inšpektorice, razvidnih iz tega zapisnika o opravljenem inšpekcijskem nadzoru) pa ne gre za 
nepravilno določeno osnovno plačo v pogodbi o zaposlitvi, zato morajo javni uslužbenci preveč 
izplačano plačo (iz naslova dodatka za mentorstvo) vrniti. Navedeno izhaja tudi iz dopisa 
Ministrstva za javno upravo (štev. 0100-219/2017/1 z dne 4.4.2017), v katerem je ministrstvo 
podalo »Razlago veljavnega 3.a člena ZSPJS v povezavi z odločitvijo Vrhovnega sodišča RS, 
štev. VIII Ips 256/2016 z dne 20.12.2016«.   
 
Inšpektorica pojasnjuje, da je generalni direktorici Onkološkega inštituta v primerih ugotovljenih 
nepravilnosti pri določitvi in izplačilu dodatka za mentorstvo (ko je pri posameznih javnih 
uslužbencih, ki so bili predmet tega inšpekcijskega nadzora, ugotovila nepravilnosti pri določitvi in 
izplačilu dodatka za mentorstvo) izrekla ukrep, ki je določen v 4. alineji 43.č člena Zakona o 
sistemu plač v javnem sektorju, in sicer da inšpektor predstojniku odredi »da ukrepa v skladu s 3.a 
členom tega zakona«. 
 

- Pripombe v zvezi z mentorstvom dijakom in študentom (glede na odrejeni ukrep inšpektorice, da mora Onkološki inštitut 
prenehati izplačevati dodatek za mentorstvo za praktično usposabljanje dijakov in študentov). Generalna direktorica je 
pojasnila, da se z odrejenim ukrepom inšpektorice ne strinja iz naslednjih razlogov: ker ima Onkološki inštitut status 
javnega zdravstvenega zavoda na sekundarni in terciarni ravni, ker v skladu s Statutom opravlja tudi izobraževalno 
dejavnost in ima status učnega zavoda, ker v okviru svojih nalog izvaja tudi praktična usposabljanja dijakov in študentov 
(ki potekajo pod mentorstvom javnih uslužbencev Onkološkega inštituta), ker gre v tem primeru nedvomno za učenje 
oziroma usposabljanje dijakov in študentov ob rednem delovnem procesu, ker je izplačilo mentorskih dodatkov na 
Onkološkem inštitutu v letu 2011 preverjalo Računsko sodišče Republike Slovenije, ker je Onkološki inštitut takrat v 
okviru popravljalnih ukrepov sprejel Pravilnik o izvajanju 36. člena KPJS-dodatek za mentorstvo dijakom in študentom, 
ki ga je Računsko sodišče sprejelo kot ustrezen popravljalni ukrep (kar pomeni, da je Računsko sodišče potrdilo 
uporabo 36. člena KPJS tudi v primeru izplačila dodatka za mentorstvo za praktično usposabljanje dijakov in študentov 
in da ni dvoma, da po naravi dela pri praktičnem usposabljanju dijakov in študentov gre za mentorstvo javnih 
uslužbencev) in ker je Računsko sodišče neodvisen državni organ, ki nadzira porabo javnega denarja (in če bi ocenilo, 
da Onkološki inštitut mentorski dodatek neupravičeno izplačuje za praktično usposabljanje dijakov in študentov, 
internega Pravilnika o izvajanju 36. člena KPJS-dodatek za mentorstvo dijakom in študentom ne bi potrdilo kot ustrezen 
popravljalni ukrep.  

 
Inšpektorica pripomb generalne direktorice Onkološkega inštituta ni upoštevala, ker je v prvem 
odstavku 36. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor določeno, da javnemu uslužbencu, ki je ob 
svojem rednem delovnem času določen za uvajanje pripravnikov, specializantov in delavcev na 
usposabljanju, pripada za vsako s programom oziroma z normativom določeno mentorsko uro, 
dodatek za mentorstvo in ker iz Razlage Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, štev. 
48/09) jasno izhaja, da so javni uslužbenci na usposabljanju tisti, ki so napoteni na usposabljanje 
v skladu z zakoni, dugimi predpisi, kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti in se usposabljajo na 
podlagi programa usposabljanja. Dijaki in študenti pa niso javni uslužbenci (zato v takšnih primerih 
ne gre za mentorstvo). Navedeno izhaja tudi iz dopisa Ministrstva za javno upravo (štev. 0100-
380/2011/2 z dne 6.6.2011), v katerem je ministrstvo glede ustreznosti ureditve dodatka za 
mentorstvo pojasnilo, da je s kolektivno pogodbo pravica do mentorskega dodatka vezana na 
uvajanje pripravnikov, specializantov in delavcev na usposabljanju, kar pomeni, da v primeru 
praktičnega usposabljanja vajencev, dijakov ali študentov ni pravne osnovne za plačilo dodatka za 
mentorstvo. 

 
 
 
 
 

I. Razlog inšpekcijskega nadzora  

 
Inšpektorat za javni sektor je v Načrtu dela za leto 2018 vključil med sistemske inšpekcijske nadzore 
tudi nadzor nad pravilnostjo določitve in izplačila dodatka za mentorstvo na Onkološkem inštitutu 
Ljubljana. 
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II. Ugotovitve inšpektorice za sistem javnih uslužbencev  

 
Onkološki inštitut Ljubljana je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda 
Onkološki inštitut Ljubljana (štev. 513-03/2002-2 z dne 20.5.2002). Ustanoviteljica Onkološkega 
inštituta Ljubljana je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice pa izvršuje Vlada Republike 
Slovenije. V času inšpekcijskega nadzora je bila odgovorna oseba Onkološkega inštituta Ljubljana 
generalna direktorica █. 
 
Inšpektorica za sistem javnih uslužbencev (v nadaljevanju: inšpektorica) je na Onkološkem inštitutu 
Ljubljana opravila sistemski inšpekcijski nadzor nad pravilnostjo določitve in izplačila dodatka 
za mentorstvo (C030) v letu 2017 naslednjim javnim uslužbencem: 
 
1. █, 
2. █, 
3. █, 
4. █, 
5. █, 
6. █, 
7. █, 
8. █,  
9. █, 
10. █, 
11. █, 
12. █, 
13. █, 
14. █, 
15. █, 
16. █,  
17. █,  
18. █, 
19. █, 
20. █. 
 
 
1. Normativna ureditev dodatka za mentorstvo (C030)  
 
1.1. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
 
V prvem odstavku 23. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju1 so določeni dodatki, ki 
pripadajo javnim uslužbencem. V 3. alineji prvega odstavka 23. člena je med dodatki določen dodatek 
za mentorstvo. V 26. členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju pa je določeno, da se višina 
dodatka za mentorstvo določi s kolektivno pogodbo za javni sektor.  
 
 
 
 
1.2. Kolektivna pogodba za javni sektor 
 
V prvem odstavku 36. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor2 je določeno, da javnemu uslužbencu, 
ki je ob svojem rednem delovnem času določen za uvajanje pripravnikov, specializantov in delavcev 

                                                      
1
 Javnim uslužbencem pripadajo: 

- položajni dodatek, 
- dodatek za delovno dobo, 
- dodatek za mentorstvo, 
- dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat, če to ni pogoj za zasedbo delovnega mesta, 
- dodatek za dvojezičnost, 
- dodatki za manj ugodne delovne pogoje, ki niso upoštevani v vrednotenju delovnega mesta, naziva, 
- dodatki za nevarnost in posebne obremenitve, ki niso upoštevane v vrednotenju delovnega mesta, naziva in 
- dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času. 

 
2
 Uradni list RS, štev. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17 in 69/17. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2429
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0988
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3987
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4773
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4774
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1702
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1767
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3963
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3607
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1101
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2244
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3284
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na usposabljanju3, pripada za vsako, s programom oziroma z normativom določeno mentorsko uro, 
dodatek za mentorstvo. V drugem odstavku 36. člena Kolektivne pogodbe je določeno, da dodatek za 
mentorstvo znaša 20% urne postavke osnovne plače mentorja in v tretjem odstavku 36. člena 
Kolektivne pogodbe je določeno, da se dodatek obračunava le za čas, ko javni uslužbenec opravlja 
delo mentorja. 
 
1.3. Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 
 
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju4 je določen 
način izračuna dodatka za mentorstvo: 
 

Šifra Vrsta izplačila Faktor Način izračuna 

C030 
Dodatek za mentorstvo 0,2 

bruto urna postavka za osnovno plačo za 
obračun x faktor x število ur 

 

1.4. Zakon o zdravstveni dejavnosti 
 
V 64. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti5 je določeno, da smejo zdravstveni delavci in zdravstveni 
sodelavci razen zdravnikov samostojno opravljati delo v zdravstveni dejavnosti po končani pripravniški 
dobi in opravljenem izpitu, da pripravništvo za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce traja 
šest mesecev in da minister, pristojen za zdravje, predpiše vsebino pripravništva, program in postopek 
opravljanja strokovnega izpita ter določi pogoje oziroma primere, ko se šteje, da zdravstveni delavec 
oziroma zdravstveni sodelavec izpolnjuje pogoje glede ustrezne poklicne kvalifikacije na podlagi 
priznavanja pridobljenih kompetenc z delom, primere oprostitev opravljanja pripravništva in oprostitev 
opravljanja strokovnega izpita. 

 

1.5. Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na 
področju zdravstvene dejavnosti 
 
S Pravilnikom o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev 
na področju zdravstvene dejavnosti6 so določeni pogoji za opravljanje pripravništva zdravstvenih 
delavcev in zdravstvenih sodelavcev, ki delajo na področju zdravstvene dejavnosti, preizkušanje 
pripravnikovega praktičnega znanja, pogoji za opravljanje strokovnih izpitov, programi strokovnih 
izpitov in tehnična vprašanja, ki so s tem v zvezi. V 6. členu Pravilnika je določeno, da je delodajalec 
dolžan pripravniku organizirati potek pripravništva skladno s predpisanim programom in mu omogočiti, 
da se na ustrezen način seznani s programom strokovnega izpita. Če ni predpisanega programa 
pripravništva, je delodajalec dolžan pripraviti program pripravništva in ga poslati v soglasje na 
ministrstvo, pristojno za zdravje. Delodajalec mora pripravniku pred začetkom pripravništva določiti 
mentorja, predložiti program pripravništva in program strokovnega izpita. Delodajalec izda pripravniku 
list pripravništva in praktičnega usposabljanja, v katerega pripravnik vpisuje opravljanje del iz 
predpisanega programa ter udeležbo na seminarjih, kar potrjuje mentor. V 7. členu Pravilnika je 
določeno, da se pripravništvo opravlja pod neposrednim vodstvom in nadzorom mentorja, ki je 
odgovoren za izvedbo posameznega programa pripravništva. Mentor mora imeti enako vrsto in 
najmanj enako ali višjo stopnjo strokovne izobrazbe kot pripravnik, opravljen strokovni izpit in najmanj 
5 let strokovnih izkušenj na področju, za katerega se pripravnik usposablja. V istem členu je določeno, 
da je plačilo mentorskega dela opredeljeno v kolektivni pogodbi.  
 
Naloge mentorja so določene v 8. členu Pravilnika: 
- skrbi, da se dosledno izvaja pripravništvo po predpisanem programu, 

                                                      
3 Iz Razlage Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, štev. 48/09) izhaja, da so javni uslužbenci na usposabljanju tisti, ki so napoteni 

na usposabljanje v skladu z zakoni, drugimi predpisi, kolektivnimi pogodbami ali splošnimi akti in se usposabljajo na podlagi progama 
usposabljanja. 
 
4
 Uradni list RS, štev. 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. 
 
5
 Uradni list RS, štev. 23/05- uradno prečiščeno besedilo, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16-

ZdZPZD in 64/17). 
 
6 Uradni list RS, štev. 33/04, 38/06, 84/09, 107/10, 42/12, 4/15, 40/17 in 64/17. 

 

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
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3076
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
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3026
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- uvaja sam in po drugih delavcih pripravnika v delo ter mu z navodili, nasveti ter s praktičnim delom 
pomaga pri usposabljanju za samostojno delo, 

- skrbi, da pripravnik sodeluje na strokovnih posvetih, 
- dodeljuje pripravniku delo oziroma posamezna opravila, ki jih mora pripravnik praktično obvladati 

po končanem pripravništvu v mentorjevi strokovni enoti, 
- nadzira sam in po drugih delavcih, ali se je pripravnik v strokovni enoti zadosti usposobil za 

samostojno delo, 
- obravnava in analizira individualno ali skupinsko s pripravniki posamezna praktična vprašanja 

oziroma primere iz prakse, 
- skrbi, da se pripravnik ne usmerja v ozko oziroma specialistično dejavnost, ampak da je o tem le 

informiran, da spozna delo drugih delavcev v procesu dela ter se predvsem usposablja za 
samostojno delo v svoji stroki, 

- skrbi sam ali po drugih delavcih, da se pripravnik nauči pravilno uporabljati delovna sredstva in da 
se seznani s predpisi o varstvu pri delu, 

- pripravnika pri konkretnem delu opozarja na kodeks etike, 
- sodeluje pri preizkušanju praktičnega znanja pripravnika. 
 
Na podlagi 9. člena Pravilnika mora mentor ob koncu pripravništva dati pisno poročilo o opravljenem 
programu pripravništva in mnenje o pripravnikovi usposobljenosti za opravljanje praktičnega preizkusa 
znanja in strokovnega izpita.  
 
1.6. Zakon o zdravniški službi 
 
V 14. členu Zakona o zdravniški službi7 (ki je veljal do 21.7.2017) je bilo določeno, da se oseba, ki je 
pridobila strokovni naziv doktorica ali doktor medicine, ali ji je bila izdana odločba o enakovrednosti v 
tujini pridobljenega naslova s slovenskim strokovnim naslovom doktorica ali doktor medicine, 
pridobljena v postopku priznavanja po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja, 
zaposli kot pripravnik. Pripravništvo traja šest mesecev in se konča s strokovnim izpitom. Vsebino in 
potek programa pripravništva s strokovnim izpitom predpiše minister na predlog Zdravniške zbornice 
Slovenije (v nadaljevanju: zbornica).8 V tretjem odstavku 18.a člena Zakona o zdravniški službi je 
določeno, da razpisne pogoje, merila in kriterije za izbiro, natančnejši postopek odobritve in potek 
specializacije, vključno z določitvijo obveznih izobraževanj specializanta in obvezno minimalno 
dosegljivost in fizično prisotnost mentorjev določi zbornica v soglasju z ministrom. V 21. členu Zakona 
o zdravniški službi je določeno, da minister, pristojen za zdravje na predlog zbornice predpiše 
organizacijske, kadrovske, materialne in druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci zdravstvene 
dejavnosti (pooblaščeni izvajalci) v mreži javne zdravstvene službe za izvajanje pripravništva, 
sekundariata in specializacij. Iz 22. člena Zakona o zdravniški službi izhaja, da minister na predlog 
zbornice s sklepom pooblasti izvajalce iz 21. člena Zakona o zdravniški službi za izvajanje vrste in 
obsega pripravništva, sekundariata in specializacij. V sklepu določi tudi število delovnih mest za 
usposabljanje zdravnikov. Sklep se izda za obdobje petih let. Pooblaščeni izvajalci morajo 
pripravnikom, sekundarijem in specializantom omogočiti usposabljanje v okviru števila določenih 
delovnih mest za usposabljanje zdravnikov. V 23. členu zakona je določeno, da se specializant, ki je 
bil izbran na nacionalnem razpisu, za čas opravljanja specializacije zaposli pri pooblaščenem 
izvajalcu, ki ga določi zbornica. Specializant, ki je bil izbran na razpisu za izvajalce, se za čas 
opravljanja specializacije zaposli pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, na katerega se je nanašal 
razpis. V pogodbi o zaposlitvi, ki se sklene za določen čas opravljanja specializacije, se določi: 
- delovno mesto specializanta,  

                                                      
7
 Uradni list RS, štev. 72/06-uradno prečiščeno besedilo, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16-ZdZPZD, 40/17 in 64/17-

ZZDej-K. 
 
8 Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-F), Uradni list RS, štev. 40/17), ki je začel veljati 22.7.2017, je bil 

14. člen spremenjen tako, da glasi: 
»Oseba, ki je pridobila strokovni naziv doktorica ali doktor medicine, ali ji je bila izdana odločba o enakovrednosti v tujini pridobljenega naslova s slovenskim strokovnim 
naslovom doktorica ali doktor medicine, pridobljena v postopku priznavanja po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja, se kot sekundarij vključi v 
program enoletnega usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: sekundariat). 
Prvih šest mesecev sekundariata opravlja sekundarij program pripravništva na področju urgentne medicine, in sicer iz vsebin interne medicine, splošne kirurgije, 
ginekologije in porodništva, splošne nujne medicinske pomoči in pediatrije.  
Pripravništvo se zaključi s strokovnim izpitom, ki ga sekundarij opravi po zaključenem kroženju iz vsebin iz prejšnjega odstavka. Strokovni izpit obsega naslednje 
predmete: 
- osnove pravne ureditve zdravstvenega varstva, 
- urgentna medicina,  
- osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu. 
Strokovni izpit, ki se opravlja na ministrstvu, pristojnem za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), je sestavljen iz pisnega in ustnega dela, pri predmetu urgentna 
medicina pa tudi iz praktičnega preizkusa znanja. 
Po opravljenem strokovnem izpitu sekundarij lahko nadaljuje sekundariat, ki ga opravlja na katerem koli specialističnem področju glede na število razpoložljivih prostih 
delovnih mest za usposabljanje zdravnikov pri pooblaščenih izvajalcih iz 22. člena tega zakona. 
Vsebino in potek sekundariata, program pripravništva in potek strokovnega izpita določi minister na predlog zbornice.  
V primeru odobritve specializacije se sekundariat prekine.« 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3076
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=2017-01-2005
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3026
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- vrsta in trajanje specializacije,  
- program specializacije,  
- datum začetka opravljanja specializacije, itd.  
 
Specializant opravlja specializacijo pri pooblaščenih izvajalcih, ki jih glede na razpoložljiva delovna 
mesta za usposabljanje zdravnikov določi zbornica. V času opravljanja specializacije pri 
pooblaščenem izvajalcu specializant do delodajalca nima nobenih delovnih obveznosti, ohrani pa vse 
pravice iz delovnega razmerja. V 24. členu Zakona o zdravniški službi je določeno, da pooblaščeni 
izvajalci zbornici sporočajo: seznam prostih in zasedenih delovnih mest za usposabljanje zdravnikov, 
seznam mentorjev, seznam zaposlenih pripravnikov, sekundarijev in specializantov ter predviden 
zaključek njihovega usposabljanja. Na podlagi 26. člena Zakona o zdravniški službi mentorje imenuje 
zbornica na predlog pooblaščenega izvajalca. V 27. členu Zakona o zdravniški službi pa je določeno, 
da mentor vodi usposabljanje zdravnika v skladu s programom ter dosežki znanosti in strokovno 
preverjenimi metodami, nudi zdravniku organizacijsko in strokovno pomoč, ki je potrebna za dosego 
zahtevanega znanja na področju, za katerega je kot mentor odgovoren, mora biti zdravniku zgled 
strokovno in etično neoporečnega ravnanja z bolnikom in dobrega kolegialnega odnosa med zdravniki 
in medicinskim osebjem, vodi podatke o strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju zdravnika in jih 
posreduje zbornici. V tretjem odstavku 28. člena zakona je določeno, da pogoje za opravljanje 
mentorstva določi zbornica v soglasju z ministrom. V 71. členu Zakona o zdravniški službi so določene 
naloge zbornice: 1. sprejema kodeks medicinske deontologije, preverja ravnanje zdravnikov in ukrepa 
v zvezi s kršenjem kodeksa, 2. podeljuje, podaljšuje in odvzema licence, 3. odloča o odobritvi in 
prenehanju pripravništva, sekundariata in specializacij, spremlja, nadzoruje ter skrbi za kakovost in 
koordiniranje izvajanja teh in drugih oblik podiplomskega strokovnega izpopolnjevanja svojih članov s 
preverjanjem usposobljenosti ter določa pogoje za imenovanje mentorjev in jih imenuje, itd. Naloge iz 
2. in 3. točke opravlja Zdravniška zbornica Slovenije kot javna pooblastila. Naloge, ki jih opravlja 
zbornica kot javna pooblastila, se financirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije. 
 
1.7. Pravilnik o vsebini in poteku sekundarijata 
 
V 1. členu Pravilnika o vsebini in poteku sekundarijata9 je določeno, da zbornica (skladno s tretjim 
odstavkom 14. člena Zakona o zdravniški službi) na podlagi javnega pooblastila načrtuje, organizira, 
vodi, usklajuje in nadzira izvajanje sekundarijata. V 2. členu Pravilnika, ki je veljal do 20.1.201810, je 
bilo določeno, da se lahko zdravnik po diplomi na medicinski fakulteti zaposli kot zdravnik sekundarij 
pod vodstvom mentorja v zdravstvenem zavodu, ki opravlja bolnišnično dejavnost ali osnovno 
zdravstveno dejavnost. V času sekundariata, ki traja dve leti, opravlja zdravnik sekundarij prvih šest 
mesecev program pripravništva. Prvih šest mesecev opravlja zdravnik sekundarij delo na področju 
urgentne medicine po programu, ki ga predpiše minister, pristojen za zdravstvo. Ta program se 
zaključi s strokovnim izpitom. Po opravljenem programu iz urgentne medicine kot prvem delu 
sekundariata zdravnik sekundarij nadaljuje z drugim delom sekundariata, ki traja še 18 mesecev, po 
programu, ki ga določi zbornica. Sekundariat se zaključi s preizkusom usposobljenosti. Med 
opravljanjem sekundariata se zdravniku sekundariju poverijo opravila, za katera se usposablja. Pri tem 
ga mora neposredno nadzirati mentor (tako je bilo določeno v 5. členu Pravilnika). Na podlagi 9. člena 
Pravilnika se lahko zdravniku sekundariju program opravljenega sekundariata delno ali v celoti všteva 
v program specializacije. Odločitev o tem sprejme na predlog odgovornega izvajalca specializacije in 
specializantovega mentorja zbornica. V 16. členu Pravilnika je določeno, da se sekundariat opravlja 
pod vodstvom nadzornega in neposrednega mentorja. Nadzorni mentor je lahko predstojnik oddelka, 
fakultetni učitelj, višji svetnik, svetnik, primarij ali specialist z najmanj petimi leti praktičnih izkušenj po 
opravljenem specialističnem izpitu. Neposredni mentor je specialist določene stroke. Nadzorni mentor 
lahko odgovarja za največ tri zdravnike sekundarije hkrati, neposredni mentor pa samo za enega. 
Skladno s 17. členom imenuje nadzorne mentorje minister za zdravstvo na predlog zbornice, 
neposredne mentorje pa imenuje zbornica na predlog nadzornih mentorjev. V 18. členu Pravilnika je 
določeno, da nadzorni mentor skrbi, da se sekundariat opravlja skladno s programom, nadzira 
usposabljanje sekundarija in je odgovoren za njegovo usposobljenost. V ta namen sodeluje z 
neposrednimi mentorji, spremlja in nadzira njihovo delo. Nadzorni mentor ob koncu usposabljanja na 
posameznem strokovnem področju izpolni ocenjevalni list in ga pošlje komisiji. Neposredni mentor z 

                                                      
9
 Uradni list RS, štev. 83/97, 98/99-ZZdrS, 39/00, 50/01, 61/02, 43/04, 57/06 in 40/17. 

 
10 

Dne 20.1.2018 je začel veljati novi Pravilnik o vsebini in poteku sekundariata (Uradni list RS, štev. 4/18), ki v 5. členu določa: »Sekundariat, ki 

traja eno leto, opravlja zdravnik v dveh ločenih delih: - pripravništvo/šest mesecev programa pripravništva za poklic zdravnik, - izbirni del/šest 
mesecev kroženja na različnih specialističnih področjih.» 
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navodili, praktičnim delom in z nasveti usposablja sekundarija za samostojno delo s tem, da mu 
dodeljuje opravila in naloge, ki jih mora praktično obvladati in ga pri tem nadzira, obravnava 
posamezna načela, ki naj jih obvlada pri samostojnem delu, skrbi, da se ne usmerja samo v ozko 
specialistično dejavnost, ga usmerja k poglabljanju teoretičnih znanj (19. člen Pravilnika). 
 

1.8. Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov 
 
Vrste, trajanje, potek in programe specializacij zdravnic in zdravnikov ter doktoric in doktorjev dentalne 
medicine, odobravanje specializacij, postopek opravljanja specialističnega izpita in postopek za 
priznavanje v tujini pridobljenega specialističnega naziva je do 4.4.2018 urejal Pravilnik o vrstah, 
vsebini in poteku specializacij zdravnikov.11  
 
V tretjem odstavku 27. člena tega Pravilnika je bilo določeno, da najkasneje v 30 dneh po izdaji 
odločbe iz prvega odstavka tega člena izda zbornica posameznemu kandidatu, kateremu je bila 
specializacija odobrena, sklep, v katerem se določi datum začetka opravljanja specializacije in glavni 
mentor. Sklep se vroči izbranemu kandidatu in glavnemu mentorju. S sklepom se izbranemu 
kandidatu pošljejo tudi navodila za opravljanje specializacije, ki jih izda zbornica. V 29. členu 
Pravilnika je bilo določeno, da ima specializant ves čas specializacije glavnega mentorja, na 
posameznih specializantskih delovnih mestih v poteku specializacije pa tudi neposredne mentorje.  
 
Naloge glavnega mentorja so naslednje: 
- pred začetkom specializacije pisno predlaga zbornici individualiziran program specializacije za 

svojega specializanta, 
- usklajuje in nadzira potek specializacije ter s tem zagotavlja, da specializacija poteka po programu, 
- sodeluje z neposrednimi mentorji in spremlja njihovo delo, 
- ocenjuje napredovanje znanja usposabljanja specializanta, 
- predlaga podaljšanje določenega dela specializacije, če ugotovi, da specializant v predvidenem 

času ni pridobil zadostnega obsega znanja in veščin, 
- poda enkrat letno poročilo o delu in usposabljanju specializanta koordinatorju specializacije, 
- organizira skupinske oblike usposabljanja specializantov. 
 
Naloge neposrednega mentorja so: 
- usposablja in nadzira specializanta na delovnem mestu, 
- poroča glavnemu mentorju o napredovanju znanja specializanta, 
- sodeluje pri skupinskih oblikah usposabljanja specializantov. 
 
Pravice glavnega in neposrednega mentorja so: 
- zagotovljen čas za delo z vsakim specializantom v skladu s programom mentorskega dela, 
- zagotovljen čas za dodatno usposabljanje v trajanju dveh delovnih dni letno. 
 
V 30. členu Pravilnika so bili določeni pogoji za imenovanje mentorjev. Glavne mentorje imenuje 
zbornica na predlog pooblaščenih izvajalcev ali svojih strokovnih sodelavcev, za obdobje šestih let. 
Seznam glavnih mentorjev vodi zbornica, ki se posodablja najmanj enkrat letno. Glavni mentor je 
izbran med zdravniki z učiteljskim nazivom, nazivom svetnika ali višjega svetnika in primarija, in sicer 
s strokovnega področja, na katerem poteka specializacija. Glavni mentor je lahko tudi specialist z 
najmanj petimi leti praktičnih izkušenj na svojem področju po opravljenem specialističnem izpitu. 
Glavni mentor lahko istočasno skrbi za največ tri specializante. Za glavnega mentorja je lahko 
imenovan le zdravnik, ki je v predhodnem koledarskem letu zbral najmanj 50 kreditnih točk, ki so 
skladno s pravilnikom, ki ureja podelitev zdravniških licenc, potrebne za podaljšanje licence, in se 
ustrezno usposablja za mentorja po usmeritvah stroke. Merila za izbiro mentorja specializantu določi 
Komisija za podiplomsko usposabljanje. Neposredni mentor je praviloma specialist določene 
specialnosti, pri dejavnostih, ki jih izvajajo tudi nezdravniki, pa je lahko tudi drug strokovnjak. 
 
V novem Pravilniku o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov12, ki se uporablja od 
5.4.2018 dalje, je v prvem odstavku 23. člena določeno, da glavne mentorje imenuje zbornica (na 
predlog pooblaščenih izvajalcev), v tretjem odstavku 23. člena je določeno, da lahko glavni mentor 
istočasno skrbi za največ tri specializante (na specialističnih področjih, kjer glavnih mentorjev 
primanjkuje, pa lahko mentor izjemoma skrbi za največ pet specializantov istočasno, če se s tem 

                                                      
11 Uradni list RS, štev. 22/09, 42/09-popr., 22/10, 76/11, 48/15, 1/17, 40/17-ZZdrS-F, 47/17 in 22/18. 
12 Uradni list RS, štev. 22/18. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0866
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-2120
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0967
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3244
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1979
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0007
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2005
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2291
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strinja), v četrtem odstavku 23. člena je določeno, da zbornica imenuje glavne mentorje za obdobje 
desetih let, v šestem odstavku 23. člena pa je določeno, da je neposredni mentor zdravnik specialist 
določene specialnosti, pri dejavnostih, ki jih izvajajo tudi nezdravniki, pa tudi drug strokovnjak ter da 
neposrednega mentorja imenuje pooblaščeni izvajalec.  
 
1.9. Pravilnik o načinu zagotavljanja sredstev za pripravništvo, sekundariat in specializacije 
 
Način zagotavljanja sredstev za pripravništvo doktorjev dentalne medicine, sekundariat in 
specializacije zdravnikov ter doktorjev dentalne medicine za potrebe mreže javne zdravstvene službe, 
izvajalcem zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, ki so pooblaščeni za izvajanje 
pripravništva, sekundariata in specializacij, način povračila sredstev iz proračuna Republike Slovenije 
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije določa Pravilnik o načinu zagotavljanja sredstev za 
pripravništvo, sekundariat in specializacije.13 Ta pravilnik natančneje določa tudi način zagotavljanja 
sredstev za pripravništvo drugih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev pooblaščenim 
izvajalcem. V 2. členu Pravilnika je določeno, da sredstva za pripravništvo, sekundariat in 
specializacije izplačuje na podlagi prejetih zahtevkov Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
Povračilo stroškov za pripravništvo in sekundariat med drugim vključuje tudi stroške mentorstva v 
skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi 
predpisi in kolektivnimi pogodbami.  
 
Višino sredstev za specializacije za potrebe mreže javne zdravstvene službe in podrobnejši opis 
pravic, ki se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije za specializacije za potrebe mreže javne 
zdravstvene službe pa določa Pravilnik o višini sredstev za specializacije za potrebe mreže javne 
zdravstvene službe, ki se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.14 V 4. členu Pravilnika je 
določeno, da spada v plačilo stroškov mentorstva plačilo dodatka za mentorstvo v skladu z zakonom, 
ki ureja sistem plač v javnem sektorju, na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi in 
kolektivnimi pogodbami. 
 

1.10. Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji  

 
V 19. členu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji15 je določeno, da 
se zdravniku pripravniku določi nadzornega mentorja, ki spremlja in vodi pripravnika ves čas 
pripravniške dobe in da na koncu poročilo o njegovem delu ter da se za izpopolnjevanje v posameznih 
vejah zdravniške stroke pripravniku določijo neposredni mentorji, ki o delu pripravnika poročajo 
nadzornemu mentorju.  
 
Iz Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji16 izhaja, da 
mentorsko delo kolektivna pogodba časovno ne omejuje. Čas mentorstva se opredeli in časovno 
določi s programom mentorstva. Mentorju se za opravljanje mentorskih dolžnosti omogoči zmanjšanje 
delovnih obveznosti v višini 2 ur tedensko. Število mentorjev in način plačila se določi s programom 
mentorstva, ki je splošni akt zavoda. Dodatek mentorju pripada samo za tiste ure, ki so določene s 
programom in so tudi opravljane.17 

 

1.11. Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi 

 
Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi18 v 22. členu določa, da se pripravniku določi 
mentorja, ki ga spremlja in vodi ves čas pripravniške dobe, predlaga morebitno skrajšanje pripravniške 
dobe ter na koncu poda poročilo o njegovem delu. Za izpopolnjevanje v posameznih vejah stroke se 

                                                      
13

 Uradni list RS, štev. 54/17. 

 
14

 Uradni list RS, štev. 54/17. 

 
15 Uradni list RS, štev. 14/94, 15/94, 18/94-ZRPJZ, 22/96, 23/96-popr., 39/98, 46/98-popr., 39/99-ZMPUPR, 97/00, 43/06-ZKolP, 60/08, 5/12, 

40/12, 46/13 in 16/17. 
 
16 Uradni list RS, štev. 60/01. 

 
17

 Obveznost določitve programa mentorstva izhaja tudi iz sodbe VDSS Pdp 1797/2003, v kateri se je sodišče postavilo na stališče, da je za 

izplačilo mentorskega dela edina normativna obveznost zavoda, da sprejme program mentorskega dela v obliki splošnega akta zavoda. 
Navedeno je podlaga, da se lahko zdravniku izplača dodatek za mentorstvo. 
 
18

 Uradni list RS štev. 60/08, 83/10, 89/10, 107/11, 40/12, 46/13 in 46/17. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-0543
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-0569
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-0727
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-1312
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-21-0043
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-1788
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-21-0026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-1963
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-4097
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1835
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2578
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0184
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1705
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1770
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0815
http://www.uradni-list.si/1/content?id=87117&part=u&highlight=aneks+h+kolektivni
http://www.uradni-list.si/1/content?id=100422
http://www.uradni-list.si/1/content?id=100701
http://www.uradni-list.si/1/content?id=106822&part=&highlight=Aneks+h+kolektivni+pogodbi+za+zaposlene+v+zdravstveni+negi
http://www.uradni-list.si/1/content?id=108755
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20131769
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2246/aneks-h-kolektivni-pogodbi-za-zaposlene-v-zdravstveni-negi
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pripravniku določijo neposredni mentorji oziroma inštruktorji, ki o delu kandidata poročajo mentorju. 
Pripravnik vodi dnevnik o poteku pripravništva. Ob koncu pripravniške dobe opravi pripravnik strokovni 
izpit, praviloma pred iztekom pripravniške dobe. 
 

1.12. Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva 

 
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva19 v 12. členu določa, da se 
pripravniku določi mentorja, ki ga spremlja in vodi ves čas pripravniške dobe, predlaga morebitno 
skrajšanje pripravniške dobe ter na koncu poda poročilo o njegovem delu. Za izpopolnjevanje v 
posameznih vejah stroke se pripravniku določijo neposredni mentorji oziroma inštruktorji, ki o delu 
kandidata poročajo mentorju. Pripravnik vodi dnevnik o poteku pripravništva. Ob koncu pripravniške 
dobe opravi pripravnik strokovni izpit, praviloma pred iztekom pripravniške dobe. 
 

1.13. Letni načrt za leto 2011 za opredelitev višine sredstev za plače in nadomestila specializantov in 

druge stroške v zvezi s programom specializacij 
 

V zvezi z izplačevanjem dodatka za mentorstvo so dne 8.8.2012 Ministrstvo za zdravje, Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zdravniška zbornica Slovenije sprejeli Letni načrt za leto 2011 
za opredelitev višine sredstev za plače in nadomestila specializantov in druge stroške v zvezi s 
programom specializacij.20 V 2. točki načrta je določeno, da sredstva za plačilo neposrednega in 
glavnega mentorja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije najmanj enkrat mesečno na podlagi 
obdobnih poročil nakazuje javnemu zdravstvenemu zavodu oziroma pooblaščenemu izvajalcu, pri 
katerem je specializant (oziroma mentor) zaposlen. V 3. točki načrta je določeno, da znašajo sredstva 
za plačilo glavnega mentorja 71,15 evrov na mesec na specializanta, da znašajo sredstva za plačilo 
dodatka za neposrednega mentorja 177,88 evrov na mesec na specializanta in da znašajo sredstva 
za plačilo koordinatorjev usposabljanja za specialnosti do 80 specializantov 266,82 evrov na mesec. 
 
 

2. Izplačevanje dodatka za mentorstvo na Onkološkem inštitutu Ljubljana v letu 2017 
 
Onkološki inštitut Ljubljana (v nadaljevanju: Onkološki inštitut) je v letu 2017 izplačeval javnim 
uslužbencem/glavnim in neposrednim mentorjem ter koordinatorjem usposabljanja dodatek za 
mentorstvo z enomesečnim zamikom (kar pomeni, da jim je bil pri plači za mesec januar 2017 
obračunan in izplačan dodatek za mentorstvo za mesec december 2016). 
 
Zaradi navedenega je inšpektorica na Onkološkem inštitutu opravila nadzor nad izplačili dodatka za 
mentorstvo, ki je bil obračunan in izplačan v obdobju od meseca januarja 2017 do decembra 2017.  
 
Na Onkološkem inštitutu Ljubljana uporabljajo Pravilnik o izvajanju 36. člena KPJS – dodatek za 
mentorstvo dijakom in študentom, ki ga je dne 5.8.2011 sprejela takratna generalna direktorica █. 
 
V 1. členu pravilnika je določeno, da pravilnik ureja izvajanje mentorstva za dijake srednjih šol in 
študente visokih šol in fakultet. V 2. členu pravilnika je določeno, da se mentorstvo prične izvajati, ko 
je s posameznim šolskim zavodom sklenjena pogodba (pogodbe se sklepajo za posamezno šolsko 
leto, v pogodbah pa je določen način izvajanja prakse oziroma vaj, število dijakov oziroma študentov 
in število mentorskih ur, ki se jih obveže opraviti Onkološki inštitut, zavod pa plačati). V 3. členu 
pravilnika je določeno, da dodatek za mentorstvo znaša 20% urne postavke osnovne plače mentorja 
in da se dodatek obračunava le za čas, ko javni uslužbenec opravlja delo mentorja. V 4. členu 
pravilnika je določeno, da se javnemu uslužbencu, ki opravlja delo mentorja, upravičenost do dodatka 
ugotavlja na podlagi mesečne evidence in v 7. členu pravilnika je določeno, da je pravilnik sprejet, ko 
ga podpiše generalna direktorica, uporablja pa se s pričetkom izvajanja prakse oziroma vaj v šolskem 
letu 2011/2012. 
 
Pravilnik ima na drugi strani (na drugem posebnem listu) zapis, ki je poimenovan: »Dodatno k 3. členu 
pravilnika, Mentorstvo za zdravnike. Od 1.7.2003 smo zavodi za opravljanje mentorstva sekundarijem 
in specializantom pričeli dobivati sredstva preko ZZZS. Zdravniška zbornica nam vsak mesec pošlje 

                                                      
19

 Uradni list RS štev. 15/94, 18-94-ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99-ZMPURP, 102/00, 62/01, 43/06-ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 

40/12, 46/13, 106/15 in 46/17. 
 
20

 https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/specialiacije/financiranje-specializacij/arhiv-letnih-nacrtov-specializacij/letni-nacrt-za-

leto-2011---velja-od-1-9-2012.pdf?sfvrsn=5aa82b36_6. 
 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=87117&part=u&highlight=aneks+h+kolektivni
http://www.uradni-list.si/1/content?id=106822&part=&highlight=Aneks+h+kolektivni+pogodbi+za+zaposlene+v+zdravstveni+negi
http://www.uradni-list.si/1/content?id=108755
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20131769
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2246/aneks-h-kolektivni-pogodbi-za-zaposlene-v-zdravstveni-negi
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sezname z imeni in bruto zneski mentorstva za neposredne mentorje, glavne mentorje in koordinatorje 
usposabljanja. Ker je potrebno mentorstvo zdravnikom izplačati v skladu s Kolektivno pogodbo, smo 
za vsak tip mentorstva določili število ur: glavni mentor 13 ur mesečno, neposredni mentor 34 ur 
mesečno in koordinator usposabljanja 24 ur mesečno na specializanta. Ljubljana, 5.8.2011.« Ker pa je 
ta zapis brez podpisa generalne direktorice, ker zapis tudi ni poimenovan kot Sprememba oziroma 
dopolnitev pravilnika, ker se 3. člen pravilnika (ki naj bi se dopolnil) sploh ne nanaša na mentorstvo 
zdravnikov (ampak na mentorstvo dijakom in študentom) in ker že iz samega poimenovanja pravilnika 
oziroma iz njegovega 1. člena izhaja, da se nanaša le na dodatek za mentorstvo dijakom in 
študentom, ga ni možno šteti kot sestavni del pravilnika.  
 
Ugotovitve inšpektorice: 
Glede na določilo 36. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (kjer je določeno, da pripada dodatek 
za mentorstvo javnemu uslužbencu/mentorju, ki je ob svojem rednem delovnem času določen za 
uvajanje pripravnikov, specializantov in delavcev na usposabljanju, za vsako s programom oziroma 
normativom določeno mentorsko uro, v višini 20% urne postavke osnovne plače mentorja in se 
obračunava le za čas, ko javni uslužbenec opravlja delo mentorja) in glede na Razlago Kolektivne 
pogodbe za javni sektor (iz katere izhaja, da so javni uslužbenci na usposabljanju tisti, ki so napoteni 
na usposabljanje v skladu z zakoni, drugimi predpisi, kolektivnimi pogodbami ali splošnimi akti in se 
usposabljajo na podlagi programa usposabljanja) inšpektorica meni, da Pravilnik o izvajanju 36. člena 
KPJS – dodatek za mentorstvo dijakom in študentom, ne more biti podlaga za izplačilo »fiksnega 
mesečnega števila ur« dodatka za mentorstvo glavnim mentorjem, neposrednim mentorjem in 
koordinatorjem usposabljanja, saj zapis o dodatku za zdravnike na »nekem nepodpisanem listu«, ne 
more šteti za določilo pravilnika in ne more predstavljati podlage za mesečno izplačilo ur mentorjem. 
 
 
3. Nadzor nad izplačilom dodatka za mentorstvo (C030) za zdravnike  
 
3.1. Javna uslužbenka █ 
 
3.1.1. Izplačilo dodatka za mentorstvo v letu 2017 
 
Javna uslužbenka je imela v letu 2017 (in sicer do 30.9.2017) veljavno pogodbo o zaposlitvi (štev. 02-
PZ-144/2015 z dne 19.6.2015) za opravljanje dela na delovnem mestu zdravnik specialist V/VI PPD 1 
(šifra E018014), v kateri ji je bila določena osnovna plača v višini 57. plačnega razreda in od 
1.10.2017 dalje ima veljavno novo pogodbo o zaposlitvi (štev. 104-0816/2017/1 z dne 15.11.2017) za 
opravljanje dela na delovnem mestu višji zdravnik specialist PPD 1 (šifra E018023), v kateri ji je 
določena osnovna plača v višini 57. plačnega razreda. V obdobju od januarja do decembra 2017 je 
bila javni uslužbenki osnovna plača obračunana in izplačana v višini 57. plačnega razreda (nominalna 
vrednost plačnega razreda Z073 je 3.960,02 EUR, zato znaša dodatek za 1 mentorsko uro 4,55 EUR 
bruto). 
 
Javna uslužbenka █je █(potrdilo o specialističnem izpitu, štev. 165-53/99 z dne 20.5.1999, je izdalo 
Ministrstvo za zdravje) in je █(potrdilo, štev. 036-33-13/96 z dne 24.1.2001, je izdala Medicinska 
fakulteta v Ljubljani). 
 
V letu 2017 je bila javna uslužbenka █ glavna mentorica naslednjim specializantom: 
 

Zap. 
štev. 

Ime in priimek specializanta/ke Obdobje/Čas kroženja Akt o imenovanju za glavnega mentorja 

1. █ 01.12.2016 do 31.12.2017  S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-685/2014/9 z dne 
8.1.2015) je bila █imenovana za glavno mentorico specializantki █. 

 2. █ 01.12.2016 do 31.12.2017 S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-890/2016-3 z dne 
23.1.2017) je █imenovana za glavno mentorico specializantki █. 

 
V letu 2017 je bila javna uslužbenka █neposredna mentorica naslednjim specializantom: 
 

Zap. 
štev. 

Ime in priimek specializanta/ke Obdobje/Čas kroženja Akt o imenovanju za neposrednega mentorja 

1. █ 01.12.2016 do 31.07.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantki █. 
  

2. █ 01.02.2017 do 28.02.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantki █. 
S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-2017/2011-30 z dne 
2.2.2016) pa je bil █imenovan za glavnega mentorja specializantki Poloni 
Novak. 

3. █ 01.03.2017 do 30.11.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantki █. 
S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-685/2014/9 z dne 
8.1.2015) pa je bila █imenovana za glavno mentorico specializantki █r.  
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 4. █ 01.07.2017 do 31.08.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantki █. 
S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-890/2016-3 z dne 
23.1.2017) pa je bila █imenovana za glavno mentorico specializantki █ 

5. █ 01.07.2017 do 31.07.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantki █. 
S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-266/2016-8 z dne 
30.8.2016) pa je bila █imenovana za glavno mentorico specializantki █. 

 
Onkološki inštitut je za javno uslužbenko █predložil naslednjo dokumentacijo: 
 
- evidenco prisotnosti na delu v obdobju od meseca januarja do decembra 2017,  
- obračune plače za mesece januar do december 2017,  
- evidenco neposrednih mentorjev specializantom za mesec december 2016 (računalniški izpis) ter 

od meseca januarja do decembra 2017 (ročni vpisi podatkov v Tabelo neposrednih mentorstev 
specializantom za posamezni mesec, z naslednjimi podatki: ime in priimek neposrednega 
mentorja, ime in priimek specializanta, datum/od-do),   

- seznam neposrednih mentorjev specializantom v mesecu decembru 2016 (z dne 27.1.2017), v 
mesecu januarju 2017 (z dne 28.2.2017), v mesecu februarju 2017 (z dne 30.3.2017), v mesecu 
marcu 2017 (z dne 25.4.2017), v mesecu aprilu 2017 (z dne 30.5.2017), v mesecu maju 2017 (z 
dne 3.7.2017), v mesecu juniju 2017 (z dne 27.7.2017), v mesecu juliju 2017 (z dne 31.8.2017), v 
mesecu avgustu 2017 (z dne 22.9.2017), v mesecu septembru 2017 (z dne 27.10.2017), v 
mesecu oktobru 2017 (z dne 29.11.2017), v mesecu novembru 2017 (z dne 4.1.2018), 

- seznam glavnih mentorjev specializantom v mesecu decembru 2016 (z dne 27.1.2017), v mesecu 
januarju 2017 (z dne 28.2.2017), v mesecu februarju 2017 (z dne 31.3.2017), v mesecu marcu 
2017 (z dne 25.4.2017), v mesecu aprilu 2017 (z dne 31.5.2017), v mesecu maju 2017 (z dne 
3.7.2017), v mesecu juniju 2017 (z dne 26.7.2017), v mesecu juliju 2017 (z dne 29.8.2017), v 
mesecu avgustu 2017 (z dne 22.9.2017), v mesecu septembru 2017 (z dne 26.10.2017), v 
mesecu oktobru 2017 (z dne 29.11.2017), v mesecu novembru 2017 (z dne 4.1.2018), 

- sklep Zdravniške zbornice Slovenije o imenovanju █ za glavno mentorico specializantki █(štev. 
1101-685/2014/9 z dne 8.1.2015) in razpored kroženja specializantke; 

- sklep Zdravniške zbornice Slovenije o imenovanju █za glavno mentorico specializantki █ (štev. 
1101-890/2016-3 z dne 23.1.2017) in razpored kroženja specializantke. 

 
Iz obračunov plače javne uslužbenke █je razvidno, da ji je bil dodatek za mentorstvo obračunan in 
izplačan pri plači za: 
 
MESEC JANUAR 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 160,00 158,18 3.599,97 █   

  Skupaj ure: 176,00 174,00 4.039,69 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 26  118,35 █ Glavno mentorstvo specializantkama █in █v mesecu 
decembru 2016 (2 specializantki x 13 ur).  

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
decembru 2016. 

 Skupaj: 60     

 
 
MESEC FEBRUAR 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 120,00 130,50 2.970,01 █   

  Skupaj ure: 160,00 174,00 3.936,06 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu januarju 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu januarju 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
januarju 2017. 

 Skupaj: 60     

 
MESEC MAREC 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 184,00 174,00 3.960,01 █   

  Skupaj ure: 184,00 174,00 3.960,01 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
februarju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 26  118,35 █ Glavno mentorstvo specializantkama █in █v mesecu 
februarju 2017 (2 specializantki x 13 ur).  

 Skupaj: 60     

 
MESEC APRIL 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 
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A010 Redno delo 128,00 139,20 3.168,01 █   

  Skupaj ure: 160,00 174,00 4.136,85 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
marcu 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu marcu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu marcu 
2017. 

 Skupaj: 60     

 
MESEC MAJ 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 96,00 90,78 2.066,03 █   

  Skupaj ure: 184,00 174,00 4.382,60 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu aprilu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu aprilu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu aprilu 
2017. 

 Skupaj: 60     

 
MESEC JUNIJ 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 144,00 142,37 3.240,16 █  

  Skupaj ure: 176,00 174,00 4.120,74 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu maju 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu maju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu maju 2017. 

 Skupaj: 60     

 
MESEC JULIJ 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 120,00 124,28 2.828,45 █  

  Skupaj ure: 168,00 174,00 4.212,65 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu juniju 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu juniju 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu juniju 
2017. 

 Skupaj: 60     

 
MESEC AVGUST 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 72,00 68,08 1.549,41 █  

  Skupaj ure: 184,00 174,00 4.498,22 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu juliju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu juliju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 ██ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu juliju 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu juliju 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu juliju 
2017. 

 Skupaj: 128     

*Iz programa za beleženje prisotnosti Time&Space izhaja, da je bila █v mesecu juliju 2017 prisotna na delu 129:09 ur (iz obračuna plače za mesec julij 2017 
pa izhaja, da ji je bilo redno delo obračunano in izplačano za 120 ur in da ji je bilo obračunanih in izplačanih 9 nadur). 

 
MESEC SEPTEMBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 168,00 174,00 3.960,01 █  

  Skupaj ure: 168,00 174,00 3.960,01 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu avgustu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu avgustu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
avgustu 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
avgustu 2017. 

 Skupaj: 94     

*Iz programa za beleženje prisotnosti Time&Space izhaja, da je je bila █v mesecu avgustu 2017 prisotna na delu 77:30 ur (iz obračuna plače za mesec 
avgust 2017 pa izhaja, da ji je bilo redno delo obračunano in izplačano za 72 ur in da ji je bilo obračunanih in izplačanih 5 nadur). Ker pa ji je bil dodatek za 
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mentorstvo za mesec avgust 2017 obračunan in izplačan pri plači za mesec september 2017 za 94 ur (ji je bil le-ta izplačan za 16:30 ure več kot je znašala 
njena prisotnost na delu) – kar vse je razvidno iz »dodane« Tabele na koncu te točke zapisnika. 

 
MESEC OKTOBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 144,00 142,37 3.240,16 █  

  Skupaj ure: 176,00 174,00 4.149,46 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
septembru 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17   █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu septembru 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu septembru 
2017. 

 Skupaj: 60     

 
MESEC NOVEMBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 152,00 150,27 3.419,95 █  

  Skupaj ure: 176,00 174,00 4.080,87 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
oktobru 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu oktobru 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu oktobru 
2017. 

 Skupaj: 60     

 
MESEC DECEMBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 128,00 132,57 3.017,12 █  

  Skupaj ure: 168,00 174,00 4.170,28 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 26  118,35 █ Glavno mentorstvo specializantkama █in █v mesecu 
decembru 2016 (2 specializantki x 13 ur). 

 Skupaj: 60     

 
Inšpektorat za javni sektor je dne 15.11.2018 prejel poleg dokumentacije, še pojasnilo Onkološkega inštituta/1 (dokument je brez številke in datuma dokumenta ter brez navedbe 
imena in priimka ter podpisa pripravljavca pojasnila), iz katerega izhaja, da dodatek za mentorstvo glavnim in neposrednim mentorjem specializantom izplačujejo z enomesečnim 
zamikom in da tekoče izplačevanje ni možno (saj seznam za tovrstno mentorstvo dobivajo z enomesečnim zamikom , in ne tekoče). 
 
Inšpektorat je 15.11.2018 prejel še naslednjo pojasnilo Onkološkega inštituta/Pojasnilo glede imenovanj (dokument je brez številke in datuma dokumenta ter brez navedbe imena 
in priimka ter podpisa pripravljavca pojasnila): »Koordinatorje usposabljanja zdravnikov specializantov in glavne mentorje za določeno področje specializacije imenuje Zdravniška 
zbornica, ki odločbe pošlje imenovanemu. Do leta 2015 je bil OI seznanjen, kdo je glavni mentor zdravniku specializantu s programom specializacije. Zdravniška zbornica je 
začela odločbe o imenovanju pošiljati tudi na JZZ okvirno leta 2016. Neposredne mentorje zdravnikom specializantom imenujejo predstojniki oziroma vodje oddelkov, kjer se 
specializant glede na program kroženja zdravnika specializanta usposablja (program usposabljanja izdela Zdravniška zbornica).  Podatke o imenovanih glavnih mentorjih se 
posreduje kadrovski službi, ki uredi zbirni seznam neposrednih mentorjev (priimek in ime neposrednega mentorja, priimek in ime specializanta, mesec na katerega se mentorstvo 
nanaša) in ga pošlje v finančno službo, ki izvede izplačilo.« 
 
Inšpektorat je 9.1.2019 prejel pripombe generalne direktorice Onkološkega inštituta █na osnutek zapisnika (ki jih je podala v dopisu, štev. 03-ZŠK-11/2019 z dne 9.1.2019). 
Podatke v zvezi z javno uslužbenko █je generalna direktorica prikazala v naslednji Tabeli: 
 

  
Mentorske ure 

 
Realne ure / plačilna lista 

 
Realne ure 

(Time&Space) 

Štev. preplačanih 
mentorskih ur (primerjava 
mentorske ure in realne 

ure iz plačilne liste) 

Štev. preplačanih 
mentorskih ur (primerjava 

mentorske ure in ure iz 
Time&Space) 

Plača za avgust 2017 
(ure iz julij 2017) 

128 120 129,15 8 0,00 

Plača za september 2017 
(ure iz avgust 2017) 

94 72 77,50 22 16,50 

Skupaj: 222 192 206,65 30 16,50 

 
3.1.2. Ugotovitve inšpektorice 
 
Inšpektorica ugotavlja naslednje nepravilnosti pri obračunu in izplačilu dodatka za mentorstvo javni 
uslužbenki █: 
 
- da javna uslužbenka █z nobenim aktom ni bila imenovana za neposredno mentorico 

specializantkam: █, █, █, █in █, 
- da ji je bil dodatek za mentorstvo za mesec avgust 2017 (izplačilo pri plači za mesec september 

2017) obračunan in izplačan za 16:30 ure več, kot je znašala njena prisotnost na delu v mesecu  
avgustu 2017, 

- da Onkološki inštitut neposrednim mentorjem ne izdaja nobenih aktov, s katerimi bi bili le-ti 
določeni za mentorje, ampak se neposredni mentorji »ročno« vpisujejo v Seznam/Tabelo 
neposrednih mentorstev specializantom za posamezni mesec, Kadrovska služba pa na podlagi 
takšnih vpisov v tabelo vsak mesec izdela seznam neposrednih mentorjev specializantom (tako 
izdelan seznam pa uporabi Finančna služba za obračun ur mentorstva za posameznega 
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mentorja). Ne glede na navedeno pa inšpektorica predpostavlja, da so specializantom na 
posameznih specializantskih delovnih mestih v času poteka specializacije na Onkološkem inštitutu 
določeni neposredni mentorji, vendar pa o imenovanju le-teh ne obstajajo listinska dokazila 
(sklepi), 

- da Kadrovska služba na podlagi izdanih sklepov Zdravniške zbornice Slovenije o imenovanju 
glavnih mentorjev specializantom, izdela seznam glavnih mentorjev specializantom (tako izdelan 
seznam pa uporabi Finančna služba za obračun ur mentorstva za posameznega mentorja), 

- da Onkološki inštitut ne vodi evidence o opravljenih urah mentorstva glavnih mentorjev in 
neposrednih mentorjev, ampak posameznemu glavnemu mentorju (na podlagi izdanega sklepa 
Zdravniške zbornice Slovenije o imenovanju za glavnega mentorja) obračunajo po 13 ur mesečno 
na podlagi Pravilnika o izvajanju 36. člena KPJS-dodatek za mentorstvo dijakom in študentom, z 
dne 5.8.2011, neposrednemu mentorju pa (na podlagi vpisa le-tega v Seznam/Tabelo 
neposrednih mentorstev specializantom) obračunajo po 34 ur mesečno na podlagi prej citiranega 
Pravilnika, 

- da se mentorski dodatek glavnim mentorjem in neposrednim mentorjem izplačuje v nasprotju  s 
36. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor, ki določa, da javnemu uslužbencu, ki je ob svojem 
rednem delu določen za uvajanje pripravnikov, specializantov in delavcev na usposabljanju, 
pripada za vsako, s programom oziroma normativom določeno mentorsko uro, dodatek za 
mentorstvo in da se ta dodatek obračunava le za čas, ko javni uslužbenec opravlja delo mentorja. 
Onkološki inštitut pa mentorstvo za glavne mentorje izplačuje po 13 ur mesečno za vsakega 
specializanta ves čas trajanja specializacije, ne glede na število dejansko opravljenih ur 
mentorstva. V času, ko glavni mentor opravlja tudi naloge neposrednega mentorja, pa poleg 
dodatka za mentorstvo (obračunanega za 13 ur na mesec) za posameznega specializanta, 
prejeme tudi dodatek za mentorstvo neposrednega mentorja (obračunanega za 34 ur na mesec) 
za posameznega specializanta. Takšen način obračunavanja in izplačevanja ni pravilen, saj ni 
možno javnim uslužbencem za opravljanje mentorskega dela izplačevati »fiksnih ur mentorstva«, 
ampak le za vsako opravljeno mentorsko uro, ki je določena s programom oziroma z normativom,  

- da Onkološki inštitut izplačuje dodatek za mentorstvo (glavnim in neposrednim mentorjem) z 
enomesečnim zamikom. Na plačilnih listah pa je pri plačilu dodatka določen tekoči mesec, čeprav 
se dodatek za glavne in neposredne mentorje izplačuje z enomesečnim zamikom.  

 
3.1.3. Odrejeni ukrepi inšpektorice  
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju inšpektorica odreja 
generalni direktorici Onkološkega inštituta naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih 
nepravilnosti: 

 
- da naj v zvezi z nepravilnim obračunom in izplačilom dodatka za mentorstvo javni uslužbenki █(ki 

ji je bil izplačan pri plači za mesec september 2017) ustrezno ukrepa v skladu s 3.a členom 
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (in od javne uslužbenke naj zahteva vračilo preveč 
izplačane plače/iz naslova dodatka za mentorstvo za 16:30 ure),   

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo v skladu s 
36. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor (da naj bodo neposredni mentorji ustrezno 
imenovani, da naj se plačilo dodatka za mentorstvo mentorjem obračuna in izplača le na podlagi 
dejansko opravljenih mentorskih ur oziroma z normativom določenih mentorskih ur),  

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje plačo v skladu z zakonom in 
uredbo, ki ureja enotno metodologijo in obrazce za obračun plač v javnem sektorju (tako, da bo pri 
vrstah plačila dodatka za mentorstvo v plačilnih listah določen dejanski mesec obračunanega in 
izplačanega dodatka). 

 
3.2. Javna uslužbenka █ 
 
3.2.1. Izplačilo dodatka za mentorstvo v letu 2017 
 
Javna uslužbenka je imela v letu 2017 (in sicer do 30.9.2017) veljavno pogodbo o zaposlitvi (štev. 02-
PZ-234/2005) oziroma aneks k pogodbi o zaposlitvi (z dne 1.8.2008) za opravljanje dela na delovnem 
mestu zdravnik specialist V/VI PPD 1 (šifra E018014), v katerem ji je bila določena osnovna plača v 
višini 57. plačnega razreda in od 1.10.2017 dalje ima veljavno novo pogodbo o zaposlitvi (štev. 104-
0942/2017/1 z dne 13.11.2017) za opravljanje dela na delovnem mestu višji zdravnik specialist PPD 1 
(šifra E018023), v kateri ji je določena osnovna plača v višini 57. plačnega razreda. V obdobju od 
januarja do decembra 2017 je bila javni uslužbenki osnovna plača obračunana in izplačana v višini 57. 
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plačnega razreda (nominalna vrednost plačnega razreda Z073 je 3.960,02 EUR, zato znaša dodatek 
za 1 mentorsko uro 4,55 EUR bruto). 
 
Javna uslužbenka █je █(potrdilo o specialističnem izpitu, štev. 165-97/99 z dne 28.5.1999, je izdalo 
Ministrstvo za zdravje) in je █(potrdilo, štev. 036-86-13/13/739-69/2013-6 z dne 2.11.2016, je izdala 
Medicinska fakulteta v Ljubljani). 
 
V letu 2017 je bila javna uslužbenka █glavna mentorica naslednjim specializantom: 
 

Zap. 
štev. 

Ime in priimek specializanta/ke Obdobje/Čas kroženja Akt o imenovanju za glavnega mentorja 

1. █ 01.12.2016 do 31.12.2017 S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-607/2011-14 z dne 
1.5.2010) je bila █imenovana za glavno mentorico specializantki █ 

 2. █ 01.12.2016 do 31.12.2017 S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-409/2016-4 z dne 
1.6.2016) je bila █imenovana za glavno mentorico specializantki █. 

 
V letu 2017 je bila javna uslužbenka █neposredna mentorica naslednjim specializantom: 
 

Zap. 
štev. 

Ime in priimek specializanta/ke Obdobje/Čas kroženja Akt o imenovanju za neposrednega mentorja 

1. █ 01.12.2016 do 28.02.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantki █. 
S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-43/2013-15 z dne 
12.9.2016) pa je bila █imenovana za glavno mentorico specializantki █. 

2. █ 01.03.2017 do 31.03.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantki █. 
S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-2017/2011-30 z dne 
2.2.2016) pa je bil █imenovan za glavnega mentorja specializantki █. 

3. █ 01.04.2017 do 30.04.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantki █. 

4. █ 01.05.2017 do 31.05.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantki █. 
S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-1879/2011-28 z dne 
1.10.2010) pa je bil █imenovan za glavnega mentorja specializantki █r. 

5. █ 01.06.2017 do 30.06.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantu █. 

6. █ 01.09.2017 do 30.09.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantu █. 
S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-910/2013 z dne 
3.11.2014) pa je bila █imenovana za glavno mentorico specializantu █. 

7. █ 01.10.2017 do 31.10.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantki █. 
 

8. █ 01.11.2017 do 30.11.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantu █. 
 

 
Onkološki inštitut je za javno uslužbenko █predložil naslednjo dokumentacijo: 
 
- evidenco prisotnosti na delu v obdobju od meseca januarja do decembra 2017,  
- obračune plače za mesece januar do december 2017,  
- evidenco neposrednih mentorjev specializantom za mesec december 2016 (računalniški izpis) ter 

od meseca januarja do decembra 2017 (ročni vpisi podatkov v Tabelo neposrednih mentorstev 
specializantom za posamezni mesec, z naslednjimi podatki: ime in priimek neposrednega 
mentorja, ime in priimek specializanta, datum/od-do),   

- seznam neposrednih mentorjev specializantom v mesecu decembru 2016 (z dne 27.1.2017), v 
mesecu januarju 2017 (z dne 28.2.2017), v mesecu februarju 2017 (z dne 30.3.2017), v mesecu 
marcu 2017 (z dne 25.4.2017), v mesecu aprilu 2017 (z dne 30.5.2017), v mesecu maju 2017 (z 
dne 3.7.2017), v mesecu juniju 2017 (z dne 27.7.2017), v mesecu juliju 2017 (z dne 31.8.2017), v 
mesecu avgustu 2017 (z dne 22.9.2017), v mesecu septembru 2017 (z dne 27.10.2017), v 
mesecu oktobru 2017 (z dne 29.11.2017), v mesecu novembru 2017 (z dne 4.1.2018), 

- seznam glavnih mentorjev specializantom v mesecu decembru 2016 (z dne 27.1.2017), v mesecu 
januarju 2017 (z dne 28.2.2017), v mesecu februarju 2017 (z dne 31.3.2017), v mesecu marcu 
2017 (z dne 25.4.2017), v mesecu aprilu 2017 (z dne 31.5.2017), v mesecu maju 2017 (z dne 
3.7.2017), v mesecu juniju 2017 (z dne 26.7.2017), v mesecu juliju 2017 (z dne 29.8.2017), v 
mesecu avgustu 2017 (z dne 22.9.2017), v mesecu septembru 2017 (z dne 26.10.2017), v 
mesecu oktobru 2017 (z dne 29.11.2017), v mesecu novembru 2017 (z dne 4.1.2018), 

- sklep Zdravniške zbornice Slovenije o imenovanju █za glavno mentorico specializantki █(štev. 
1101-607/2011-14 z dne 1.5.2010) in razpored kroženja specializantke, 

- sklep Zdravniške zbornice Slovenije o imenovanju █za glavno mentorico specializantki █(štev. 
1101-409/2016-4 z dne 1.6.2016) in razpored kroženja specializantke. 

 
Iz obračunov plače javne uslužbenke █je razvidno, da ji je bil dodatek za mentorstvo obračunan in 
izplačan pri plači za: 
 
MESEC JANUAR 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 168,00 166,08 3.779,76 █   
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  Skupaj ure: 176,00 174,00 3.984,02 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 26  118,35 █ Glavno mentorstvo specializantkama █i in █v mesecu 
decembru 2016 (2 specializantki x 13 ur).  

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █mesecu 
decembru 2016. 

 Skupaj: 60     

 
MESEC FEBRUAR 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 144,00 156,60 3.564,01 █   

  Skupaj ure: 160,00 174,00 4.023,37 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
januarju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu januarju 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu januarju 
2017. 

 Skupaj: 60     

 
MESEC MAREC 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 160,00 151,30 3.443,39 █   

  Skupaj ure: 184,00 174,00 4.044,26 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki ██ v mesecu 
februarju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 26  118,35 █ Glavno mentorstvo specializantkama █  in █v mesecu 
februarju 2017 
(2 specializantki x 13 ur). 

 Skupaj: 60     

 
 
MESEC APRIL 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 136,00 147,90 3.366,01 █   

  Skupaj ure: 160,00 174,00 4.056,88 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
marcu 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █i v mesecu marcu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu marcu 
2017. 

 Skupaj: 60     

 
MESEC MAJ 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 168,00 158,87 3.615,67 █   

  Skupaj ure: 184,00 174,00 4.016,16 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu aprilu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu aprilu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu aprilu 
2017. 

 Skupaj: 60     

 
MESEC JUNIJ 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 96,00 94,92 2.160,26 █  

  Skupaj ure: 176,00 174,00 4.253,51 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █ v mesecu maju 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki ██ v mesecu maju 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu maju 2017. 

 Skupaj: 60     

 
MESEC JULIJ 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 56,00 58,00 1.320,00 █  

  Skupaj ure: 168,00 174,00 4.390,52 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █ v mesecu juniju 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu juniju 
2017. 



ZAPISNIK O OPRAVLJENEM INŠPEKCIJSKEM NADZORU NA ONKOLOŠKEM INŠTITUTU LJUBLJANA  

 

 20 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantu █v mesecu juniju 
2017. 

 Skupaj: 60     

 
MESEC AVGUST 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 176,00 166,43 3.787,73 █  

  Skupaj ure: 184,00 174,00 3.988,11 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █i v mesecu juliju 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu juliju 2017. 

 Skupaj: 26     

 
MESEC SEPTEMBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 168,00 174,00 3.960,01 █  

  Skupaj ure: 168,00 174,00 3.960,01 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █ v mesecu avgustu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu avgustu 
2017. 

 Skupaj: 26     

 
MESEC OKTOBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 88,00 87,00 1.980,01 █  

  Skupaj ure: 176,00 174,00 4.205,47 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantu █v mesecu 
septembru 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu septembru 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu septembru 
2017. 

 Skupaj: 60     

 
MESEC NOVEMBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 144,00 142,37 3.240,16 █  

  Skupaj ure: 176,00 174,00 4.077,93 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
oktobru 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu oktobru 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu oktobru 
2017. 

 Skupaj: 60     

 
MESEC DECEMBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 144,00 149,15 3.394,46 █  

  Skupaj ure: 168,00 174,00 4.052,24 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 26  118,35 █ Glavno mentorstvo specializantkama █in █v mesecu 
novembru 2017 
(2 specializantki x 13 ur). 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantu █v mesecu 
novembru 2017. 

 Skupaj: 60     

 

3.2.2. Ugotovitve inšpektorice 
 
Inšpektorica ugotavlja naslednje nepravilnosti pri obračunu in izplačilu dodatka za mentorstvo javni 
uslužbenki █: 
 
- da javna uslužbenka █z nobenim aktom ni bila imenovana za neposredno mentorico 

specializantom: █, █, █, █, █, █, █in █. 
 
Vse ostale ugotovitve v zvezi z glavnimi in neposrednimi mentorji, ki so zapisane pod Točko 3.1.2. (in 
se nanašajo na javno uslužbenko █), veljajo tudi za javno uslužbenko █. 
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3.2.3. Odrejeni ukrepi inšpektorice  
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju inšpektorica odreja 
generalni direktorici Onkološkega inštituta naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih 
nepravilnosti: 

 
- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo v skladu s 

36. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor (da naj bodo neposredni mentorji ustrezno 
imenovani, da naj se plačilo dodatka za mentorstvo mentorjem obračuna in izplača le na podlagi 
dejansko opravljenih mentorskih ur oziroma z normativom določenih mentorskih ur),  

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje plačo v skladu z zakonom in 
uredbo, ki ureja enotno metodologijo in obrazce za obračun plač v javnem sektorju (tako, da bo pri 
vrstah plačila dodatka za mentorstvo v plačilnih listah določen dejanski mesec obračunanega in 
izplačanega dodatka). 

 
3.3. Javna uslužbenka █ 
 
3.3.1. Izplačilo dodatka za mentorstvo v letu 2017 
 
Javna uslužbenka je imela v letu 2017 (in sicer do 30.9.2017) veljavno pogodbo o zaposlitvi (štev. 02-
PZ-143/2015 z dne 23.6.2015) za opravljanje dela na delovnem mestu zdravnik specialist V/VI PPD 1 
(šifra E018014), v kateri ji je bila določena osnovna plača v višini 57. plačnega razreda in od 
1.10.2017 dalje ima veljavno novo pogodbo o zaposlitvi (štev. 104-0901/2017/1 z dne 15.11.2017) za 
opravljanje dela na delovnem mestu višji zdravnik specialist PPD 1 (šifra E018023), v kateri ji je 
določena osnovna plača v višini 57. plačnega razreda. V obdobju od januarja do decembra 2017 je 
bila javni uslužbenki osnovna plača obračunana in izplačana v višini 57. plačnega razreda (nominalna 
vrednost plačnega razreda Z073 je 3.960,02 EUR, zato znaša dodatek za 1 mentorsko uro 4,55 EUR 
bruto). 
 
Javna uslužbenka █je █(diplomo o specialističnem izpitu, štev. 165-125/97 z dne 19.12.1997, je 
izdalo Ministrstvo za zdravje) in je █(diplomo o doktoratu znanosti je dne 27.3.2001 izdala Medicinska 
fakulteta v Ljubljani). 
 
V letu 2017 je bila javna uslužbenka █glavna mentorica naslednjim specializantom: 
 

Zap. 
štev. 

Ime in priimek specializanta/ke Obdobje/Čas kroženja Akt o imenovanju za glavnega mentorja 

1. █ 01.12.2016 do 31.12.2017 S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-43/2013-15 z dne 
12.9.2016) je bila █imenovana za glavno mentorico specializantki █. 

 2. █ 01.12.2016 do 31.12.2017 S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-2024/2011-24 z dne 
19.9.2016) je bila █imenovana za glavno mentorico specializantki █. 

3. █ 01.12.2016 do 31.12.2017 S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (1101-437/2013-19 z dne 3.11.2016) 
je bila █imenovana za glavno mentorico specializantu █. 

 
V letu 2017 je bila javna uslužbenka █neposredna mentorica naslednjim specializantom: 
 

Zap. 
štev. 

Ime in priimek specializanta/ke Obdobje/Čas kroženja Akt o imenovanju za neposrednega mentorja 

1. █ 01.12.2016 do 31.12.2016 
in 
01.09.2017 do 30.09.2017 

Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantki █. 
S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-2024/2011-24 z dne 
19.9.2016) pa je bila █ imenovana za glavno mentorico specializantki █. 

2. █ 01.12.2016 do 31.12.2016 
in 
01.10.2017 do 30.09.2017 

Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantu █. 
S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-437/2013-19 z dne 
3.11.2016) pa je bila █imenovana za glavno mentorico specializantu █. 

3. █ 01.01.2017 do 31.01.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantki █. 
S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-1879/2011-28 z dne 
20.9.2016) pa je bil █imenovan za glavnega mentorja specializantki █. 

4. █ 01.02.2017 do 31.3.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantki █. 
S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-1292/2011-23 z dne 
16.2.2016) pa je bila █imenovana za glavno mentorico specializantki █. 

5. █ 01.04.2017 do 31.05.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantki █. 

6. █ 01.05.2017 do 31.05.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantu █. 
 

7. █ 01.06.2017 do 30.06.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantki █. 
S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-310/2017-8 z dne 
20.6.2017) pa je bila █imenovana za glavno mentorico specializantki █. 

8. █ 01.07.2017 do 31.07.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantu █. 
S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-1090/2013-20 z dne 
5.1.2017) pa je bil █imenovan za glavnega mentorja specializantu █. 

9. █ 01.08.2017 do 30.09.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantki █. 

10. █ 01.08.2017 do 31.08.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantki █. 
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Onkološki inštitut je za javno uslužbenko █predložil naslednjo dokumentacijo: 
 
- evidenco prisotnosti na delu v obdobju od meseca januarja do decembra 2017,  
- obračune plače za mesece januar do december 2017,  
- evidenco neposrednih mentorjev specializantom za mesec december 2016 (računalniški izpis) ter 

od meseca januarja do decembra 2017 (ročni vpisi podatkov v Tabelo neposrednih mentorstev 
specializantom za posamezni mesec, z naslednjimi podatki: ime in priimek neposrednega 
mentorja, ime in priimek specializanta, datum/od-do),   

- seznam neposrednih mentorjev specializantom v mesecu decembru 2016 (z dne 27.1.2017), v 
mesecu januarju 2017 (z dne 28.2.2017), v mesecu februarju 2017 (z dne 30.3.2017), v mesecu 
marcu 2017 (z dne 25.4.2017), v mesecu aprilu 2017 (z dne 30.5.2017), v mesecu maju 2017 (z 
dne 3.7.2017), v mesecu juniju 2017 (z dne 27.7.2017), v mesecu juliju 2017 (z dne 31.8.2017), v 
mesecu avgustu 2017 (z dne 22.9.2017), v mesecu septembru 2017 (z dne 27.10.2017), v 
mesecu oktobru 2017 (z dne 29.11.2017), v mesecu novembru 2017 (z dne 4.1.2018), 

- seznam glavnih mentorjev specializantom v mesecu decembru 2016 (z dne 27.1.2017), v mesecu 
januarju 2017 (z dne 28.2.2017), v mesecu februarju 2017 (z dne 31.3.2017), v mesecu marcu 
2017 (z dne 25.4.2017), v mesecu aprilu 2017 (z dne 31.5.2017), v mesecu maju 2017 (z dne 
3.7.2017), v mesecu juniju 2017 (z dne 26.7.2017), v mesecu juliju 2017 (z dne 29.8.2017), v 
mesecu avgustu 2017 (z dne 22.9.2017), v mesecu septembru 2017 (z dne 26.10.2017), v 
mesecu oktobru 2017 (z dne 29.11.2017), v mesecu novembru 2017 (z dne 4.1.2018), 

- sklep Zdravniške zbornice Slovenije o imenovanju █za glavno mentorico specializantki █ (štev. 
1101-43/2013-15 z dne 12.9.2016) in razpored kroženja specializantke; 

- sklep Zdravniške zbornice Slovenije o imenovanju █za glavno mentorico specializantki █ (štev. 
1101-2024/2011-24 z dne 19.9.2016) in razpored kroženja specializantke, 

- sklep Zdravniške zbornice Slovenije o imenovanju █za glavno mentorico specializantu █ (štev. 
1101-437/2013-19 z dne 3.11.2016) in razpored kroženja specializanta. 

 
Iz obračunov plače javne uslužbenke █je razvidno, da ji je bil dodatek za mentorstvo obračunan in 
izplačan pri plači za: 
 
MESEC JANUAR 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 36,00 35,58 809,75 █   

  Skupaj ure: 158,40 156,58 4.103,20 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 39  177,52 █ Glavno mentorstvo specializantom █, █in █ v mesecu 
decembru 2016 (3 specializanti x 13 ur).  

C030 Dodatek za mentorstvo 68  309,52 █ Neposredno mentorstvo specializantoma █in █ v 
mesecu decembru 2016 (2 specializanta x 34 ur). 

 Skupaj: 107     

 
MESEC FEBRUAR 

A010 Redno delo 57,60 62,63 1.425,38 █   

  Skupaj ure: 144,00 156,59 4.473,45 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 8,5    Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
januarju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13    Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu januarju 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13    Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu januarju 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13    Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu januarju 
2017. 

 Skupaj: 47,5     

*Iz programa za beleženje prisotnosti Time&Space izhaja, da je bila █v mesecu januarju 2017 prisotna na delu 43:57 ur (iz obračuna plače za mesec januar 
2017 pa izhaja, da ji je bilo redno delo obračunano in izplačano za 36 ur in da ji je bilo obračunanih in izplačanih 9 nadur). Ker pa ji je bil dodatek za 
mentorstvo za mesec januar 2017 obračunan in izplačan pri plači za mesec februar 2017 za 47,5 ur (ji je bil le-ta izplačan za 3,55 ure več kot je znašala 
njena prisotnost na delu) – kar vse je razvidno iz »dodane« Tabele na koncu te točke zapisnika. 

 
MESEC MAREC 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 144,00 136,17 3.099,05 █   

  Skupaj ure: 165,60 156,60 3.730,13 █  

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
februarju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 39  177,52 █ Glavno mentorstvo specializantom █, █in █ v mesecu 
februarju 2017 (3 specializanti x 13 ur). 

 Skupaj: 73     

*Iz programa za beleženje prisotnosti Time&Space izhaja, da je bila █v mesecu februarju 2017 prisotna na delu 69:09 ur (iz obračuna plače za mesec 
februar 2017 pa izhaja, da ji je bilo redno delo obračunano in izplačano za 57,60 ur in da ji je bilo obračunanih in izplačanih 16 nadur). Ker pa ji je bil dodatek 



ZAPISNIK O OPRAVLJENEM INŠPEKCIJSKEM NADZORU NA ONKOLOŠKEM INŠTITUTU LJUBLJANA  

 

 23 

za mentorstvo za mesec februar 2017 obračunan in izplačan pri plači za mesec marec 2017 za 73 ur (ji je bil le-ta izplačan za 3,85 ure več kot je znašala 
njena prisotnost na delu) – kar vse je razvidno iz »dodane« Tabele na koncu te točke zapisnika. 

 
 
MESEC APRIL 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 122,40 133,12 3.029,64 █   

  Skupaj ure: 144,00 156,62 3.824,65 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
marcu 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu marcu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu marcu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu marcu 
2017. 

 Skupaj: 73     

 
 
MESEC MAJ 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 100,80 95,32 2.169,36 █   

  Skupaj ure: 165,60 156,60 4.242,46 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu aprilu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu aprilu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu aprilu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu aprilu 
2017. 

 Skupaj: 73     

 
MESEC JUNIJ 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 64,80 64,07 1.458,15 █   

  Skupaj ure: 158,40 156,62 4.589,12 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantu █v mesecu maju 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu maju 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu maju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu maju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu maju 2017. 

 Skupaj: 107     

*Iz programa za beleženje prisotnosti Time&Space izhaja, da je bila █v mesecu maju 2017 prisotna na delu 127:49 ur (iz obračuna plače za mesec maj 2017 
pa izhaja, da ji je bilo redno delo obračunano in izplačano za 100,80 ur in da ji je bilo obračunanih in izplačanih 35 nadur). 

 
MESEC JULIJ 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 151,20 156,60 3.564,01 █   

  Skupaj ure: 151,20 156,60 3.564,01 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu juniju 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu juniju 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu juniju 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki ██ v mesecu 
juniju 2017. 

 Skupaj: 73     

*Iz programa za beleženje prisotnosti Time&Space izhaja, da je bila █v mesecu juniju 2017 prisotna na delu 80:12 ur (iz obračuna plače za mesec junij 2017 
pa izhaja, da ji je bilo redno delo obračunano in izplačano za 64,80 ur in da ji je bilo obračunanih in izplačanih 20 nadur). 
 

MESEC AVGUST 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 43,20 40,85 929,69 █   

  Skupaj ure: 165,60 156,60 4.845,51 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu juliju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu juliju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu juliju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantu █v mesecu juliju 
2017. 

 Skupaj: 73     

*Iz programa za beleženje prisotnosti Time&Space izhaja, da je bila █v mesecu juliju 2017 prisotna na delu 191:33 ur (iz obračuna plače za mesec julij 2017 
pa izhaja, da ji je bilo redno delo obračunano in izplačano za 151,20 ur in da ji je bilo obračunanih in izplačanih 51nadur). 
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MESEC SEPTEMBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 151,20 156,60 3.564,01 █   

  Skupaj ure: 151,20 156,60 3.564,01 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
avgustu 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 17  77,38 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
avgustu 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu avgustu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu avgustu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu avgustu 
2017. 

 Skupaj: 90     

*Iz programa za beleženje prisotnosti Time&Space izhaja, da je bila █v mesecu avgustu 2017 prisotna na delu 41:10 ur (iz obračuna plače za mesec avgust 
2017 pa izhaja, da ji je bilo redno delo obračunano in izplačano za 43,20 ur in da ji je bilo obračunanih in izplačanih 8 nadur). Ker pa ji je bil dodatek za 
mentorstvo za mesec avgust 2017 obračunan in izplačan pri plači za mesec september 2017 za 90 ur (ji je bil le-ta izplačan za 48,83 ure več kot je znašala 
njena prisotnost na delu) – kar vse je razvidno iz »dodane« Tabele na koncu te točke zapisnika. 

 
MESEC OKTOBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 129,60 128,13 2.916,07 █   

  Skupaj ure: 158,40 156,60 3.891,73 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
septembru 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
septembru 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu septembru 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu septembru 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu septembru 
2017. 

 Skupaj: 107     

 
MESEC NOVEMBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 136,80 135,25 3.078,11 █   

  Skupaj ure: 158,40 156,60 3.819,39 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantu █v mesecu 
oktobru 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu oktobru 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu oktobru 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu oktobru 
2017. 

 Skupaj: 73     

 
MESEC DECEMBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 122,40 126,77 2.885,12 █   

  Skupaj ure: 151,20 156,61 3.894,60 █  

C030 Dodatek za mentorstvo 39  177,52 █ Glavno mentorstvo specializantom █, █in █u v mesecu 
novembru 2017 (3 specializanti x 13 ur). 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantu █v mesecu 
novembru 2017. 

 Skupaj: 73     

 
Inšpektorat za javni sektor je dne 9.1.2019 prejel pripombe generalne direktorice Onkološkega inštituta █na osnutek zapisnika (ki jih je podala v dopisu, štev. 03-ZŠK-11/2019 z 
dne 9.1.2019). Podatke v zvezi z javno uslužbenko █je generalna direktorica prikazala v naslednji Tabeli: 
 

  
Mentorske ure 

 
Realne ure / plačilna lista 

 
Realne ure 

(Time&Space) 

Štev. preplačanih 
mentorskih ur (primerjava 
mentorske ure in realne 

ure iz plačilne liste) 

Štev. preplačanih 
mentorskih ur (primerjava 

mentorske ure in ure iz 
Time&Space) 

Plača za februar 2017 
(ure iz januar 2017) 

47,50 36,00 43,95 11,50 3,55 

Plača za marec 2017  
(ure iz februar 2017) 

73,00 57,60 69,15 15,40 3,85 

Plača za junij 2017  
(ure iz maj 2017) 

107,00 100,80 127,82 6,20 0,00 

Plača za julij 2017 
(ure iz junij 2017) 

73,00 64,80 80,20 8,20 0,00 

Plača za avgust 2017 
(ure iz julij 2017) 

73,00 151,20 191,55 0,00 0,00 

Plača za september 2017 
(ure iz avgust 2017) 

90,00 43,20 41,17 46,80 48,83 

Skupaj: 463,50 453,60 553,84 88,10 56,23 
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3.3.2. Ugotovitve inšpektorice 
 
Inšpektorica ugotavlja naslednje nepravilnosti pri obračunu in izplačilu dodatka za mentorstvo javni 
uslužbenki █: 
 
- da javna uslužbenka █z nobenim aktom ni bila imenovana za neposredno mentorico 

specializantom: █, █, █, █, █, █, █, █, █in █,  
- da ji je bil dodatek za mentorstvo za mesec januar, februar in avgust 2017 (izplačilo pri plači za 

mesec februar, marec in september 2017) obračunan in izplačan za 56,23 ure več, kot je znašala 
njena prisotnost na delu v mesecu januarju, februarju in avgustu 2017. 

 
Vse ostale ugotovitve v zvezi z glavnimi in neposrednimi mentorji, ki so zapisane pod Točko 3.1.2. (in 
se nanašajo na javno uslužbenko █), veljajo tudi za javno uslužbenko █. 
 
3.3.3. Odrejeni ukrepi inšpektorice  
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju inšpektorica odreja 
generalni direktorici Onkološkega inštituta naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih 
nepravilnosti: 
 
- da naj v zvezi z nepravilnim obračunom in izplačilom dodatka za mentorstvo javni uslužbenki █(ki 

ji je bil izplačan pri plači za mesece februar, marec in september 2017 za 56,23 ur več, kot je 
znašala njena prisotnost na delu v mesecu januarju, februarju in avgustu 2017) ustrezno ukrepa v 
skladu s 3.a členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (in od javne uslužbenke naj zahteva 
vračilo preveč izplačane plače/iz naslova dodatka za mentorstvo za 56,23 ure),   

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo v skladu s 
36. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor (da naj bodo neposredni mentorji ustrezno 
imenovani, da naj se plačilo dodatka za mentorstvo mentorjem obračuna in izplača le na podlagi 
dejansko opravljenih mentorskih ur oziroma z normativom določenih mentorskih ur),  

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje plačo v skladu z zakonom in 
uredbo, ki ureja enotno metodologijo in obrazce za obračun plač v javnem sektorju (tako, da bo pri 
vrstah plačila dodatka za mentorstvo v plačilnih listah določen dejanski mesec obračunanega in 
izplačanega dodatka). 

 
3.4. Javna uslužbenka █ 
 
3.4.1. Izplačilo dodatka za mentorstvo v letu 2017 
 
Javna uslužbenka je imela v letu 2017 (in sicer do 30.9.2017) veljavno pogodbo o zaposlitvi (štev. 02-
PZ-29/2011 z dne 20.1.2011) za opravljanje dela na delovnem mestu zdravnik specialist V/VI PPD 1 
(šifra E018014). Z aneksom k pogodbi o zaposlitvi (štev. 02-A-64/2015 z dne 3.12.2015) ji je bila 
zaradi napredovanja v višji plačni razred (z dnem 1.4.2015) določena višja osnovna plača v višini 57. 
plačnega razreda. Od 1.10.2017 dalje ima veljavno novo pogodbo o zaposlitvi (štev. 104-3108/2017/1 
z dne 28.11.2017) za opravljanje dela na delovnem mestu višji zdravnik specialist PPD 1 (šifra 
E018023), v kateri ji je določena osnovna plača v višini 57. plačnega razreda. V obdobju od januarja 
do decembra 2017 je bila javni uslužbenki osnovna plača obračunana in izplačana v višini 57. 
plačnega razreda (nominalna vrednost plačnega razreda Z073 je 3.960,02 EUR, zato znaša dodatek 
za 1 mentorsko uro 4,55 EUR bruto). 
 
Javna uslužbenka █ je █(potrdilo o specialističnem izpitu, štev. 165-150/01 z dne 27.6.2001, je izdalo 
Ministrstvo za zdravje). 
 
V letu 2017 je bila javna uslužbenka █glavna mentorica naslednjim specializantom: 
 

Zap. 
štev. 

Ime in priimek specializanta/ke Obdobje/Čas kroženja Akt o imenovanju za glavnega mentorja 

1. █ 01.12.2016 do 31.12.2016 
in 
01.02.2017 do 31.12.2017  

S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-183/2016-4 z dne 
16.6.2016) je bila █imenovana za glavno mentorico specializantki █. 

 2. █ 01.12.2016 do 31.12.2017 S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-507/2016-8 z dne 
25.8.2016) je bila █imenovana za glavno mentorico specializantu █u. 

3. █ 01.12.2016 do 30.11.2017 S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-707/2015-6 z dne 
17.3.2016) je bila █imenovana za glavno mentorico specializantu █. 
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V letu 2017 je bila javna uslužbenka █neposredna mentorica naslednjim specializantom: 
 

Zap. 
štev. 

Ime in priimek specializanta/ke Obdobje/Čas kroženja Akt o imenovanju za neposrednega mentorja 

1. █ 01.12.2016 do 31.12.2016 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantu █. 
 

2. █ 01.01.2017 do 31.01.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantki █. 
S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-183/2016-4 z dne 
16.6.2016) pa je bila █ imenovana za glavno mentorico specializantki █ž. 

3. █ 01.02.2017 do 28.02.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantu █. 
 

 4. █ 01.03.2017 do 31.03.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantki █. 
 

5. █ 01.05.2017 do 31.05.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantki █. 
 

6. █ 01.07.2017 do 31.07.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantu █. 
 

7. █ 01.10.2017 do 31.10.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantu █. 
 

 
Onkološki inštitut je za javno uslužbenko █predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti na delu v obdobju od meseca januarja do decembra 2017,  
- obračune plače za mesece januar do december 2017,  
- evidenco neposrednih mentorjev specializantom za mesec december 2016 (računalniški izpis) ter 

Tabelo »Neposredno mentorstvo specializantom« za mesec januar, maj, junij, julij in oktober 2017 
(z naslednjimi podatki: ime in priimek neposrednega mentorja, ime in priimek specializanta, 
datum/od-do),   

- seznam neposrednih mentorjev specializantom v mesecu decembru 2016 (z dne 27.1.2017), v 
mesecu januarju 2017 (z dne 28.2.2017), v mesecu februarju 2017 (z dne 30.3.2017), v mesecu 
marcu 2017 (z dne 25.4.2017), v mesecu aprilu 2017 (z dne 30.5.2017), v mesecu maju 2017 (z 
dne 3.7.2017), v mesecu juniju 2017 (z dne 27.7.2017), v mesecu juliju 2017 (z dne 31.8.2017), v 
mesecu avgustu 2017 (z dne 22.9.2017), v mesecu septembru 2017 (z dne 27.10.2017), v 
mesecu oktobru 2017 (z dne 29.11.2017), v mesecu novembru 2017 (z dne 4.1.2018), 

- seznam glavnih mentorjev specializantom v mesecu decembru 2016 (z dne 27.1.2017), v mesecu 
januarju 2017 (z dne 28.2.2017), v mesecu februarju 2017 (z dne 31.3.2017), v mesecu marcu 
2017 (z dne 25.4.2017), v mesecu aprilu 2017 (z dne 31.5.2017), v mesecu maju 2017 (z dne 
3.7.2017), v mesecu juniju 2017 (z dne 26.7.2017), v mesecu juliju 2017 (z dne 29.8.2017), v 
mesecu avgustu 2017 (z dne 22.9.2017), v mesecu septembru 2017 (z dne 26.10.2017), v 
mesecu oktobru 2017 (z dne 29.11.2017), v mesecu novembru 2017 (z dne 4.1.2018), 

- sklep Zdravniške zbornice Slovenije o imenovanju █za glavno mentorico specializantki █(štev. 
1101-183/2016-4 z dne 16.6.2016) in razpored kroženja specializantke, 

- sklep Zdravniške zbornice Slovenije o imenovanju █za glavno mentorico specializantu Je█ (štev. 
1101-507/2016-8 z dne 25.8.2016) in razpored kroženja specializanta, 

- sklep Zdravniške zbornice Slovenije o imenovanju █za glavno mentorico specializantu █ (štev. 
1101-707/2015-6 z dne 17.3.2016) in razpored kroženja specializanta. 

 
Iz obračunov plače javne uslužbenke █je razvidno, da ji je bil dodatek za mentorstvo obračunan in 
izplačan pri plači za: 
 
MESEC JANUAR 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 160,00 158,18 3.599,97 █   

  Skupaj ure: 176,00 174,00 4.049,35 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 39  177,52 █ Glavno mentorstvo specializantom: ██, J█ in █ v 
mesecu decembru 2016 (3 specializanti x 13 ur).  

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantu █v mesecu 
decembru 2016. 

 Skupaj: 73     

 
MESEC FEBRUAR 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 128,00 139,20 3.168,01 █   

  Skupaj ure: 160,00 174,00 4.157,73 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
januarju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu januarju 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu januarju 
2017. 

 Skupaj: 60     
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MESEC MAREC 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 144,00 136,17 3.099,05 █   

  Skupaj ure: 184,00 174,00 4.162,07 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantu █v mesecu 
februarju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 39  177,52 █ Glavno mentorstvo specializantom: █, █in █ v mesecu 
februarju 2017 (3 specializanti x 13 ur).  

 Skupaj: 73     

 
MESEC APRIL 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 104,00 113,10 2.574,01 █   

  Skupaj ure: 160,00 174,00 4.306,01 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
marcu 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu marcu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu marcu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu marcu 
2017. 

 Skupaj: 73     

 
MESEC MAJ 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 112,00 105,92 2.410,60 █   

  Skupaj ure: 184,00 174,00 4.346,80 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu aprilu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu aprilu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu aprilu 
2017. 

 Skupaj: 39     

 
MESEC JUNIJ 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 104,00 102,82 2.340,05 █   

  Skupaj ure: 176,00 174,00 4.170,31 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu maju 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu maju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu maju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu maju 2017. 

 Skupaj: 73     

 
MESEC JULIJ 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 80,00 82,85 1.885,56 █   

  Skupaj ure: 168,00 174,00 4.242,22 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu juniju 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu juniju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu juniju 2017. 

 Skupaj: 39     

 
MESEC AVGUST 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 80,00 75,65 1.721,70 █   

  Skupaj ure: 184,00 174,00 4.431,24 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu juliju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu juliju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu juliju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantu █v mesecu juliju 
2017. 

 Skupaj: 73     
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MESEC SEPTEMBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 144,00 149,15 3.394,46 █   

  Skupaj ure: 168,00 174,00 4.101,19 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu avgustu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu avgustu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu avgustu 
2017. 

 Skupaj: 39     

 
MESEC OKTOBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 120,00 118,63 2.699,86 █   

  Skupaj ure: 176,00 174,00 4.051,59 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu septembru 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu septembru 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu septembru 
2017. 

 Skupaj: 39     

 
MESEC NOVEMBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 152,00 150,27 3.419,95 █   

  Skupaj ure: 176,00 174,00 4.074,55 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantu █v mesecu 
oktobru 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu oktobru 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu oktobru 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu oktobru 
2017. 

 Skupaj: 73     

 
MESEC DECEMBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 128,00 132,57 3.017,12 █   

  Skupaj ure: 168,00 174,00 4.195,39 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 26  118,35 █ Glavno mentorstvo specializantoma █in █ v mesecu 
novembru 2017. 

 Skupaj: 26     

 

3.4.2. Ugotovitve inšpektorice 
 
Inšpektorica ugotavlja naslednje nepravilnosti pri obračunu in izplačilu dodatka za mentorstvo javni 
uslužbenki █: 
 
- da javna uslužbenka █z nobenim aktom ni bila imenovana za neposredno mentorico 

specializantom: █, █, █, █, █, █in █. 
 
Vse ostale ugotovitve v zvezi z glavnimi in neposrednimi mentorji, ki so zapisane pod Točko 3.1.2. (in 
se nanašajo na javno uslužbenko █), veljajo tudi za javno uslužbenko █. 
 
3.4.3. Odrejeni ukrepi inšpektorice  
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju inšpektorica odreja 
generalni direktorici Onkološkega inštituta naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih 
nepravilnosti: 

 
- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo v skladu s 

36. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor (da naj bodo neposredni mentorji ustrezno 
imenovani, da naj se plačilo dodatka za mentorstvo mentorjem obračuna in izplača le na podlagi 
dejansko opravljenih mentorskih ur oziroma z normativom določenih mentorskih ur),  

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje plačo v skladu z zakonom in 
uredbo, ki ureja enotno metodologijo in obrazce za obračun plač v javnem sektorju (tako, da bo pri 
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vrstah plačila dodatka za mentorstvo v plačilnih listah določen dejanski mesec obračunanega in 
izplačanega dodatka). 

 
3.5. Javna uslužbenka █ 
 
3.5.1. Izplačilo dodatka za mentorstvo v letu 2017 
 
Javna uslužbenka je imela v letu 2017 (in sicer do 30.9.2017) veljavno pogodbo o zaposlitvi (štev. 02-
PZ-75/04 z dne 23.6.2004) za opravljanje dela na delovnem mestu zdravnik specialist V/VI PPD 1 
(šifra E018014). Z aneksom k pogodbi o zaposlitvi (štev. 02-B-PZ-75/04 z dne 10.5.2010) ji je bila 
zaradi napredovanja v višji plačni razred (z dnem 1.4.2010) določena višja osnovna plača v višini 57. 
plačnega razreda. Od 1.10.2017 dalje ima veljavno novo pogodbo o zaposlitvi (štev. 104-1203/2017/1 
z dne 14.11.2017) za opravljanje dela na delovnem mestu višji zdravnik specialist PPD 1 (šifra 
E018023), v kateri ji je določena osnovna plača v višini 57. plačnega razreda. V obdobju od januarja 
do decembra 2017 je bila javni uslužbenki osnovna plača obračunana in izplačana v višini 57. 
plačnega razreda (nominalna vrednost plačnega razreda Z073 je 3.960,02 EUR, zato znaša dodatek 
za 1 mentorsko uro 4,55 EUR bruto). 
 
Javna uslužbenka █je █(potrdilo o specialističnem izpitu, štev. 41-04 z dne17.6.2004, je izdala 
Zdravniška zbornica Slovenije) in je █(potrdilo, štev. 036-4-14/12 z dne 12.7.2013, je izdala 
Medicinska fakulteta v Ljubljani). 
 
V letu 2017 je bila javna uslužbenka █glavna mentorica naslednjim specializantom: 
 

Zap. 
štev. 

Ime in priimek specializanta/ke Obdobje/Čas kroženja Akt o imenovanju za glavnega mentorja 

1. █ 01.12.2016 do 31.12.2017  S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-157/2013-32 z dne 
1.5.2013) je bila █imenovana za glavno mentorico specializantki █. 

 2. █ 01.12.2016 do 31.12.2017 S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-774/2014-15 z dne 
1.3.2015) je bila █imenovana za glavno mentorico specializantki █. 

 
V letu 2017 je bila javna uslužbenka █neposredna mentorica naslednjim specializantom: 
 

Zap. 
štev. 

Ime in priimek specializanta/ke Obdobje/Čas kroženja Akt o imenovanju za neposrednega mentorja 

1. █ 01.01.2017 do 31.01.2017 
in 
01.07.2017 do 31.07.2017 
 

Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantki █. 
S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-157/2013-32 z dne 
1.5.2013) pa je bila █imenovana za glavno mentorico specializantki █ 

2. █ 01.03.2017 do 31.12.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantki █. 
S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-774/2014-15 z dne 
1.3.2015) pa je bila  █imenovana za glavno mentorico specializantki █. 

 
Onkološki inštitut je za javno uslužbenko █predložil naslednjo dokumentacijo: 
 
- evidenco prisotnosti na delu v obdobju od meseca januarja do decembra 2017,  
- obračune plače za mesece januar do december 2017,  
- evidenco neposrednih mentorjev specializantom za mesec december 2016 (računalniški izpis) ter 

od meseca januarja do decembra 2017 (ročni vpisi podatkov v Tabelo neposrednih mentorstev 
specializantom za posamezni mesec, z naslednjimi podatki: ime in priimek neposrednega 
mentorja, ime in priimek specializanta, datum/od-do),   

- seznam neposrednih mentorjev specializantom v mesecu decembru 2016 (z dne 27.1.2017), v 
mesecu januarju 2017 (z dne 28.2.2017), v mesecu februarju 2017 (z dne 30.3.2017), v mesecu 
marcu 2017 (z dne 25.4.2017), v mesecu aprilu 2017 (z dne 30.5.2017), v mesecu maju 2017 (z 
dne 3.7.2017), v mesecu juniju 2017 (z dne 27.7.2017), v mesecu juliju 2017 (z dne 31.8.2017), v 
mesecu avgustu 2017 (z dne 22.9.2017), v mesecu septembru 2017 (z dne 27.10.2017), v 
mesecu oktobru 2017 (z dne 29.11.2017), v mesecu novembru 2017 (z dne 4.1.2018), 

- seznam glavnih mentorjev specializantom v mesecu decembru 2016 (z dne 27.1.2017), v mesecu 
januarju 2017 (z dne 28.2.2017), v mesecu februarju 2017 (z dne 31.3.2017), v mesecu marcu 
2017 (z dne 25.4.2017), v mesecu aprilu 2017 (z dne 31.5.2017), v mesecu maju 2017 (z dne 
3.7.2017), v mesecu juniju 2017 (z dne 26.7.2017), v mesecu juliju 2017 (z dne 29.8.2017), v 
mesecu avgustu 2017 (z dne 22.9.2017), v mesecu septembru 2017 (z dne 26.10.2017), v 
mesecu oktobru 2017 (z dne 29.11.2017), v mesecu novembru 2017 (z dne 4.1.2018), 

- sklep Zdravniške zbornice Slovenije o imenovanju █za glavno mentorico specializantki █(štev. 
1101-157/2013-32 z dne 1.5.2013) in razpored kroženja specializantke, 
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- sklep Zdravniške zbornice Slovenije o imenovanju █za glavno mentorico specializantki █ (štev. 
1101-774/2014-15 z dne 1.3.2015) in razpored kroženja specializantke. 

 
Iz obračunov plače javne uslužbenke █je razvidno, da ji je bil dodatek za mentorstvo obračunan in 
izplačan pri plači za: 
 
MESEC JANUAR 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 168,00 166,08 3.779,76 █   

  Skupaj ure: 176,00 174,00 3.979,42 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 26  118,35 █ Glavno mentorstvo specializantkama █in █v mesecu 
decembru 2016 (2 specializantki x 13 ur).  

 Skupaj: 26     

 
MESEC FEBRUAR 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 144,00 156,60 3.564,01 █   

  Skupaj ure: 160,00 174,00 4.002,67 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
januarju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu januarju 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu januarju 
2017. 

 Skupaj: 60     

 
MESEC MAREC 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 184,00 174,00 3.960,01 █   

  Skupaj ure: 184,00 174,00 3.960,01 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 26  118,35 █ Glavno mentorstvo specializantkama █in █v mesecu 
februarju 2017 (specializantki x 13 ur).  

 Skupaj: 26     

 
MESEC APRIL 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 88,00 95,70 2.178,01 █   

  Skupaj ure: 160,00 174,00 4.151,95 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █ v mesecu 
marcu 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu marcu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu marcu 
2017. 

 Skupaj: 60     

 
MESEC MAJ 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 120,00 113,48 2.582,66 1█   

  Skupaj ure: 184,00 174,00 4.161,97 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu aprilu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu aprilu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu aprilu 
2017. 

 Skupaj: 60     

 
MESEC JUNIJ 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 112,00 110,73 2.520,07 █   

  Skupaj ure: 176,00 174,00 4.171,42 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █ v mesecu maju 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu maju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu maju 2017. 

 Skupaj: 60     

 
MESEC JULIJ 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 
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A010 Redno delo 144,00 149,15 3.394,46 █   

  Skupaj ure: 168,00 174,00 4.043,05 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu juniju 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu juniju 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █ v mesecu juniju 
2017. 

 Skupaj: 60     

 
MESEC AVGUST 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 72,00 68,06 1.549,41 █   

  Skupaj ure: 184,00 174,00 4.313,92 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu juliju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu juliju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu juliju 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 17  77,38 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu juliju 
2017. 

 Skupaj: 77     

 
MESEC SEPTEMBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 168,00 174,00 3.960,01 █   

  Skupaj ure: 168,00 174,00 3.960,01 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █ v mesecu 
avgustu 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu avgustu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu avgustu 
2017. 

 Skupaj: 60     

 
MESEC OKTOBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 160,00 158,18 3.599,97 █   

  Skupaj ure: 176,00 174,00 4.013,39 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █ v mesecu 
septembru 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu septembru 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu septembru 
2017. 

 Skupaj: 60     

 
MESEC NOVEMBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 168,00 166,08 3.779,76 █   

  Skupaj ure: 176,00 174,00 3.987,03 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █ v mesecu 
oktobru 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu oktobru 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu oktobru 
2017. 

 Skupaj: 60     

 
MESEC DECEMBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 152,00 157,43 3.582,90 █   

  Skupaj ure: 168,00 174,00 4.016,54 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 26  118,35 █ Glavno mentorstvo specializantkama █r v mesecu 
novembru 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki ██r v mesecu 
novembru 2017. 

 Skupaj: 60     

 

3.5.2. Ugotovitve inšpektorice 
 
Inšpektorica ugotavlja naslednje nepravilnosti pri obračunu in izplačilu dodatka za mentorstvo javni 
uslužbenki █: 
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- da javna uslužbenka █z nobenim aktom ni bila imenovana za neposredno mentorico 
specializantkama █in █. 

 
Vse ostale ugotovitve v zvezi z glavnimi in neposrednimi mentorji, ki so zapisane pod Točko 3.1.2. (in 
se nanašajo na javno uslužbenko █), veljajo tudi za javno uslužbenko █. 
 
3.5.3. Odrejeni ukrepi inšpektorice  
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju inšpektorica odreja 
generalni direktorici Onkološkega inštituta naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih 
nepravilnosti: 

 
- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo v skladu s 

36. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor (da naj bodo neposredni mentorji ustrezno 
imenovani, da naj se plačilo dodatka za mentorstvo mentorjem obračuna in izplača le na podlagi 
dejansko opravljenih mentorskih ur oziroma z normativom določenih mentorskih ur),  

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje plačo v skladu z zakonom in 
uredbo, ki ureja enotno metodologijo in obrazce za obračun plač v javnem sektorju (tako, da bo pri 
vrstah plačila dodatka za mentorstvo v plačilnih listah določen dejanski mesec obračunanega in 
izplačanega dodatka). 

 
3.6. Javni uslužbenec █ 
 
3.6.1. Izplačilo dodatka za mentorstvo v letu 2017 
 
Javni uslužbenec je imel v letu 2017 (in sicer do 30.9.2017) veljavno pogodbo o zaposlitvi (štev. 02-
PZ-343/2014 z dne 12.12.2014) za opravljanje dela na delovnem mestu zdravnik specialist V/VI PPD 
1 (šifra E018014). Z aneksom k pogodbi o zaposlitvi (štev. 02-A-79/2016 z dne 20.4.2016) mu je bila 
zaradi napredovanja v višji plačni razred (z dnem 1.4.2016) določena višja osnovna plača v višini 57. 
plačnega razreda. Od 1.10.2017 dalje ima veljavno novo pogodbo o zaposlitvi (štev. 104-1326/2017/1 
z dne 30.11.2017) za opravljanje dela na delovnem mestu zdravnik specialist PPD 1 (šifra E018019), 
v kateri mu je določena osnovna plača v višini 57. plačnega razreda. V obdobju od januarja do 
decembra 2017 je bila javnemu uslužbencu osnovna plača obračunana in izplačana v višini 57. 
plačnega razreda (nominalna vrednost plačnega razreda Z073 je 3.960,02 EUR, zato znaša dodatek 
za 1 mentorsko uro 4,55 EUR bruto). 
 
Javni uslužbenec █je █(potrdilo o specialističnem izpitu, štev. 04-07 z dne 23.2.2007, je izdala 
Zdravniška zbornica Slovenije) in je █(potrdilo, štev. 036-25-19/09 z dne 14.6.2012, je izdala 
Medicinska fakulteta v Ljubljani). 
 
Z odločbo Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-499/2015/13 z dne 14.10.2015) je bil █ 
imenovan za koordinatorja specializacije iz internistične onkologije (za dobo štirih let). 
 
V letu 2017 je bil javni uslužbenec █glavni mentor naslednjim specializantom: 
 

Zap. 
štev. 

Ime in priimek specializanta/ke Obdobje/Čas kroženja Akt o imenovanju za glavnega mentorja 

1. █ 01.12.2016 do 31.12.2017  S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-262/2017-5 z dne 
4.8.2017) je bil █imenovan za glavnega mentorja specializantki █– nadaljevalni 
del. 

 2. █ 01.05.2017 do 31.12.2017 S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-469/2018-4 z dne 
2.8.2018) je bil █imenovan za glavnega mentorja specializantki █. 

 
V letu 2017 je bil javni uslužbenec █neposredni mentor naslednjim specializantom: 
 

Zap. 
štev. 

Ime in priimek specializanta/ke Obdobje/Čas kroženja Akt o imenovanju za neposrednega mentorja 

1. █ 01.01.2017 do 28.02.2017 Ni akta o imenovanju █za neposrednega mentorja specializantki █. 
 

2. █ 01.03.2017 do 31.03.2017 Ni akta o imenovanju █za neposrednega mentorja specializantu █. 
 

3. █ 01.04.2017 do 30.04.2017 Ni akta o imenovanju █za neposrednega mentorja specializantki █. 
 

4. █ 01.05.2017 do 31.05.2017 Ni akta o imenovanju █za neposrednega mentorja specializantki █. 
 

 
Onkološki inštitut je za javnega uslužbenca █predložil naslednjo dokumentacijo: 
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- evidenco prisotnosti na delu v obdobju od meseca januarja do decembra 2017,  
- obračune plače za mesece januar do december 2017,  
- evidenco neposrednih mentorjev specializantom za mesec december 2016 (računalniški izpis) ter 

od meseca januarja do decembra 2017 (ročni vpisi podatkov v Tabelo neposrednih mentorstev 
specializantom za posamezni mesec, z naslednjimi podatki: ime in priimek neposrednega 
mentorja, ime in priimek specializanta, datum/od-do),   

- seznam neposrednih mentorjev specializantom v mesecu decembru 2016 (z dne 27.1.2017), v 
mesecu januarju 2017 (z dne 28.2.2017), v mesecu februarju 2017 (z dne 30.3.2017), v mesecu 
marcu 2017 (z dne 25.4.2017), v mesecu aprilu 2017 (z dne 30.5.2017), v mesecu maju 2017 (z 
dne 3.7.2017 – na tem seznamu je kot koordinator usposabljanja za izplačilo pri plači za mesec 
junij 2017/za 24 ur napisan tudi █), v mesecu juniju 2017 (z dne 27.7.2017), v mesecu juliju 2017 
(z dne 31.8.2017), v mesecu avgustu 2017 (z dne 22.9.2017 – na tem seznamu je kot koordinator 
usposabljanja za izplačilo pri plači za mesec september 2017/za 24 ur napisan tudi █), v mesecu 
septembru 2017 (z dne 27.10.2017), v mesecu oktobru 2017 (z dne 29.11.2017), v mesecu 
novembru 2017 (z dne 4.1.2018 – na tem seznamu je kot koordinator usposabljanja za izplačilo 
pri plači za mesec december 2017/za 24 ur napisan tudi █), 

- seznam glavnih mentorjev specializantom v mesecu decembru 2016 (z dne 27.1.2017 – na tem 
seznamu je kot koordinator usposabljanja za izplačilo pri plači za mesec januar 2017/za 24 ur 
napisan tudi █), v mesecu januarju 2017 (z dne 28.2.2017 – na tem seznamu je kot koordinator 
usposabljanja za izplačilo pri plači za mesec februar 2017/za 24 ur napisan tudi █), v mesecu 
februarju 2017 (z dne 31.3.2017 – na tem seznamu je kot koordinator usposabljanja za izplačilo 
pri plači za mesec marec 2017/za 24 ur napisan tudi █), v mesecu marcu 2017 (z dne 25.4.2017 – 
na tem seznamu je kot koordinator usposabljanja za izplačilo pri plači za mesec april 2017/za 24 
ur napisan tudi █), v mesecu aprilu 2017 (z dne 31.5.2017 – na tem seznamu je kot koordinator 
usposabljanja za izplačilo pri plači za mesec maj 2017/za 24 ur napisan tudi █), v mesecu maju 
2017 (z dne 3.7.2017), v mesecu juniju 2017 (z dne 26.7.2017 – na tem seznamu je kot 
koordinator usposabljanja za izplačilo pri plači za mesec julij 2017/za 24 ur napisan tudi █), v 
mesecu juliju 2017 (z dne 29.8.2017 – na tem seznamu je kot koordinator usposabljanja za 
izplačilo pri plači za mesec avgust 2017/za 24 ur napisan tudi █), v mesecu avgustu 2017 (z dne 
22.9.2017), v mesecu septembru 2017 (z dne 26.10.2017 – na tem seznamu je kot koordinator 
usposabljanja za izplačilo pri plači za mesec oktober 2017/za 24 ur napisan tudi █), v mesecu 
oktobru 2017 (z dne 29.11.2017 – na tem seznamu je kot koordinator usposabljanja za izplačilo 
pri plači za mesec november 2017/za 24 ur napisan tudi █), v mesecu novembru 2017 (z dne 
4.1.2018), 

- sklep Zdravniške zbornice Slovenije o imenovanju █za glavnega mentorja specializantki █ (štev. 
1101-262/2017-5 z dne 4.8.2017) in razpored kroženja specializantke, 

- sklep Zdravniške zbornice Slovenije o imenovanju █za glavnega mentorja specializantki █ (štev. 
1101-469/2018-4 z dne 2.8.2018) in razpored kroženja specializantke. 

 
Iz Zdravniške zbornice Slovenije je Inšpektorat za javni sektor prejel (na podlagi pisne vloge/zaprosila 
inšpektorice Duše Pokeržnik, štev. 0611-3/2018/16 z dne 21.11.2018) odločbo o imenovanju 
koordinatorjev zdravniških specializacij (štev. 1101-499/2015/13 z dne 14.10.2015), iz katere izhaja, 
da je bil █imenovan za koordinatorja specializacije iz internistične onkologije (saj Onkološki inštitut 
kljub pisnemu pozivu inšpektorice, štev. 0611-3/2018/12 z dne 15.10.2018, inšpektoratu odločbe o 
imenovanju █za koordinatorja specializacij, ni predložil). 
Iz obračunov plače javnega uslužbenca █je razvidno, da mu je bil dodatek za mentorstvo obračunan 
in izplačan pri plači za: 
 
MESEC JANUAR 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 115,20 113,88 2.591,76 █   

  Skupaj ure: 140,80 139,19 3.227,55 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu decembru 
2016. 

C030 Dodatek za mentorstvo 24  109,24 █ Koordinatorstvo specializacij (glede na določilo 36. člena 
Kolektivne pogodbe za javni sektor in glede na Razlago 
Kolektivne pogodbe za javni sektor/Uradni list RS, štev. 
48/09, ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo). 

 Skupaj: 37     

*Iz programa za beleženje prisotnosti Time&Space izhaja, da █v mesecu decembru 2016 sploh ni bil prisoten na delu (zato mu je bil dodatek za mentorstvo 
za mesec december 2016 za 37 ur neupravičeno obračunan in izplačan pri plači za mesec januar 2017). 

 
MESEC FEBRUAR 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 
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A010 Redno delo 64,00 69,60 1.584,01 █   

  Skupaj ure: 128,00 139,20 3.332,37 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
januarju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu januarju 
2017. 

 Skupaj: 47     

 
MESEC MAREC 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 96,00 90,78 2.066,03 █   

  Skupaj ure: 147,20 139,20 3.202,80 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
februarju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu februarju 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 24  109,24 █ Koordinatorstvo specializacij (ni podlage za izplačilo 
dodatka za mentorstvo). 

 Skupaj: 71     

 
MESEC APRIL 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 70,40 76,57 1.742,63 █   

  Skupaj ure: 128,00 139,20 3.263,02 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantu █v mesecu marcu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu marcu 
2017. 

 Skupaj: 47     

 
MESEC MAJ 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 102,40 96,83 2.203,72 █   

  Skupaj ure: 147,20 139,20 3.279,07 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu aprilu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu aprilu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █ v mesecu aprilu 
2017. 

 Skupaj: 60     

 
MESEC JUNIJ 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 32,00 31,63 719,86 █   

  Skupaj ure: 140,80 139,20 2.933,22 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu maju 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu maju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu maju 2017. 

 Skupaj: 60     

 
 
 
MESEC JULIJ 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 64,00 66,28 1.508,45 █   

  Skupaj ure: 134,40 139,20 3.383,95 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu juniju 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu juniju 
2017. 

 Skupaj: 26     

*Iz programa za beleženje prisotnosti Time&Space izhaja, da je bil █v mesecu juniju 2017 prisoten na delu 36,67 ur (iz obračuna plače za mesec junij 2017 
pa izhaja, da mu je bilo redno delo obračunano in izplačano za 32 ur in da mu je bilo obračunanih in izplačanih 5 nadur). Glede na obračunan in izplačan 
dodatek za mentorstvo pri plači za mesec julij 2017 za 26 ur in glede na »javljenih 50 ur mentorstva«, je bil javnemu uslužbencu dodatek za mentorstvo 
preveč obračunan za 13,33 ure – kar vse je razvidno iz »dodane« Tabele na koncu te točke zapisnika. 

 
MESEC AVGUST 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 89,60 84,73 1.928,34 █   

  Skupaj ure: 147,20 139,20 3.285,19 █   
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C030 Dodatek za mentorstvo 24  109,24 █ Koordinatorstvo specializacij (ni podlage za izplačilo 
dodatka za mentorstvo). 

C030 Dodatek za mentorstvo 24  109,24 █ Koordinatorstvo specializacij (ni podlage za izplačilo 
dodatka za mentorstvo). 

C030 Dodatek za mentorstvo 24  109,24 █ Koordinatorstvo specializacij (ni podlage za izplačilo 
dodatka za mentorstvo). 

C030 Dodatek za mentorstvo 24  109,24 █ Koordinatorstvo specializacij (ni podlage za izplačilo 
dodatka za mentorstvo). 

C030 Dodatek za mentorstvo 24  109,24 █ Koordinatorstvo specializacij (ni podlage za izplačilo 
dodatka za mentorstvo). 

C030 Dodatek za mentorstvo 24  109,24 █ Koordinatorstvo specializacij (ni podlage za izplačilo 
dodatka za mentorstvo). 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki Mariji Ivanović v 
mesecu juliju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu juliju 2017. 

 Skupaj: 170     

 
MESEC SEPTEMBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 96,00 99,43 2.262,90 █   

  Skupaj ure: 134,40 139,19 3.402,82 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu avgustu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki ██v mesecu avgustu 
2017. 

 Skupaj: 26     

 
MESEC OKTOBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 25,60 25,32 576,25 █   

  Skupaj ure: 140,80 139,20 2.845,65 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 24  109,24 █ Koordinatorstvo specializacij (ni podlage za izplačilo 
dodatka za mentorstvo). 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu septembru 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu septembru 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 24  109,24 █ Koordinatorstvo specializacij (ni podlage za izplačilo 
dodatka za mentorstvo). 

 Skupaj: 74     

 
MESEC NOVEMBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 76,80 75,93 1.589,06 █   

  Skupaj ure: 140,80 139,20 2.582,40 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu oktobru 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu oktobru 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 24  109,24 █ Koordinatorstvo specializacij (ni podlage za izplačilo 
dodatka za mentorstvo). 

 Skupaj: 50     

*Iz programa za beleženje prisotnosti Time&Space izhaja, da je bil █v mesecu oktobru 2017 prisoten na delu 29,90 ur (iz obračuna plače za mesec oktober 
2017 pa izhaja, da mu je bilo redno delo obračunano in izplačano za 25,60 ur in da so mu bile obračunane in izplačane 4 nadure). Glede na obračunan in 
izplačan dodatek za mentorstvo pri plači za mesec november 2017 za 74 ur in glede na »javljenih 50 ur mentorstva«, je bil javnemu uslužbencu dodatek za 
mentorstvo preveč obračunan za 20,10 ure – kar vse je razvidno iz »dodane« Tabele na koncu te točke zapisnika. 

 
MESEC DECEMBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 134,40 139,20 2.185,44 █   

  Skupaj ure: 134,40 139,20 2.185,44 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 26  118,35 █ Glavno mentorstvo specializantkama █in █v mesecu 
novembru 2017 
(2 specializantki x 13 ur). 

C030 Dodatek za mentorstvo 24  109,24 █ Koordinatorstvo specializacij (ni podlage za izplačilo 
dodatka za mentorstvo). 

 Skupaj: 50     

*Iz programa za beleženje prisotnosti Time&Space izhaja, da █v mesecu novembru 2017 ni bil prisoten na delu (zato mu je bil dodatek za mentorstvo za 
mesec november 2017 za 50 ur neupravičeno obračunan in izplačan pri plači za mesec december 2017). 

 
Inšpektorat za javni sektor je dne 15.11.2018 prejel poleg dokumentacije, še pojasnilo Onkološkega inštituta/14 (dokument je brez številke in datuma dokumenta ter brez navedbe 
imena in priimka ter podpisa pripravljavca pojasnila), iz katerega izhaja, da je zaradi nadomeščanja uslužbenke na bolniškem dopustu, prišlo do pozabljenih ur pri vnosu 
mentorskih ur za █, da je bilo na letnem nivoju (od januarja do decembra 2017) število mentorskih ur pravilno vneseno, kar je razvidno iz Tabele, v kateri so prikazani seštevki 
mentorskih ur/neposredno mentorstvo+glavno mentorstvo+koordinatorstvo. Enako Tabelo pa je inšpektorat prejel tudi 9.1.2019 (poleg pripomb generalne direktorice Onkološkega 
inštituta █na osnutek zapisnika, ki jih je podala v dopisu, štev. 03-ZŠK-11/2019 z dne 9.1.2019).  

 
Mesec v letu 

2017 
Vnos 

mentorskih ur za 
obračun plače 

Javljene ure 
mentorstva 

Januar 37 37 

Februar 47 71 



ZAPISNIK O OPRAVLJENEM INŠPEKCIJSKEM NADZORU NA ONKOLOŠKEM INŠTITUTU LJUBLJANA  

 

 36 

Marec 71 71 

April 47 71 

Maj 60 84 

Junij 60 84 

Julij 26 50 

Avgust 170 50 

September 26 50 

Oktober 74 50 

November 50 50 

December 50 50 

Skupaj: 718 718 
 *Javnemu uslužbencu █so bile pri plači za posamezni mesec v letu 2017 obračunane in izplačane ure mentorstva, ki so vnesene v Tabeli pod rubriko »Vnos mentorskih ur za obračun 
plače« (in ne javljene ure). 

   
Inšpektorat je dne 9.1.2019 prejel pripombe generalne direktorice Onkološkega inštituta █ na osnutek zapisnika (ki jih je podala v dopisu, štev. 03-ZŠK-11/2019 z dne 9.1.2019). 
Podatke v zvezi z javnim uslužbencem █je generalna direktorica prikazala v naslednji Tabeli: 
 

  
Mentorske ure 

 
Realne ure / plačilna lista 

 
Realne ure 

(Time&Space) 

Štev. preplačanih 
mentorskih ur (primerjava 
mentorske ure in realne 

ure iz plačilne liste) 

Štev. preplačanih 
mentorskih ur (primerjava 

mentorske ure in ure iz 
Time&Space) 

Plača za januar 2017  
(ure iz december 2016) 

37 0,00 0,00 37,00 37,00 

Plača za februar 2017 
(ure iz januar 2017) 

71 115,20 134,92 0,00 0,00 

Plača za marec 2017  
(ure iz februar 2017) 

71 64,00 76,82 7,00 0,00 

Plača za april 2017 
(ure iz marec 2017) 

71 96,00 112,43 0,00 0,00 

Plača za maj 2017  
(ure iz april 2017) 

84 70,40 84,63 13,60 0,00 

Plača za junij 2017  
(ure iz maj 2017) 

84 102,40 124,92 0,00 0,00 

Plača za julij 2017 
(ure iz junij 2017) 

50 32,00 36,67 18,00 13,33 

Plača za avgust 2017 
(ure iz julij 2017) 

50 64,00 75,25 0,00 0,00 

Plača za september 2017 
(ure iz avgust 2017) 

50 89,60 107,45 0,00 0,00 

Plača za oktober 2017 
(ure iz september 2017) 

50 96,00 112,57 0,00 0,00 

Plača za november 2017 
(ure iz oktober 2017) 

50 25,60 29,90 24,40 20,10 

Plača za december 2017 
(ure iz november 2017) 

50 0,00 0,00 50,00 50,00 

Skupaj: 718 755,20 895,56 150,00 120,43 

 

3.6.2. Ugotovitve inšpektorice 
 
Inšpektorica ugotavlja naslednje nepravilnosti pri obračunu in izplačilu dodatka za mentorstvo javnemu 
uslužbencu █: 
 
- da je bil javni uslužbenec █(z odločbo Zdravniške zbornice Slovenije, štev. 1101-499/2015/13 z 

dne 14.10.2015) imenovan za koordinatorja specializacije iz internistične onkologije, 
- da mu je Onkološki inštitut za opravljanje funkcije koordinatorja specializacije iz internistične 

onkologije pri plači za mesec januar 2017, marec 2017, avgust 2017, oktober 2017, november 
2017 in december 2017 obračunal in izplačal dodatek za mentorstvo v skupnem znesku 1.310,88 
EUR bruto, kar ni pravilno, saj pri opravljanju funkcije koordinatorja specializacije ne gre za 
mentorstvo. Funkcija koordinatorja specializacije je bila do 5.4.201821 urejena v 36. členu 
Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (v poglavju: »VI. Upravljanje 
kakovosti izvajanja specializacij, nadzorniki kakovosti in koordinatorji specializacij«).22 Izhajajoč iz 
nalog, ki jih opravlja koordinator specializacije, javni uslužbenec ni upravičen do dodatka za 

                                                      
21 Novi Pravilnik o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS, štev. 22/2018), ki je začel veljati dne 5.4.2018, ureja 

funkcijo oziroma naloge koordinatorja specializacije v 26. členu, in sicer na enak način kot pravilnik, ki je veljal v letu 2017. 

 
22 Koordinatorji specializacij in njihovi namestniki za vsako specialistično področje, ki jih imenuje zbornica, opravljajo naslednje naloge: 

- sodelovanje v izbirni komisiji, 
- pregledovanje vlog za vštevanje predhodnega usposabljanja ali dela posameznega specializanta v program specializacije, 
- sodelovanje pri pripravi individualiziranega programa poteka specializacije za posameznega specializanta, 

- sodelovanje pri organiziranju skupinskih oblik izobraževanja specializantov, 
- vzpostavljanje in vzdrževanje ustrezne ravni kakovosti usposabljanja posameznih specializantov in izvajanja specializacij v pooblaščenih 

ustanovah, 
- spremljanje napredovanja usposabljanja posameznih specializantov in sprotnega preverjanja znanja, ga opredeljuje program specializacije, 
- pregledovanje izpolnjenih listov zdravnika specializanta ob vlogah za opravljanje specialističnega izpita, 
- določanje glavnih mentorjev za posamezne specializante, 
- zbornici predlaga delodajalca, pri katerem se specializant zaposli, 
- sodelovanje pri reševanju pritožb v zvezi z izvajanjem programov specializacij. 
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mentorstvo. Plačilo za opravljanje nalog koordinatorja specializacije bi moral delodajalec 
obračunati in izplačati na drugačen način (ne pa v obliki dodatka za mentorstvo),  

- da mu je bil dodatek za mentorstvo za mesece december 2016 ter julij, oktober in november 2017 
(izplačilo pri plači za mesec januar, julij, november in december 2017) obračunan in izplačan za 
120,43 ure več, kot je znašala njegova prisotnost na delu, 

- da na Onkološkem inštitutu ne vodijo posebne evidence o opravljenih urah koordiniranja 
specializantov, ampak koordinatorjem obračunajo po 24 ur mentorstva mesečno, na podlagi 
Pravilnika o izvajanju 36. člena KPJS-dodatek za mentorstvo dijakom in študentom, z dne 
5.8.2011, Kadrovska služba pa za vsak mesec posebej »pripiše« na koncu seznama glavnih 
oziroma neposrednih mentorjev specializantom tudi koordinatorje (tako izdelan seznam pa 
uporabi Finančna služba za obračun ur mentorstva koordinatorjem), 

- da javni uslužbenec █z nobenim aktom ni bil imenovan za neposrednega mentorja 
specializantom: █, █, █in █. 

 
Vse ostale ugotovitve v zvezi z glavnimi in neposrednimi mentorji, ki so zapisane pod Točko 3.1.2. (in 
se nanašajo na javno uslužbenko █), veljajo tudi za javnega uslužbenca █. 
 
3.6.3. Odrejeni ukrepi inšpektorice  
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju inšpektorica odreja 
generalni direktorici Onkološkega inštituta naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih 
nepravilnosti: 

 
- da naj javnemu uslužbencu █za opravljanje funkcije koordinatorja specializacije iz internistične 

onkologije takoj/nemudoma preneha izplačevati dodatek za mentorstvo, 
- da naj v zvezi z nepravilnim obračunom in izplačilom dodatka za mentorstvo javnemu uslužbencu 

█(ki mu je bil izplačan pri plači za mesec januar, julij, november in december 2017 za 120,43 ure 
več, kot je znašala njegova prisotnost na delu) ustrezno ukrepa v skladu s 3.a členom Zakona o 
sistemu plač v javnem sektorju (od javnega uslužbenca naj zahteva vračilo preveč izplačane 
plače/iz naslova dodatka za mentorstvo za 120,43 ure), 

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo v skladu s 
36. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor (da naj bodo neposredni mentorji ustrezno 
imenovani, da naj se plačilo dodatka za mentorstvo mentorjem obračuna in izplača le na podlagi 
dejansko opravljenih mentorskih ur oziroma z normativom določenih mentorskih ur),  

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje plačo v skladu z zakonom in 
uredbo, ki ureja enotno metodologijo in obrazce za obračun plač v javnem sektorju (tako, da bo pri 
vrstah plačila dodatka za mentorstvo v plačilnih listah določen dejanski mesec obračunanega in 
izplačanega dodatka). 

 
 
 
3.7. Javna uslužbenka █ 
 
3.7.1. Izplačilo dodatka za mentorstvo v letu 2017 
 
Javna uslužbenka je imela v letu 2017 (in sicer do 30.9.2017) veljavno pogodbo o zaposlitvi (štev. 02-
PZ-75/04 z dne 23.6.2004) za opravljanje dela na delovnem mestu zdravnik specialist V/VI PPD 1 
(šifra E018014). Z aneksom k pogodbi o zaposlitvi (štev. 02-PZ-196/06 z dne 10.8.2008) ji je bila ob 
prehodu na nov plačni sistem določena osnovna plača v višini 57. plačnega razreda. Od 1.10.2017 
dalje ima veljavno novo pogodbo o zaposlitvi (štev. 104-1203/2017/1 z dne 14.11.2017) za opravljanje 
dela na delovnem mestu višji zdravnik specialist PPD 1 (šifra E018023), v kateri ji je določena 
osnovna plača v višini 57. plačnega razreda. V obdobju od januarja do decembra 2017 je bila javni 
uslužbenki osnovna plača obračunana in izplačana v višini 57. plačnega razreda (nominalna vrednost 
plačnega razreda Z073 je 3.960,02 EUR, zato znaša dodatek za 1 mentorsko uro 4,55 EUR bruto). 
 
Javna uslužbenka █je █ (potrdilo o specialističnem izpitu, štev. 165-117/01 z dne 15.6.2001, je izdalo 
Ministrstvo za zdravje) in je █ (potrdilo, štev. 036-11-10/99 z dne 4.10.2001, je izdala Medicinska 
fakulteta v Ljubljani). 
 
V letu 2017 je bila javna uslužbenka █glavna mentorica naslednjim specializantom: 
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Zap. 
štev. 

Ime in priimek specializanta/ke Obdobje/Čas kroženja Akt o imenovanju za glavnega mentorja 

1. █ 01.12.2016 do 31.12.2017  S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-641/2011-17 z dne 
1.3.2011) je bila █imenovana za glavno mentorico specializantu █. 

 2. █ 01.04.2017 do 31.12.2017 S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-732/2016-5 z dne 
2.3.2017) je bila █imenovana za glavno mentorico specializantki █. 

 
V letu 2017 je bila javna uslužbenka █neposredna mentorica naslednjim specializantom: 
 

Zap. 
štev. 

Ime in priimek specializanta/ke Obdobje/Čas kroženja Akt o imenovanju za neposrednega mentorja 

1. █ 01.12.2016 do 31.12.2016 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantki █. 
S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-1292/2011-23 z dne 
1.3.2012) pa je bila █imenovana za glavno mentorico specializantki █. 

2. █ 01.12.2016 do 31.12.2016 
in 
01.04.2017 do 30.04.2017 

Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantu █. 
S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-257/2011-29 z dne 
1.7.2011) pa je bila  █imenovana za glavno mentorico specializantu █. 

3. █ 01.12.2016 do 31.12.2016 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantu █. 
 

4. █ 01.02.2017 do 28.02.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantki █. 
 

5. █ 01.03.2017 do 31.03.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantki █r. 
S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-1879/2011-28 z dne 
1.10.2010) pa je bil █imenovan za glavnega mentorja specializantki █. 

6. █ 01.05.2017 do 31.05.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantki █. 
 

7. █ 01.07.2017 do 31.08.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantu █. 
S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-641/2011-17 z dne 
1.3.2011) pa je bila █imenovana za glavno mentorico specializantu █.  

8. █ 01.11.2017 do 30.11.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantki █. 
 

 
Onkološki inštitut je za javno uslužbenko █predložil naslednjo dokumentacijo: 
 
- evidenco prisotnosti na delu v obdobju od meseca januarja do decembra 2017,  
- obračune plače za mesece januar do december 2017,  
- evidenco neposrednih mentorjev specializantom za mesec december 2016 (računalniški izpis) ter 

od meseca januarja do decembra 2017 (ročni vpisi podatkov v Tabelo neposrednih mentorstev 
specializantom za posamezni mesec, z naslednjimi podatki: ime in priimek neposrednega 
mentorja, ime in priimek specializanta, datum/od-do),   

- seznam neposrednih mentorjev specializantom v mesecu decembru 2016 (z dne 27.1.2017), v 
mesecu januarju 2017 (z dne 28.2.2017), v mesecu februarju 2017 (z dne 30.3.2017), v mesecu 
marcu 2017 (z dne 25.4.2017), v mesecu aprilu 2017 (z dne 30.5.2017), v mesecu maju 2017 (z 
dne 3.7.2017), v mesecu juniju 2017 (z dne 27.7.2017), v mesecu juliju 2017 (z dne 31.8.2017), v 
mesecu avgustu 2017 (z dne 22.9.2017), v mesecu septembru 2017 (z dne 27.10.2017), v 
mesecu oktobru 2017 (z dne 29.11.2017), v mesecu novembru 2017 (z dne 4.1.2018), 

- seznam glavnih mentorjev specializantom v mesecu decembru 2016 (z dne 27.1.2017), v mesecu 
januarju 2017 (z dne 28.2.2017), v mesecu februarju 2017 (z dne 31.3.2017), v mesecu marcu 
2017 (z dne 25.4.2017), v mesecu aprilu 2017 (z dne 31.5.2017), v mesecu maju 2017 (z dne 
3.7.2017), v mesecu juniju 2017 (z dne 26.7.2017), v mesecu juliju 2017 (z dne 29.8.2017), v 
mesecu avgustu 2017 (z dne 22.9.2017), v mesecu septembru 2017 (z dne 26.10.2017), v 
mesecu oktobru 2017 (z dne 29.11.2017), v mesecu novembru 2017 (z dne 4.1.2018), 

- sklep Zdravniške zbornice Slovenije o imenovanju █za glavno mentorico specializantu █(štev. 
1101-641/2011-17 z dne 1.3.2011) in razpored kroženja specializantke, 

- sklep Zdravniške zbornice Slovenije o imenovanju █za glavno mentorico specializantki █ (štev. 
1101-732/2016-5 z dne 2.3.2017) in razpored kroženja specializantke. 

 
Iz obračunov plače javne uslužbenke █je razvidno, da ji je bil dodatek za mentorstvo obračunan in 
izplačan pri plači za: 
 
MESEC JANUAR 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 152,00 150,27 3.419,95 █  

  Skupaj ure: 176,00 174,00 4.063,30 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu decembru 
2016. 

C030 Dodatek za mentorstvo 102  464,28 █ Neposredno mentorstvo specializantom █, █in █ v 
mesecu decembru 2016 (3 specializanti x 34). 

 Skupaj: 115     

 
MESEC FEBRUAR 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 120,00 130,50 2.970,01 █   



ZAPISNIK O OPRAVLJENEM INŠPEKCIJSKEM NADZORU NA ONKOLOŠKEM INŠTITUTU LJUBLJANA  

 

 39 

  Skupaj ure: 160,00 174,00 4.286,32 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu januarju 
2017. 

 Skupaj: 13     

 
MESEC MAREC 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 176,00 166,43 3.787,73 █   

  Skupaj ure: 184,00 174,00 3.996,59 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
februarju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu februarju 
2017. 

 Skupaj: 47     

 
MESEC APRIL 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 88,00 95,70 2.178,01 █   

  Skupaj ure: 160,00 174,00 4.407,99 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
marcu 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu marcu 
2017. 

 Skupaj: 47     

 
MESEC MAJ 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 144,00 136,17 3.099,05 █   

  Skupaj ure: 184,00 174,00 4.090,58 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu aprilu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu aprilu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantu █ v mesecu aprilu 
2017. 

 Skupaj: 60     

 
MESEC JUNIJ 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 112,00 110,73 2.520,07 █   

  Skupaj ure: 176,00 174,00 4.204,58 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu maju 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu maju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu maju 2017. 

 Skupaj: 60     

 
MESEC JULIJ 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 48,00 49,72 1.131,56 █   

  Skupaj ure: 168,00 174,00 4.723,25 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu juniju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu juniju 
2017. 

 Skupaj: 26     

 
MESEC AVGUST 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 136,00 128,62 2.927,22 █   

  Skupaj ure: 184,00 174,00 4.198,88 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu juliju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu juliju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantu █v mesecu juliju 
2017. 

 Skupaj: 60     

 
MESEC SEPTEMBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 152,00 157,43 3.582,90 █   
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  Skupaj ure: 168,00 174,00 4.099,39 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu avgustu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu avgustu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantu █v mesecu 
avgustu 2017. 

 Skupaj: 60     

 
MESEC OKTOBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 160,00 158,18 3.599,97 █   

  Skupaj ure: 176,00 174,00 4.021,63 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu septembru 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu septembru 
2017. 

 Skupaj: 60     

 
MESEC NOVEMBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 152,00 150,27 3.419,95 █   

  Skupaj ure: 176,00 174,00 4.084,91 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu oktobru 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu oktobru 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantu █v mesecu 
oktobru 2017. 

 Skupaj: 60     

 
MESEC DECEMBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 128,00 132,57 3.017,12 █   

  Skupaj ure: 168,00 174,00 4.214,15 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 26  118,35 █ Glavno mentorstvo specializantoma █in ██v mesecu 
novembru 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
novembru 2017. 

 Skupaj: 60     

 

3.7.2. Ugotovitve inšpektorice 
 
Inšpektorica ugotavlja naslednje nepravilnosti pri obračunu in izplačilu dodatka za mentorstvo javni 
uslužbenki █: 
 
- da javna uslužbenka █z nobenim aktom ni bila imenovana za neposredno mentorico 

specializantom: █in █. 
 
Vse ostale ugotovitve v zvezi z glavnimi in neposrednimi mentorji, ki so zapisane pod Točko 3.1.2. (in 
se nanašajo na javno uslužbenko █), veljajo tudi za javno uslužbenko █. 
 
3.7.3. Odrejeni ukrepi inšpektorice  
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju inšpektorica odreja 
generalni direktorici Onkološkega inštituta naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih 
nepravilnosti: 

 
- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo v skladu s 

36. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor (da naj bodo neposredni mentorji ustrezno 
imenovani, da naj se plačilo dodatka za mentorstvo mentorjem obračuna in izplača le na podlagi 
dejansko opravljenih mentorskih ur oziroma z normativom določenih mentorskih ur),  

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje plačo v skladu z zakonom in 
uredbo, ki ureja enotno metodologijo in obrazce za obračun plač v javnem sektorju (tako, da bo pri 
vrstah plačila dodatka za mentorstvo v plačilnih listah določen dejanski mesec obračunanega in 
izplačanega dodatka). 

 
 
 



ZAPISNIK O OPRAVLJENEM INŠPEKCIJSKEM NADZORU NA ONKOLOŠKEM INŠTITUTU LJUBLJANA  

 

 41 

3.8. Javni uslužbenec █ 
 
3.8.1. Izplačilo dodatka za mentorstvo v letu 2017 
 
Javni uslužbenec je imel v letu 2017 (in sicer do 30.9.2017) veljavno pogodbo o zaposlitvi (štev. 02-
PZ-39/2014 z dne 24.2.2014) za opravljanje dela na delovnem mestu zdravnik specialist V/VI PPD 2 
(šifra E018015), z določeno osnovno plačo v višini 57. plačnega razreda. Od 1.10.2017 dalje ima 
veljavno novo pogodbo o zaposlitvi (štev. 104-0637/2017/1 z dne 26.10.2017) za opravljanje dela na 
delovnem mestu zdravnik specialist PPD 2 (šifra E018020), v kateri mu je določena osnovna plača v 
višini 57. plačnega razreda. V obdobju od januarja do decembra 2017 je bila javnemu uslužbencu 
osnovna plača obračunana in izplačana v višini 57. plačnega razreda (nominalna vrednost plačnega 
razreda Z073 je 3.960,02 EUR, zato znaša dodatek za 1 mentorsko uro 4,55 EUR bruto). 
 
Javni uslužbenec █je █(diplomo o specialističnem izpitu, štev. 165-371/90-91 z dne 13.2.1991, je 
izdal Republiški sekretariat za zdravstveno in socialno varstvo v Ljubljani). 
 
V letu 2017 je bil javni uslužbenec █neposredni mentor naslednjim specializantom: 
 

Zap. 
štev. 

Ime in priimek specializanta/ke Obdobje/Čas kroženja Akt o imenovanju za neposrednega mentorja 

1. █ 01.12.2016 do 31.12.2016 Ni akta o imenovanju █za neposrednega mentorja specializantki █. 
S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-1292/2011-23 z dne 
1.3.2012) pa je bila █imenovana za glavno mentorico specializantki █. 

2. █ 01.01.2017 do 28.02.2017 Ni akta o imenovanju █za neposrednega mentorja specializantki █. 
S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-26/2013-28 z dne 
24.6.2016) pa je bila █imenovana za glavno mentorico specializantki █. 

3. █ 01.01.2017 do 31.03.2017 Ni akta o imenovanju █za neposrednega mentorja specializantki █. 
S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-726/2013-17 z dne 
1.10.2013) pa je bila █imenovana za glavno mentorico specializantki █. 

4. █ 01.02.2017 do 31.03.2017 Ni akta o imenovanju █za neposrednega mentorja specializantu █. 
S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-26/2013-28 z dne 
24.06.2016) pa je bil █imenovan za glavnega mentorja specializantu █. 

5. █ 01.03.2017 do 31.03.2017 Ni akta o imenovanju █za neposrednega mentorja specializantki █. 
S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-1318/2011/11 z dne 
14.10.2013) pa je bil █imenovan za glavnega mentorja specializantki █. 

6. █ 01.04.2017 do 31.05.2017 Ni akta o imenovanju █za neposrednega mentorja specializantu █. 
S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-946/2012/13 z dne 
21.7.2015) pa je bil █imenovan za glavnega mentorja specializantu █. 

7. █ 01.04.2017 do 30.04.2017 Ni akta o imenovanju █za neposrednega mentorja specializantki █. 
S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-190/2011-20 z dne 
1.4.2011) pa je bil █imenovan za glavnega mentorja specializantki █. 

8. █ 01.05.2017 do 30.06.2017 Ni akta o imenovanju █za neposrednega mentorja specializantu █. 
S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-137/2016-7 z dne 
30.11.2016) pa je bila █imenovana za glavno mentorico specializantu █. 

9. █ 01.06.2017 do 30.06.2017 Ni akta o imenovanju █za neposrednega mentorja specializantki █. 
S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-428/2011-32 z dne 
1.11.2011) pa je bil █imenovan za glavnega mentorja specializantki █. 

10. █ 01.06.2017 do 31.07.2017 Ni akta o imenovanju █za neposrednega mentorja specializantki █. 
S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-1151/2012-16 z dne 
31.8.2016) pa je bila █imenovana za glavno mentorico specializantki █. 

11. █ 01.07.2017 do 31.07.2017 Ni akta o imenovanju █za neposrednega mentorja specializantki █. 
S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-1081/2011-19 z dne 
3.5.2017) pa je bil █imenovan za glavnega mentorja specializantki █. 

12. █ 01.08.2017 do 31.08.2017 Ni akta o imenovanju █za neposrednega mentorja specializantki █. 
S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-597/2013-16 z dne 
28.9.2016) pa je bila █imenovana za glavno mentorico specializantki █. 

13. █ 01.09.2017 do 31.10.2017 Ni akta o imenovanju █za neposrednega mentorja specializantu █. 

14. █ 01.09.2017 do 30.09.2017 Ni akta o imenovanju █za neposrednega mentorja specializantki █ 

 
Onkološki inštitut je za javnega uslužbenca █predložil naslednjo dokumentacijo: 
 
- evidenco prisotnosti na delu v obdobju od meseca januarja do decembra 2017,  
- obračune plače za mesece januar do december 2017,  
- evidenco neposrednih mentorjev specializantom za mesec december 2016 (računalniški izpis) ter 

od meseca januarja do decembra 2017 (ročni vpisi podatkov v Tabelo neposrednih mentorstev 
specializantom za posamezni mesec, z naslednjimi podatki: ime in priimek neposrednega 
mentorja, ime in priimek specializanta, datum/od-do),   

- seznam neposrednih mentorjev specializantom v mesecu decembru 2016 (z dne 27.1.2017), v 
mesecu januarju 2017 (z dne 28.2.2017), v mesecu februarju 2017 (z dne 30.3.2017), v mesecu 
marcu 2017 (z dne 25.4.2017), v mesecu aprilu 2017 (z dne 30.5.2017), v mesecu maju 2017 (z 
dne 3.7.2017), v mesecu juniju 2017 (z dne 27.7.2017), v mesecu juliju 2017 (z dne 31.8.2017), v 
mesecu avgustu 2017 (z dne 22.9.2017), v mesecu septembru 2017 (z dne 27.10.2017), v 
mesecu oktobru 2017 (z dne 29.11.2017), v mesecu novembru 2017 (z dne 4.1.2018). 

 
Iz obračunov plače javnega uslužbenca █je razvidno, da mu je bil dodatek za mentorstvo obračunan 
in izplačan pri plači za: 
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MESEC JANUAR 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 144,00 142,37 3.240,16 █  

  Skupaj ure: 176,00 174,00 4.102,94 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
decembru 2016. 

 Skupaj: 34     

 
MESEC FEBRUAR 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 128,00 139,20 3.168,01 █   

  Skupaj ure: 160,00 174,00 4.116,65 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
januarju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
januarju 2017. 

 Skupaj: 68     

 
MESEC MAREC 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 152,00 143,73 3.271,11 █   

  Skupaj ure: 184,00 174,00 4.123,21 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █mesecu 
februarju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
februarju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantu ██ v mesecu 
februarju 2017. 

 Skupaj: 102     

 
MESEC APRIL 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 120,00 130,50 2.970,01 █   

  Skupaj ure: 160,00 174,00 4.233,25 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki ██j v mesecu 
marcu 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
marcu 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantu █v mesecu marcu 
2017. 

 Skupaj: 102     

 
MESEC MAJ 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 88,00 83,22 1.893,98 █   

  Skupaj ure: 184,00 174,00 4.530,24 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 17  77,38 █ Neposredno mentorstvo specializantki ███v mesecu 
aprilu 2017 (17 ur). 

C030 Dodatek za mentorstvo 17  77,38 █ Neposredno mentorstvo specializantu █v mesecu aprilu 
2017 (17 ur). 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu aprilu 
2017. 

 Skupaj: 68     

 
MESEC JUNIJ 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 72,00 71,18 1.619,96 █   

  Skupaj ure: 176,00 174,00 4.514,06 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 17  77,38 █ Neposredno mentorstvo specializantu █v mesecu maju 
2017 (17 ur). 

C030 Dodatek za mentorstvo 17  77,38 █ Neposredno mentorstvo specializantu █v mesecu maju 
2017 (17 ur). 

 Skupaj: 34     

 
MESEC JULIJ 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 168,00 174,00 3.960,01 █   

  Skupaj ure: 168,00 174,00 3.960,01 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu juniju 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu juniju 
2017. 
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C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantu █v mesecu juniju 
2017. 

 Skupaj: 102     

*Inšpektorica ugotavlja, da je bil mentor █v mesecu juniju 2017 prisoten na delu 72 ur, dodatek za mentorstvo pa mu je bil obračunan in izplačan za 102 uri 
(torej za 30 ur več kot je znašala njegova redna prisotnost na delu). 

 
MESEC AVGUST 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 176,00 166,43 3.787,73 █   

  Skupaj ure: 184,00 174,00 4.008,17 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu juliju 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu juliju 
2017. 

 Skupaj: 68     

 
 
 
MESEC SEPTEMBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 168,00 174,00 3.960,01 █   

  Skupaj ure: 168,00 174,00 3.960,01 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 17  77,38 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
avgustu 2017 (17 ur). 

 Skupaj: 17     

 
MESEC OKTOBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 160,00 158,18 3.599,97 █   

  Skupaj ure: 176,00 174,00 4.021,63 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
septembru 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantu █v mesecu 
septembru 2017. 

 Skupaj: 68     

 
MESEC NOVEMBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 16,00 15,82 360,04 █   

  Skupaj ure: 176,00 174,00 4.454,00 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 17  77,38 █ Neposredno mentorstvo specializantu █v mesecu 
oktobru 2017 (17 ur). 

 Skupaj: 17     

 
MESEC DECEMBER 

Iz obračuna plače █za mesec december 2017 izhaja, da mu dodatek za mentorstvo ni bil izplačan. 
 

3.8.2. Ugotovitve inšpektorice 
 
Inšpektorica ugotavlja naslednje nepravilnosti pri obračunu in izplačilu dodatka za mentorstvo javnemu 
uslužbencu █: 
 
- da javni uslužbenec █z nobenim aktom ni bil imenovan za neposrednega mentorja 

specializantom: █, █, █, █, █, █, █, █, █, █, █, █, █in █, 
- da mu je bil dodatek za mentorstvo za mesec junij 2017 (izplačilo pri plači za mesec julij 2017) 

obračunan in izplačan za 30 ur več, kot je znašala njegova redna prisotnost na delu v mesecu 
juniju 2017. 

 
Vse ostale ugotovitve v zvezi z neposrednimi mentorji, ki so zapisane pod Točko 3.1.2. (in se 
nanašajo na javno uslužbenko █), veljajo tudi za javnega uslužbenca █(z dodatno ugotovitvijo, da je 
bil █dodatek za neposredno mentorstvo specializantom: █in █pri plači za mesec maj 2017, █ in █pri 
plači za mesec junij 2017, █pri plači za mesec september 2017 in █pri plači za mesec november 
2017, izplačan po 17 ur na posameznega specializanta mesečno in ne po 34 ur mesečno).  
 
3.8.3. Odrejeni ukrepi inšpektorice  
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju inšpektorica odreja 
generalni direktorici Onkološkega inštituta naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih 
nepravilnosti: 
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- da naj v zvezi z nepravilnim obračunom in izplačilom dodatka za mentorstvo javnemu uslužbencu 

█(ki mu je bil izplačan pri plači za mesec julij 2017 za 30 ur več, kot je znašala njegova redna 
prisotnost na delu v mesecu juniju 2017) ustrezno ukrepa v skladu s 3.a členom Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (in od javnega uslužbenca naj zahteva vračilo preveč izplačane plače/iz 
naslova dodatka za mentorstvo za 30 ur),   

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo v skladu s 
36. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor (da naj bodo neposredni mentorji ustrezno 
imenovani, da naj se plačilo dodatka za mentorstvo mentorjem obračuna in izplača le na podlagi 
dejansko opravljenih mentorskih ur oziroma z normativom določenih mentorskih ur),  

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje plačo v skladu z zakonom in 
uredbo, ki ureja enotno metodologijo in obrazce za obračun plač v javnem sektorju (tako, da bo pri 
vrstah plačila dodatka za mentorstvo v plačilnih listah določen dejanski mesec obračunanega in 
izplačanega dodatka). 

 
3.9. Javna uslužbenka █ 
 
3.9.1. Izplačilo dodatka za mentorstvo v letu 2017 
 
Javna uslužbenka je imela v letu 2017 (in sicer do 30.9.2017) veljavno pogodbo o zaposlitvi (štev. 02-
PZ-96/2016 z dne 21.4.2016) za opravljanje dela na delovnem mestu zdravnik specialist V/VI PPD 1 
(šifra E018014), v kateri ji je bila določena osnovna plača v višini 57. plačnega razreda. Od 1.10.2017 
dalje ima veljavno novo pogodbo o zaposlitvi (štev. 104-0865/2017/1 z dne 14.11.2017) za opravljanje 
dela na delovnem mestu višji zdravnik specialist PPD 1 (šifra E018023), v kateri ji je določena 
osnovna plača v višini 57. plačnega razreda. V obdobju od januarja do decembra 2017 je bila javn i 
uslužbenki osnovna plača obračunana in izplačana v višini 57. plačnega razreda (nominalna vrednost 
plačnega razreda Z073 je 3.960,02 EUR, zato znaša dodatek za 1 mentorsko uro 4,55 EUR bruto). 
 
Javna uslužbenka █je █(diplomo o specialističnem izpitu, štev. 165-17/97 z dne 3.4.1997, je izdalo 
Ministrstvo za zdravje) in je █(potrdilo, štev. 036-26-15/06 z dne 20.7.2007, je izdala Medicinska 
fakulteta v Ljubljani). 
 
Z odločbo Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-198/2018/5 z dne 23.3.2018) je bila █ 
imenovana za koordinatorja specializacije iz onkologije z radioterapijo (za dobo štirih let). 
 
V letu 2017 je bila javna uslužbenka █ glavna mentorica naslednjim specializantom: 
 

Zap. 
štev. 

Ime in priimek specializanta/ke Obdobje/Čas kroženja Akt o imenovanju za glavnega mentorja 

1. █ 01.03.2017 do 31.12.2017  S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-885/2016-18 z dne 
1.3.2017) je bila █imenovana za glavno mentorico specializantu █. 

 2. █ 01.03.2017 do 31.12.2017 S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-382/2014-17 z dne 
1.9.2014) je bila █imenovana za glavno mentorico specializantki █. 

 
V letu 2017 je bila javna uslužbenka █neposredna mentorica naslednjim specializantom: 
 

Zap. 
štev. 

Ime in priimek specializanta/ke Obdobje/Čas kroženja Akt o imenovanju za neposrednega mentorja 

1. █ 01.01.2017 do 31.01.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantki ██. 

2. █ 01.01.2017 do 31.01.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantki █. 

3. █ 01.06.2017 do 30.06.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantu █ 

4. █ 01.08.2017 do 31.08.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantki █ 

5. █ 01.10.2017 do 31.10.2017 Ni akta o imenovanju █za neposredno mentorico specializantu █ 

 
Onkološki inštitut je za javno uslužbenko █predložil naslednjo dokumentacijo: 
 
- evidenco prisotnosti na delu v obdobju od meseca januarja do decembra 2017,  
- obračune plače za mesece januar do december 2017,  
- evidenco neposrednih mentorjev specializantom za mesec december 2016 (računalniški izpis) ter 

od meseca januarja do decembra 2017 (ročni vpisi podatkov v Tabelo neposrednih mentorstev 
specializantom za posamezni mesec, z naslednjimi podatki: ime in priimek neposrednega 
mentorja, ime in priimek specializanta, datum/od-do),   
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- seznam neposrednih mentorjev specializantom v mesecu decembru 2016 (z dne 27.1.2017), v 
mesecu januarju 2017 (z dne 28.2.2017), v mesecu februarju 2017 (z dne 30.3.2017), v mesecu 
marcu 2017 (z dne 25.4.2017), v mesecu aprilu 2017 (z dne 30.5.2017), v mesecu maju 2017 (z 
dne 3.7.2017 – na tem seznamu je kot koordinatorka usposabljanja za izplačilo pri plači za mesec 
junij 2017/za 24 ur napisana tudi █), v mesecu juniju 2017 (z dne 27.7.2017), v mesecu juliju 2017 
(z dne 31.8.2017), v mesecu avgustu 2017 (z dne 22.9.2017 – na tem seznamu je kot 
koordinatorka usposabljanja za izplačilo pri plači za mesec september 2017/za 24 ur napisana 
tudi █), v mesecu septembru 2017 (z dne 27.10.2017), v mesecu oktobru 2017 (z dne 
29.11.2017), v mesecu novembru 2017 (z dne 4.1.2018 – na tem seznamu je kot koordinator 
usposabljanja za izplačilo pri plači za mesec december 2017/za 24 ur napisana tudi █), 

- seznam glavnih mentorjev specializantom v mesecu decembru 2016 (z dne 27.1.2017 – na tem 
seznamu je kot koordinator usposabljanja za izplačilo pri plači za mesec januar 2017/za 24 ur 
napisana tudi █), v mesecu januarju 2017 (z dne 28.2.2017 – na tem seznamu je kot koordinator 
usposabljanja za izplačilo pri plači za mesec februar 2017/za 24 ur napisana tudi █), v mesecu 
februarju 2017 (z dne 31.3.2017 – na tem seznamu je kot koordinator usposabljanja za izplačilo 
pri plači za mesec marec 2017/za 24 ur napisana tudi █), v mesecu marcu 2017 (z dne 25.4.2017 
– na tem seznamu je kot koordinator usposabljanja za izplačilo pri plači za mesec april 2017/za 24 
ur napisana tudi █), v mesecu aprilu 2017 (z dne 31.5.2017 – na tem seznamu je kot koordinator 
usposabljanja za izplačilo pri plači za mesec maj 2017/za 24 ur napisana tudi █), v mesecu maju 
2017 (z dne 3.7.2017), v mesecu juniju 2017 (z dne 26.7.2017 – na tem seznamu je kot 
koordinator usposabljanja za izplačilo pri plači za mesec julij 2017/za 24 ur napisana tudi █), v 
mesecu juliju 2017 (z dne 29.8.2017 – na tem seznamu je kot koordinator usposabljanja za 
izplačilo pri plači za mesec avgust 2017/za 24 ur napisana tudi █), v mesecu avgustu 2017 (z dne 
22.9.2017), v mesecu septembru 2017 (z dne 26.10.2017 – na tem seznamu je kot koordinator 
usposabljanja za izplačilo pri plači za mesec oktober 2017/za 24 ur napisana tudi █), v mesecu 
oktobru 2017 (z dne 29.11.2017 – na tem seznamu je kot koordinator usposabljanja za izplačilo 
pri plači za mesec november 2017/za 24 ur napisana tudi █), v mesecu novembru 2017 (z dne 
4.1.2018), 

- sklep Zdravniške zbornice Slovenije o imenovanju █za glavno mentorico specializantu █(štev. 
1101-885/2016-18 z dne 1.3.2017) in razpored kroženja specializantke, 

- sklep Zdravniške zbornice Slovenije o imenovanju █za glavno mentorico specializantki █ (štev. 
1101-382/2014-17 z dne 1.9.2014) in razpored kroženja specializantke, 

- odločbo Zdravniške zbornice Slovenije o imenovanju █za koordinatorico specializacije iz 
onkologije in radioterapije (štev. 1101-198/2018/5 z dne 23.3.2018). 

 
Iz obračunov plače javne uslužbenke █je razvidno, da ji je bil dodatek za mentorstvo obračunan in 
izplačan pri plači za: 
 
MESEC JANUAR 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 144,00 158,18 3.599,97 █   

  Skupaj ure: 158,40 174,00 4.080,58 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 24  109,24 █ Koordinatorstvo specializacij (glede na določilo 36. člena 
Kolektivne pogodbe za javni sektor in glede na Razlago 
Kolektivne pogodbe za javni sektor/Uradni list RS, štev. 
48/09, ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo). 

 Skupaj: 24     

 
MESEC FEBRUAR 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 79,20 95,70 2.178,01 █   

  Skupaj ure: 144,00 174,00 4.556,77 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █ v mesecu 
januarju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
januarju 2017. 

 Skupaj: 68     

 
MESEC MAREC 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 93,60 98,35 2.238,32 █   

  Skupaj ure: 165,60 174,00 4.623,57 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 24  109,24 █ Koordinatorstvo specializacij (ni podlage za izplačilo 
dodatka za mentorstvo). 

 Skupaj: 24     
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MESEC APRIL 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 115,20 139,20 3.168,01 █   

  Skupaj ure: 144,00 174,00 4.225,23 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu marcu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu marcu 
2017. 

 Skupaj: 26     

 
MESEC MAJ 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 136,80 143,73 3.271,11 █   

  Skupaj ure: 165,60 174,00 4.192,23 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu aprilu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu aprilu 
2017. 

 Skupaj: 26     

 
MESEC JUNIJ 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 129,60 142,37 3.240,16 █   

  Skupaj ure: 158,40 174,00 4.203,58 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu maju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu maju 2017. 

 Skupaj: 26     

 
MESEC JULIJ 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 79,20 91,15 2.074,46 █   

  Skupaj ure: 151,20 174,00 4.596,41 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu juniju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu juniju 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantu █v mesecu juniju 
2017. 

 Skupaj: 60     

 
MESEC AVGUST 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 100,80 105,92 2.410,60 █   

  Skupaj ure: 165,60 174,00 4.542,87 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 24  109,24 █ Koordinatorstvo specializacij (ni podlage za izplačilo 
dodatka za mentorstvo). 

C030 Dodatek za mentorstvo 24  109,24 █ Koordinatorstvo specializacij (ni podlage za izplačilo 
dodatka za mentorstvo). 

C030 Dodatek za mentorstvo 24  109,24 █ Koordinatorstvo specializacij (ni podlage za izplačilo 
dodatka za mentorstvo). 

C030 Dodatek za mentorstvo 24  109,24 █ Koordinatorstvo specializacij (ni podlage za izplačilo 
dodatka za mentorstvo). 

C030 Dodatek za mentorstvo 24  109,24 █ Koordinatorstvo specializacij (ni podlage za izplačilo 
dodatka za mentorstvo). 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu juliju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu juliju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 24  109,24 █ Koordinatorstvo specializacij (ni podlage za izplačilo 
dodatka za mentorstvo). 

 Skupaj: 170     

 
MESEC SEPTEMBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 122,40 140,85 3.205,56 █   

  Skupaj ure: 151,20 174,00 4.341,94 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu avgustu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu avgustu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
avgustu 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █  

 Skupaj: 94     
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MESEC OKTOBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 129,60 142,37 3.240,16 █   

  Skupaj ure: 158,40 174,00 4.262,14 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu septembru 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu septembru 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 14  63,72 █  

 Skupaj: 40     

 
MESEC NOVEMBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 76,80 75,93 1.589,06 █   

  Skupaj ure: 140,80 139,20 2.582,40 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantu █v mesecu 
oktobru 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantu █v mesecu oktobru 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu oktobru 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 24  109,24 █ Koordinatorstvo specializacij (ni podlage za izplačilo 
dodatka za mentorstvo). 

 Skupaj: 84     

 
MESEC DECEMBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 108,00 124,28 2.828,45 █   

  Skupaj ure: 151,20 174,00 4.420,98 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 26  118,35 █ Glavno mentorstvo specializantoma █in █v mesecu 
novembru 2017 
(2 specializanta x 13 ur). 

C030 Dodatek za mentorstvo 24  109,24 █ Koordinatorstvo specializacij (ni podlage za izplačilo 
dodatka za mentorstvo). 

 Skupaj: 50     

 
Inšpektorat za javni sektor je dne 15.11.2018 prejel poleg dokumentacije, še pojasnilo Onkološkega inštituta/17 (dokument je brez številke in datuma dokumenta ter brez navedbe 
imena in priimka ter podpisa pripravljavca pojasnila), iz katerega izhaja, da je zaradi nadomeščanja uslužbenke na bolniškem dopustu, prišlo do pozabljenih ur pri vnosu 
mentorskih ur za █, da je bilo na letnem nivoju (od januarja do decembra 2017) število mentorskih ur pravilno vneseno, kar je razvidno iz tabele, v kateri so prikazani seštevki 
mentorskih ur/neposredno mentorstvo+glavno mentorstvo+koordinatorstvo. 

 
Mesec v letu 

2017 
Vnos 

mentorskih ur za 
obračun plače 

Javljene ure 
mentorstva 

Januar 24 24 

Februar 68 92 

Marec 24 24 

April 26 50 

Maj 26 50 

Junij 26 50 

Julij 60 84 

Avgust 170 50 

September 94 84 

Oktober 40 50 

November 84 84 

December 50 50 

Skupaj: 692 692 
*Javni uslužbenki █k so bile pri plači za posamezni mesec v letu 2017 obračunane in izplačane ure mentorstva, ki so vnesene  v Tabeli pod rubriko »Vnos mentorskih ur za obračun 
plače«. 

 
Inšpektorat za javni sektor je dne 9.1.2019 prejel »novo« Tabelo (poleg pripomb generalne direktorice Onkološkega inštituta █ na osnutek zapisnika, ki jih je podala v dopisu, 
štev. 03-ZŠK-11/2019 z dne 9.1.2019). V Tabeli so za javno uslužbenko █dodani še »podrobnejši« podatki o mentorstvu za javljene ure.  

 
Mesec v letu 

2017 
Vnos 

mentorskih ur za 
obračun plače 

Javljene ure 
mentorstva 

 

Januar 24 24 Koordinatorstvo 24 ur 

Februar 68 92 Neposredno mentorstvo █34 ur █ 34 ur + Koordinatorstvo 24 ur 

Marec 24 24 Koordinator 24 ur 

April 26 50 Glavno mentorstvo █13 ur + █13 ur + Koordinatorstvo 24 ur 

Maj 26 50 Glavno mentorstvo █13 ur + █13 ur + Koordinatorstvo 24 ur 

Junij 26 50 Glavno mentorstvo █13 ur + █13 ur + Koordinatorstvo 24 ur 

Julij 60 84 Glavno mentorstvo █13 ur + █13 ur + Koordinatorstvo 24 ur + Neposredno mentorstvo █34 ur 

Avgust 170 50 Glavno mentorstvo █13 ur + █13 ur + Koordinatorstvo 24 ur 

September 94 84 Glavno mentorstvo █13 ur + █13 ur + Koordinatorstvo 24 ur + Neposredno mentorstvo █34 ur 

Oktober 40 50 Glavno mentorstvo █13 ur + █13 ur + Koordinatorstvo 24 ur 

November 84 84 Glavno mentorstvo █13 ur + █13 ur + Koordinatorstvo 24 ur + Neposredno mentorstvo █34 ur 

December 50 50 Glavno mentorstvo █13 ur + █13 ur + Koordinatorstvo 24 ur 
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Skupaj: 692 692  

  
Inšpektorat je 9.1.2019 prejel v zvezi z javno uslužbenko █še nove podatke,  ki jih je direktorica Onkološkega inštituta █prikazala v naslednji Tabeli: 
 

  
Mentorske ure 

 
Realne ure / plačilna lista 

 
Realne ure 

(Time&Space) 

Štev. preplačanih 
mentorskih ur (primerjava 
mentorske ure in realne 

ure iz plačilne liste) 

Štev. preplačanih 
mentorskih ur (primerjava 

mentorske ure in ure iz 
Time&Space) 

Plača za januar 2017  
(ure iz december 2016) 

24 122,40 127,50 0 0 

Plača za februar 2017 
(ure iz januar 2017) 

92 144,00 147,77 0 0 

Plača za marec 2017  
(ure iz februar 2017) 

24 79,20 85,52 0 0 

Plača za april 2017 
(ure iz marec 2017) 

50 93,60 102,70 0 0 

Plača za maj 2017  
(ure iz april 2017) 

50 115,20 126,48 0 0 

Plača za junij 2017  
(ure iz maj 2017) 

50 136,80 161,52 0 0 

Plača za julij 2017 
(ure iz junij 2017) 

84 129,60 132,82 0 0 

Plača za avgust 2017 
(ure iz julij 2017) 

50 79,20 68,23 0 0 

Plača za september 2017 
(ure iz avgust 2017) 

84 100,80 107,87 0 0 

Plača za oktober 2017 
(ure iz september 2017) 

50 122,40 139,32 0 0 

Plača za november 2017 
(ure iz oktober 2017) 

84 129,60 150,15 0 0 

Plača za december 2017 
(ure iz november 2017) 

50 144,00 157,45 0 0 

Skupaj: 692 1.396,80 1.507,33 0 0 

 

3.9.2. Ugotovitve inšpektorice 
 
Inšpektorica ugotavlja naslednje nepravilnosti pri obračunu in izplačilu dodatka za mentorstvo javni 
uslužbenki █: 
 
- da je bil javna uslužbenka █(z odločbo Zdravniške zbornice Slovenije, štev. 1101-198/2018/5 z dne 

23.3.2018) imenovana za koordinatorico specializacije iz onkologije z radioterapijo, 
- da javna uslužbenka █nobenim aktom ni bila imenovana za neposredno mentorico 

specializantom: █, █, █, █in █. 
 
Vse ostale ugotovitve v zvezi z glavnimi in neposrednimi mentorji, ki so zapisane pod Točko 3.1.2. (in 
se nanašajo na javno uslužbenko █) ter vse ostale ugotovitve v zvezi s koordinatorji specializacije, ki 
so zapisane pod Točko 3.6.2. (in se nanašajo na javnega uslužbenca █), veljajo tudi za javno 
uslužbenko █. 
 
3.9.3. Odrejeni ukrepi inšpektorice  
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju inšpektorica odreja 
generalni direktorici Onkološkega inštituta naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih 
nepravilnosti: 

 
- da naj javni uslužbenki █za opravljanje funkcije koordinatorice specializacije iz onkologije in 

radioterapije takoj/nemudoma preneha izplačevati dodatek za mentorstvo; 
- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo v skladu s 

36. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor (da naj bodo neposredni mentorji ustrezno 
imenovani, da naj se plačilo dodatka za mentorstvo mentorjem obračuna in izplača le na podlagi 
dejansko opravljenih mentorskih ur oziroma z normativom določenih mentorskih ur),  

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje plačo v skladu z zakonom in 
uredbo, ki ureja enotno metodologijo in obrazce za obračun plač v javnem sektorju (tako, da bo pri 
vrstah plačila dodatka za mentorstvo v plačilnih listah določen dejanski mesec obračunanega in 
izplačanega dodatka). 

 
 
 
 
 
3.10. Javni uslužbenec █ 
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3.10.1. Izplačilo dodatka za mentorstvo v letu 2017 
 
Javni uslužbenec je imel v letu 2017 (in sicer do 30.9.2017) veljavno pogodbo o zaposlitvi (štev. 02-
PZ-168/2007) oziroma aneks k pogodbi o zaposlitvi (z dne 21.1.2009) za opravljanje dela na 
delovnem mestu zdravnik specialist V/VI PPD 1 (šifra E018014), s katerim mu je bila določena 
osnovna plača v višini 57. plačnega razreda. Od 1.10.2017 dalje ima veljavno novo pogodbo o 
zaposlitvi (štev. 104-0584/2017/1 z dne 27.11.2017) za opravljanje dela na delovnem mestu višji 
zdravnik specialist PPD 1 (šifra E018023), v kateri mu je določena osnovna plača v višini 57. plačnega 
razreda. V obdobju od januarja do decembra 2017 je bila javnemu uslužbencu osnovna plača 
obračunana in izplačana v višini 57. plačnega razreda (nominalna vrednost plačnega razreda Z073 je 
3.960,02 EUR, zato znaša dodatek za 1 mentorsko uro 4,55 EUR bruto). 
 
Javni uslužbenec █je █(diplomo o specialističnem izpitu, štev. 131-36/84-88/131 z dne 27.12.1988, je 
izdal Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo v Ljubljani) in je █(potrdilo, štev. 036-06-
13/99 z dne 29.12.1999, je izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani). 
 
V letu 2017 je bil javni uslužbenec █glavni mentor naslednjim specializantom: 
 

Zap. 
štev. 

Ime in priimek specializanta/ke Obdobje/Čas kroženja Akt o imenovanju za glavnega mentorja 

1. █ 01.12.2016 do 31.12.2017  S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-40/2013-44 z dne 
1.5.2013) je bil █imenovan za glavnega mentorja specializantki █. 

 2. █ 01.04.2017 do 30.04.2017 S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-1362/2011/5 z dne 
13.3.2015) je bil █imenovan za glavnega mentorja specializantki █. 

 
V letu 2017 je bil javni uslužbenec █neposredni mentor naslednjim specializantom: 
 

Zap. 
štev. 

Ime in priimek specializanta/ke Obdobje/Čas kroženja Akt o imenovanju za neposrednega mentorja 

1. █ 01.12.2016 do 30.06.2017 Ni akta o imenovanju █za neposrednega mentorja specializantki █. 
S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-40/2013-44 z dne 
1.5.2013) pa je bil █imenovan za glavnega mentorja specializantki █. 

2. █ 01.12.2016 do 28.02.2017 Ni akta o imenovanju █za neposrednega mentorja specializantki █. 
S sklepom Zdravniške zbornice Slovenije (štev. 1101-1362/2011/5 z dne 
13.3.2015) pa je bil █imenovan za glavnega mentorja specializantki █ 

3. █ 01.03.2017 do 31.03.2017 Ni akta o imenovanju █za neposrednega mentorja specializantki █. 
 

4. █ 01.04.2017 do 30.04.2017 Ni akta o imenovanju █za neposrednega mentorja specializantki █. 
 

5. █ 01.06.2017 do 30.06.2017 
in 
01.10.2017 do 31.10.2017 

Ni akta o imenovanju █za neposrednega mentorja specializantki █. 

6. █ 01.09.2017 do 30.09.2017 Ni akta o imenovanju █za neposrednega mentorja specializantu █. 
 

 
Onkološki inštitut je za javnega uslužbenca █predložil naslednjo dokumentacijo: 
 
- evidenco prisotnosti na delu v obdobju od meseca januarja do decembra 2017,  
- obračune plače za mesece januar do december 2017,  
- evidenco neposrednih mentorjev specializantom za mesec december 2016 (računalniški izpis) ter 

od meseca januarja do decembra 2017 (ročni vpisi podatkov v Tabelo neposrednih mentorstev 
specializantom za posamezni mesec, z naslednjimi podatki: ime in priimek neposrednega 
mentorja, ime in priimek specializanta, datum/od-do),   

- seznam neposrednih mentorjev specializantom v mesecu decembru 2016 (z dne 27.1.2017), v 
mesecu januarju 2017 (z dne 28.2.2017), v mesecu februarju 2017 (z dne 30.3.2017), v mesecu 
marcu 2017 (z dne 25.4.2017), v mesecu aprilu 2017 (z dne 30.5.2017), v mesecu maju 2017 (z 
dne 3.7.2017), v mesecu juniju 2017 (z dne 27.7.2017), v mesecu juliju 2017 (z dne 31.8.2017), v 
mesecu avgustu 2017 (z dne 22.9.2017), v mesecu septembru 2017 (z dne 27.10.2017), v 
mesecu oktobru 2017 (z dne 29.11.2017), v mesecu novembru 2017 (z dne 4.1.2018), 

- seznam glavnih mentorjev specializantom v mesecu decembru 2016 (z dne 27.1.2017), v mesecu 
januarju 2017 (z dne 28.2.2017), v mesecu februarju 2017 (z dne 31.3.2017), v mesecu marcu 
2017 (z dne 25.4.2017), v mesecu aprilu 2017 (z dne 31.5.2017), v mesecu maju 2017 (z dne 
3.7.2017), v mesecu juniju 2017 (z dne 26.7.2017), v mesecu juliju 2017 (z dne 29.8.2017), v 
mesecu avgustu 2017 (z dne 22.9.2017), v mesecu septembru 2017 (z dne 26.10.2017), v 
mesecu oktobru 2017 (z dne 29.11.2017), v mesecu novembru 2017 (z dne 4.1.2018), 

- sklep Zdravniške zbornice Slovenije o imenovanju █za glavnega mentorja specializantki █(štev. 
1101-40/2013-44 z dne 1.5.2013) in razpored kroženja specializantke, 
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- sklep Zdravniške zbornice Slovenije o imenovanju █za glavnega mentorja specializantki █(štev. 
štev. 1101-1362/2011/5 z dne 13.3.2015) in razpored kroženja specializantke. 

 
Iz obračunov plače javnega uslužbenca █je razvidno, da mu je bil dodatek za mentorstvo obračunan 
in izplačan pri plači za: 
 
MESEC JANUAR 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 160,00 158,18 3.599,97 █  

  Skupaj ure: 176,00 174,00 4.030,03 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 26  118,35 █ Glavno mentorstvo specializantkama █in █v mesecu 
decembru 2016 (2 specializantki x 13 ur). 

C030 Dodatek za mentorstvo 68  309,52 █ Neposredno mentorstvo specializantkama █in █ v 
mesecu decembru 2016  
(2 specializantki x 34). 

 Skupaj: 94     

 
MESEC FEBRUAR 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 152,00 165,30 3.762,01 █   

  Skupaj ure: 160,00 174,00 4.007,87 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
januarju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
januarju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu januarju 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu januarju 
2017. 

 Skupaj: 94     

 
MESEC MAREC 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 136,00 128,62 2.927,22 █   

  Skupaj ure: 184,00 174,00 4.209,66 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
februarju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
februarju 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 26  118,35 █ Glavno mentorstvo specializantkama █in █v mesecu 
februarju 2017 (2 specializantki x 13 ur). 

 Skupaj: 94     

 
MESEC APRIL 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 128,00 139,20 3.168,01 █   

  Skupaj ure: 160,00 174,00 4.151,45 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
marcu 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu 
marcu 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu marcu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu marcu 
2017. 

 Skupaj: 94     

 
MESEC MAJ 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 128,00 121,05 2.754,94 █   

  Skupaj ure: 184,00 174,00 4.255,82 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu aprilu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu aprilu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu aprilu 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu aprilu 
2017. 

 Skupaj: 94     

 
MESEC JUNIJ 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 144,00 142,37 3.240,16 █   

  Skupaj ure: 176,00 174,00 4.137,12 █   
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C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu maju 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu maju 2017. 

 Skupaj: 47     

 
MESEC JULIJ 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 88,00 91,15 2.074,46 █   

  Skupaj ure: 176,00 174,00 4.320,52 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu juniju 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 17  77,38 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu juniju 
2017 (17 ur). 

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu juniju 
2017. 

 Skupaj: 64     

 
MESEC AVGUST 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 96,00 90,78 2.066,03 █   

  Skupaj ure: 184,00 174,00 4.358,74 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu juliju 2017. 

 Skupaj: 13     

 
MESEC SEPTEMBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 160,00 165,72 3.771,57 █   

  Skupaj ure: 168,00 174,00 3.988,67 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu avgustu 
2017. 

 Skupaj: 13     

 
MESEC OKTOBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 80,00 79,08 1.799,76 █   

  Skupaj ure: 176,00 174,00 4.288,56 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 34  154,76 █ Neposredno mentorstvo specializantu █v mesecu 
septembru 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu septembru 
2017. 

 Skupaj: 47     

 
MESEC NOVEMBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 0,00 0,00 0,00 0,00   

  Skupaj ure: 176,00 174,00 4.717,14 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 17  77,38 █ Neposredno mentorstvo specializantki ██ v mesecu 
oktobru 2017 (17 ur). 

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu oktobru 
2017. 

 Skupaj: 30     

 
MESEC DECEMBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 16,00 16,57 441,76 █   

  Skupaj ure: 168,00 174,00 4.638,58 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 13  59,17 █ Glavno mentorstvo specializantki █v mesecu novembru 
2017. 

 Skupaj: 13     

*Inšpektorica ugotavlja, da mentor █v mesecu novembru 2017 sploh ni bil prisoten na delu, dodatek za mentorstvo pa mu je bil obračunan in izplačan za 13 
ur. 

 

3.10.2. Ugotovitve inšpektorice 
 
Inšpektorica ugotavlja naslednje nepravilnosti pri obračunu in izplačilu dodatka za mentorstvo javnemu 
uslužbencu █: 
 
- da javni uslužbenec █z nobenim aktom ni bil imenovan za neposrednega mentorja 

specializantom: █, 
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- da mu je bil dodatek za mentorstvo za mesec november 2017 (izplačilo pri plači za mesec 
december 2017) obračunan in izplačan za 13 ur, čeprav v mesecu novembru 2017 sploh ni bil 
prisoten na delu). 

 
Vse ostale ugotovitve v zvezi z glavnimi in neposrednimi mentorji, ki so zapisane pod Točko 3.1.2. (in 
se nanašajo na javno uslužbenko █), veljajo tudi za javnega uslužbenca █(z dodatno ugotovitvijo, da 
je bil █dodatek za neposredno mentorstvo specializantki █v mesecu juniju 2017/izplačilo dodatka za 
mentorstvo pa je bilo opravljeno pri plači za mesec julij 2017 in dodatek za neposredno mentorstvo 
specializantki █v mesecu novembru 2017/izplačilo dodatka za mentorstvo pa je bilo opravljeno pri 
plači za mesec december 2017, izplačan za 17 ur in ne za 34 ur). 
 
3.10.3. Odrejeni ukrepi inšpektorice  
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju inšpektorica odreja 
generalni direktorici Onkološkega inštituta naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih 
nepravilnosti: 

 
- da naj v zvezi z nepravilnim obračunom in izplačilom dodatka za mentorstvo javnemu uslužbencu 

█(ki mu je bil izplačan pri plači za mesec december 2017) ustrezno ukrepa v skladu s 3.a členom 
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (in od javnega uslužbenca naj zahteva vračilo preveč 
izplačane plače/iz naslova dodatka za mentorstvo za 13 ur, saj v mesecu novembru 2017 sploh ni 
bil prisoten na delu, dodatek za mentorstvo za mesec november 2017 pa  mu je bil za 13 ur 
obračunan in izplačan pri plači za mesec december 2017),   

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo v skladu s 
36. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor (da naj bodo neposredni mentorji ustrezno 
imenovani, da naj se plačilo dodatka za mentorstvo mentorjem obračuna in izplača le na podlagi 
dejansko opravljenih mentorskih ur oziroma z normativom določenih mentorskih ur),  

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje plačo v skladu z zakonom in 
uredbo, ki ureja enotno metodologijo in obrazce za obračun plač v javnem sektorju (tako, da bo pri 
vrstah plačila dodatka za mentorstvo v plačilnih listah določen dejanski mesec obračunanega in 
izplačanega dodatka). 

 
 
4. Nadzor nad izplačilom dodatka za mentorstvo (C030) za zdravstvene delavce, sodelavce in 
druge delavce 
 
4.1. Javni uslužbenec █ 
 
4.1.1. Izplačilo dodatka za mentorstvo v letu 2017 
 
Javni uslužbenec je imel v letu 2017 sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela na delovnem 
mestu radiološki inženir I (šifra E047054). Z aneksom k pogodbi o zaposlitvi (štev. 02-A-64/2015 z dne 
22.4.2015) mu je bila (zaradi napredovanja v višji plačni razred z dnem 1.4.2015) določena višja 
osnovna plača v višini 36. plačnega razreda, ki mu je bila v obdobju od januarja do decembra 2017 
tudi obračunana in izplačana v višini 36. plačnega razreda (nominalna vrednost plačnega razreda 
Z073 je 1.737,79 EUR, zato znaša dodatek za 1 mentorsko uro 1,99 EUR bruto). 
 
Iz obračunov plače javnega uslužbenca je razvidno, da mu je bil dodatek za mentorstvo obračunan in 
izplačan pri plači za: 
 
MESEC JANUAR 

Onkološki inštitut je za javnega uslužbenca predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javnega uslužbenca █na delu v mesecu januarju 2017,  
- obračun plače javnega uslužbenca za mesec januar 2017,  
- seznam opravljenih mentorskih ur za pripravnico █(5 mentorskih ur, ki jih je █opravil v obdobju od 

1.8. do 12.8.2016, obračunane in izplačane pa so mu bile pri plači za mesec januar 2017), 
razpored »kroženja« pripravnice v obdobju od 14.3. do 29.10.2016 (z navedbo mentorjev in 
številom opravljenih ur, dokument je brez datuma in številke), list pripravništva in praktičnega 
usposabljanja █/poročilo mentorja o opravljenem programu pripravništva (z dne 10.10.2016, ki ga 
je pripravil mentor █), 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 13.1.2017 – 3 ure), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz Splošne bolnišnice Murska Sobota (štev. 
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1230-2016-008/02-PI-389/2016 z dne 14.12.2016) je razvidno, da je v času od 2.1.2017 do 
13.1.2017 opravljala pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico 
določena █, da drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili 
niti s posebnim aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da 
je bil njen mentor dne 13.1.2017 █, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 13.1.2017 – 3 ure), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz Splošne bolnišnice Murska Sobota (štev. 
1230-2016-009/02-PI-388/2016 z dne 14.12.2016) je razvidno, da je v času od 2.1.2017 do 
13.1.2017 opravljala pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico 
določena █, da drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili 
niti s posebnim aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da 
je bil njen mentor dne 13.1.2017 █, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentki █iz Zdravstvene fakultete Ljubljana/Erasmus v 
času od 9.1. do 27.1.2017 – 90 ur (iz pogodbe štev. 479/2016-RT/PU-Erasmus/02-PI-375/2016 z 
dne 15.11.2016, o izvajanju praktičnega usposabljanja/PU za študente v okviru Erasmusa na 
visokošolskem strokovnem/univerzitetnem študijskem programu Radiološka tehnologija I. stopnje 
za študijsko leto 2016/17 pa izhaja, da je šlo za praktično usposabljanje študentov), 

- predložen je bil tudi Program usposabljanja pripravnika inženirja radiološke tehnologije na oddelku 
za Radioterapijo Onkološkega inštituta Ljubljana (2 tedna), dokument je brez datuma, številke in 
podpisa.  

 
Iz obračuna plače za mesec januar 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu █izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 136,80 150,27 1.500,79 █   

  Skupaj ure: 158,40 174,00 1.763,83 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 3  5,99 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. 

C030 Dodatek za mentorstvo 3  5,99 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorja. 

C030 Dodatek za mentorstvo 90  179,77 █ Mentorstvo študentki █iz Zdravstvene fakultete 
Ljubljana/Erasmus (glede na določilo 36. člena 
Kolektivne pogodbe za javni sektor in glede na Razlago 
Kolektivne pogodbe za javni sektor/Uradni list RS, štev. 
48/09, ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo).   

C030 Dodatek za mentorstvo 5  9,99 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. Izplačilo dodatka za mentorstvo za nazaj (za 
leto 2016). 

 Skupaj: 101     

  
MESEC FEBRUAR 

Onkološki inštitut je za javnega uslužbenca predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javnega uslužbenca █na delu v mesecu februarju 2017,  
- obračun plače javnega uslužbenca za mesec februar 2017,  
- seznam opravljenih mentorskih ur za pripravništvo █(402 mentorski uri, ki jih je █opravil v obdobju 

od 16.5. do 15.12.2016, obračunane in izplačane pa so mu bile pri plači za mesec februar 2017), 
razpored »kroženja« pripravnice v obdobju od 17.5. do 15.12.2016 (z navedbo mentorjev in 
številom opravljenih ur, dokument je brez datuma in številke), list pripravništva in praktičnega 
usposabljanja █/poročilo mentorja o opravljenem programu pripravništva (z dne 13.12.2016, ki ga 
je pripravil mentor █), 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentki █ iz Zdravstvene fakultete Ljubljana/Erasmus v 
času od 20.2. do 24.2.2017 – 30 ur (po pogodbi štev. 479/2016-RT/PU-Erasmus/02-PI-375/2016 z 
dne 15.11.2016, o izvajanju praktičnega usposabljanja/PU za študente v okviru Erasmusa), 

- seznam opravljenih mentorskih ur za pripravništvo █(6 mentorskih ur, ki jih je █opravil v obdobju 
od 2.11.2016 do 10.2.2017, obračunane in izplačane pa so mu bile pri plači za mesec februar 
2017), razpored »kroženja« pripravnika v obdobju od 8.6.2016 do 10.2.2017 (z navedbo 
mentorjev in številom opravljenih ur, dokument je brez datuma in številke),  

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 7.2.2017 – 3 ure), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz Splošne bolnišnice Ptuj (štev. 02-PI-10/2017 
z dne 23.1.2017) je razvidno, da je v času od 30.1.2017 do 10.2.2017 opravljala pripravništvo na 
Onkološkem inštitutu, da ji je bila za klinično mentorico določena █, da drugi mentorji v pogodbi 
niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim aktom) in da je iz 
potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil njen mentor dne 7.2.2017 
█. 
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Iz obračuna plače za mesec februar 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu █izplačan 
dodatek za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 122,40 147,90 1.477,12 █   

  Skupaj ure: 144,00 174,00 1.793,19 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 3  5,99 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorja. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  11,98 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorja. 

C030 Dodatek za mentorstvo 30  59,92 █ Mentorstvo študentki █iz Zdravstvene fakultete 
Ljubljana/Erasmus (ni podlage za izplačilo dodatka za 
mentorstvo).   

C030 Dodatek za mentorstvo 402  802,89 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █ za 
glavnega mentorja (je pa iz Poročila mentorja o 
opravljenem programu pripravništva razvidno, da je 
poročilo izdelal mentor █). Izplačilo dodatka za 
mentorstvo za nazaj (za leto 2016). 

 Skupaj: 441     

  
MESEC MAREC 

Onkološki inštitut je za javnega uslužbenca predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javnega uslužbenca █na delu v mesecu marcu 2017,  
- obračun plače javnega uslužbenca za mesec marec 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentki █iz Zdravstvene fakultete Ljubljana/Erasmus v 

času od 6.3. do 10.3.2017 – 30 ur (po pogodbi štev. 479/2016-RT/PU-Erasmus/02-PI-375/2016 z 
dne 15.11.2016, o izvajanju praktičnega usposabljanja/PU za študente v okviru Erasmusa), 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentki █ iz Zdravstvene fakultete Ljubljana/Erasmus v 
času od 13.3. do 17.3.2017 – 30 ur (po pogodbi štev. 479/2016-RT/PU-Erasmus/02-PI-375/2016 z 
dne 15.11.2016, o izvajanju praktičnega usposabljanja/PU za študente v okviru Erasmusa), 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentki █iz Zdravstvene fakultete Ljubljana/Erasmus v 
času od 20.3. do 24.3.2017 – 30 ur (po pogodbi štev. 479/2016-RT/PU-Erasmus/02-PI-375/2016 z 
dne 15.11.2016, o izvajanju praktičnega usposabljanja/PU za študente v okviru Erasmusa). 

 
Iz obračuna plače za mesec marec 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu █izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 136,80 143,73 1.435,47 █   

  Skupaj ure: 165,60 174,00 1.920,09 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 30  59,92 █ Mentorstvo študentki █iz Zdravstvene fakultete 
Ljubljana/Erasmus (ni podlage za izplačilo dodatka za 
mentorstvo).   

C030 Dodatek za mentorstvo 30  59,92 █ Mentorstvo študentki █iz Zdravstvene fakultete 
Ljubljana/Erasmus (ni podlage za izplačilo dodatka za 
mentorstvo).   

C030 Dodatek za mentorstvo 30  59,92 █ Mentorstvo študentki █iz Zdravstvene fakultete 
Ljubljana/Erasmus (ni podlage za izplačilo dodatka za 
mentorstvo).   

 Skupaj: 90     

  
MESEC APRIL 

Onkološki inštitut je za javnega uslužbenca predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javnega uslužbenca █na delu v mesecu aprilu 2017,  
- obračun plače javnega uslužbenca za mesec april 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 14.4.2017 – 3 ure), iz pogodbe o 

izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz UKC Maribor (štev. 094-04/BM-917/02-PI-
58/2017 z dne 3.3.2017) je razvidno, da je v času od 3.4.2017 do 14.4.2017 opravljala 
pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico določena █, da drugi 
mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil njen 
mentor dne 14.4.2017 █, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentki █iz Zdravstvene fakultete Ljubljana v času od 
18.4. do 21.4.2017 – 16 ur (iz pogodbe štev. 384/2016-RT/PU/02-PI-374/2016 z dne 14.11.2016, 
o izvajanju praktičnega usposabljanja/PU študentov visokošolskega strokovnega/univerzitetnega 
študijskega programa Radiološka tehnologija I. stopnje za študijsko leto 2016/17 izhaja, da je šlo 
za praktično usposabljanje študentov, ki so ga v učnem zavodu/na Onkološkem inštitutu vodili 
strokovno usposobljeni delavci učnega zavoda-mentorji).  
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Iz obračuna plače za mesec april 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu █izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 115,20 139,20 1.390,23 █   

  Skupaj ure: 144,00 174,00 1.809,23 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 3  5,99 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorja. 

C030 Dodatek za mentorstvo 16  31,96 █ Mentorstvo študentki █iz Zdravstvene fakultete Ljubljana 
(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo).   

 Skupaj: 19     

 
MESEC MAJ 

Onkološki inštitut je za javnega uslužbenca predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javnega uslužbenca █na delu v mesecu maju 2017,  
- obračun plače javnega uslužbenca za mesec maj 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentu █iz Zdravstvene fakultete Ljubljana v času od 

15.5. do 26.5.2017 – 24 ur (18+6 ur po pogodbi štev. 384/2016-RT/PU/02-PI-374/2016 z dne 
14.11.2016, o izvajanju praktičnega usposabljanja/PU za študente), 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 30.5.2017 – 3 ure), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz Splošne bolnišnice Celje (štev. 02-PI-
110/2017 z dne 30.5.2017) je razvidno, da je v času od 22.5.2017 do 2.6.2017 opravljala 
pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za klinično mentorico določena █č, da drugi 
mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil njen 
mentor dne 30.5.2017 █, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 30.5.2017 – 3 ure), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz Splošne bolnišnice Celje (štev. 02-PI-
111/2017 z dne 26.5.2017) je razvidno, da je v času od 22.5.2017 do 2.6.2017 opravljala 
pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico določena █, da drugi 
mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil njen 
mentor dne 30.5.2017 █. 

 
Iz obračuna plače za mesec maj 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 136,80 143,73 1.435,47 █   

  Skupaj ure: 165,60 174,00 1.774,39 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 18  35,95 █ Mentorstvo študentu █iz Zdravstvene fakultete Ljubljana 
(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo).   

C030 Dodatek za mentorstvo 6  11,98 █ Mentorstvo študentu █iz Zdravstvene fakultete Ljubljana 
(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo). 

C030 Dodatek za mentorstvo 3  5,99 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. 

C030 Dodatek za mentorstvo 3  5,99 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorja. 

 Skupaj: 30     

 
MESEC JUNIJ 

Onkološki inštitut je za javnega uslužbenca predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javnega uslužbenca █na delu v mesecu juniju 2017,  
- obračun plače javnega uslužbenca za mesec junij 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentki █iz Zdravstvene fakultete Ljubljana v času od 

5.6. do 9.6.2017 – 12 ur (po pogodbi štev. 384/2016-RT/PU/02-PI-374/2016 z dne 14.11.2016, o 
izvajanju praktičnega usposabljanja/PU za študente). 

 
Iz obračuna plače za mesec junij 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu █izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 129,60 142,37 1.421,89 █   

  Skupaj ure: 158,40 174,00 1.781,21 █   
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C030 Dodatek za mentorstvo 12  23,97 █ Mentorstvo študentki █iz Zdravstvene fakultete Ljubljana 
(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo).   

 Skupaj: 12     

 
MESEC JULIJ 

Onkološki inštitut je za javnega uslužbenca predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javnega uslužbenca █na delu v mesecu juliju 2017,  
- obračun plače javnega uslužbenca za mesec julij 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravniku █dne 28.11.2016 – 6 ur, ki jih je █opravil v 

mesecu novembru 2016, obračunane in izplačane pa so mu bile pri plači za mesec julij 2017 (iz 
pogodbe o zaposlitvi štev. 02-PZ-374/2016 z dne 18.10.2016, izhaja, da je imel █na Onkološkem 
inštitutu sklenjeno delovno razmerje za določen čas 9 mesecev od 18.10.2016 dalje za opravljanje 
pripravništva na delovnem mestu radiološki inženir III-pripravnik), list pripravništva in praktičnega 
usposabljanja █/poročilo mentorice o opravljenem programu pripravništva (z dne 11.5.2017, ki ga 
je pripravila mentorica █), 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █dne 23.12.2016 – 6 ur, ki jih je █opravil v 
mesecu decembru 2016, obračunane in izplačane pa so bile pri plači za mesec julij 2017 (iz 
pogodbe o zaposlitvi štev. 02-PZ-393/2016 z dne 8.11.2016, izhaja, da je imela █na Onkološkem 
inštitutu sklenjeno delovno razmerje za določen čas 9 mesecev od 8.11.2016 dalje za opravljanje 
pripravništva na delovnem mestu radiološki inženir III-pripravnik), list pripravništva in praktičnega 
usposabljanja █/poročilo mentorice o opravljenem programu pripravništva (z dne 6.6.2017, ki ga 
je pripravila mentorica █). 

 
Iz obračuna plače za mesec julij 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 93,60 107,72 1.075,83 █   

  Skupaj ure: 151,20 174,00 1.812,86 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 6  11,98 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorja. Izplačilo dodatka za mentorstvo za nazaj (za 
leto 2016). 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  11,98 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorja. Izplačilo dodatka za mentorstvo za nazaj (za 
leto 2016). 

 Skupaj: 12     

 
MESEC AVGUST 

Onkološki inštitut je za javnega uslužbenca predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javnega uslužbenca █na delu v mesecu avgustu 2017,  
- obračun plače javnega uslužbenca za mesec avgust 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravniku █(dne 8.8.2017 – 3 ure), iz pogodbe o 

izvajanju dela programa pripravništva pripravnika █iz Zdravstvenega doma Ljubljana (štev. 1230-
1/2017-26/02-PI-169/2017 z dne 3.9.2017) je razvidno, da je v času od 31.7.2017 do 11.8.2017 
opravljal pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da mu je bila za klinično mentorico določena █, da 
drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil njegov 
mentor dne 8.8.2017 █. 

 
Iz obračuna plače za mesec avgust 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu █izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 144,00 151,30 1.511,08 █   

  Skupaj ure: 165,60 174,00 1.762,82 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 3  5,99 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorja. 

 Skupaj: 3     

 
 
MESEC SEPTEMBER 

Iz obračuna plače █za mesec september 2017 izhaja, da mu dodatek za mentorstvo ni bil izplačan. 
 
MESEC OKTOBER 
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Onkološki inštitut je za javnega uslužbenca predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javnega uslužbenca █na delu v mesecu oktobru 2017,  
- obračun plače javnega uslužbenca za mesec oktober 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 2.10.2017 – 3 ure), iz pogodbe o 

izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz Splošne bolnišnice Izola (štev. PKO-1173-
P/17/02-PI-186/2017 z dne 11.9.2017) je razvidno, da je v času od 25.9.2017 do 6.10.2017 
opravljala pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico določena █, da 
drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil njen 
mentor dne 2.10.2017 █, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 4.10.2017 – 3 ure), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz Splošne bolnišnice Izola (štev. PKO-1176-
P/17/02-PI-185/2017 z dne 11.9.2017) je razvidno, da je v času od 25.9.2017 do 6.10.2017 
opravljala pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico določena █, da 
drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil njen 
mentor dne 4.10.2017 █. 

 
Iz obračuna plače za mesec oktober 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu █izplačan 
dodatek za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 136,80 150,27 1.500,79 █   

  Skupaj ure: 158,40 174,00 1.758,84 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 3  5,99 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorja. 

C030 Dodatek za mentorstvo 3  5,99 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorja. 

 Skupaj: 6     

 
MESEC NOVEMBER 

Onkološki inštitut je za javnega uslužbenca predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javnega uslužbenca █na delu v mesecu novembru 2017,  
- obračun plače javnega uslužbenca za mesec november 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva skupini študentov/3 Zdravstvene fakultete 

Ljubljana/Klinične vaje dne 28.11.2017 – 3 ure (po pogodbi štev. 2451/2017-RT/PU, o izvajanju 
praktičnega usposabljanja študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa 
Radiološka tehnologija I. stopnje, redni in izredni študij za študijsko leto 2017/18. 

 
Iz obračuna plače za mesec november 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu █izplačan 
dodatek za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 129,60 142,37 1.421,89 █   

  Skupaj ure: 158,40 174,00 1.770,67 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 3  5,99 █ Mentorstvo študentom Zdravstvene fakultete Ljubljana 
(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo). 

 Skupaj: 3     

 
MESEC DECEMBER 

Onkološki inštitut je za javnega uslužbenca predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javnega uslužbenca █na delu v mesecu decembru 2017,  
- obračun plače javnega uslužbenca za mesec december 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva skupini študentov/10 Zdravstvene fakultete 

Ljubljana/Klinične vaje dne 11.12.2017 – 3 ure (po pogodbi štev. 2451/2017-RT/PU), 
- evidenco o opravljenih urah mentorstva skupini študentov/5 Zdravstvene fakultete 

Ljubljana/Klinične vaje dne 12.12.2017 – 3 ure (po pogodbi štev. 2451/2017-RT/PU). 
 
Iz obračuna plače za mesec december 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu █ izplačan 
dodatek za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 
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A010 Redno delo 129,60 149,15 1.489,61 █   

  Skupaj ure: 151,20 174,00 1.763,46 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 3  5,99 █ Mentorstvo študentom Zdravstvene fakultete Ljubljana 
(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo).  

C030 Dodatek za mentorstvo 3  5,99 █ Mentorstvo študentom Zdravstvene fakultete Ljubljana 
(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo).  

 Skupaj: 6     

 
4.1.2. Ugotovitve inšpektorice 
 
Inšpektorica ugotavlja naslednje nepravilnosti pri obračunu in izplačilu dodatka za mentorstvo javnemu 
uslužbencu █: 
 
- da mu je bil pri plači za mesec januar, februar, marec, april, maj, junij, november in december 

2017 obračunan in izplačan dodatek za mentorstvo za praktično usposabljanje študentov iz 
Zdravstvene fakultete iz Ljubljane in za klinične vaje skupine študentov Zdravstvene fakultete iz 
Ljubljane, kar pomeni, da mu je bil dodatek za mentorstvo obračunan in izplačan v nasprotju s 36. 
členom Kolektivne pogodbe za javni sektor in v nasprotju z Razlago Kolektivne pogodbe za javni 
sektor (Uradni list RS, štev. 48/09) – saj ni šlo za usposabljanje javnih uslužbencev, napotenih na 
usposabljanje na podlagi zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov in ni šlo 
za usposabljanje na podlagi programa usposabljanja (ampak je šlo za praktično usposabljanje 
študentov Zdravstvene fakultete Ljubljana, na podlagi sklenjene pogodbe med Zdravstveno 
fakulteto Ljubljana in Onkološkim inštitutom), 

- da za pripravnike, ki so imeli za čas opravljanja pripravništva sklenjeno redno delovno razmerje za 
določen čas na Onkološkem inštitutu, niso bili določeni/imenovani mentorji, da █z nobenim aktom 
ni bil določen/imenovan za mentorja pripravnikom: █in █(ki sta pripravništvo na Onkološkem 
inštitutu opravljala v letu 2016), ampak sta vodja organizacijske enote █in strokovni direktor █s 
svojim podpisom na obrazcu (poimenovanem kot »Dodatek za mentorstvo dijakom in študentom«, 
dokument pa je brez številke in brez datuma) zgolj potrdila število opravljenih ur mentorstva za 
posameznega mentorja/javnega uslužbenca. Iz tako izpolnjenih obrazcev izhaja, da je bil █mentor 
pripravniku █v mesecu novembru 2016 (6 ur dne 28.11.2016) in da je bil mentor pripravnici █ v 
mesecu decembru 2016 (6 ur dne 23.12.2016), iz obračuna plače za mesec julij 2017 pa izhaja, 
da mu je bil dodatek za mentorstvo za 12 ur obračunan in izplačan pri plači za mesec julij 2017 
(torej za nazaj, za opravljeno mentorstvo v mesecu novembru in decembru 2016), 

- da tudi ostalim pripravnikom, ki so imeli za čas opravljanja pripravništva sklenjeno redno delovno 
razmerje v drugih javnih zdravstvenih zavodih, pripravništvo pa so nekaj časa opravljali tudi na 
Onkološkem inštitutu, niso bili določeni/imenovani mentorji (ampak je bila v pogodbi o izvajanju 
dela programa pripravništva določena le glavna mentorica/oziroma klinična mentorica █, medtem 
ko so ostali/drugi mentorji in čas opravljanja pripravništva na Onkološkem inštitutu razvidni zgolj iz 
potrdila o opravljanju pripravništva iz radioterapije, ki jih je podpisala vodja organizacijske 
enote/radioloških inženirjev █). Iz predloženih potrdil o opravljenem pripravništvu je razvidno, da je 
bil █mentor naslednjim pripravnikom: █, █, █, █, █, █, █, █in █, 

- da je iz »Seznama opravljenih mentorskih ur za pripravništvo █, █in  █« razvidno, da jim je bil v 
letu 2016 mentor tudi █, da █z nobenim aktom ni bil določen/imenovan za mentorja █, █ in █ 
(čeprav iz Poročila mentorja o opravljenem programu pripravništva █izhaja, da je poročilo izdelal 
mentor █), da pa mu je bil pri plači za mesec januar 2017 obračunan in izplačan dodatek za 
mentorstvo pripravnici █za 5 ur (za mentorstvo v obdobju od 14.3. do 29.10.2016) ter da mu je bil 
pri plači za mesec februar 2017 obračunan in izplačan dodatek za mentorstvo pripravniku █za 6 
ur (za mentorstvo v obdobju od 2.11.2016 do 10.2.2017) in mentorstvo pripravnici █za 402 uri (za 
mentorstvo v obdobju od 17.5. do 15.12.2016) – torej za nazaj, 

- da je █za vodenje evidence o opravljenih urah mentorstva pripravnikom uporabljal/izpolnjeval 
napačni obrazec »Dodatek za mentorstvo dijakom in študentom«.  

 
4.1.3. Odrejeni ukrepi inšpektorice  
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju inšpektorica odreja 
generalni direktorici Onkološkega inštituta naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih 
nepravilnosti: 

 
- da naj javnemu uslužbencu █takoj preneha izplačevati dodatek za mentorstvo za praktično 

usposabljanje študentov, 
- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo v skladu s 

36. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor (da naj bodo mentorji ustrezno imenovani, da naj 
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se plačilo dodatka za mentorstvo mentorjem obračuna in izplača le na podlagi dejansko 
opravljenih mentorskih ur oziroma z normativom določenih mentorskih ur),  

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje plačo v skladu z zakonom in 
uredbo, ki ureja enotno metodologijo in obrazce za obračun plač v javnem sektorju (tako, da bo pri 
vrstah plačila dodatka za mentorstvo v plačilnih listah določen dejanski mesec obračunanega in 
izplačanega dodatka), 

- da naj za vodenje evidence o opravljenih urah mentorstva pripravnikom izdelajo/uporabijo nov 
obrazec, ki bo npr. poimenovan kot »Opravljene ure mentorstva pripravnikom v mesecu…«, z 
navedenim datumom dokumenta (in da za vodenje evidence o opravljenih urah mentorstva 
pripravnikom v prihodnje ne bodo več uporabljali obrazca »Dodatek za mentorstvo dijakom in 
študentom«). 

 
4.2. Javni uslužbenec █ 
 
4.2.1. Izplačilo dodatka za mentorstvo v letu 2017 
 
Javni uslužbenec je imel v letu 2017 sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela na delovnem 
mestu radiološki inženir svetovalec (šifra E047057). Z aneksom k pogodbi o zaposlitvi (štev. 02-A-
64/2015 z dne 22.4.2015) mu je bila (zaradi napredovanja v višji plačni razred z dnem 1.4.2015) 
določena višja osnovna plača v višini 41. plačnega razreda, ki mu je bila v obdobju od januarja do 
decembra tudi obračunana in izplačana v višini 41. plačnega razreda (nominalna vrednost plačnega 
razreda Z073 je 2.114,29 EUR, zato znaša dodatek za 1 mentorsko uro 2,43 EUR bruto). 
 
Iz obračunov plače javnega uslužbenca je razvidno, da mu je bil dodatek za mentorstvo obračunan in 
izplačan pri plači za: 
 
MESEC JANUAR 

Onkološki inštitut je za javnega uslužbenca predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javnega uslužbenca █na delu v mesecu januarju 2017,  
- obračun plače javnega uslužbenca za mesec januar 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentom iz Zdravstvene fakultete Ljubljana v času od 

19.1. do 27.1.2017 – 2 uri (po pogodbi štev. 05/2016-RT/KV z dne 31.8.2016, o izvajanju kliničnih 
vaj študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa Radiološke tehnologije I. 
stopnje/redni študij za študijsko leto 2016/17). 

 
Iz obračuna plače za mesec januar 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu █ izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 122,40 134,40 1.633,72 █   

  Skupaj ure: 158,40 174,00 2.147,47 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 2  4,86 █ Mentorstvo študentom iz Zdravstvene fakultete Ljubljana 
(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo).   

 Skupaj: 2     

  
MESEC FEBRUAR, MAREC, APRIL, MAJ, JUNIJ, JULIJ, AVGUST, SEPTEMBER IN OKTOBER   

Iz obračunov plače █za mesec februar, marec, april, maj, junij, julij, avgust, september in oktober 
2017 izhaja, da mu dodatek za mentorstvo ni bil izplačan. 
 
MESEC NOVEMBER 

Onkološki inštitut je za javnega uslužbenca predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javnega uslužbenca █na delu v mesecu novembru 2017,  
- obračun plače javnega uslužbenca za mesec november 2017,  
- izpolnjen obrazec/Dodatek za mentorstvo dijakom in študentom, iz katerega izhaja, da je bil 

mentor pripravniku █v obdobju od aprila do novembra 2017 – 574 ur, ki so mu bile obračunane in 
izplačane pri plači za mesec november 2017 (iz pogodbe o zaposlitvi štev. 02-PZ-134/2017 z dne 
13.4.2017, izhaja, da je imel █na Onkološkem inštitutu sklenjeno delovno razmerje za določen čas 
9 mesecev od 13.4.2017 dalje za opravljanje pripravništva na delovnem mestu radiološki inženir 
III-pripravnik), list pripravništva in praktičnega usposabljanja █/Poročilo mentorja o opravljenem 
programu pripravništva (z dne 20.11.2017, ki ga je pripravil mentor █). 
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Iz obračuna plače za mesec november 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu █ izplačan 
dodatek za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 129,60 142,37 1.729,95 █   

  Skupaj ure: 158,40 174,00 2.142,35 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 574  1.394,95 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █ za 
glavnega mentorja (je pa iz Poročila mentorja o 
opravljenem programu pripravništva razvidno, da je 
poročilo izdelal mentor █). Izplačilo dodatka za 
mentorstvo za nazaj (od aprila do novembra 2017). 

 Skupaj: 574     

 
MESEC DECEMBER 

Iz obračuna plače █za mesec december 2017 izhaja, da mu dodatek za mentorstvo ni bil izplačan. 
 
4.2.2. Ugotovitve inšpektorice 
 
Inšpektorica ugotavlja naslednje nepravilnosti pri obračunu in izplačilu dodatka za mentorstvo javnemu 
uslužbencu █: 
 
- da mu je bil pri plači za mesec januar 2017 obračunan in izplačan dodatek za mentorstvo za 

praktično usposabljanje študentov iz Zdravstvene fakultete Ljubljana, kar pomeni, da mu je bil 
dodatek za mentorstvo obračunan in izplačan v nasprotju s 36. členom Kolektivne pogodbe za 
javni sektor, 

- da █ni bil z nobenim aktom določen/imenovan za mentorja pripravniku █, ki je imel za čas 
opravljanja pripravništva sklenjeno redno delovno razmerje za določen čas na Onkološkem 
inštitutu (čeprav iz Poročila mentorja o opravljenem programu pripravništva █, z dne 20.11.2017 
izhaja, da je poročilo pripravil mentor █) in da sta vodja organizacijske enote Oddelka za 
nuklearno medicino █in strokovni direktor █s svojim podpisom na obrazcu »Dodatek za 
mentorstvo dijakom in študentom« (ki je brez številke in brez datuma) potrdila, da je █ opravil 574 
mentorskih ur (v obdobju od aprila do novembra 2017), 

- da je █za vodenje evidence o opravljenih urah mentorstva pripravnikom uporabljal/izpolnjeval 
napačen obrazec »Dodatek za mentorstvo dijakom in študentom«.  

 
4.2.3. Odrejeni ukrepi inšpektorice  
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju inšpektorica odreja 
generalni direktorici Onkološkega inštituta naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih 
nepravilnosti: 

 
- da naj javnemu uslužbencu █takoj preneha izplačevati dodatek za mentorstvo za praktično 

usposabljanje študentov, 
- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo v skladu s 

36. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor (da naj bodo mentorji ustrezno imenovani, da naj 
se plačilo dodatka za mentorstvo mentorjem obračuna in izplača le na podlagi dejansko 
opravljenih mentorskih ur oziroma z normativom določenih mentorskih ur),  

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje plačo v skladu z zakonom in 
uredbo, ki ureja enotno metodologijo in obrazce za obračun plač v javnem sektorju (tako, da bo pri 
vrstah plačila dodatka za mentorstvo v plačilnih listah določen dejanski mesec obračunanega in 
izplačanega dodatka), 

- da naj za vodenje evidence o opravljenih urah mentorstva pripravnikom izdelajo/uporabijo nov 
obrazec, ki bo npr. poimenovan kot »Opravljene ure mentorstva pripravnikom v mesecu…«, z 
navedenim datumom dokumenta (in da za vodenje evidence o opravljenih urah mentorstva 
pripravnikom v prihodnje ne bodo več uporabljali obrazca »Dodatek za mentorstvo dijakom in 
študentom«). 

 
 
 

4.3. Javna uslužbenka █ 
 
4.3.1. Izplačilo dodatka za mentorstvo v letu 2017 
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Javna uslužbenka je imela v letu 2017 sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela na 
delovnem mestu diplomirana medicinska sestra-delo s citostatiki (šifra E037008). Z aneksom k 
pogodbi o zaposlitvi (štev. 02-A-79/2016 z dne 11.4.2016) ji je bila (zaradi napredovanja v višji plačni 
razred z dnem 1.4.2016) določena višja osnovna plača v višini 42. plačnega razreda, ki ji je bila v 
obdobju od januarja do decembra 2017 tudi obračunana in izplačana v višini 42. plačnega razreda 
(nominalna vrednost plačnega razreda Z073 je 2.198,84 EUR, zato znaša dodatek za 1 mentorsko uro 
2,53 EUR bruto). 
 
Iz obračunov plače javne uslužbenke je razvidno, da ji je bil dodatek za mentorstvo obračunan in 
izplačan pri plači za: 
 
MESEC JANUAR 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu januarju 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec januar 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentom iz Zdravstvene fakultete Ljubljana od 3.1.2017 

do 20.1.2017 – 124 ur (iz pogodbe štev. 389/2016(PU)-02-PI-366/16 z dne 8.11.2016, o izvajanju 
praktičnega usposabljanja/PU študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa 
Zdravstvena nega I. stopnje, izredni študij za študijsko leto 2016/17 pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
izhaja, da je šlo za praktično usposabljanje študentov).  

 
Iz obračuna plače za mesec januar 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 168,00 166,08 2.098,75 █   

  Skupaj ure: 176,00 174,00 2.227,29 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 124  313,40 █ Mentorstvo študentom iz Zdravstvene fakultete Ljubljana 
(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo).   

 Skupaj: 124     

  
MESEC FEBRUAR 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu februarju 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec februar 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentom Fakultete za zdravstvo █Jesenice v času od 

20.2. do 28.2.2017 – 53 ur (po pogodbi štev. 02-PI-391/2016 z dne 13.12.2016, o sodelovanju pri 
izvajanju kliničnega usposabljanja študentov 2. letnika rednega študijskega programa prve stopnje 
Zdravstvena nega, v študijskem letu 2016/17), 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva novozaposleni █(dne 20.2. in 21.2.2017 – 14 ur), iz 
pogodbe o izvajanju programa izobraževanja novozaposlene █iz Zdravstvenega doma Ljubljana 
(štev. 2002-13/2017-7-02-PI-22/2017 z dne 13.2.2017) je razvidno, da je v času od 13.2.2017 do 
17.2.2017 kot udeleženka izobraževanja, opravljala del programa izobraževanja za 
novozaposlene na Onkološkem inštitutu, da je bila za pooblaščeno osebo za nemoteno izvajanje 
pogodbe na strani Onkološkega inštituta določena █, pomočnica strokovnega direktorja za 
področje zdravstvene nege/glavna medicinska sestra. Predložen je bil tudi »Program« za █ (z dne 
1.2.2017), ki ga je za čas »kroženja« na Onkološkem inštitutu od 13.2. do 17.2.2017 izdelala 
koordinatorka izobraževanja in raziskovanja v ZN █(med mentorji oziroma kontaktnimi osebami pa 
ni določena █, ampak so navedene druge osebe) – █pa z nobenim aktom ni bila 
določena/imenovana za njeno mentorico, ampak so vodja organizacijske enote █, pomočnica 
strokovnega direktorja za področje zdravstvene nege/glavna medicinska sestra █in strokovni 
direktor █s svojim podpisom na obrazcu »Dodatek za mentorstvo dijakom in študentom« (ki je 
brez številke in brez datuma) za █potrdili 14 ur mentorstva v obdobju od 20.2. do 21.2.2017, 

- predložen je bil tudi Program za izobraževanje za pridobitev specialnih znanj izvajalcev 
zdravstvene in babiške nege na področju zdravstvene nege bolnika pri sistemskem zdravljenju 
raka (dokument je brez datuma, številke in podpisa), iz dokumenta pa izhaja, da je izobraževanje 
vpisano v Nacionalni register specialnih znanj pri Zbornici zdravstvene in bolniške nege Slovenije. 

 
Iz obračuna plače za mesec februar 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 



ZAPISNIK O OPRAVLJENEM INŠPEKCIJSKEM NADZORU NA ONKOLOŠKEM INŠTITUTU LJUBLJANA  

 

 62 

A010 Redno delo 128,00 139,20 1.759,07 █   

  Skupaj ure: 160,00 174,00 2.311,00 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 53  133,95 █ Mentorstvo študentom Fakultete za zdravstvo Angele 
Boškin Jesenice (ni podlage za izplačilo dodatka za 
mentorstvo).   

C030 Dodatek za mentorstvo 14  35,38 █ Mentorstvo █, ni akta o imenovanju █za mentorico. 

 Skupaj: 67     

  
MESEC MAREC 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu marcu 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec marec 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentom Fakultete za zdravstvo Angele Boškin 

Jesenice v času od 1.3. do 30.3.2017 – 128 ur, 
- evidenco o opravljenih urah mentorstva novozaposleni █(dne 27.3. in 28.3.2017 – 14 ur), iz 

pogodbe o izvajanju programa izobraževanja novozaposlene █iz Zdravstvenega doma Ljubljana 
(štev. 2002-13/2017-11-02-PI-50/2017 z dne 17.2.2017) je razvidno, da je v času od 27.3.2017 do 
31.3.2017 kot udeleženka izobraževanja, opravljala del programa izobraževanja za 
novozaposlene na Onkološkem inštitutu. Predložen je bil tudi »Program« za █(z dne 6.3.2017), ki 
ga je za čas »kroženja« na Onkološkem inštitutu od 27.3. do 31.3.2017 izdelala koordinatorka 
izobraževanja in raziskovanja v ZN █(med mentorji oziroma kontaktnimi osebami pa ni določena 
█, ampak so navedene druge osebe) – █pa z nobenim aktom ni bila določena/imenovana za 
njeno mentorico, ampak so vodja organizacijske enote █, pomočnica strokovnega direktorja za 
področje zdravstvene nege/glavna medicinska sestra █in strokovni direktor █s svojim podpisom 
na obrazcu »Dodatek za mentorstvo dijakom in študentom« za █potrdili 14 ur mentorstva v 
obdobju od 27.3. do 28.3.2017. 

 
Iz obračuna plače za mesec marec 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 128,00 121,05 1.529,71 █   

  Skupaj ure: 184,00 174,00 2.325,55 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 128  323,51 █ Mentorstvo študentom Fakultete za zdravstvo Angele 
Boškin Jesenice (ni podlage za izplačilo dodatka za 
mentorstvo).   

C030 Dodatek za mentorstvo 14  35,38 █ Mentorstvo █, ni akta o imenovanju █za mentorico. 

 Skupaj: 142     

 
MESEC APRIL 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu aprilu 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec april 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentom Fakultete za zdravstvo Angele Boškin 

Jesenice v času od 3.4. do 14.4.2017 – 76 ur, 
- evidenco o opravljenih urah mentorstva novozaposleni █(dne 4.4. in 5.4.2017 – 14 ur), iz aneksa 

štev. 1 k pogodbi o izvajanju programa izobraževanja novozaposlene █iz Zdravstvenega doma 
Ljubljana (štev. 2002-13/2017-16-02-PI-21/2017 z dne 19.4.2017) je razvidno, da je v času od 
3.4.2017 do 7.4.2017 kot udeleženka izobraževanja, opravljala del programa izobraževanja za 
novozaposlene na Onkološkem inštitutu. Predložen je bil tudi »Program« za █(z dne 29.3.2017), 
ki ga je za čas »kroženja« na Onkološkem inštitutu od 3.4. do 7.4.2017 izdelala koordinatorka 
izobraževanja in raziskovanja v ZN █(med mentorji oziroma kontaktnimi osebami pa ni določena 
█, ampak so navedene druge osebe) – █pa z nobenim aktom ni bila določena/imenovana za 
njeno mentorico, ampak so vodja organizacijske enote █, pomočnica strokovnega direktorja za 
področje zdravstvene nege/glavna medicinska sestra █in strokovni direktor █s svojim podpisom 
na obrazcu »Dodatek za mentorstvo dijakom in študentom« za █potrdili 14 ur mentorstva v 
obdobju od 4.4. do 5.4.2017. 

 
Iz obračuna plače za mesec april 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 152,00 165,30 2.088,90 █   

  Skupaj ure: 160,00 174,00 2.229,14 █   
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C030 Dodatek za mentorstvo 76  192,08 █ Mentorstvo študentom Fakultete za zdravstvo Angele 
Boškin Jesenice (ni podlage za izplačilo dodatka za 
mentorstvo).   

C030 Dodatek za mentorstvo 14  35,38 █ Mentorstvo █, ni akta o imenovanju za mentorico. 

 Skupaj: 90     

 
MESEC MAJ 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu maju 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec maj 2017, 
- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentom Fakultete za zdravstvo Angele Boškin 

Jesenice v času od 9.5. do 12.5.2017 – 36 ur, 
- evidenco o opravljenih urah mentorstva udeleženki usposabljanja █(dne 29.3. in 31.3.2017 – 16 

ur), iz pogodbe o izobraževanju za pridobitev specialnih znanj zdravstvene nege bolnika pri 
sistemskem zdravljenju raka udeleženke na usposabljanju █iz Splošne bolnišnice Novo mesto 
(štev. 02-PI-108/2017 z dne 24.5.2017) je razvidno, da je v času od 29.5. do 13.10.2017 kot 
udeleženka usposabljala za zdravstveno nego bolnikov na sistemskem zdravljenju, po skrajšanem 
programu namenjenemu izkušenim medicinskim sestram. Predložen je bil tudi »Program« za █(z 
dne 10.5.2017), ki ga je za čas »kroženja« na Onkološkem inštitutu od 29.5 do 13.10.2017 
izdelala █(med mentorji oziroma kontaktnimi osebami pa ni določena █, ampak so navedene 
druge osebe) – █pa z nobenim aktom ni bila določena/imenovana za njeno mentorico, ampak so 
vodja organizacijske enote █, pomočnica strokovnega direktorja za področje zdravstvene 
nege/glavna medicinska sestra Gordana Lokajner in strokovni direktor █s svojim podpisom na 
obrazcu »Dodatek za mentorstvo dijakom in študentom« za █potrdili 16 ur mentorstva v obdobju 
od 29.5. do 31.5.2017. 

 
Iz obračuna plače za mesec maj 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 128,00 121,05 1.529,71 █   

  Skupaj ure: 184,00 174,00 2.343,18 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 36  90,99 █ Mentorstvo študentom Fakultete za zdravstvo Angele 
Boškin Jesenice (ni podlage za izplačilo dodatka za 
mentorstvo).   

C030 Dodatek za mentorstvo 16  40,44 █ Mentorstvo █, ni akta o imenovanju za mentorico. 

 Skupaj: 52     

 
MESEC JUNIJ 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu juniju 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec junij 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentom Fakultete za zdravstvo Angele Boškin 

Jesenice v času od 5.6. do 16.6.2017 – 72 ur, 
- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentom iz Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto 

v času od 19.6. do 30.6.2017 – 70 ur (iz pogodbe štev. 02-PI-313/2016 z dne 27.9.2016, o 
izvajanju kliničnega usposabljanja študentov Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto za 
študijsko leto 2016/17 pa izhaja, da je šlo za klinično usposabljanje študentov), 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva novozaposleni █(dne 12.6. in 13.6.2017 – 14 ur), iz 
pogodbe o izvajanju programa izobraževanja novozaposlene █iz Zdravstvenega doma Ljubljana 
(štev. 2002-13/2017-28-02-PI-116/2017 z dne 12.6.2017) je razvidno, da je v času od 12.6.2017 
do 16.6.2017 kot udeleženka izobraževanja, opravljala del programa izobraževanja za 
novozaposlene na Onkološkem inštitutu. Predložen je bil tudi »Program« za █(z dne 29.5.2017), 
ki ga je za čas »kroženja« na Onkološkem inštitutu od 12.6. do 16.6.2017 izdelala koordinatorka 
izobraževanja in raziskovanja v ZN █(med mentorji oziroma kontaktnimi osebami pa ni določena 
█, ampak so navedene druge osebe) – █pa z nobenim aktom ni bila določena/imenovana za 
njeno mentorico,ampak so vodja organizacijske enote █, pomočnica strokovnega direktorja za 
področje zdravstvene nege/glavna medicinska sestra █in strokovni direktor █s svojim podpisom 
na obrazcu »Dodatek za mentorstvo dijakom in študentom« za █ potrdili 14 ur mentorstva v 
obdobju od 12.6. do 13.6.2017, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva novozaposleni █(dne 5.6. in 6.6.2017 – 14 ur), iz pogodbe 
o izvajanju programa izobraževanja novozaposlene █iz Zdravstvenega doma Ljubljana (štev. 
2002-13/2017-27-02-PI-115/2017 z dne 12.6.2017) je razvidno, da je v času od 5.6.2017 do 



ZAPISNIK O OPRAVLJENEM INŠPEKCIJSKEM NADZORU NA ONKOLOŠKEM INŠTITUTU LJUBLJANA  

 

 64 

9.6.2017 kot udeleženka izobraževanja, opravljala del programa izobraževanja za novozaposlene 
na Onkološkem inštitutu. Predložen je bil tudi »Program« za █(z dne 29.5.2017), ki ga je za čas 
»kroženja« na Onkološkem inštitutu od 5.6. do 9.6.2017 izdelala koordinatorka izobraževanja in 
raziskovanja v ZN █(med mentorji oziroma kontaktnimi osebami pa ni določena █, ampak so 
navedene druge osebe) – █pa z nobenim aktom ni bila določena/imenovana za njeno mentorico, 
ampak so vodja organizacijske enote █, pomočnica strokovnega direktorja za področje 
zdravstvene nege/glavna medicinska sestra █in strokovni direktor █s svojim podpisom na obrazcu 
»Dodatek za mentorstvo dijakom in študentom« za █potrdili 14 ur mentorstva v obdobju od 5.6. do 
6.6.2017, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva udeleženki usposabljanja █iz Splošne bolnišnice Novo 
mesto (dne 1.6. in 2.6.2017 – 16 ur), █pa z nobenim aktom ni bila določena/imenovana za njeno 
mentorico, ampak so vodja organizacijske enote █, pomočnica strokovnega direktorja za področje 
zdravstvene nege/glavna medicinska sestra █in strokovni direktor █s svojim podpisom na obrazcu 
»Dodatek za mentorstvo dijakom in študentom« za █potrdili 16 ur mentorstva v obdobju od 1.6. do 
2.6.2017. 

 
Iz obračuna plače za mesec junij 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. Ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 168,00 166,08 2.098,75 █   

  Skupaj ure: 176,00 174,00 2.216,05 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 72  181,97 █ Mentorstvo študentom Fakultete za zdravstvo Angele 
Boškin Jesenice (ni podlage za izplačilo dodatka za 
mentorstvo).   

C030 Dodatek za mentorstvo 70  176,92 █ Mentorstvo študentom iz Fakultete za zdravstvene vede 
Novo mesto (ni podlage za izplačilo dodatka za 
mentorstvo).   

C030 Dodatek za mentorstvo 14  35,38 █ Mentorstvo █, ni akta o imenovanju za mentorico. 

C030 Dodatek za mentorstvo 16  35,38 █ Mentorstvo █, ni akta o imenovanju za mentorico. 

C030 Dodatek za mentorstvo 16  40,44 █ Mentorstvo █, ni akta o imenovanju za mentorico. 

 Skupaj: 186     

 
MESEC JULIJ 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu juliju 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec julij 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentom iz Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto 

v času od 3.7. do 7.7.2017 – 40 ur (po pogodbi štev. 02-PI-313/2016 z dne 27.9.2016, o izvajanju 
kliničnega usposabljanja študentov Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto za študijsko leto 
2016/17). 

 
Iz obračuna plače za mesec julij 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 48,00 49,72 628,31 █   

  Skupaj ure: 176,00 174,00 2.711,24 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 40 101,10 63,11  Mentorstvo študentom iz Fakultete za zdravstvene vede 
Novo mesto (ni podlage za izplačilo dodatka za 
mentorstvo).   

 Skupaj: 40     

 
MESEC AVGUST 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu avgustu 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec avgust 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentom iz Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto 

v času od 1.8. do 24.8.2017 – 119 ur (po pogodbi štev. 02-PI-313/2016 z dne 27.9.2016, o 
izvajanju kliničnega usposabljanja študentov Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto za 
študijsko leto 2016/17). 

 



ZAPISNIK O OPRAVLJENEM INŠPEKCIJSKEM NADZORU NA ONKOLOŠKEM INŠTITUTU LJUBLJANA  

 

 65 

Iz obračuna plače za mesec avgust 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 176,00 166,43 2.103,18 █   

  Skupaj ure: 184,00 174,00 2.214,00 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 119  300,76 █ Mentorstvo študentom iz Fakultete za zdravstvene vede 
Novo mesto (ni podlage za izplačilo dodatka za 
mentorstvo).   

 Skupaj: 119     

 
MESEC SEPTEMBER 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu septembru 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec september 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentom iz Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto 

v času od 4.9. do 22.9.2017 – 105 ur (po pogodbi štev. 02-PI-313/2016 z dne 27.9.2016, o 
izvajanju kliničnega usposabljanja študentov Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto za 
študijsko leto 2016/17). 

 
Iz obračuna plače za mesec september 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 160,00 165,72 2.094,20 █   

  Skupaj ure: 168,00 174,00 2.225,27 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 105  265,38 █ Mentorstvo študentom iz Fakultete za zdravstvene vede 
Novo mesto (ni podlage za izplačilo dodatka za 
mentorstvo).   

 Skupaj: 105     

 
MESEC OKTOBER 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu oktobru 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec oktober 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentom Zdravstvene fakultete Ljubljana v času od 

9.10. do 13.10.2017 – 33 ur ter v času od 23.10. do 27.10.2017 – 33 ur (skupaj 66 ur po pogodbi  
štev. 02-PI-214/2017 in 02-PI-215/2017, o izvajanju praktičnega usposabljanja/PU študentov  za 
študijsko leto 2016/17). 

 
Iz obračuna plače za mesec oktober 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 128,00 126,55 1.599,21 █   

  Skupaj ure: 176,00 174,00 2.340,69 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 33  83,40 █ Mentorstvo študentom iz Zdravstvene fakultete Ljubljana 
(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo).   

C030 Dodatek za mentorstvo 33  83,40 █ Mentorstvo študentom iz Zdravstvene fakultete Ljubljana 
(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo).   

 Skupaj: 66     

 
MESEC NOVEMBER 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu novembru 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec november 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentom Zdravstvene fakultete Ljubljana v času od 

6.11. do 10.11.2017 – 37 ur ter v času od 13.11. do 30.11.2017 – 95 ur (skupaj 132 ur po pogodbi  
štev. 02-PI-214/2017-2196/2017-ZN-PU z dne 4.10.2017 in štev. 02-PI-215/2017-2197/2017-ZN-
PU z dne 4.10.2017, o izvajanju praktičnega usposabljanja/PU študentov  za študijsko leto 
2017/18), 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva novozaposleni █(dne 6.11. in 7.11.2017 – 14 ur), iz 
pogodbe o izvajanju programa izobraževanja novozaposlene █iz Zdravstvenega doma Ljubljana 
(štev. 2002-13/2017-41-02-PI-213/2018) je razvidno, da je v času od 6.11.2017 do 10.11.2017 kot 
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udeleženka izobraževanja, opravljala del programa izobraževanja za novozaposlene na 
Onkološkem inštitutu. Predložen je bil tudi »Program« za █(z dne 10.10.2017), ki ga je za čas 
»kroženja« na Onkološkem inštitutu od 6.11. do 10.11.2017 izdelala koordinatorka izobraževanja 
in raziskovanja v ZN █(med mentorji oziroma kontaktnimi osebami pa ni določena █, ampak so 
navedene druge osebe) – █pa z nobenim aktom ni bila določena/imenovana za njeno mentorico, 
ampak so vodja organizacijske enote █, pomočnica strokovnega direktorja za področje 
zdravstvene nege/glavna medicinska sestra █in strokovni direktor █s svojim podpisom na obrazcu 
»Dodatek za mentorstvo dijakom in študentom« za █potrdili 14 ur mentorstva v obdobju od 6.11. 
do 7.11.2017. 

 
Iz obračuna plače za mesec november 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 176,00 174,00 2.198,84 █   

  Skupaj ure: 176,00 174,00 2.198,84 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 95  240,10 █ Mentorstvo študentom iz Zdravstvene fakultete Ljubljana 
(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo).   

C030 Dodatek za mentorstvo 37  93,51 █ Mentorstvo študentom iz Zdravstvene fakultete Ljubljana 
(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo).   

C030 Dodatek za mentorstvo 14  35,38 █ Mentorstvo █, ni akta o imenovanju za mentorico. 

 Skupaj: 146     

 
MESEC DECEMBER 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu decembru 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec december 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentom Zdravstvene fakultete Ljubljana v času od 

1.12. do 22.12.2017 – 115 ur (po pogodbi  štev. 02-PI-214/2017-2196/2017-ZN-PU z dne 
4.10.2017, o izvajanju praktičnega usposabljanja/PU študentov  za študijsko leto 2017/18). 

 
Iz obračuna plače za mesec december 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 144,00 149,15 1.884,81 █   

  Skupaj ure: 176,00 174,00 2.287,88 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 115  290,65 █ Mentorstvo študentom iz Zdravstvene fakultete Ljubljana 
(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo).   

 Skupaj: 115     

 
4.3.2. Ugotovitve inšpektorice 
 
Inšpektorica ugotavlja naslednje nepravilnosti pri obračunu in izplačilu dodatka za mentorstvo javni 
uslužbenki █: 
 
- da ji je bil pri plači za mesec januar, oktober, november in december 2017 obračunan in izplačan 

dodatek za mentorstvo za praktično usposabljanje študentov iz Zdravstvene fakultete Ljubljana, 
kar je v nasprotju s 36. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor,  

- da ji je bil pri plači za mesec februar, marec, april, maj in junij 2017 obračunan in izplačan dodatek 
za mentorstvo za praktično usposabljanje študentov iz Fakultete za zdravstvo Angele Boškin 
Jesenice, kar je v nasprotju s 36. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor,  

- da ji je bil pri plači za mesec junij, julij, avgust in september 2017 obračunan in izplačan dodatek 
za mentorstvo za praktično usposabljanje študentov iz Fakultete za zdravstvene vede Novo 
mesto, kar je v nasprotju s 36. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor, 

- da ji je bil pri plači za mesec februar, marec, april, junij in november 2017 obračunan in izplačan 
dodatek za mentorstvo javnim uslužbenkam iz drugih zdravstvenih zavodov (ki so bile na 
usposabljanju na Onkološkem inštitutu): █, čeprav █z nobenim aktom ni bila imenovana za 
njihovo mentorico, 

- da je █za vodenje evidence o opravljenih urah mentorstva pripravnikom uporabljala/izpolnjevala 
napačni obrazec »Dodatek za mentorstvo dijakom in študentom«.  
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4.3.3. Odrejeni ukrepi inšpektorice  
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju inšpektorica odreja 
generalni direktorici Onkološkega inštituta naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih 
nepravilnosti: 

 
- da naj javni uslužbenki █takoj preneha izplačevati dodatek za mentorstvo za praktično 

usposabljanje študentov, 
- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo v skladu s 

36. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor (da naj bodo mentorji ustrezno imenovani, da naj 
se plačilo dodatka za mentorstvo mentorjem obračuna in izplača le na podlagi dejansko 
opravljenih mentorskih ur oziroma z normativom določenih mentorskih ur),  

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje plačo v skladu z zakonom in 
uredbo, ki ureja enotno metodologijo in obrazce za obračun plač v javnem sektorju (tako, da bo pri 
vrstah plačila dodatka za mentorstvo v plačilnih listah določen dejanski mesec obračunanega in 
izplačanega dodatka), 

- da naj za vodenje evidence o opravljenih urah mentorstva pripravnikom izdelajo/uporabijo nov 
obrazec, ki bo npr. poimenovan kot »Opravljene ure mentorstva pripravnikom v mesecu…«, z 
navedenim datumom dokumenta (in da za vodenje evidence o opravljenih urah mentorstva 
pripravnikom v prihodnje ne bodo več uporabljali obrazca »Dodatek za mentorstvo dijakom in 
študentom«). 

 
4.4. Javna uslužbenka █ 
 
4.4.1. Izplačilo dodatka za mentorstvo v letu 2017 
 
Javna uslužbenka je imela v letu 2017 sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela na 
delovnem mestu radiološki inženir I (šifra E047054). Z aneksom k pogodbi o zaposlitvi (štev. 02-A-
79/2016 z dne 13.4.2016) ji je bila (zaradi napredovanja v višji plačni razred z dnem 1.4.2016) 
določena višja osnovna plača v višini 40. plačnega razreda, ki ji je bila v obdobju od januarja do 
decembra 2017 tudi obračunana in izplačana v višini 40. plačnega razreda (nominalna vrednost 
plačnega razreda Z073 je 2.032,98 EUR, zato znaša dodatek za 1 mentorsko uro 2,34 EUR bruto). 
 
Iz obračunov plače javne uslužbenke je razvidno, da ji je bil dodatek za mentorstvo obračunan in 
izplačan pri plači za: 
 
MESEC JANUAR 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu januarju 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec januar 2017,  
- seznam opravljenih mentorskih ur za pripravnika █(20 mentorskih ur, ki jih je █opravila v obdobju 

od 16.5. do 3.6.2016, obračunane in izplačane pa so ji bile pri plači za mesec januar 2017), 
- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravniku █(dne 27.12.2016 – 6 ur), iz pogodbe o 

izvajanju dela programa pripravništva pripravnika █iz Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca 
Maribor (štev. 02/022/03/4/113/16/02-PI-386/2016 z dne 14.12.2016) je razvidno, da je v času od 
27.12.2016 do 6.1.2017 opravljal pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da mu je bila za glavno 
mentorico določena █, da drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani 
pa niso bili niti s posebnim aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije 
razvidno, da je bila njegova mentorica dne 27.12.2016 █, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravniku █(dne 14.12.2016 – 6 ur), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnika █iz Zdravstvenega doma Ljubljana (štev. 1230-
1-34/2016/02-PI-354/2016 z dne 11.11.2016) je razvidno, da je v času od 1.12.2016 do 
23.12.2016 opravljal pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da mu je bila za glavno mentorico 
določena █, da drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili 
niti s posebnim aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da 
je bila njegova mentorica dne 14.12.2016 █, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentki █iz Zdravstvene fakultete Ljubljana/Erasmus v 
času od 9.1. do 27.1.2017 – 90 ur (po pogodbi štev. 479/2016-RT/PU-Erasmus/02-PI-375/2016 z 
dne 15.11.2016, o izvajanju praktičnega usposabljanja/PU za študente v okviru Erasmusa), 

- predložen je bil tudi Program usposabljanja pripravnika inženirja radiološke tehnologije na oddelku 
za Radioterapijo Onkološkega inštituta Ljubljana (2 tedna), dokument je brez datuma, številke in 
podpisa.  
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Iz obračuna plače za mesec januar 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 122,40 134,45 1.570,89 █   

  Skupaj ure: 158,40 174,00 2.065,27 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 6  14,02 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorico. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  14,02 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █za 
mentorico. 

C030 Dodatek za mentorstvo 90  210,31 █ Mentorstvo študentki █iz Zdravstvene fakultete 
Ljubljana/Erasmus (ni podlage za izplačilo dodatka za 
mentorstvo).   

C030 Dodatek za mentorstvo 20  46,74 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █za 
mentorico, obstaja le razpored »kroženja« pripravnika v 
obdobju od 14.3. do 29.10.2016 (z navedbo mentorjev in 
številom opravljenih ur), brez datuma in številke 
dokumenta. Izplačilo dodatka za mentorstvo za nazaj (za 
leto 2016). 

 Skupaj: 122     

  
MESEC FEBRUAR 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu februarju 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec februar 2017,  
- seznam opravljenih mentorskih ur za pripravništvo █(24 mentorski uri, ki jih je █opravila v obdobju 

od 11.10. do 14.10.2016, obračunane in izplačane pa so ji bile pri plači za mesec februar 2017), 
razpored »kroženja« pripravnika v obdobju od 8.1. do 23.1.2016 (z navedbo mentorjev in številom 
opravljenih ur, dokument je brez datuma in številke), list pripravništva in praktičnega usposabljanja 
█/poročilo mentorice o opravljenem programu pripravništva (z dne 10.1.2017, ki ga je pripravila 
mentorica █), 

- seznam opravljenih mentorskih ur za pripravništvo █(6 mentorskih ur, ki jih je █opravila v obdobju 
od 15.9. do 28.10.2016, obračunane in izplačane pa so ji bile pri plači za mesec februar 2017), 
razpored »kroženja« pripravnika v obdobju od 16.5. do 14.12.2016 (z navedbo mentorjev in 
številom opravljenih ur, dokument je brez datuma in številke), list pripravništva in praktičnega 
usposabljanja █/poročilo mentorja o opravljenem programu pripravništva (z dne 13.12.2016, ki ga 
je pripravil mentor █), 

- seznam opravljenih mentorskih ur za pripravništvo █(6 mentorskih ur, ki jih je █opravila 
1.12.2016, obračunane in izplačane pa so ji bile pri plači za mesec februar 2017), razpored 
»kroženja« pripravnice v obdobju od 19.5. do 9.12.2016 (z navedbo mentorjev in številom 
opravljenih ur, dokument je brez datuma in številke), list pripravništva in praktičnega usposabljanja 
█/poročilo mentorja o opravljenem programu pripravništva (z dne 12.12.2016, ki ga je pripravil 
mentor █), 

- seznam opravljenih mentorskih ur za pripravništvo █(24 mentorskih ur, ki jih je █opravila v 
obdobju od 3.10. do 7.10.2016, obračunane in izplačane pa so ji bile pri plači za mesec februar 
2017), razpored »kroženja« pripravnika v obdobju od 6.1.2016 do 11.1.2017 (z navedbo 
mentorjev in številom opravljenih ur, dokument je brez datuma in številke), list pripravništva in 
praktičnega usposabljanja █/poročilo mentorja o opravljenem programu pripravništva (z dne 
10.1.2017, ki ga je pripravil mentor █), 

- seznam opravljenih mentorskih ur za pripravništvo █(3 mentorske ure, ki jih je █opravila 
24.11.2016, obračunane in izplačane pa so ji bile pri plači za mesec februar 2017), razpored 
»kroženja« pripravnice v obdobju od 9.5. do 15.12.2016 (z navedbo mentorjev in številom 
opravljenih ur, dokument je brez datuma in številke), list pripravništva in praktičnega usposabljanja 
█/poročilo mentorice o opravljenem programu pripravništva (z dne 15.12.2016, ki ga je pripravila 
mentorica █), 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 15.2.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz UKC Maribor (štev. 094-04/BM-659/02-PI-
17/2017 z dne 9.2.2017) je razvidno, da je v času od 13.2.2017 do 24.2.2017 opravljala 
pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico določena █, da drugi 
mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bila njena 
mentorica dne 15.2.2017 █, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentki █iz Zdravstvene fakultete Ljubljana/Erasmus v 
času od 20.1. do 24.2.2017 – 30 ur (po pogodbi štev. 479/2016-RT/PU-Erasmus/02-PI-375/2016 z 
dne 15.11.2016, o izvajanju praktičnega usposabljanja/PU za študente v okviru Erasmusa). 



ZAPISNIK O OPRAVLJENEM INŠPEKCIJSKEM NADZORU NA ONKOLOŠKEM INŠTITUTU LJUBLJANA  

 

 69 

 
Iz obračuna plače za mesec februar 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 100,80 121,80 1.423,09 █   

  Skupaj ure: 144,00 174,00 2.152,85 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 24  56,08 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █za 
mentorico. Izplačilo dodatka za mentorstvo za nazaj (za 
leto 2016). 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  14,02 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █za 
mentorico. Izplačilo dodatka za mentorstvo za nazaj (za 
leto 2016). 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  14,02 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorico. Izplačilo dodatka za mentorstvo za nazaj (za 
leto 2016). 

C030 Dodatek za mentorstvo 24  56,08 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █za 
mentorico. Izplačilo dodatka za mentorstvo za nazaj (za 
leto 2016). 

C030 Dodatek za mentorstvo 3  7,01 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorico. Izplačilo dodatka za mentorstvo za nazaj (za 
leto 2016). 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  14,02 █ Mentorstvo pripravnici █iz UKC Maribor, ni akta o 
imenovanju █za mentorico. 

C030 Dodatek za mentorstvo 30  70,10 █ Mentorstvo študentki █iz Zdravstvene fakultete 
Ljubljana/Erasmus (ni podlage za izplačilo dodatka za 
mentorstvo).   

 Skupaj: 99     

  
MESEC MAREC 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu marcu 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec marec 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravniku █(dne 24.3.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 

izvajanju dela programa pripravništva pripravnika █iz Splošne bolnišnice Celje (štev. 094-02-PI-
15/2017 z dne 13.2.2017) je razvidno, da je v času od 13.3.2017 do 24.3.2017 opravljal 
pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da mu je bila za glavno mentorico določena █, da drugi 
mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bila njegova 
mentorica dne 24.3.2017 █, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravniku █(dne 22.3.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnika █iz UKC Maribor (štev. 094-04/BM-657/02-PI-
18/2017 z dne 15.2.2017) je razvidno, da je v času od 20.3.2017 do 31.3.2017 opravljal 
pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da mu je bila za glavno mentorico določena █, da drugi 
mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bila njegova 
mentorica dne 22.3.2017 █, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentom iz Zdravstvene fakultete Ljubljana/Erasmus v 
času od 6.3. do 24.3.2017 – 90 ur (po pogodbi štev. 479/2016-RT/PU-Erasmus/02-PI-375/2016 z 
dne 15.11.2016, o izvajanju praktičnega usposabljanja/PU za študente v okviru Erasmusa). 

 
Iz obračuna plače za mesec marec 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 165,60 174,00 2.032,98 █   

  Skupaj ure: 165,60 174,00 2.032,98 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 6  14,02 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorico. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  14,02 █ Mentorstvo pripravniku  █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorico. 

C030 Dodatek za mentorstvo 90  210,31 █ Mentorstvo študentom iz Zdravstvene fakultete 
Ljubljana/Erasmus (ni podlage za izplačilo dodatka za 
mentorstvo).   

 Skupaj: 102     

  
MESEC APRIL 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu aprilu 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec april 2017,  
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- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 4.4.2017 – 6 ur), iz pogodbe o izvajanju 
dela programa pripravništva pripravnice █iz Splošne bolnišnice Murska Sobota (štev. 1221-2017-
007/02-PI-88/2017 z dne 3.4.2017) je razvidno, da je v času od 3.4.2017 do 14.4.2017 opravljala 
pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico določena █, da drugi 
mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bila njena 
mentorica dne 4.4.2017 █, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 7.4.2017 – 6 ur), iz pogodbe o izvajanju 
dela programa pripravništva pripravnice █iz Splošne bolnišnice Murska Sobota (štev. 1221-2017-
008/02-PI-87/2017 z dne 3.4.2017) je razvidno, da je v času od 3.4.2017 do 14.4.2017 opravljala 
pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico določena █, da drugi 
mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bila njena 
mentorica dne 7.4.2017 █, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 5.4.2017 – 6 ur), iz pogodbe o izvajanju 
dela programa pripravništva pripravnice █iz UKC Maribor (štev. 094-04/BM-917/02-PI-58/2017 z 
dne 3.3.2017) je razvidno, da je v času od 3.4.2017 do 14.4.2017 opravljala pripravništvo na 
Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico določena █, da drugi mentorji v pogodbi 
niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim aktom) in da je iz 
potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bila njena mentorica dne 
5.4.2017 █, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentu █iz Zdravstvene fakultete Ljubljana v času od 
4.4. do 7.4.2017 – 16 ur (po pogodbi štev. 384/2016-RT(PU) z dne 14.11.2016, o izvajanju 
praktičnega usposabljanja/PU študentov visokošolskega strokovnega/univerzitetnega študijskega 
programa Radiološka tehnologija I. stopnje za študijsko leto 2016/17). 

 
Iz obračuna plače za mesec april 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 122,40 147,90 1.728,03 █   

  Skupaj ure: 144,00 174,00 2.085,86 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 6  14,02 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorico. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  14,02 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorico. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  14,02 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorico. 

C030 Dodatek za mentorstvo 16  37,39 █ Mentorstvo študentu █iz Zdravstvene fakultete Ljubljana 
(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo).   

 Skupaj: 34     

  
MESEC MAJ 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu maju 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec maj 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 25.5.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 

izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz Splošne bolnišnice Celje (štev. 02-PI-
111/2017 z dne 26.5.2017) je razvidno, da je v času od 22.5.2017 do 2.6.2017 opravljala 
pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico določena █, da drugi 
mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bila njena 
mentorica dne 25.5.2017 █. 

 
Iz obračuna plače za mesec maj 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 115,20 121,05 1.414,32 █   

  Skupaj ure: 165,60 174,00 2.092,34 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 6  14,02 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorico. 

 Skupaj: 6     
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MESEC JUNIJ 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu juniju 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec junij 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 7.6.2017 – 6 ur), iz aneksa štev. 1 k 

pogodbi o izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz Zdravilišča Rogaška Slatina-
Zdravstvo d.o.o. (štev. 02-PI-13/2017 z dne 7.2.2017) je razvidno, da je v času od 5.6.2017 do 
16.6.2017 opravljala pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico 
določena █, da drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili 
niti s posebnim aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da 
je bila njena mentorica dne 7.6.2017 █. 

 
Iz obračuna plače za mesec junij 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 79,20 87,00 1.016,49 █  

  Skupaj ure: 158,40 174,00 2.097,03 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 6  14,02 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorico. 

 Skupaj: 6     

  
MESEC JULIJ 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu juliju 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec julij 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 18.7.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 

izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz Zdravstvenega doma Ljubljana (štev. 1230-
1/2017-16/02-PI-113/2017 z dne 1.6.2017) je razvidno, da je v času od 17.7.2017 do 28.7.2017 
opravljala pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za klinično mentorico določena █, da 
drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bila njena 
mentorica dne 18.7.2017 █, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █dne 21.11.2016 – 6 ur, ki jih je █ opravila v 
mesecu novembru 2016, obračunane in izplačane pa so bile pri plači za mesec julij 2017 (iz 
pogodbe o zaposlitvi štev. 02-PZ-393/2016 z dne 8.11.2016, izhaja, da je imela █sklenjeno 
delovno razmerje za določen čas 9 mesecev od 8.11.2016 dalje za opravljanje pripravništva na 
delovnem mestu radiološki inženir III-pripravnik) in da █ni bila imenovana za mentorico █. 
Predložen je bil tudi list pripravništva in praktičnega usposabljanja █/poročilo mentorice o 
opravljenem programu pripravništva (z dne 6.6.2017, ki ga je pripravila mentorica █), 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █dne 13.2.2017 – 6 ur, ki jih je █opravila v 
mesecu februarju 2017, obračunane in izplačane pa so bile pri plači za mesec julij 2017, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █dne 29.11. in 30.11.2016 – 12 ur, ki jih je 
█opravila v mesecu novembru 2016, obračunane in izplačane pa so bile pri plači za mesec julij 
2017 (iz pogodbe o zaposlitvi štev. 02-PZ-375/2016 z dne 18.10.2016, izhaja, da je imela █ 
sklenjeno delovno razmerje za določen čas 9 mesecev od 18.10.2016 dalje za opravljanje 
pripravništva na delovnem mestu radiološki inženir III-pripravnik) in da █ni bila imenovana za 
mentorico █. Predložen je bil tudi list pripravništva in praktičnega usposabljanja █/poročilo 
mentorice o opravljenem programu pripravništva (z dne 11.5.2017, ki ga je pripravila mentorica 
█), 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravniku █dne 25.10.2016 – 6 ur, ki jih je █ opravila v 
mesecu oktobru 2016, obračunane in izplačane pa so ji bile pri plači za mesec julij 2017 (iz 
pogodbe o zaposlitvi štev. 02-PZ-374/2016 z dne 18.10.2016, izhaja, da je imel █sklenjeno 
delovno razmerje za določen čas 9 mesecev od 18.10.2016 dalje za opravljanje pripravništva na 
delovnem mestu radiološki inženir III-pripravnik) in da █ni bila imenovana za mentorico █. 
Predložen je bil tudi list pripravništva in praktičnega usposabljanja █/poročilo mentorice o 
opravljenem programu pripravništva (z dne 11.5.2017, ki ga je pripravila mentorica █). 

 
Iz obračuna plače za mesec julij 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 
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A010 Redno delo 115,20 132,57 1.548,92 █  

  Skupaj ure: 151,20 174,00 2.063,48 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 6  14,02 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorico. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  14,02 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorico. Izplačilo dodatka za mentorstvo za nazaj (za 
leto 2016). 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  14,02 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorico. Izplačilo dodatka za mentorstvo za nazaj (za 
mesec februar 2017). 

C030 Dodatek za mentorstvo 12  28,04 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorico). Izplačilo dodatka za mentorstvo za nazaj (za 
leto 2016). 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  14,02 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █za 
mentorico). Izplačilo dodatka za mentorstvo za nazaj (za 
leto 2016). 

 Skupaj: 36     

  
MESEC AVGUST 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu avgustu 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec avgust 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravniku █ (dne 2.8.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 

izvajanju dela programa pripravništva pripravnika █iz Zdravstvenega doma Ljubljana (štev. 1230-
1/2017-26/02-PI-169/2017 z dne 3.9.2017) je razvidno, da je v času od 31.7.2017 do 11.8.2017 
opravljal pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da mu je bila za klinično mentorico določena █, da 
drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bila njegova 
mentorica dne 2.8.2017 █, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 21.8.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz Zdravstvenega doma Ljubljana (štev. 1230-
1/2017-28/02-PI-170/2017 z dne 31.7.2017) je razvidno, da je v času od 21.8.2017 do 1.9.2017 
opravljala pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za klinično mentorico določena █, da 
drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bila njena 
mentorica dne 21.8.2017 █. 

 
Iz obračuna plače za mesec avgust 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 151,20 158,87 1.856,21 █  

  Skupaj ure: 165,60 174,00 2.050,31 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 6  14,02 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █za 
mentorico. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  14,02 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorico. 

 Skupaj: 12     

  
MESEC SEPTEMBER 

Iz obračuna plače █za mesec september 2017 izhaja, da ji dodatek za mentorstvo ni bil izplačan. 
 
MESEC OKTOBER 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu oktobru 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec oktober 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █ (dne 3.10.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 

izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz Zdravstvenega doma Ljubljana (štev. 1230-
1/2017-27/02-PI-170/2017 z dne 2.8.2017) je razvidno, da je v času od 2.10.2017 do 13.10.2017 
opravljala pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za klinično mentorico določena █, da 
drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bila njena 
mentorica dne 3.10.2017 █, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 25.9.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz Splošne bolnišnice Izola (štev. PKO-1176-
/17/02-PI-185/2017 z dne 11.9.2017) je razvidno, da je v času od 25.9.2017 do 6.10.2017 
opravljala pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico določena █, da 
drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
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aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bila njena 
mentorica dne 25.9.2017 █, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 27.9.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz Splošne bolnišnice Izola (štev. PKO-1173-
P/17/02-PI-186/2017 z dne 11.9.2017) je razvidno, da je v času od 25.9.2017 do 6.10.2017 
opravljala pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico določena █, da 
drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █ iz radioterapije razvidno, da je bila njena 
mentorica dne 27.9.2017 █. 

 
Iz obračuna plače za mesec oktober 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 144,00 158,18 1.848,14 █  

  Skupaj ure: 158,40 174,00 2.043,60 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 6  14,02 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorico. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  14,02 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorico. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  14,02 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorico. 

 Skupaj: 18     

  
MESEC NOVEMBER 

Iz obračuna plače █za mesec november 2017 izhaja, da ji dodatek za mentorstvo ni bil izplačan. 
 
MESEC DECEMBER 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu decembru 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec december 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravniku █(dne 4.12.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 

izvajanju dela programa pripravništva pripravnika █iz UKC Maribor (štev. 094-04/BM-5028/02-PI-
252/2017 z dne 28.12.2017) je razvidno, da je v času od 4.12.2017 do 15.12.2017 opravljal 
pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da mu je bila za glavno mentorico določena █, da drugi 
mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bila njegova 
mentorica dne 4.12.2017 █. 

 
Iz obračuna plače za mesec december 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 115,20 132,57 1.548,92 █  

  Skupaj ure: 151,20 174,00 2.061,70 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 6  14,02 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █za 
mentorico. 

 Skupaj: 6     

  

4.4.2. Ugotovitve inšpektorice 
 
Inšpektorica ugotavlja naslednje nepravilnosti pri obračunu in izplačilu dodatka za mentorstvo javni 
uslužbenki █: 
 
- da ji je bil pri plači za mesec januar, februar, marec in april 2017 obračunan in izplačan dodatek za 

mentorstvo za praktično usposabljanje študentov iz Zdravstvene fakultete Ljubljana, kar je v 
nasprotju s 36. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor,  

- da pripravnikom, ki so imeli za čas opravljanja pripravništva sklenjeno redno delovno razmerje za 
določen čas na Onkološkem inštitutu, niso bili določeni/imenovani mentorji, da █ z nobenim aktom 
ni bila določena/imenovana za mentorico pripravnikom: █ (dodatek za mentorstvo pa ji je bil 
obračunan in izplačan za nazaj), 

- da tudi ostalim pripravnikom, ki so imeli za čas opravljanja pripravništva sklenjeno redno delovno 
razmerje v drugih javnih zdravstvenih zavodih, pripravništvo pa so nekaj časa opravljali tudi na 
Onkološkem inštitutu, niso bili določeni/imenovani mentorji (ampak je bil v pogodbi o izvajanju 
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dela programa pripravništva določena le glavna mentorica/oziroma klinična mentorica █, medtem 
ko so ostali/drugi mentorji pripravnikom in čas opravljanja pripravništva na Onkološkem inštitutu 
razvidni zgolj iz potrdila o opravljanju pripravništva iz radioterapije, ki jih je podpisala vodja 
organizacijske enote/radioloških inženirjev █). Iz predloženih potrdil o opravljenem pripravništvu je 
razvidno, da je bila █mentorica naslednjim pripravnikom: █, 

- da je █za vodenje evidence o opravljenih urah mentorstva pripravnikom uporabljala/izpolnjevala 
napačni obrazec »Dodatek za mentorstvo dijakom in študentom«.  

 
4.4.3. Odrejeni ukrepi inšpektorice  
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju inšpektorica odreja 
generalni direktorici Onkološkega inštituta naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih 
nepravilnosti: 

 
- da naj javni uslužbenki █takoj preneha izplačevati dodatek za mentorstvo za praktično 

usposabljanje študentov, 
- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo v skladu s 

36. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor (da naj bodo mentorji ustrezno imenovani, da naj 
se plačilo dodatka za mentorstvo mentorjem obračuna in izplača le na podlagi dejansko 
opravljenih mentorskih ur oziroma z normativom določenih mentorskih ur),  

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje plačo v skladu z zakonom in 
uredbo, ki ureja enotno metodologijo in obrazce za obračun plač v javnem sektorju (tako, da bo pri 
vrstah plačila dodatka za mentorstvo v plačilnih listah določen dejanski mesec obračunanega in 
izplačanega dodatka), 

- da naj za vodenje evidence o opravljenih urah mentorstva pripravnikom izdelajo nov obrazec, ki 
bo npr. poimenovan kot »Opravljene ure mentorstva pripravnikom v mesecu…«, z navedenim 
datumom dokumenta (in da za vodenje evidence o opravljenih urah mentorstva pripravnikom v 
prihodnje ne bodo več uporabljali obrazca »Dodatek za mentorstvo dijakom in študentom«). 

 
4.5. Javni uslužbenec █ 
 
4.5.1. Izplačilo dodatka za mentorstvo v letu 2017 
 
Javni uslužbenec je imel v letu 2017 sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela na delovnem 
mestu radiološki inženir I (šifra E047054). Z aneksom k pogodbi o zaposlitvi (štev. 02-A-64/2015 z dne 
22.4.2015) mu je bila (zaradi napredovanja v višji plačni razred z dnem 1.4.2015) določena višja 
osnovna plača v višini 39. plačnega razreda, ki mu je bila v obdobju od januarja do decembra 2017 
tudi obračunana in izplačana v višini 39. plačnega razreda (nominalna vrednost plačnega razreda 
Z073 je 1.954,78 EUR, zato znaša dodatek za 1 mentorsko uro 2,25 EUR bruto). 
 
Iz obračunov plače javnega uslužbenca je razvidno, da mu je bil dodatek za mentorstvo obračunan in 
izplačan pri plači za: 
 
MESEC JANUAR 

Onkološki inštitut je za javnega uslužbenca predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javnega uslužbenca █na delu v mesecu januarju 2017,  
- obračun plače javnega uslužbenca za mesec januar 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva skupini študentov/8 Zdravstvene fakultete 

Ljubljana/Klinične vaje dne 9.1.2017 – 3 ure (po pogodbi štev. 351/2016-FT(PU) z dne 8.11.2016 
za praktično usposabljanje študentov rednega in izrednega študija Fizioterapija I. stopnje), 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva skupini študentov/9 Zdravstvene fakultete 
Ljubljana/Klinične vaje dne 24.1.2017 – 1,5 ure (po pogodbi štev. 351/2016-FT(PU) z dne 
8.11.2016 za praktično usposabljanje študentov rednega in izrednega študija Fizioterapija I. 
stopnje), 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravniku █dne 16.12.2016 – 3 ure), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnika █iz Zdravstvenega doma Ljubljana (štev. 1230-
1-34/2016/02-PI-354/2016 z dne 11.11.2016) je razvidno, da je v času od 1.12.2016 do 
23.12.2016 opravljal pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da mu je bila za glavno mentorico 
določena █, da drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili 
niti s posebnim aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da 
je bil njegov mentor dne 16.12.2016 █, 
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- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 11.1.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz Splošne bolnišnice Murska Sobota (štev. 
1230-2016-009/02-PI-388/2016 z dne 14.12.2016) je razvidno, da je v času od 2.1.2017 do 
13.1.2017 opravljala pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico 
določena █, da drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili 
niti s posebnim aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da 
je bil njen mentor dne 11.1.2017 █j, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 12.1.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz Splošne bolnišnice Murska Sobota (štev. 
1230-2016-008/02-PI-389/2016 z dne 14.12.2016) je razvidno, da je v času od 2.1.2017 do 
13.1.2017 opravljala pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico 
določena █, da drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili 
niti s posebnim aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da 
je bil njen mentor dne 12.1.2017 █, 

- predložen je bil tudi Program usposabljanja pripravnika inženirja radiološke tehnologije na oddelku 
za Radioterapijo Onkološkega inštituta Ljubljana (2 tedna), dokument je brez datuma, številke in 
podpisa.  

 
Iz obračuna plače za mesec januar 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu █izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 129,60 142,37 1.599,44 █   

  Skupaj ure: 158,40 174,00 2.001,71 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 3  6,74 █ Mentorstvo študentom Zdravstvene fakultete Ljubljana 
(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo). 

C030 Dodatek za mentorstvo 1,30  3,37 █ Mentorstvo študentom Zdravstvene fakultete Ljubljana 
(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo). 

C030 Dodatek za mentorstvo 3  6,74 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  13,48 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  13,48 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. 

 Skupaj: 19,30     

  
MESEC FEBRUAR 

Onkološki inštitut je za javnega uslužbenca predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javnega uslužbenca █na delu v mesecu februarju 2017,  
- obračun plače javnega uslužbenca za mesec februar 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva skupini študentov/10 Zdravstvene fakultete 

Ljubljana/Klinične vaje dne 6.2.2017 – 3 ure (po pogodbi štev. 351/2016-FT(PU) z dne 8.11.2016 
za praktično usposabljanje študentov rednega in izrednega študija Fizioterapija I. stopnje), 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 9.2.2017 – 3 ure), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz Splošne bolnišnice Ptuj (štev. 02-PI-11/2017 
z dne 23.1.2017) je razvidno, da je v času od 30.1.2017 do 10.2.2017 opravljala pripravništvo na 
Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico določena █, da drugi mentorji v pogodbi 
niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim aktom) in da je iz 
potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil njen mentor dne 9.2.2017 
█j, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 20.2.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz UKC Maribor (štev. 094-04/BM-658/02-PI-
16/2017 z dne 9.2.2017) je razvidno, da je v času od 13.2.2017 do 24.2.2017 opravljala 
pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico določena █, da drugi 
mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil njen 
mentor dne 20.2.2017 █, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 21.2.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz UKC Maribor (štev. 094-04/BM-659/02-PI-
17/2017 z dne 9.2.2017) je razvidno, da je v času od 13.2.2017 do 24.2.2017 opravljala 
pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico določena █, da drugi 
mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil njen 
mentor dne 21.2.2017 █, 
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- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 9.2.2017 – 3 ure), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz Splošne bolnišnice Ptuj (štev. 02-PI-10/2017 
z dne 23.1.2017) je razvidno, da je v času od 30.1.2017 do 10.2.2017 opravljala pripravništvo na 
Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico določena █, da drugi mentorji v pogodbi 
niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim aktom) in da je iz 
potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil njen mentor dne 9.2.2017 
█, 

- seznam opravljenih mentorskih ur za pripravništvo █(6 mentorskih ur, ki jih je █opravil od 15.9. do 
28.10.2016, obračunane in izplačane pa so mu bile pri plači za mesec februar 2017), razpored 
»kroženja« pripravnice v obdobju od 19.5. do 9.12.2016 (z navedbo mentorjev in številom 
opravljenih ur, dokument je brez datuma in številke), list pripravništva in praktičnega usposabljanja 
█/poročilo mentorja o opravljenem programu pripravništva (z dne 12.12.2016, ki ga je pripravil 
mentor █), 

- seznam opravljenih mentorskih ur za pripravništvo █(270 mentorskih ur, ki jih je █opravil v 
obdobju od 2.11. do 14.12.2016, obračunane in izplačane pa so mu bile pri plači za mesec februar 
2017), razpored »kroženja« pripravnika v obdobju od 16.5. do 14.12.2016 (z navedbo mentorjev 
in številom opravljenih ur, dokument je brez datuma in številke), list pripravništva in praktičnega 
usposabljanja █/poročilo mentorja o opravljenem programu pripravništva (z dne 13.12.2016, ki ga 
je pripravil mentor █ 

- seznam opravljenih mentorskih ur za pripravništvo █(30 mentorski uri, ki jih je █opravil v obdobju 
od 2.11.2016 do 10.2.2017, obračunane in izplačane pa so mu bile pri plači za mesec februar 
2017), razpored »kroženja« pripravnice v obdobju od 8.1.2016 do 23.1.2017 (z navedbo 
mentorjev in številom opravljenih ur, dokument je brez datuma in številke), list pripravništva in 
praktičnega usposabljanja █/poročilo mentorice o opravljenem programu pripravništva (z dne 
10.1.2017, ki ga je pripravila mentorica █). 

 
Iz obračuna plače za mesec februar 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu ██izplačan 
dodatek za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 129,60 156,60 1.759,31 █   

  Skupaj ure: 144,00 174,00 1.980,11 █  

C030 Dodatek za mentorstvo 3  6,74 █ Mentorstvo študentom Zdravstvene fakultete Ljubljana 
(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo). 

C030 Dodatek za mentorstvo 3  6,74 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  13,48 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  13,48 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. 

C030 Dodatek za mentorstvo 3  6,74 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  13,48 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorja. Izplačilo dodatka za mentorstvo za nazaj (za 
leto 2016). 

C030 Dodatek za mentorstvo 270  606,66 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja (je pa iz Poročila mentorja o opravljenem 
programu pripravništva razvidno, da je poročilo izdelal 
mentor █). Izplačilo dodatka za mentorstvo za nazaj (za 
leto 2016). 

C030 Dodatek za mentorstvo 30  67,41 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. Izplačilo dodatka za mentorstvo za nazaj (za 
leto 2016). 

 Skupaj: 327     

  
MESEC MAREC 

Onkološki inštitut je za javnega uslužbenca predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javnega uslužbenca █na delu v mesecu marcu 2017,  
- obračun plače javnega uslužbenca za mesec marec 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva skupini študentov/12 Zdravstvene fakultete Ljubljana dne 

6.3.2017 – 3 ure (po pogodbi štev. 351/2016-FT(PU) z dne 8.11.2016 za praktično usposabljanje 
študentov rednega in izrednega študija Fizioterapija I. stopnje), 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentki █iz Zdravstvene fakultete Ljubljana od 20.3. do 
24.3.2017 – 20 ur (po pogodbi štev. 384/2016-RT(PU) z dne 14.11.2016 za praktično 
usposabljanje študentov rednega in izrednega študija Radiološka tehnologija I. stopnje), 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravniku █(dne 21.3.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnika █iz Splošne bolnišnice Celje (štev. 02-PI-
15/2017 z dne 13.2.2017) je razvidno, da je v času od 13.3.2017 do 24.3.2017 opravljal 
pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da mu je bila za klinično mentorico določena █, da drugi 
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mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil njegov 
mentor dne 21.3.2017 █, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravniku █(dne 23.3.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnika █iz UKC Maribor (štev. 094-04/BM-656/02-PI-
19/2017 z dne 9.2.2017) je razvidno, da je v času od 20.3.2017 do 31.3.2017 opravljal 
pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da mu je bila za glavno mentorico določena █, da drugi 
mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil njegov 
mentor dne 23.3.2017 ██, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravniku █(dne 24.3.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnika █iz UKC Maribor (štev. 094-04/BM-655/02-PI-
20/2017 z dne 9.2.2017) je razvidno, da je v času od 20.3.2017 do 31.3.2017 opravljal 
pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da mu je bila za glavno mentorico določena █, da drugi 
mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil njegov 
mentor dne 24.3.2017 █. 

 
Iz obračuna plače za mesec marec 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu █izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 129,60 136,17 1.529,79 █   

  Skupaj ure: 165,60 174,00 2.162,69 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 3  6,74 █ Mentorstvo študentom Zdravstvene fakultete Ljubljana 
(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo). 

C030 Dodatek za mentorstvo 20  44,94 █ Mentorstvo študentki █iz Zdravstvene fakultete Ljubljana 
(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo). 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  13,48 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  13,48 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  13,48 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. 

 Skupaj: 41     

  
MESEC APRIL 

Onkološki inštitut je za javnega uslužbenca predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javnega uslužbenca █na delu v mesecu aprilu 2017,  
- obračun plače javnega uslužbenca za mesec april 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 6.4.2017 – 6 ur), iz pogodbe o izvajanju 

dela programa pripravništva pripravnice █iz UKC Maribor (štev. 094-04/BM-918/02-PI-57/2017 z 
dne 3.3.2017) je razvidno, da je v času od 3.4.2017 do 14.4.2017 opravljala pripravništvo na 
Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico določena █, da drugi mentorji v pogodbi 
niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim aktom) in da je iz 
potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil njen mentor dne 6.4.2017 
█, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 3.4.2017 – 6 ur), iz pogodbe o izvajanju 
dela programa pripravništva pripravnice █iz UKC Maribor (štev. 094-04/BM-917/02-PI-58/2017 z 
dne 3.3.2017) je razvidno, da je v času od 3.4.2017 do 14.4.2017 opravljala pripravništvo na 
Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico določena █, da drugi mentorji v pogodbi 
niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim aktom) in da je iz 
potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil njen mentor dne 3.4.2017 
█, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravniku █(dne 18.4.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnika █iz Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca 
Nova Gorica (štev. 543-5/2017-1/02-PI-63/2017 z dne 8.3.2017) je razvidno, da je v času od 
18.4.2017 do 28.4.2017 opravljal pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da mu je bila za glavno 
mentorico določena █, da drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani 
pa niso bili niti s posebnim aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije 
razvidno, da je bil njegov mentor dne 18.4.2017 █, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 13.4.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz Splošne bolnišnice Murska Sobota (štev. 
1221-2017-008/02-PI-87/2017 z dne 3.4.2017) je razvidno, da je v času od 3.4.2017 do 14.4.2017 
opravljala pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico določena █, da 
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drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil njen 
mentor dne 13.4.2017 █, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 7.4.2017 – 6 ur), iz pogodbe o izvajanju 
dela programa pripravništva pripravnice █iz Splošne bolnišnice Murska Sobota (štev. 1221-2017-
007/02-PI-88/2017 z dne 3.4.2017) je razvidno, da je v času od 3.4.2017 do 14.4.2017 opravljala 
pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico določena █, da drugi 
mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil njen 
mentor dne 7.4.2017 █. 

 
Iz obračuna plače za mesec april 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu █izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 108,00 130,50 1.466,09 █   

  Skupaj ure: 144,00 174,00 2.033,33 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 6  13,48 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  13,48 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  13,48 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  13,48 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  13,48 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. 

 Skupaj: 30     

 
MESEC MAJ 

Onkološki inštitut je za javnega uslužbenca predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javnega uslužbenca █na delu v mesecu maju 2017,  
- obračun plače javnega uslužbenca za mesec maj 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentki █ iz Zdravstvene fakultete Ljubljana dne 

15.5.2017 – 6 ur (po pogodbi štev. 384/2016-RT(PU) z dne 14.11.2016 za praktično usposabljanje 
študentov rednega in izrednega študija Radiološka tehnologija I. stopnje), 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentki █iz Zdravstvene fakultete Ljubljana dne 
29.5.2017 – 6 ur (po pogodbi štev. 384/2016-RT(PU) z dne 14.11.2016 za praktično usposabljanje 
študentov rednega in izrednega študija Radiološka tehnologija I. stopnje), 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 16.5.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz Klinike Golnik (štev. 02-PI-83/2017 z dne 
16.3.2017) je razvidno, da je v času od 8.5.2017 do 19.5.2017 opravljala pripravništvo na 
Onkološkem inštitutu, da ji je bila za klinično mentorico določena █, da drugi mentorji v pogodbi 
niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim aktom) in da je iz 
potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil njen mentor dne 16.5.2017 
█, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 17.5.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz Splošne bolnišnice Trbovlje (štev. 02-PI-
87/2017) je razvidno, da je v času od 3.5.2017 do 19.5.2017 opravljala pripravništvo na 
Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico določena █, da drugi mentorji v pogodbi 
niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim aktom) in da je iz 
potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil njen mentor dne 17.5.2017 
█, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 18.5.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz Zdravstvenega doma Domžale (štev. 02-PI-
98/2017 z dne 25.4.2017) je razvidno, da je v času od 8.5.2017 do 19.5.2017 opravljala 
pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za klinično mentorico določena █, da drugi 
mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil njen 
mentor dne 18.5.2017 █, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 31.5.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz Splošne bolnišnice Celje (štev. 02-PI-
111/2017 z dne 26.5.2017) je razvidno, da je v času od 22.5.2017 do 2.6.2017 opravljala 
pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za klinično mentorico določena █, da drugi 
mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
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aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil njen 
mentor dne 31.5.2017 █, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravniku █(od 15.5. do 19.5.2017 – 23 ur), ni pa akta o 
imenovanju █za mentorja pripravniku, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravniku █dne 22.2.2017 – 6 ur, ki jih je █j opravil v 
mesecu februarju 2017, obračunane in izplačane pa so mu bile pri plači za mesec maj 2017 (iz 
pogodbe o zaposlitvi štev. 02-PZ-374/2016 z dne 18.10.2016, izhaja, da je imel █ na Onkološkem 
inštitutu sklenjeno delovno razmerje za določen čas 9 mesecev od 18.10.2016 dalje za opravljanje 
pripravništva na delovnem mestu radiološki inženir III-pripravnik) in da █ni bil imenovan za 
mentorja █. Predložen je bil list pripravništva in praktičnega usposabljanja █/poročilo mentorice o 
opravljenem programu pripravništva (z dne 11.5.2017, ki ga je pripravila mentorica █). 

 
Iz obračuna plače za mesec maj 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 129,60 136,17 1.529,79 █   

  Skupaj ure: 165,60 174,00 2.013,26 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 6  13,48 █ Mentorstvo študentki █iz Zdravstvene fakultete Ljubljana 
(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo). 

C030 Dodatek za mentorstvo 4  8,99 █ Mentorstvo študentki █iz Zdravstvene fakultete Ljubljana 
(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo). 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  13,48 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  13,48 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  13,48 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  13,48 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. 

C030 Dodatek za mentorstvo 23  51,68 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  13,48 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. Izplačilo mentorskih ur za nazaj za februar 
2017. 

 Skupaj: 63     

 
MESEC JUNIJ 

Iz obračuna plače █za mesec junij 2017 izhaja, da mu dodatek za mentorstvo ni bil izplačan. 
 
MESEC JULIJ 

Onkološki inštitut je za javnega uslužbenca predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javnega uslužbenca █na delu v mesecu juliju 2017,  
- obračun plače javnega uslužbenca za mesec julij 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █od 14.12. do 16.12.2016 – 18 ur, od 18.1. do 

20.1.2017 – 18 ur, od 2.3. do 15.3.2017 – 12 ur, dne 15.6.2017 – 6 ur in 3.7.2017 – 6 ur (skupaj 
60 ur, ki so bile obračunane in izplačane pri plači za mesec julij 2017). Iz pogodbe o zaposlitvi 
štev. 02-PZ-393/2016 z dne 8.11.2016, izhaja, da je imela █na Onkološkem inštitutu sklenjeno 
delovno razmerje za določen čas 9 mesecev od 8.11.2016 dalje za opravljanje pripravništva na 
delovnem mestu radiološki inženir III-pripravnik) in da █ni bil imenovan za mentorja █. Predložen 
je bil tudi list pripravništva in praktičnega usposabljanja █/poročilo mentorice █o opravljenem 
programu pripravništva (z dne 6.6.2017, ki ga je pripravila mentorica █), 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █dne 7.3.2017 – 6 ur, ki so bile obračunane in 
izplačane pri plači za mesec julij 2017. Iz pogodbe o zaposlitvi štev. 02-PZ-376/2016 z dne 
18.10.2016, izhaja, da je imela █na Onkološkem inštitutu sklenjeno delovno razmerje za določen 
čas 9 mesecev od 18.10.2016 dalje za opravljanje pripravništva na delovnem mestu radiološki 
inženir III-pripravnik) in da █ni bil imenovan za mentorja █. Predložen je bil tudi list pripravništva in 
praktičnega usposabljanja █/poročilo mentorice o opravljenem programu pripravništva (z dne 
12.5.2017, ki ga je pripravila mentorica █), 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 2.6.2017 – 6 ur), iz pogodbe o izvajanju 
dela programa pripravništva pripravnice █iz Splošne bolnišnice Celje (štev. 02-PI-110/2017 z dne 
30.5.2017) je razvidno, da je v času od 22.5.2017 do 2.6.2017 opravljala pripravništvo na 
Onkološkem inštitutu, da ji je bila za klinično mentorico določena █, da drugi mentorji v pogodbi 
niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim aktom) in da je iz 
potrdila o opravljanju pripravništva Lejle Ibrahimović iz radioterapije razvidno, da je bil njen mentor 
2.6.2017 █. 
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Iz obračuna plače za mesec julij 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 86,40 99,43 1.117,04 █   

  Skupaj ure: 151,20 174,00 2.039,47 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 18  40,44 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. Izplačilo mentorskih ur za nazaj za december 
2016.  

C030 Dodatek za mentorstvo 18  40,44 █ Mentorstvo pripravnici █. Izplačilo mentorskih ur za 
nazaj za januar 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 12  26,96 █ Mentorstvo pripravnici █. Izplačilo mentorskih ur za 
nazaj za marec 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  13,48 █ Mentorstvo pripravnici █. Izplačilo mentorskih ur za 
nazaj za junij 2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  13,48 █ Mentorstvo pripravnici █. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  13,48 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. Izplačilo mentorskih ur za nazaj za marec 
2017. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  13,48 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. 

 Skupaj: 72     

 
MESEC AVGUST 

Onkološki inštitut je za javnega uslužbenca predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javnega uslužbenca █na delu v mesecu avgustu 2017,  
- obračun plače javnega uslužbenca za mesec avgust 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 25.8.2017 – 6 ur in dne 28.8.2017 – 3 

ure, skupaj 9 ur), iz pogodbe o izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz 
Zdravstvenega doma Ljubljana (štev. 1230-1/2017-28/02-PI-170/2017 z dne 31.7.2017) je 
razvidno, da je v času od 21.8.2017 do 1.9.2017 opravljala pripravništvo na Onkološkem inštitutu, 
da ji je bila za klinično mentorico določena █, da drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni 
(določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim aktom) in da je iz potrdila o opravljanju 
pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil dne 25.8.2017 njen mentor █. 

 
Iz obračuna plače za mesec avgust 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu █izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 129,60 136,17 1.529,79 █   

  Skupaj ure: 165,60 174,00 2.035,71 █  

C030 Dodatek za mentorstvo 6  13,48 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. 

C030 Dodatek za mentorstvo 3  6,74 █ Mentorstvo pripravnici █. 

 Skupaj: 9     

 
MESEC SEPTEMBER 

Onkološki inštitut je za javnega uslužbenca predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javnega uslužbenca █na delu v mesecu septembru 2017,  
- obračun plače javnega uslužbenca za mesec september 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 8.9.2017 – 6 ur), iz pogodbe o izvajanju 

dela programa pripravništva pripravnice █iz Zdravstvenega doma Domžale (štev. 1822/2017-1/02-
PI-180/2017 z dne 29.8.2017) je razvidno, da je v času od 4.9.2017 do 15.9.2017 opravljala 
pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za klinično mentorico določena █ da drugi 
mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil njen 
mentor dne 8.9.2017 █. 

 
Iz obračuna plače za mesec september 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu █izplačan 
dodatek za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 57,60 66,28 744,62 █  

  Skupaj ure: 151,20 174,00 2.048,63 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 6  13,48 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. 
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 Skupaj: 6     

 
MESEC OKTOBER 

Onkološki inštitut je za javnega uslužbenca predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javnega uslužbenca █na delu v mesecu oktobru 2017,  
- obračun plače javnega uslužbenca za mesec oktober 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 2.10.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 

izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz Splošne bolnišnice Izola (štev. PKO-1176-
P/17/02-PI-185/2017 z dne 11.9.2017) je razvidno, da je v času od 25.9.2017 do 6.10.2017 
opravljala pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico določena █, da 
drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil njen 
mentor dne 2.10.2017 █, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 5.10.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz Splošne bolnišnice Izola (štev. PKO-1173-
P/17/02-PI-186/2017 z dne 11.9.2017) je razvidno, da je v času od 25.9.2017 do 6.10.2017 
opravljala pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico določena █, da 
drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil njen 
mentor dne 5.10.2017 █. 

 
Iz obračuna plače za mesec oktober 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu █izplačan 
dodatek za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 50,40 55,37 622,05 █  

  Skupaj ure: 158,40 174,00 1.372,66 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 6  13,48 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  13,48 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. 

 Skupaj: 12     

 
MESEC NOVEMBER IN DECEMBER 

Iz obračuna plače █za mesec november in december 2017 izhaja, da mu dodatek za mentorstvo ni bil 
izplačan. 
 
4.5.2. Ugotovitve inšpektorice 
 
Inšpektorica ugotavlja naslednje nepravilnosti pri obračunu in izplačilu dodatka za mentorstvo javnemu 
uslužbencu █: 
 
- da mu je bil pri plači za mesec januar, februar, marec in maj 2017 obračunan in izplačan dodatek 

za mentorstvo za praktično usposabljanje študentov iz Zdravstvene fakultete Ljubljana, kar je v 
nasprotju s 36. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor,  

- da za pripravnike, ki so imeli za čas opravljanja pripravništva sklenjeno redno delovno razmerje za 
določen čas na Onkološkem inštitutu, niso bili določeni/imenovani mentorji, da █z nobenim aktom 
ni bil določen/imenovan za mentorja pripravnikom: █ (dodatek za mentorstvo pa mu je bil 
obračunan in izplačan za nazaj), 

- da tudi ostalim pripravnikom, ki so imeli za čas opravljanja pripravništva sklenjeno redno delovno 
razmerje v drugih javnih zdravstvenih zavodih, pripravništvo pa so nekaj časa opravljali tudi na 
Onkološkem inštitutu, niso bili določeni/imenovani mentorji (ampak je bil v pogodbi o izvajanju 
dela programa pripravništva določena le glavna mentorica/oziroma klinična mentorica █, medtem 
ko so ostali/drugi mentorji pripravnikom in čas opravljanja pripravništva na Onkološkem inštitutu 
razvidni zgolj iz potrdila o opravljanju pripravništva iz radioterapije, ki jih je podpisala vodja 
organizacijske enote/radioloških inženirjev █). Iz predloženih potrdil o opravljenem pripravništvu je 
razvidno, da je bil █mentor naslednjim pripravnikom: █, 

- da je █za vodenje evidence o opravljenih urah mentorstva pripravnikom uporabljal/izpolnjeval 
napačni obrazec »Dodatek za mentorstvo dijakom in študentom«.  

 
4.5.3. Odrejeni ukrepi inšpektorice  
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Na podlagi prvega odstavka 43.č člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju inšpektorica odreja 
generalni direktorici Onkološkega inštituta naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih 
nepravilnosti: 

 
- da naj javnemu uslužbencu █takoj preneha izplačevati dodatek za mentorstvo za praktično 

usposabljanje študentov, 
- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo v skladu s 

36. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor (da naj bodo mentorji ustrezno imenovani, da naj 
se plačilo dodatka za mentorstvo mentorjem obračuna in izplača le na podlagi dejansko 
opravljenih mentorskih ur oziroma z normativom določenih mentorskih ur),  

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje plačo v skladu z zakonom in 
uredbo, ki ureja enotno metodologijo in obrazce za obračun plač v javnem sektorju (tako, da bo pri 
vrstah plačila dodatka za mentorstvo v plačilnih listah določen dejanski mesec obračunanega in 
izplačanega dodatka), 

- da naj za vodenje evidence o opravljenih urah mentorstva pripravnikom izdelajo nov obrazec, ki 
bo npr. poimenovan kot »Opravljene ure mentorstva pripravnikom v mesecu…«, z navedenim 
datumom dokumenta (in da za vodenje evidence o opravljenih urah mentorstva pripravnikom v 
prihodnje ne bodo več uporabljali obrazca »Dodatek za mentorstvo dijakom in študentom«). 

 
4.6. Javna uslužbenka █ 
 
4.6.1. Izplačilo dodatka za mentorstvo v letu 2017 
 
Javna uslužbenka je imela v letu 2017 veljavno pogodbo o zaposlitvi (štev. 02-PZ-235/2014 z dne 
24.9.2014) za opravljanje dela na delovnem mestu koordinator v zdravstveni negi (šifra E037034), v 
kateri ji je bila določena osnovna plača v višini 35. plačnega razreda, ki ji je bila v obdobju od januarja 
do decembra 2017 tudi obračunana in izplačana v višini 35. plačnega razreda (nominalna vrednost 
plačnega razreda Z073 je 1.670,94 EUR, zato znaša dodatek za 1 mentorsko uro 1,92 EUR bruto). 
 
Iz obračunov plače javne uslužbenke je razvidno, da ji je bil dodatek za mentorstvo obračunan in 
izplačan pri plači za: 
 
MESEC JANUAR 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu januarju 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec januar 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentom iz Zdravstvene fakultete Ljubljana v času od 

3.1. do 25.1.2017 – 15 ur (po pogodbi štev. 02-PI-366/2016 z dne 8.11.2016, o izvajanju 
praktičnega usposabljanja/PU študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa 
Zdravstvena nega I. stopnje, izredni študij za študijsko leto 2016/17). 

 
Iz obračuna plače za mesec januar 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 168,00 166,08 1.594,88 █   

  Skupaj ure: 176,00 174,00 1.697,62 1.092,87   

C030 Dodatek za mentorstvo 15  28,81 █ Mentorstvo študentom Zdravstvene fakultete Ljubljana 
(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo).   

 Skupaj: 15     

  
MESEC FEBRUAR 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu februarju 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec februar 2017, 
- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentom Fakultete za zdravstvo Angele Boškin 

Jesenice v času od 20.2. do 28.2.2017 – 23 ur (po pogodbi štev. 02-PI-391/2016 z dne 
13.12.2016, o sodelovanju pri izvajanju kliničnega usposabljanja študentov 2. letnika rednega 
študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega, v študijskem letu 2016/17), 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva novozaposleni █(od 13.2. do 17.2.2017 – 5 ur), iz 
pogodbe o izvajanju programa izobraževanja novozaposlene █iz Zdravstvenega doma Ljubljana 
(štev. 2002-13/2017-7-02-PI-22/2017 z dne 13.2.2017) je razvidno, da je v času od 13.2.2017 do 
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17.2.2017 kot udeleženka izobraževanja, opravljala del programa izobraževanja za 
novozaposlene na Onkološkem inštitutu in da je bila za pooblaščeno osebo za nemoteno 
izvajanje pogodbe na strani Onkološkega inštituta določena █. Predložen je bil tudi »Program« za 
█(z dne 1.2.2017), ki ga je za čas »kroženja« na Onkološkem inštitutu od 13.2. do 17.2.2017 
izdelala █(med mentorji oziroma kontaktnimi osebami pa ni določena █, ampak so navedene 
druge osebe) – ██ pa tudi z nobenim aktom ni bila določena/imenovana za njeno mentorico, 
ampak so vodja organizacijske enote █in strokovni direktor █s svojim podpisom na obrazcu 
»Dodatek za mentorstvo dijakom in študentom« (ki je brez številke in brez datuma) za █potrdili 5 
ur mentorstva v obdobju od 13.2. do 17.2.2017, 

- predložen je bil tudi Program za izobraževanje za pridobitev specialnih znanj izvajalcev 
zdravstvene in babiške nege na področju zdravstvene nege bolnika pri sistemskem zdravljenju 
raka (dokument je brez datuma, številke in podpisa), iz dokumenta pa izhaja, da je izobraževanje 
vpisano v Nacionalni register specialnih znanj pri Zbornici zdravstvene in bolniške nege Slovenije. 

 
Iz obračuna plače za mesec februar 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 120,00 130,50 1.253,20 █   

  Skupaj ure: 176,00 174,00 1.703,00 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 23  44,17 █ Mentorstvo študentom Fakultete za zdravstvo Angele 
Boškin Jesenice (ni podlage za izplačilo dodatka za 
mentorstvo).   

C030 Dodatek za mentorstvo 5  9,60 █ Mentorstvo █Ivančič, ni akta o imenovanju █za 
mentorico. 

 Skupaj: 28     

 
MESEC MAREC 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu marcu 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec marec 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentom Fakultete za zdravstvo Angele Boškin 

Jesenice v času od 1.3. do 31.3.2017 – 50 ur, 
- evidenco o opravljenih urah mentorstva novozaposleni █(dne 27.3. in 31.3.2017 – 5 ur), iz 

pogodbe o izvajanju programa izobraževanja novozaposlene █iz Zdravstvenega doma Ljubljana 
(štev. 2002-13/2017-11-02-PI-50/2017 z dne 17.2.2017) je razvidno, da je v času od 27.3.2017 do 
31.3.2017 kot udeleženka izobraževanja, opravljala del programa izobraževanja za 
novozaposlene na Onkološkem inštitutu in da je bila za pooblaščeno osebo za nemoteno 
izvajanje pogodbe na strani Onkološkega inštituta določena █. Predložen je bil tudi »Program« za 
█(z dne 6.3.2017), ki ga je za čas »kroženja« na Onkološkem inštitutu od 27.3. do 31.3.2017 
izdelala █(med mentorji oziroma kontaktnimi osebami pa ni določena █, ampak so navedene 
druge osebe) – █pa tudi z nobenim aktom ni bila določena/imenovana za njeno mentorico, ampak 
sta pomočnica strokovnega direktorja za področje zdravstvene nege/glavna medicinska sestra █in 
strokovni direktor █s svojim podpisom na obrazcu »Dodatek za mentorstvo dijakom in študentom« 
za █potrdila 5 ur mentorstva v obdobju od 27.3. do 31.3.2017. 

 
Iz obračuna plače za mesec marec 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 176,00 166,43 1.598,24 █   

  Skupaj ure: 184,00 174,00 1.677,57 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 50  96,03 █ Mentorstvo študentom Fakultete za zdravstvo Angele 
Boškin Jesenice (ni podlage za izplačilo dodatka za 
mentorstvo).   

C030 Dodatek za mentorstvo 5  9,60 █ Mentorstvo █, ni akta o imenovanju █ za mentorico. 

 Skupaj: 55     

 
MESEC APRIL 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu aprilu 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec april 2017,  
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- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentom iz Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto 
v času od 19.4. do 28.4.2017 – 5 ur, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentom Fakultete za zdravstvo Angele Boškin 
Jesenice v času od 3.4. do 26.4.2017 – 28 ur, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva novozaposleni █(od 3.4. do 7.4.2017 – 5 ur), iz aneksa 
štev. 1 k pogodbi o izvajanju programa izobraževanja novozaposlene █eterle iz Zdravstvenega 
doma Ljubljana (štev. 2002-13/2017-8-02-PI-21/2017 z dne 19.4.2017) je razvidno, da je v času 
od 13.3. do 17.3.2017 kot udeleženka izobraževanja, opravljala del programa izobraževanja za 
novozaposlene na Onkološkem inštitutu in da je bila za pooblaščeno osebo za nemoteno 
izvajanje pogodbe na strani Onkološkega inštituta določena █. Predložen je bil tudi »Program« za 
█(z dne 29.3.2017), ki ga je za čas »kroženja« na Onološkem inštitutu od 3.4. do 7.4.2017 
izdelala █(med mentorji oziroma kontaktnimi osebami pa ni določena █, ampak so navedene 
druge osebe) – █pa tudi z nobenim aktom ni bila določena/imenovana za njeno mentorico, ampak 
sta vodja organizacijske enote █in strokovni direktor █s svojim podpisom na obrazcu »Dodatek za 
mentorstvo dijakom in študentom« (ki je brez številke in brez datuma) za █potrdili 5 ur mentorstva 
v obdobju od 3.4. do 7.4.2017. 

 
Iz obračuna plače za mesec april 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 104,00 113,10 1.086,11 █   

  Skupaj ure: 160,00 174,00 1.742,61 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 5  9,60 █ Mentorstvo študentom Fakultete za zdravstvene vede 
Novo mesto (ni podlage za izplačilo dodatka za 
mentorstvo).   

C030 Dodatek za mentorstvo 28  53,78 █ Mentorstvo študentom Fakultete za zdravstvo Angele 
Boškin Jesenice (ni podlage za izplačilo dodatka za 
mentorstvo).   

C030 Dodatek za mentorstvo 5  9,60 █ Mentorstvo █, ni akta o imenovanju █za mentorico. 

 Skupaj: 38     

 
MESEC MAJ 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu maju 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec maj 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentom iz Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto 

v mesecu maju 2017 – 12 ur, 
- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentom Fakultete za zdravstvo Angele Boškin 

Jesenice v mesecu maju 2017 – 20 ur, 
- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentom Fakultete za zdravstvo Angele Boškin 

Jesenice/Erasmus od 4.4. do 18.5.2017 – 14 ur, 
- evidenco o opravljenih urah mentorstva udeleženki usposabljanja █iz Splošne bolnišnice Novo 

mesto (od 29.5. do 31.5.2017 – 5 ur), █pa z nobenim aktom ni bila določena/imenovana za njeno 
mentorico, ampak so vodja organizacijske enote █, pomočnica strokovnega direktorja za področje 
zdravstvene nege/glavna medicinska sestra █in strokovni direktor █s svojim podpisom na obrazcu 
»Dodatek za mentorstvo dijakom in študentom« za █potrdili 5 ur mentorstva v obdobju od 29.5. do 
31.5.2017. Predložen pa je bil »Program« za █(z dne 10.5.2017), ki ga je za čas »kroženja« na 
Onološkem inštitutu od 29.5. do 13.10.2017 izdelala █(med mentorji oziroma kontaktnimi osebami 
pa ni določena █, ampak so navedene druge osebe). 

 
Iz obračuna plače za mesec maj 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 144,00 136,17 1.307,65 █   

  Skupaj ure: 184,00 174,00 1.708,27 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 12  23,05 █ Mentorstvo študentom Fakultete za zdravstvene vede 
Novo mesto (ni podlage za izplačilo dodatka za 
mentorstvo).   

C030 Dodatek za mentorstvo 20  38,41 █ Mentorstvo študentom Fakultete za zdravstvo Angele 
Boškin Jesenice (ni podlage za izplačilo dodatka za 
mentorstvo).   

C030 Dodatek za mentorstvo 14  26,89 █ Mentorstvo študentom Fakultete za zdravstvo Angele 
Boškin Jesenice/Erasmus (ni podlage za izplačilo 
dodatka za mentorstvo).   
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C030 Dodatek za mentorstvo 5  9,60 █ Mentorstvo █, ni akta o imenovanju █ za mentorico. 

 Skupaj: 51     

 
MESEC JUNIJ 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu juniju 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec junij 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentom Fakultete za zdravstvo Angele Boškin 

Jesenice v času od 5.6. do 16.6.2017 – 32 ur + 4 ure (skupaj 36 ur), 
- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentom iz Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto 

v času od 12.6. do 30.6.2017 – 38 ur, 
- evidenco o opravljenih urah mentorstva novozaposleni █(od 5.6. do 9.6.2017 – 5 ur), iz pogodbe o 

izvajanju programa izobraževanja novozaposlene █iz Zdravstvenega doma Ljubljana (štev. 2002-
13/2017-27-02-PI-115/2017 z dne 12.6.2017) je razvidno, da je v času od 5.6.2017 do 9.6.2017 
kot udeleženka izobraževanja, opravljala del programa izobraževanja za novozaposlene na 
Onkološkem inštitutu in da je bila za pooblaščeno osebo za nemoteno izvajanje pogodbe na strani 
Onkološkega inštituta določena █. Predložen je bil tudi »Program« za █(z dne 29.5.2017), ki ga je 
za čas »kroženja« na Onološkem inštitutu od 5.6. do 9.6.2017 izdelala █(med mentorji oziroma 
kontaktnimi osebami pa ni določena █, ampak so navedene druge osebe) – █pa tudi z nobenim 
aktom ni bila določena/imenovana za njeno mentorico, ampak so vodja organizacijske enote █, 
pomočnica strokovnega direktorja za področje zdravstvene nege/glavna medicinska sestra █in 
strokovni direktor █s svojim podpisom na obrazcu »Dodatek za mentorstvo dijakom in študentom« 
za █potrdili 5 ur mentorstva v obdobju od 5.6. do 9.6.2017, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva udeleženki usposabljanja █iz Splošne bolnišnice Novo 
mesto (od 1.6. do 23.6.2017 – 4 ure), █pa z nobenim aktom ni bila določena/imenovana za njeno 
mentorico, ampak so vodja organizacijske enote █, pomočnica strokovnega direktorja za področje 
zdravstvene nege/glavna medicinska sestra █in strokovni direktor █s svojim podpisom na obrazcu 
»Dodatek za mentorstvo dijakom in študentom« za █potrdili 4 ure mentorstva v obdobju od 1.6. do 
23.6.2017, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva novozaposleni █(od 12.6. in 16.6.2017 – 5 ur), iz pogodbe 
o izvajanju programa izobraževanja novozaposlene █iz Zdravstvenega doma Ljubljana (štev. 
2002-13/2017-28-02-PI-116/2017 z dne 12.6.2017) je razvidno, da je v času od 12.6.2017 do 
16.6.2017 kot udeleženka izobraževanja, opravljala del programa izobraževanja za 
novozaposlene na Onkološkem inštitutu in da je bila za pooblaščeno osebo za nemoteno 
izvajanje pogodbe na strani Onkološkega inštituta določena █. Predložen je bil tudi »Program« za 
█(z dne 29.5.2017), ki ga je za čas »kroženja« na Onološkem inštitutu od 12.6. do 16.6.2017 
izdelala █(med mentorji oziroma kontaktnimi osebami pa ni določena █, ampak so navedene 
druge osebe) – █pa tudi z nobenim aktom ni bila določena/imenovana za njeno mentorico, ampak 
sta pomočnica strokovnega direktorja za področje zdravstvene nege/glavna medicinska sestra █in 
strokovni direktor █s svojim podpisom na obrazcu »Dodatek za mentorstvo dijakom in študentom« 
za █potrdila 5 ur mentorstva v obdobju od 12.6. do 16.6.2017. 

 
Iz obračuna plače za mesec junij 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. Ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 168,00 166,08 1.594,88 █   

  Skupaj ure: 176,00 174,00 1.697,94 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 32  61,46 █ Mentorstvo študentom Fakultete za zdravstvo Angele 
Boškin Jesenice (ni podlage za izplačilo dodatka za 
mentorstvo).   

C030 Dodatek za mentorstvo 4  7,68 █ Mentorstvo študentom Fakultete za zdravstvo Angele 
Boškin Jesenice (ni podlage za izplačilo dodatka za 
mentorstvo).   

C030 Dodatek za mentorstvo 38  72,98 █ Mentorstvo študentom iz Fakultete za zdravstvene vede 
Novo mesto (ni podlage za izplačilo dodatka za 
mentorstvo).   

C030 Dodatek za mentorstvo 5  9,60 █ Mentorstvo █, ni akta o imenovanju █za mentorico. 

C030 Dodatek za mentorstvo 4  7,68 █ Mentorstvo █, ni akta o imenovanju █za mentorico. 

C030 Dodatek za mentorstvo 5  9,60 █ Mentorstvo █, ni akta o imenovanju █za mentorico. 

 Skupaj: 88     

 
MESEC JULIJ 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
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- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu juliju 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec julij 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentom iz Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto 

v času od 3.7. do 31.7.2017 – 50 ur. 
 
Iz obračuna plače za mesec julij 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 56,00 58,00 556,98 █   

  Skupaj ure: 168,00 174,00 1.849,22 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 50  96,03 █ Mentorstvo študentom iz Fakultete za zdravstvene vede 
Novo mesto (ni podlage za izplačilo dodatka za 
mentorstvo).   

 Skupaj: 50     

 
MESEC AVGUST 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu avgustu 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec avgust 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentom iz Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto 

v času od 1.8. do 31.8.2017 – 80 ur. 
 
Iz obračuna plače za mesec avgust 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 152,00 143,73 1.380,25 █   

  Skupaj ure: 184,00 174,00 1.705,05 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 80  153,65 █ Mentorstvo študentom iz Fakultete za zdravstvene vede 
Novo mesto (ni podlage za izplačilo dodatka za 
mentorstvo).   

 Skupaj: 80     

 
MESEC SEPTEMBER 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu septembru 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec september 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentom iz Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto 

v času od 1.9. do 29.9.2017 – 54 ur, 
- evidenco o opravljenih urah mentorstva udeleženki usposabljanja █iz Splošne bolnišnice Novo 

mesto (od 11.9. do 15.9.2017 – 4 ure), █pa z nobenim aktom ni bila določena/imenovana za njeno 
mentorico, ampak so vodja organizacijske enote █, pomočnica strokovnega direktorja za področje 
zdravstvene nege/glavna medicinska sestra █in strokovni direktor █s svojim podpisom na obrazcu 
»Dodatek za mentorstvo dijakom in študentom« za █potrdili 4 ure mentorstva v obdobju od 11.9. 
do 15.9.2017. 

 
Iz obračuna plače za mesec september 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 168,00 174,00 1.670,94 █   

  Skupaj ure: 168,00 174,00 1.670,00 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 54 103,71 67,12  Mentorstvo študentom iz Fakultete za zdravstvene vede 
Novo mesto (ni podlage za izplačilo dodatka za 
mentorstvo).   

C030 Dodatek za mentorstvo 4 7,68 4,97  Mentorstvo █, ni akta o imenovanju █za mentorico. 

 Skupaj: 58     

 
MESEC OKTOBER 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu oktobru 2017,  
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- obračun plače javne uslužbenke za mesec oktober 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentom Zdravstvene fakultete Ljubljana v času od 

9.10. do 27.10.2017 – 46 ur + 35 ur, skupaj 81 ur, 
- evidenco o opravljenih urah mentorstva udeleženki usposabljanja █iz Splošne bolnišnice Novo 

mesto (od 9.10. do 13.10.2017 – 5 ur), █pa z nobenim aktom ni bila določena/imenovana za njeno 
mentorico, ampak so vodja organizacijske enote █, pomočnica strokovnega direktorja za področje 
zdravstvene nege/glavna medicinska sestra █in strokovni direktor █s svojim podpisom na obrazcu 
»Dodatek za mentorstvo dijakom in študentom« za █potrdili 5 ur mentorstva v obdobju od 9.10. do 
13.10.2017. 

 
Iz obračuna plače za mesec oktober 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 160,00 158,18 1.519,02 █   

  Skupaj ure: 176,00 174,00 1.690,26 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 46  88,35 █ Mentorstvo študentom iz Zdravstvene fakultete Ljubljana 
(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo).   

C030 Dodatek za mentorstvo 35  67,22 █ Mentorstvo študentom iz Zdravstvene fakultete Ljubljana 
(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo).   

C030 Dodatek za mentorstvo 5  9,60 █ Mentorstvo █, ni akta o imenovanju █za mentorico. 

 Skupaj: 86     

 
MESEC NOVEMBER 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu novembru 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec november 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentom Zdravstvene fakultete Ljubljana v času od 

6.11. do 30.11.2017 – 28 ur + 55 ur, skupaj 83 ur, 
- evidenco o opravljenih urah mentorstva novozaposleni █(od 6.11. in 10.11.2017 – 5 ur), iz 

pogodbe o izvajanju programa izobraževanja novozaposlene █iz Zdravstvenega doma Ljubljana 
(štev. 2002-13/2017-41-02-PI-213/2018) je razvidno, da je v času od 6.11.2017 do 10.11.2017 kot 
udeleženka izobraževanja, opravljala del programa izobraževanja za novozaposlene na 
Onkološkem inštitutu in da je bila za pooblaščeno osebo za nemoteno izvajanje pogodbe na strani 
Onkološkega inštituta določena █. Predložen je bil tudi »Program« za █(z dne 10.10.2017), ki ga 
je za čas »kroženja« na Onološkem inštitutu od 6.11. do 10.11.2017 izdelala █(med mentorji 
oziroma kontaktnimi osebami pa ni določena █, ampak so navedene druge osebe) – █ pa tudi z 
nobenim aktom ni bila določena/imenovana za njeno mentorico, ampak sta pomočnica 
strokovnega direktorja za področje zdravstvene nege/glavna medicinska sestra █in strokovni 
direktor █s svojim podpisom na obrazcu »Dodatek za mentorstvo dijakom in študentom« za 
█potrdila 5 ur mentorstva v obdobju od 6.11. do 10.11.2017. 

 
Iz obračuna plače za mesec november 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 144,00 142,37 1.367,19 █   

  Skupaj ure: 176,00 174,00 1.719,25 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 28  53,78 █ Mentorstvo študentom iz Zdravstvene fakultete Ljubljana 
(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo).   

C030 Dodatek za mentorstvo 55  105,63 █ Mentorstvo študentom iz Zdravstvene fakultete Ljubljana 
(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo).   

C030 Dodatek za mentorstvo 5  9,60 █ Mentorstvo █, ni akta o imenovanju █za mentorico. 

 Skupaj: 88     

 
MESEC DECEMBER 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu decembru 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec december 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentom Zdravstvene fakultete Ljubljana v času od 

1.12. do 22.12.2017 – 68 ur + 10 ur, skupaj 78 ur. 
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Iz obračuna plače za mesec december 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 128,00 132,57 1.273,08 █   

  Skupaj ure: 168,00 174,00 1.734,50 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 68  130,60 █ Mentorstvo študentom iz Zdravstvene fakultete Ljubljana 
(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo).   

C030 Dodatek za mentorstvo 10  19,21 █ Mentorstvo študentom iz Zdravstvene fakultete Ljubljana 
(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo).   

 Skupaj: 78     

 
4.6.2. Ugotovitve inšpektorice 
 
Inšpektorica ugotavlja naslednje nepravilnosti pri obračunu in izplačilu dodatka za mentorstvo javni 
uslužbenki █: 
 
- da ji je bil pri plači za mesec januar, oktober, november in december 2017 obračunan in izplačan 

dodatek za mentorstvo za praktično usposabljanje študentov iz Zdravstvene fakultete Ljubljana, 
kar je v nasprotju s 36. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor,  

- da ji je bil pri plači za mesec februar, marec, april, maj in junij 2017 obračunan in izplačan dodatek 
za mentorstvo za praktično usposabljanje študentov iz Fakultete za zdravstvo Angele Boškin 
Jesenice, kar je v nasprotju s 36. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor,  

- da ji je bil pri plači za mesec april, maj, junij, julij, avgust, september in december 2017 obračunan 
in izplačan dodatek za mentorstvo za praktično usposabljanje študentov iz Fakultete za 
zdravstvene vede Novo mesto, kar je v nasprotju s 36. členom Kolektivne pogodbe za javni 
sektor, 

- da ji je bil pri plači za mesec februar, marec, april, junij in november 2017 obračunan in izplačan 
dodatek za mentorstvo novozaposlenim javnim uslužbenkam iz drugih zdravstvenih zavodov (ki 
so bile na usposabljanju na Onkološkem inštitutu): █, čeprav █z nobenim aktom ni bila imenovana 
za njihovo mentorico; 

- da je █za vodenje evidence o opravljenih urah mentorstva pripravnikom uporabljala/izpolnjevala 
napačni obrazec »Dodatek za mentorstvo dijakom in študentom«.  

 
4.6.3. Odrejeni ukrepi inšpektorice  
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju inšpektorica odreja 
generalni direktorici Onkološkega inštituta naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih 
nepravilnosti: 

 
- da naj javni uslužbenki █takoj preneha izplačevati dodatek za mentorstvo za praktično 

usposabljanje študentov, 
- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo v skladu s 

36. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor (da naj bodo mentorji ustrezno imenovani, da naj 
se plačilo dodatka za mentorstvo mentorjem obračuna in izplača le na podlagi dejansko 
opravljenih mentorskih ur oziroma z normativom določenih mentorskih ur),  

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje plačo v skladu z zakonom in 
uredbo, ki ureja enotno metodologijo in obrazce za obračun plač v javnem sektorju (tako, da bo pri 
vrstah plačila dodatka za mentorstvo v plačilnih listah določen dejanski mesec obračunanega in 
izplačanega dodatka), 

- da naj za vodenje evidence o opravljenih urah mentorstva pripravnikom izdelajo/uporabijo nov 
obrazec, ki bo npr. poimenovan kot »Opravljene ure mentorstva pripravnikom v mesecu…«, z 
navedenim datumom dokumenta (in da za vodenje evidence o opravljenih urah mentorstva 
pripravnikom v prihodnje ne bodo več uporabljali obrazca »Dodatek za mentorstvo dijakom in 
študentom«). 

 
4.7. Javna uslužbenka █ 
 
4.7.1. Izplačilo dodatka za mentorstvo v letu 2017 
 
Javna uslužbenka je imela v letu 2017 sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela na 
delovnem mestu radiološki inženir I (šifra E047054). Z aneksom k pogodbi o zaposlitvi (štev. 02-A-
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64/2015 z dne 21.4.2015) ji je bila (zaradi napredovanja v višji plačni razred z dnem 1.4.2015) 
določena višja osnovna plača v višini 37. plačnega razreda, ki ji je bila v obdobju od januarja do 
decembra 2017 tudi obračunana in izplačana v višini 37. plačnega razreda (nominalna vrednost 
plačnega razreda Z073 je 1.807,29 EUR, zato znaša dodatek za 1 mentorsko uro 2,08 EUR bruto). 
 
Iz obračunov plače javne uslužbenke je razvidno, da ji je bil dodatek za mentorstvo obračunan in 
izplačan pri plači za: 
 
MESEC JANUAR 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █ na delu v mesecu januarju 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec januar 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravniku █(dne 30.12.2016 – 6 ur), iz pogodbe o 

izvajanju dela programa pripravništva pripravnika █iz Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca 
Maribor (štev. 02/022/03/4/113/16/02-PI-386/2016 z dne 14.12.2016) je razvidno, da je v času od 
27.12.2016 do 6.1.2017 opravljal pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da mu je bila za glavno 
mentorico določena █, da drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani 
pa niso bili niti s posebnim aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije 
razvidno, da je bila njegova mentorica dne 30.12.2016 █, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravniku █(dne 15.12.2016 – 6 ur), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnika █iz Zdravstvenega doma Ljubljana (štev. 1230-
1-34/2016/02-PI-354/2016 z dne 11.11.2016) je razvidno, da je v času od 1.12.2016 do 
23.12.2016 opravljal pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da mu je bila za glavno mentorico 
določena █, da drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili 
niti s posebnim aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da 
je bila njegova mentorica dne 15.12.2016 █, 

- predložen je bil tudi Program usposabljanja pripravnika inženirja radiološke tehnologije na oddelku 
za Radioterapijo Onkološkega inštituta Ljubljana (2 tedna), dokument je brez datuma, številke in 
podpisa. 

 
Iz obračuna plače za mesec januar 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 79,20 87,00 903,64 █   

  Skupaj ure: 158,40 174,00 1.754,24 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 6  12,46 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █za 
mentorico. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  12,46 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █za 
mentorico. 

 Skupaj: 12     

  
MESEC FEBRUAR 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu februarju 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec februar 2017,  
- seznam opravljenih mentorskih ur za pripravnico █(72 mentorskih ur, ki jih je █opravila 2.11.2016 

do 30.12.2016, obračunane in izplačane pa so ji bile pri plači za mesec februar 2017), razpored 
»kroženja« pripravnice v obdobju od 2.11. do 30.12.2016 (z navedbo mentorjev in številom 
opravljenih ur, dokument je brez datuma in številke), list pripravništva in praktičnega usposabljanja 
█/poročilo mentorice o opravljenem programu pripravništva (z dne 15.12.2016, ki ga je pripravila 
mentorica █), 

- seznam opravljenih mentorskih ur za pripravništvo █(6 mentorskih ur, ki jih je █opravila 
15.12.2016, obračunane in izplačane pa so ji bile pri plači za mesec februar 2017), razpored 
»kroženja« pripravnice v obdobju od 19.5. do 14.12.2016 (z navedbo mentorjev in številom 
opravljenih ur, dokument je brez datuma in številke), list pripravništva in praktičnega usposabljanja 
█/poročilo mentorja o opravljenem programu pripravništva (z dne 12.12.2016, ki ga je pripravil 
mentor █), 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 22.2.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz UKC Maribor (štev. 094-04/BM-658/02-PI-
16/2017 z dne 9.2.2017) je razvidno, da je v času od 13.2.2017 do 24.2.2017 opravljala 
pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico določena █, da drugi 
mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
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aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bila njena 
mentorica dne 22.2.2017 █, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentom iz Zdravstvene fakultete Ljubljana/10. skupina 
dne 7.2.2017 – 3 ure (po pogodbi štev. 02-PI-351/2016-1/2016-RT(PU) z dne 18.10.2016, o 
izvajanju praktičnega usposabljanja/PU študentov visokošolskega strokovnega študijskega 
programa Radiološka tehnologija II. stopnje, redni/izredni za študijsko leto 2016/17). 

 
Iz obračuna plače za mesec februar 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 86,40 104,40 1.084,37 █   

  Skupaj ure: 144,00 174,00 1.783,43 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 72  149,57 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorico. Izplačilo dodatka za mentorstvo za nazaj (za 
leto 2016). 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  12,46 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorico. Izplačilo dodatka za mentorstvo za nazaj (za 
leto 2016). 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  12,46 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorico. 

C030 Dodatek za mentorstvo 3  6,23 █ Mentorstvo študentom iz Zdravstvene fakultete Ljubljana 
(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo).   

 Skupaj: 87     

  
MESEC MAREC 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu marcu 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec marec 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentom iz Zdravstvene fakultete Ljubljana/12. skupina 

dne 7.2.2017 – 3 ure (po pogodbi štev. 02-PI-351/2016-1/2016-RT(PU) z dne 18.10.2016, o 
izvajanju praktičnega usposabljanja/PU študentov visokošolskega strokovnega študijskega 
programa Radiološka tehnologija II. stopnje, redni/izredni za študijsko leto 2016/17), 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentki █iz Zdravstvene fakultete Ljubljana v času od 
20.3. do 24.3.2017 – 20 ur. 

 
Iz obračuna plače za mesec marec 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 136,80 143,73 1.492,88 █   

  Skupaj ure: 165,60 174,00 1.857,94 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 3  6,23 █ Mentorstvo študentom iz Zdravstvene fakultete Ljubljana 
(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo).   

C030 Dodatek za mentorstvo 20  41,55 █ Mentorstvo študentki Zdravstvene fakultete Ljubljana 
█(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo). 

 Skupaj: 23     

   
MESEC APRIL 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu aprilu 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec april 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentu █iz Zdravstvene fakultete Ljubljana v času od 

18.4. do 21.4.2017 – 16 ur, 
- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(v mesecu aprilu 2017 – 6 ur), iz pogodbe o 

izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz Splošne bolnišnice Murska Sobota (štev. 
1221-2017-008/02-PI-87/2017 z dne 3.4.2017) je razvidno, da je v času od 3.4.2017 do 14.4.2017 
opravljala pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico določena █, da 
drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bila njena 
mentorica dne 6.4.2017 █. 

 
Iz obračuna plače za mesec april 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 
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A010 Redno delo 108,00 130,50 1.355,46 █  

  Skupaj ure: 144,00 174,00 1.850,49 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 16  33,24 █ Mentorstvo študentu Zdravstvene fakultete Ljubljana 
█(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo). 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  12,46 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorico. 

 Skupaj: 22     

  
MESEC MAJ IN JUNIJ   

Iz obračuna plače █za mesec maj in junij 2017 izhaja, da ji dodatek za mentorstvo ni bil izplačan. 
 
MESEC JULIJ 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu juliju 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec julij 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravniku █v času od 26.10. do 27.10.2016 – 12 ur, v 

času od 2.11. do 25.11.2016 – 84 ur, v času od 1.12. do 23.12.2016 – 84 ur, v času od 3.1. do 
17.1.2017 – 18 ur, v času od 7.2. do 21.2.2017 – 30 ur, v času od 15.3. do 30.3.2017 – 48 ur, v 
času od 6.4. do 25.4.2017 – 18 ur, v času od 3.5. do 25.5.2017 – 30 ur in v času od 7.6. do 
8.6.2017 – 12 ur, skupaj 372 ur, ki so bile █obračunane in izplačane pri plači za mesec julij 2017 
(iz pogodbe o zaposlitvi štev. 02-PZ-374/2016 z dne 18.10.2016, izhaja, da je imel █sklenjeno 
delovno razmerje za določen čas 9 mesecev od 18.10.2016 dalje za opravljanje pripravništva na 
delovnem mestu radiološki inženir III-pripravnik) in da █ni bila imenovana za mentorico █. 
Predložen je bil tudi list pripravništva in praktičnega usposabljanja █/poročilo mentorice o 
opravljenem programu pripravništva (z dne 11.5.2017, ki ga je pripravila mentorica █). 

 
Iz obračuna plače za mesec julij 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 79,20 91,15 946,75 █  

  Skupaj ure: 151,20 174,00 1.872,18 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 12  24,93 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █za 
mentorico (je pa iz Poročila mentorice o opravljenem 
programu pripravništva razvidno, da je poročilo izdelala 
mentorica █). Izplačilo dodatka za mentorstvo za nazaj 
(za oktober 2016). 

C030 Dodatek za mentorstvo 84  174,50 █ Mentorstvo pripravniku █. Izplačilo dodatka za 
mentorstvo za nazaj (za november 2016). 

C030 Dodatek za mentorstvo 84  174,50 █ Mentorstvo pripravniku █. Izplačilo dodatka za 
mentorstvo za nazaj (za december 2016). 

C030 Dodatek za mentorstvo 18  37,39 █ Mentorstvo pripravniku █. Izplačilo dodatka za 
mentorstvo za nazaj (za januar 2017). 

C030 Dodatek za mentorstvo 30  62,32 █ Mentorstvo pripravniku █. Izplačilo dodatka za 
mentorstvo za nazaj (za februar 2017). 

C030 Dodatek za mentorstvo 48  99,71 █ Mentorstvo pripravniku █. Izplačilo dodatka za 
mentorstvo za nazaj (za marec 2017). 

C030 Dodatek za mentorstvo 18  37,39 █ Mentorstvo pripravniku █. Izplačilo dodatka za 
mentorstvo za nazaj (za april 2017). 

C030 Dodatek za mentorstvo 30  62,32 █ Mentorstvo pripravniku █. Izplačilo dodatka za 
mentorstvo za nazaj (za maj 2017). 

C030 Dodatek za mentorstvo 12  24,93 █ Mentorstvo pripravniku █. Izplačilo dodatka za 
mentorstvo za nazaj (za junij 2017). 

 Skupaj: 372     

  
MESEC AVGUST, SEPTEMBER IN OKTOBER   

Iz obračuna plače █za mesec avgust, september in oktober 2017 izhaja, da ji dodatek za mentorstvo 
ni bil izplačan. 
 
MESEC NOVEMBER 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu novembru 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec november 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravniku █(dne 16.11.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 

izvajanju dela programa pripravništva pripravnika █iz UKC Maribor (štev. 094-04/BM-4702/02-PI-
244/2017 z dne 14.11.2017) je razvidno, da je v času od 13.11.2017 do 24.11.2017 opravljal 
pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da mu je bila za glavno mentorico določena █, da drugi 
mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bila njegova 
mentorica dne 16.11.2017 █, 
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- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravniku █(dne 17.11.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnika █iz UKC Maribor (štev. 094-04/BM-4703/02-PI-
245/2017 z dne 14.11.2017) je razvidno, da je v času od 13.11.2017 do 24.11.2017 opravljal 
pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da mu je bila za glavno mentorico določena █, da drugi 
mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bila njegova 
mentorica dne 17.11.2017 █. 

 
Iz obračuna plače za mesec november 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 129,60 142,37 1.478,75 █  

  Skupaj ure: 158,40 174,00 1.830,38 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 6  12,46 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █za 
mentorico. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  12,46 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █za 
mentorico. 

 Skupaj: 12     

  
MESEC DECEMBER 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu decembru 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec december 2017, 
- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravniku █(v mesecu decembru 2017 – 6 ur), iz 

pogodbe o izvajanju dela programa pripravništva pripravnika █iz UKC Maribor (štev. 094-04/BM-
5028/02-PI-252/2017 z dne 28.12.2017) je razvidno, da je v času od 4.12.2017 do 15.12.2017 
opravljal pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da mu je bila za glavno mentorico določena █, da 
drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bila njegova 
mentorica dne 15.12.2017 █, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(v mesecu decembru 2017 – 6 ur), iz 
pogodbe o izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz UKC Maribor je razvidno, da je v 
času od 4.12.2017 do 15.12.2017 opravljala pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za 
glavno mentorico določena █, da drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma 
imenovani pa niso bili niti s posebnim aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva Ma█ iz 
radioterapije razvidno, da je bila njena mentorica dne 13.12.2017 █. 

 
Iz obračuna plače za mesec december 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 115,20 132,57 1.376,96 █  

  Skupaj ure: 151,20 174,00 1.842,11 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 6  12,46 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █za 
mentorico. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  12,46 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorico. 

 Skupaj: 12     

  

4.7.2. Ugotovitve inšpektorice 
 
Inšpektorica ugotavlja naslednje nepravilnosti pri obračunu in izplačilu dodatka za mentorstvo javni 
uslužbenki █: 
 
- da ji je bil pri plači za mesec februar, marec in april 2017 obračunan in izplačan dodatek za 

mentorstvo za praktično usposabljanje študentov iz Zdravstvene fakultete Ljubljana, kar je v 
nasprotju s 36. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor,  

- da za pripravnike, ki so imeli za čas opravljanja pripravništva sklenjeno redno delovno razmerje za 
določen čas na Onkološkem inštitutu, niso bili določeni/imenovani mentorji, da █z nobenim aktom 
ni bila določena/imenovana za mentorico pripravnikom: █(dodatek za mentorstvo pa ji je bil 
obračunan in izplačan za nazaj), 
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- da tudi ostalim pripravnikom, ki so imeli za čas opravljanja pripravništva sklenjeno redno delovno 
razmerje v drugih javnih zdravstvenih zavodih, pripravništvo pa so nekaj časa opravljali tudi na 
Onkološkem inštitutu, niso bili določeni/imenovani mentorji (ampak je bila v pogodbi o izvajanju 
dela programa pripravništva določena le glavna mentorica/oziroma klinična mentorica █, medtem 
ko so ostali/drugi mentorji pripravnikom in čas opravljanja pripravništva na Onkološkem inštitutu 
razvidni zgolj iz potrdila o opravljanju pripravništva iz radioterapije, ki jih je podpisala vodja 
organizacijske enote/radioloških inženirjev █). Iz predloženih potrdil o opravljenem pripravništvu je 
razvidno, da je bila █mentorica naslednjim pripravnikom: █, 

- da je █za vodenje evidence o opravljenih urah mentorstva pripravnikom uporabljala/izpolnjevala 
napačni obrazec »Dodatek za mentorstvo dijakom in študentom«.  

 
4.7.3. Odrejeni ukrepi inšpektorice  
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju inšpektorica odreja 
generalni direktorici Onkološkega inštituta naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih 
nepravilnosti: 

 
- da naj javni uslužbenki █takoj preneha izplačevati dodatek za mentorstvo za praktično 

usposabljanje študentov, 
- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo v skladu s 

36. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor (da naj bodo mentorji ustrezno imenovani, da naj 
se plačilo dodatka za mentorstvo mentorjem obračuna in izplača le na podlagi dejansko 
opravljenih mentorskih ur oziroma z normativom določenih mentorskih ur),  

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje plačo v skladu z zakonom in 
uredbo, ki ureja enotno metodologijo in obrazce za obračun plač v javnem sektorju (tako, da bo pri 
vrstah plačila dodatka za mentorstvo v plačilnih listah določen dejanski mesec obračunanega in 
izplačanega dodatka), 

- da naj za vodenje evidence o opravljenih urah mentorstva pripravnikom izdelajo nov obrazec, ki 
bo npr. poimenovan kot »Opravljene ure mentorstva pripravnikom v mesecu…«, z navedenim 
datumom dokumenta (in da za vodenje evidence o opravljenih urah mentorstva pripravnikom v 
prihodnje ne bodo več uporabljali obrazca »Dodatek za mentorstvo dijakom in študentom«). 

 
4.8. Javni uslužbenec █ 
 
4.8.1. Izplačilo dodatka za mentorstvo v letu 2017 
 
Javni uslužbenec je imel v letu 2017 sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela na delovnem 
mestu radiološki inženir I (šifra E047054). Z aneksom k pogodbi o zaposlitvi (štev. 02-A-64/2015 z dne 
21.4.2015) mu je bila (zaradi napredovanja v višji plačni razred z dnem 1.4.2015) določena višja 
osnovna plača v višini 37. plačnega razreda, ki mu je bila v obdobju od januarja do decembra 2017 
tudi obračunana in izplačana v višini 37. plačnega razreda (nominalna vrednost plačnega razreda 
Z073 je 1.807,29 EUR, zato znaša dodatek za 1 mentorsko uro 2,08 EUR bruto). 
 
Iz obračunov plače javnega uslužbenca je razvidno, da mu je bil dodatek za mentorstvo obračunan in 
izplačan pri plači za: 
 
MESEC JANUAR 

Onkološki inštitut je za javnega uslužbenca predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javnega uslužbenca █na delu v mesecu januarju 2017,  
- obračun plače javnega uslužbenca za mesec januar 2017,  
- seznam opravljenih mentorskih ur za pripravništvo █(5 mentorskih ur, ki jih je █opravil v obdobju 

od 1.8. do 12.8.2016, obračunane in izplačane pa so mu bile pri plači za mesec januar 2017), 
razpored »kroženja« pripravnice v obdobju od 14.3. do 29.10.2016 (z navedbo mentorjev in 
številom opravljenih ur, dokument je brez datuma in številke), list pripravništva in praktičnega 
usposabljanja █/poročilo mentorja o opravljenem programu pripravništva (z dne 10.10.2016, ki ga 
je pripravil mentor █), 

- seznam opravljenih mentorskih ur za pripravništvo █(5 mentorskih ur, ki jih je █opravil v obdobju 
od 1.8. do 12.8.2016, obračunane in izplačane pa so mu bile pri plači za mesec januar 2017), 
razpored »kroženja« pripravnika v obdobju od 14.3. do 29.10.2016 (z navedbo mentorjev in 
številom opravljenih ur, dokument je brez datuma in številke), list pripravništva in praktičnega 
usposabljanja █/poročilo mentorice o opravljenem programu pripravništva (z dne 10.10.2016, ki 
ga je pripravila mentorica █), 
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- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 6.1.2017 – 6 ur), iz pogodbe o izvajanju 
dela programa pripravništva pripravnice █iz Splošne bolnišnice Murska Sobota (štev. 1230-2016-
008/02-PI-389/2016 z dne 14.12.2016) je razvidno, da je v času od 2.1.2017 do 13.1.2017 
opravljala pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico določena █, da 
drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil njen 
mentor dne 6.1.2017 █. 

 
Iz obračuna plače za mesec januar 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu █ izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 151,20 166,08 1.725,02 █   

  Skupaj ure: 158,40 174,00 1.816,58 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 10  20,77 █ Mentorstvo pripravnici █in █(vsakemu po 5 ur v mesecu 
avgustu 2016), ni akta o imenovanju █za mentorja. 
Izplačilo dodatka za mentorstvo za nazaj (za mesec 
avgust 2016). 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  12,46 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. 

 Skupaj: 16     

  
MESEC FEBRUAR 

Onkološki inštitut je za javnega uslužbenca predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javnega uslužbenca █na delu v mesecu februarju 2017,  
- obračun plače javnega uslužbenca za mesec februar 2017,  
- seznam opravljenih mentorskih ur za pripravništvo █(342 mentorskih ur, ki jih je █opravil v 

obdobju od 9.5. do 30.12.2016, obračunane in izplačane pa so mu bile pri plači za mesec februar 
2017), razpored »kroženja« pripravnice v obdobju od 9.5. do 15.12.2016 (z navedbo mentorjev in 
številom opravljenih ur, dokument je brez datuma in številke), list pripravništva in praktičnega 
usposabljanja █/poročilo mentorice o opravljenem programu pripravništva (z dne 15.12.2016, ki 
ga je pripravila mentorica █), 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 2.2.2017 – 6 ur), iz pogodbe o izvajanju 
dela programa pripravništva pripravnice █iz Zdravstvenega doma Novo mesto (štev. 2-2017-02-
PI-395/2016 z dne 10.1.2017) je razvidno, da je v času od 30.1.2017 do 10.2.2017 opravljala 
pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico določena █, da drugi 
mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil njen 
mentor dne 2.2.2017 █. 

 
Iz obračuna plače za mesec februar 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu █ izplačan 
dodatek za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 122,40 147,90 1.536,19 █   

  Skupaj ure: 144,00 174,00 1.842,86 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 342  710,45 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorja. Izplačilo dodatka za mentorstvo za nazaj (za 
čas od 9.5. do 28.10.2016). 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  12,46 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorja. 

 Skupaj: 348     

 
MESEC MAREC 

Onkološki inštitut je za javnega uslužbenca predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javnega uslužbenca █na delu v mesecu marcu 2017,  
- obračun plače javnega uslužbenca za mesec marec 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravniku █u (dne 16.3.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 

izvajanju dela programa pripravništva pripravnika █iz Splošne bolnišnice Celje (štev. 094-02-PI-
15/2017 z dne 13.2.2017) je razvidno, da je v času od 13.3.2017 do 24.3.2017 opravljal 
pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da mu je bila za glavno mentorico določena █, da drugi 
mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil njegov 
mentor dne 16.3.2017 █. 
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Iz obračuna plače za mesec marec 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu █ izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 129,60 136,17 1.414,36 █   

  Skupaj ure: 165,60 174,00 2.004,13 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 6  12,46 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. 

 Skupaj: 6     

  
MESEC APRIL 

Onkološki inštitut je za javnega uslužbenca predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javnega uslužbenca █na delu v mesecu aprilu 2017,  
- obračun plače javnega uslužbenca za mesec april 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentu █iz Visoke šole za zdravstvo v času od 10.4. do 

14.4.2017 – 16 ur, 
- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 11.4.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 

izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz UKC Maribor (štev. 094-04/BM-918/02-PI-
57/2017 z dne 3.3.2017) je razvidno, da je v času od 3.4.2017 do 14.4.2017 opravljala 
pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico določena █, da drugi 
mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil njen 
mentor dne 11.4.2017 █, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 10.4.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz UKC Maribor (štev. 094-04/BM-917/02-PI-
58/2017 z dne 3.3.2017) je razvidno, da je v času od 3.4.2017 do 14.4.2017 opravljala 
pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico določena █, da drugi 
mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil njen 
mentor dne 10.4.2017 █, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 14.4.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz Splošne bolnišnice Murska Sobota (štev. 
1221-2017-007/02-PI-88/2017 z dne 3.4.2017) je razvidno, da je v času od 3.4.2017 do 14.4.2017 
opravljala pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico določena █, da 
drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil njen 
mentor dne 14.4.2017 █. 

 
Iz obračuna plače za mesec april 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu █izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 122,40 147,90 1.536,19 █   

  Skupaj ure: 144,00 174,00 1.841,30 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 16  33,24 █ Mentorstvo študentu █iz Visoke šole za zdravstvo (ni 
podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo).   

C030 Dodatek za mentorstvo 6  12,46 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  12,46 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorja. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  12,46 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. 

 Skupaj: 34     

 
MESEC MAJ 

Onkološki inštitut je za javnega uslužbenca predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javnega uslužbenca █na delu v mesecu maju 2017,  
- obračun plače javnega uslužbenca za mesec maj 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentki █iz Zdravstvene fakultete Ljubljana od 8.5. do 

12.5.2017 – 20 ur, 
- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravniku █ (dne 12.5.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 

izvajanju dela programa pripravništva pripravnika █iz Ortopedske bolnišnice Valdoltra (štev. 
167/1-17-02-PI-60/2017 z dne 24.2.2017) je razvidno, da je v času od 8.5.2017 do 19.5.2017 
opravljala pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico določena █, da 
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drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil njegov 
mentor dne 12.5.2017 █, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 8.5.2017 – 6 ur), iz pogodbe o izvajanju 
dela programa pripravništva pripravnice █ iz Klinike Golnik (štev. 02-PI-83/2017 z dne 16.3.2017) 
je razvidno, da je v času od 8.5.2017 do 19.5.2017 opravljala pripravništvo na Onkološkem 
inštitutu, da ji je bila za glavno klinično določena █, da drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni 
(določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim aktom) in da je iz potrdila o opravljanju 
pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil njen mentor dne 8.5.2017 █. 

 
Iz obračuna plače za mesec maj 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 122,40 128,62 1.335,94 █   

  Skupaj ure: 165,60 174,00 1.879,38 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 20  41,55 █ Mentorstvo študentki █iz Zdravstvene fakultete Ljubljana 
(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo).   

C030 Dodatek za mentorstvo 6  12,46 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorja. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  12,46 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. 

 Skupaj: 32     

 
MESEC JUNIJ 

Onkološki inštitut je za javnega uslužbenca predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javnega uslužbenca █ na delu v mesecu juniju 2017,  
- obračun plače javnega uslužbenca za mesec junij 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentki █iz Zdravstvene fakultete Ljubljana od 8.5. do 

12.5.2017 – 20 ur. 
 
Iz obračuna plače za mesec junij 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu █izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 136,80 150327 1.560,81 █   

  Skupaj ure: 158,40 174,00 1.842,72 ██   

C030 Dodatek za mentorstvo 20  41,55 █ Mentorstvo študentki █iz Zdravstvene fakultete Ljubljana 
(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo).   

 Skupaj: 20     

 
MESEC JULIJ 

Onkološki inštitut je za javnega uslužbenca predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javnega uslužbenca █na delu v mesecu juliju 2017,  
- obračun plače javnega uslužbenca za mesec julij 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravniku █v času od 18.10. do 24.10.2016 – 30 ur, dne 

22.11.2016 – 6 ur, dne 15.12.2016 – 6 ur, dne 16.1.2017 – 6 ur, dne 17.3.2017 – 6 ur, v času od 
10.4. do 20.4.2017 – 24 ur in dne 29.5.2017 – 6 ur, skupaj 84 ur, ki so bile █obračunane in 
izplačane pri plači za mesec julij 2017 (iz pogodbe o zaposlitvi štev. 02-PZ-374/2016 z dne 
18.10.2016, izhaja, da je imel █sklenjeno delovno razmerje za določen čas 9 mesecev od 
18.10.2016 dalje za opravljanje pripravništva na delovnem mestu radiološki inženir III-pripravnik) 
in da █ni bil imenovan za mentorja █. Predložen je bil tudi list pripravništva in praktičnega 
usposabljanja █/poročilo mentorice o opravljenem programu pripravništva (z dne 11.5.2017, ki ga 
je pripravila mentorica █), 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █dne 23.3.2017 – 6 ur, ki jih je █opravil v 
mesecu marcu 2017, obračunane in izplačane pa so mu bile pri plači za mesec julij 2017 (iz 
pogodbe o zaposlitvi štev. 02-PZ-393/2016 z dne 8.11.2016, izhaja, da je imela █na Onkološkem 
inštitutu sklenjeno delovno razmerje za določen čas 9 mesecev od 8.11.2016 dalje za opravljanje 
pripravništva na delovnem mestu radiološki inženir III-pripravnik) in da █ni bil imenovan za 
mentorja █. Predložen je bil list pripravništva in praktičnega usposabljanja █/poročilo mentorice o 
opravljenem programu pripravništva (z dne 6.6.2017, ki ga je pripravila mentorica █), 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █dne 6.3.2017 – 6 ur, ki jih je █opravil v 
mesecu marcu 2017, obračunane in izplačane pa so mu bile pri plači za mesec julij 2017 (iz 
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pogodbe o zaposlitvi štev. 02-PZ-376/2016 z dne 18.10.2016, izhaja, da je imela █ na 
Onkološkem inštitutu sklenjeno delovno razmerje za določen čas 9 mesecev od 18.10.2016 dalje 
za opravljanje pripravništva na delovnem mestu radiološki inženir III-pripravnik) in da █ ni bil 
imenovan za mentorja █. Predložen je bil tudi list pripravništva in praktičnega usposabljanja 
█/poročilo mentorice o opravljenem programu pripravništva (z dne 12.5.2017, ki ga je pripravila 
mentorica █), 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravniku █(dne 24.7.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnika █iz Zdravstvenega doma Ljubljana (štev. 1230-
1/2017-15-02-PI-114/2017 z dne 5.6.2017) je razvidno, da je v času od 17.7.2017 do 28.7.2017 
opravljal pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da mu je bila za klinično mentorico določena █, da 
drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil njegov 
mentor dne 24.7.2017 █. 

 
Iz obračuna plače za mesec julij 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 151,20 174,00 1.807,29 █   

  Skupaj ure: 151,20 174,00 1.807,29 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 30  62,32 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorja. Izplačilo dodatka za mentorstvo za nazaj (za 
oktober 2016). 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  12,46 █ Mentorstvo pripravniku █. Izplačilo dodatka za 
mentorstvo za nazaj (za november 2016). 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  12,46 █ Mentorstvo pripravniku █. Izplačilo dodatka za 
mentorstvo za nazaj (za december 2016). 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  12,46 █ Mentorstvo pripravniku █. Izplačilo dodatka za 
mentorstvo za nazaj (za januar 2017). 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  12,46 █ Mentorstvo pripravniku █. Izplačilo dodatka za 
mentorstvo za nazaj (za marec 2017). 

C030 Dodatek za mentorstvo 24  49,86 █ Mentorstvo pripravniku █. Izplačilo dodatka za 
mentorstvo za nazaj (za april 2017). 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  12,46 █ Mentorstvo pripravniku █. Izplačilo dodatka za 
mentorstvo za nazaj (za maj 2017). 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  12,46 █ Mentorstvo pripravnici █Izplačilo dodatka za mentorstvo 
za nazaj (za marec 2017). 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  12,46 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorja. Izplačilo dodatka za mentorstvo za nazaj (za 
marec 2017). 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  12,46 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorja. 

 Skupaj: 102     

 
MESEC AVGUST 

Onkološki inštitut je za javnega uslužbenca predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javnega uslužbenca █na delu v mesecu avgustu 2017,  
- obračun plače javnega uslužbenca za mesec avgust 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 1.9.2017 – 6 ur), iz pogodbe o izvajanju 

dela programa pripravništva pripravnice █iz Zdravstvenega doma Ljubljana (štev. 1230-1/2017-
28/02-PI-170/2017 z dne 31.7.2017) je razvidno, da je v času od 21.8.2017 do 1.9.2017 opravljala 
pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za klinično mentorico določena █, da drugi 
mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil njen 
mentor dne 1.9.2017 █. 

 
Iz obračuna plače za mesec avgust 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu █izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 129,60 136,17 1.414,36 █   

  Skupaj ure: 165,60 174,00 1.898,72 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 6    Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. Dodatek za mentorstvo je bil izplačan vnaprej 
(za mentorstvo v mesecu septembru, že pri plači za 
mesec avgust 2017).  

 Skupaj: 6     

 
MESEC SEPTEMBER 

Iz obračuna plače █za mesec september 2017 izhaja, da mu dodatek za mentorstvo ni bil izplačan. 
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MESEC OKTOBER 

Onkološki inštitut je za javnega uslužbenca predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javnega uslužbenca █na delu v mesecu oktobru 2017,  
- obračun plače javnega uslužbenca za mesec oktober 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 2.10.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 

izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz Splošne bolnišnice Izola (štev. PKO-1177-
P/17/02-PI-184/2017 z dne 11.9.2017) je razvidno, da je v času od 25.9.2017 do 6.10.2017 
opravljala pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico določena █, da 
drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil njen 
mentor dne 2.10.2017 █, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █ (dne 29.9.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz Splošne bolnišnice Izola (štev. PKO-1176-
P/17/02-PI-185/2017 z dne 11.9.2017) je razvidno, da je v času od 25.9.2017 do 6.10.2017 
opravljala pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico določena █, da 
drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bil njen 
mentor dne 29.9.2017 █. 

 
Iz obračuna plače za mesec oktober 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu █ izplačan 
dodatek za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 151,20 166,08 1.725,02 █   

  Skupaj ure: 158,40 174,00 1.815,62 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 6  12,46 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorja. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  12,46 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorja. 

 Skupaj: 12     

 
MESEC NOVEMBER 

Iz obračuna plače █za mesec november 2017 izhaja, da mu dodatek za mentorstvo ni bil izplačan. 
 
MESEC DECEMBER 

Onkološki inštitut je za javnega uslužbenca predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javnega uslužbenca █na delu v mesecu decembru 2017,  
- obračun plače javnega uslužbenca za mesec december 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva skupini študentov/3 Zdravstvene fakultete Ljubljana dne 

23.12.2017 – 3 ure (po pogodbi štev. 2451/2017-RT/PU), 
- evidenco o opravljenih urah mentorstva skupini študentov/5 Zdravstvene fakultete Ljubljana dne 

7.12.2017 – 3 ure (po pogodbi štev. 2451/2017-RT/PU). 
 
Iz obračuna plače za mesec december 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu █ izplačan 
dodatek za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 136,80 157,43 1.635,18 █   

  Skupaj ure: 151,20 174,00 1.824,24 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 3  6,23 █ Mentorstvo študentom Zdravstvene fakultete Ljubljana 
(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo).  

C030 Dodatek za mentorstvo 3  6,23 █ Mentorstvo študentom Zdravstvene fakultete Ljubljana 
(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo).  

 Skupaj: 6     

 
4.8.2. Ugotovitve inšpektorice 
 
Inšpektorica ugotavlja naslednje nepravilnosti pri obračunu in izplačilu dodatka za mentorstvo javnemu 
uslužbencu █: 
 
- da mu je bil pri plači za mesec maj, junij in december 2017 obračunan in izplačan dodatek za 

mentorstvo za praktično usposabljanje študentov iz Zdravstvene fakultete iz Ljubljane, kar pomeni, 
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da mu je bil dodatek za mentorstvo obračunan in izplačan v nasprotju s 36. členom Kolektivne 
pogodbe za javni sektor, 

- da mu je bil pri plači za mesec april 2017 obračunan in izplačan dodatek za mentorstvo za 
praktično usposabljanje študentov iz Visoke Šole za zdravstvo, kar pomeni, da mu je bil dodatek 
za mentorstvo obračunan in izplačan v nasprotju s 36. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor, 

- da za pripravnike, ki so imeli za čas opravljanja pripravništva sklenjeno redno delovno razmerje za 
določen čas na Onkološkem inštitutu, niso bili določeni/imenovani mentorji in da █z nobenim 
aktom ni bil določen/imenovan za mentorja pripravnikom: █, █in █, 

- da tudi ostalim pripravnikom, ki so imeli za čas opravljanja pripravništva sklenjeno redno delovno 
razmerje v drugih javnih zdravstvenih zavodih, pripravništvo pa so nekaj časa opravljali tudi na 
Onkološkem inštitutu, niso bili določeni/imenovani mentorji (ampak je bila v pogodbi o izvajanju 
dela programa pripravništva določena le glavna mentorica/oziroma klinična mentorica █, medtem 
ko so ostali/drugi mentorji in čas opravljanja pripravništva na Onkološkem inštitutu razvidni zgolj iz 
potrdila o opravljanju pripravništva iz radioterapije, ki jih je podpisala vodja organizacijske 
enote/radioloških inženirjev █). Iz predloženih potrdil o opravljenem pripravništvu je razvidno, da je 
bil █mentor naslednjim pripravnikom: █, █, █, █, █, █, █, █, █, █, █in █, 

- da je iz »Seznama opravljenih mentorskih ur za pripravništvo █in █« razvidno, da jima je bil v letu 
2016 mentor tudi █, da █z nobenim aktom ni bil določen/imenovan za mentorja █in █, da pa mu je 
bil pri plači za mesec januar 2017 obračunan in izplačan dodatek za mentorstvo pripravnici █ za 5 
ur in █za 5 ur (za mentorstvo v mesecu avgustu 2016) in da mu je bil pri plači za mesec februar 
2017 obračunan in izplačan dodatek za mentorstvo pripravnici █za 342 ur (za mentorstvo v 
obdobju od maja do decembra 2016) – torej za nazaj, 

- da je █za vodenje evidence o opravljenih urah mentorstva pripravnikom uporabljal/izpolnjeval 
napačni obrazec »Dodatek za mentorstvo dijakom in študentom«.  

 
4.8.3. Odrejeni ukrepi inšpektorice  
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju inšpektorica odreja 
generalni direktorici Onkološkega inštituta naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih 
nepravilnosti: 

 
- da naj javnemu uslužbencu █takoj preneha izplačevati dodatek za mentorstvo za praktično 

usposabljanje študentov, 
- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo v skladu s 

36. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor (da naj bodo mentorji ustrezno imenovani, da naj 
se plačilo dodatka za mentorstvo mentorjem obračuna in izplača le na podlagi dejansko 
opravljenih mentorskih ur oziroma z normativom določenih mentorskih ur),  

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje plačo v skladu z zakonom in 
uredbo, ki ureja enotno metodologijo in obrazce za obračun plač v javnem sektorju (tako, da bo pri 
vrstah plačila dodatka za mentorstvo v plačilnih listah določen dejanski mesec obračunanega in 
izplačanega dodatka), 

- da naj za vodenje evidence o opravljenih urah mentorstva pripravnikom izdelajo/uporabijo nov 
obrazec, ki bo npr. poimenovan kot »Opravljene ure mentorstva pripravnikom v mesecu…«, z 
navedenim datumom dokumenta (in da za vodenje evidence o opravljenih urah mentorstva 
pripravnikom v prihodnje ne bodo več uporabljali obrazca »Dodatek za mentorstvo dijakom in 
študentom«). 

 
 
 
 
4.9. Javna uslužbenka █ 
 
4.9.1. Izplačilo dodatka za mentorstvo v letu 2017 
 
Javna uslužbenka je imela v letu 2017 sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela na 
delovnem mestu klinični psiholog specialist konzultant (šifra E048003). Z aneksom k pogodbi o 
zaposlitvi (štev. 02-A-79/2016 z dne 15.4.2018) ji je bila (zaradi napredovanja v višji plačni razred z 
dnem 1.4.2016) določena višja osnovna plača v višini 48. plačnega razreda, ki ji je bila v obdobju od 
januarja do decembra 2017 tudi obračunana in izplačana v višini 48. plačnega razreda (nominalna 
vrednost plačnega razreda Z073 je 2.782,25 EUR, zato znaša dodatek za 1 mentorsko uro  3,20 EUR 
bruto). 
 



ZAPISNIK O OPRAVLJENEM INŠPEKCIJSKEM NADZORU NA ONKOLOŠKEM INŠTITUTU LJUBLJANA  

 

 100 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu od meseca januarja do meseca decembra 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec januar, februar, marec, april, maj, junij, julij, avgust, 

september, oktober, november in december 2017,  
- seznam opravljenih mentorskih ur za specializantko █iz Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta 

Soča, v času od 3.1. do 31.1.2017 – 77 ur in v času od 2.2. do 23.2.2017 – 58 ur, skupaj 135 ur 
(po pogodbi o izvajanju dela programa specializacije iz klinične psihologije štev. 02-PI-390/2016 z 
dne 25.1.2017, za čas od 1.1. do 28.2.2017, iz katere izhaja, da je bila █ v času kroženja na 
Onkološkem inštitutu določena za mentorico specializantki █), 

- seznam opravljenih mentorskih ur za specializantko █iz Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta 
Soča, v času od 9.3. do 30.3.2017 – 48 ur (po pogodbi o izvajanju dela programa specializacije iz 
klinične psihologije štev. 0790-1/2017-112-02-PI-24/2017 z dne 14.2.2017, za čas od 1.3. do 
31.3.2017, iz katere izhaja, da je bila █ v času kroženja na Onkološkem inštitutu določena za 
mentorico specializantki █), 

- seznam opravljenih mentorskih ur za specializantko █iz Univerzitetne psihiatrične klinike 
Ljubljana, v času od 12.6. do 11.7.2017 – 70 ur (po pogodbi o izvajanju dela programa 
specializacije iz klinične psihologije štev. 161-22/2017-3-02-PI-102/2017 z dne 9.6.2017, za čas 
od 12.6. do 11.7.2017, iz katere izhaja, da je bila █v času kroženja na Onkološkem inštitutu 
določena za mentorico specializantki █), 

- seznam opravljenih mentorskih ur za specializantko █iz Zdravstvenega doma Radovljica, v času 
od 3.10. do 30.10.2017 – 61 ur (po pogodbi o izvajanju dela programa specializacije iz klinične 
psihologije štev. 02-PI-210/2017 z dne 19.10.2017, za čas od 1.10. do 31.10.2017, iz katere 
izhaja, da je bila █v času kroženja na Onkološkem inštitutu določena za mentorico specializantki 
█), 

- seznam opravljenih mentorskih ur za specializantko █iz Univerzitetne psihiatrične klinike 
Ljubljana, v času od 3.11 do 27.11.2017 – 53 ur (po pogodbi o izvajanju dela programa 
specializacije iz klinične psihologije štev. 161-22/2017-8-02-PI-200/2017 z dne 27.10.2017, za čas 
od 1.11. do 30.11.2017, iz katere izhaja, da je bila █v času kroženja na Onkološkem inštitutu 
določena za mentorico specializantki █), 

- seznam opravljenih mentorskih ur za █ iz Zdravstvenega doma Trbovlje, v času od 4.12. do 
20.12.2017 – 77 ur (po pogodbi o izpopolnjevanju v okviru specializacije iz klinične psihologije 
štev. PP1700134-02-PI-247/2017 z dne 23.11.2017, za čas od 1.12. do 31.12.2017, iz katere 
izhaja, da je bila █v času kroženja na Onkološkem inštitutu določena za mentorico █). 

 
Inšpektorat za javni sektor je dne 15.11.2018 prejel poleg dokumentacije, še pojasnilo Onkološkega inštituta (dokument je brez številke in datuma dokumenta ter brez navedbe 
imena in priimka ter podpisa pripravljavca pojasnila), da so neposredni mentorji udeležencem izobraževanja iz drugih javnih zavodov (pripravnikom, novozaposlenim) določeni v 
tripartitnih pogodbah. 

 
Iz obračunov plače je razvidno, da je bil javni uslužbenki █v letu 2017 izplačan dodatek za mentorstvo 
v naslednji višini: 
 
MESEC NOVEMBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 96,00 94,92 1.517,76 █   

  Skupaj ure: 132,00 130,52 2.131,86 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 70  223,86 █ Izplačilo dodatka za mentorstvo specializantki █ (za 
mentorstvo v času od 12.6. do 11.7.2017 – 70 ur, ki ji je 
bil izplačan pri plači za mesec november 2017) – torej za 
nazaj. 

C030 Dodatek za mentorstvo 61  195,08 █ Izplačilo dodatka za mentorstvo specializantki █ (za 
mentorstvo v času od 3.10. do 30.10.2017 – 
61 ur, ki ji je bil izplačan pri plači za mesec november 
2017) – torej za nazaj. 

C030 Dodatek za mentorstvo 58  185,48 █ Izplačilo dodatka za mentorstvo specializantki █ (za 
mentorstvo v času od 2.2. do 23.2.2017 – 58 ur, ki ji je 
bil izplačan pri plači za mesec november 2017) – torej za 
nazaj. 

C030 Dodatek za mentorstvo 77  246,24 █ Izplačilo dodatka za mentorstvo specializantki █ (za 
mentorstvo v času od 3.1. do 31.1.2017 – 77 ur, ki ji je 
bil izplačan pri plači za mesec november 2017) – torej za 
nazaj. 

C030 Dodatek za mentorstvo 48  153,50 █ Izplačilo dodatka za mentorstvo specializantki █ (v času 
od 9.3. do 30.3.2017 – 48 ur, ki ji je bil izplačan pri plači 
za mesec november 2017). 

 Skupaj: 314     

 
MESEC DECEMBER 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 128,00 132,57 2.119,78 █   
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  Skupaj ure: 168,00 174,00 3.073,27 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 53    Izplačilo dodatka za mentorstvo specializantki █ (za 
mentorstvo v času od 3.11. do 27.11.2017 – 
53 ur, ki ji je bil izplačan pri plači za mesec december 
2017) – torej za nazaj. 

C030 Dodatek za mentorstvo 77    Izplačilo dodatka za mentorstvo █ (za mentorstvo v času 
od 4.12. do 20.12.2017 – 
77 ur, ki ji je bil izplačan pri plači za mesec december 
2017). 

 Skupaj: 130     

 
4.9.2. Ugotovitve inšpektorice 
 
Inšpektorica ugotavlja naslednje nepravilnosti pri obračunu in izplačilu dodatka za mentorstvo javni 
uslužbenki █: 
 
- da ji je bil pri plači za mesec november 2017 obračunan in izplačan dodatek za mentorstvo za 

nazaj (za mesec januar, februar, marec, junij, julij in oktober 2017) in pri plači za mesec december 
2017 ji je bil dodatek za mentorstvo obračunan in izplačan za nazaj (za mesec november 2017). 

 
4.9.3. Odrejeni ukrepi inšpektorice  
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju inšpektorica odreja 
generalni direktorici Onkološkega inštituta naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih 
nepravilnosti: 

 
- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo v skladu s 

36. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor (da naj se plačilo dodatka za mentorstvo 
mentorjem obračuna in izplača le na podlagi dejansko opravljenih mentorskih ur oziroma z 
normativom določenih mentorskih ur),  

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje plačo v skladu z zakonom in 
uredbo, ki ureja enotno metodologijo in obrazce za obračun plač v javnem sektorju (tako, da bo pri 
vrstah plačila dodatka za mentorstvo v plačilnih listah določen dejanski mesec obračunanega in 
izplačanega dodatka). 

 
4.10. Javna uslužbenka █ 
 
4.10.1. Izplačilo dodatka za mentorstvo v letu 2017 
 
Javna uslužbenka je imela v letu 2017 sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela na 
delovnem mestu radiološki inženir I (šifra E047054). Z aneksom k pogodbi o zaposlitvi (štev. 02-A-
64/2015 z dne 20.4.2015) ji je bila (zaradi napredovanja v višji plačni razred z dnem 1.4.2015) 
določena višja osnovna plača v višini 35. plačnega razreda, ki ji je bila v obdobju od januarja do 
decembra 2017 tudi obračunana in izplačana v višini 35. plačnega razreda (nominalna vrednost 
plačnega razreda Z073 je 1.670,94 EUR, zato znaša dodatek za 1 mentorsko uro 1,92 EUR bruto). 
 
Iz obračunov plače javne uslužbenke je razvidno, da ji je bil dodatek za mentorstvo obračunan in 
izplačan pri plači za: 
 
MESEC JANUAR 

Iz obračuna plače █za mesec januar 2017 izhaja, da ji dodatek za mentorstvo ni bil izplačan. 
 
MESEC FEBRUAR 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu februarju 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec februar 2017,  
- seznam opravljenih mentorskih ur za pripravništvo █(72 mentorskih ur, ki jih je █opravila od 

4.7.2016 do 15.12.2016, obračunane in izplačane pa so ji bile pri plači za mesec februar 2017), 
razpored »kroženja« pripravnice v obdobju od 19.5.2016 do 14.12.2016 (z navedbo mentorjev in 
številom opravljenih ur), dokument je brez datuma in številke, list pripravništva in praktičnega 
usposabljanja █/poročilo mentorja o opravljenem programu pripravništva (z dne 12.12.2016, ki ga 
je pripravil mentor █), 

- seznam opravljenih mentorskih ur za pripravništvo █(3 mentorske ure, ki jih je █opravila od 
2.11.2016 do 10.2.2017, obračunane in izplačane pa so ji bile pri plači za mesec februar 2017), 
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razpored »kroženja« pripravnika v obdobju od 8.6.2016 do 10.2.2017 (z navedbo mentorjev in 
številom opravljenih ur), dokument je brez datuma in številke, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 3.2.2017 – 3 ure), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz Zdravstvenega doma Novo mesto (štev. 2-
2017-02-PI-395/2016 z dne 10.1.2017) je razvidno, da je v času od 30.1.2017 do 10.2.2017 
opravljala pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico določena █, da 
drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bila njena 
mentorica dne 3.2.2017 █, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 3.2.2017 – 3 ure), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz Splošne bolnišnice Ptuj (štev. 02-PI-11/2017 
z dne 20.1.2017) je razvidno, da je v času od 30.1.2017 do 10.2.2017 opravljala pripravništvo na 
Onkološkem inštitutu, da ji je bila za klinično mentorico določena █, da drugi mentorji v pogodbi 
niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim aktom) in da je iz 
potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bila njena mentorica dne 
3.2.2017 █. 

 
Iz obračuna plače za mesec februar 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 122,40 147,90 1.420,30 █   

  Skupaj ure: 144,00 174,00 1.685,74 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 72  138,28 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorico. Izplačilo dodatka za mentorstvo za nazaj (za 
obdobje od meseca julija do decembra 2016). 

C030 Dodatek za mentorstvo 3  5,76 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorico.  

C030 Dodatek za mentorstvo 3  5,76 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorico. 

C030 Dodatek za mentorstvo 3  5,76 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorico. 

 Skupaj: 81     

  
MESEC MAREC 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu marcu 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec marec 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 15.3.2017 – 3 ure), iz pogodbe o 

izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz Splošne bolnišnice Celje (štev. 02-PI-
14/2017 z dne 13.2.2017) je razvidno, da je v času od 13.3.2017 do 24.3.2017 opravljala 
pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za klinično mentorico določena █, da drugi 
mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bila njena 
mentorica dne 15.3.2017 █, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva študentom iz Zdravstvene fakultete Ljubljana od 27.3. do 
31.3.2017 – 20 ur. 

 
Iz obračuna plače za mesec marec 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 158,40 166,43 1.598,24 █   

  Skupaj ure: 165,60 174,00 1.682,19 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 3  5,76 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorico. 

C030 Dodatek za mentorstvo 20  38,41 █ Mentorstvo študentom iz Zdravstvene fakultete Ljubljana 
(ni podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo).   

 Skupaj: 23     

  
MESEC APRIL 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu aprilu 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec april 2017,  
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- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravniku █(dne 25.4.2017 – 3 ure), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnika █iz Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca 
Nova Gorica (štev. 543-5/2017-1-02-PI-63/2017 z dne 8.3.2017) je razvidno, da je v času od 
18.4.2017 do 28.4.2017 opravljal pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da mu je bila za glavno 
mentorico določena █, da drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani 
pa niso bili niti s posebnim aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije 
razvidno, da je bila njegova mentorica dne 25.4.2017 █. 

 
Iz obračuna plače za mesec april 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 122,40 147,90 1.420,30 █  

  Skupaj ure: 144,00 174,00 1.691,48 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 3  5,76 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorico. 

 Skupaj: 3     

  
MESEC MAJ 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu maju 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec maj 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 26.5.2017 – 3 ure), iz pogodbe o 

izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz Splošne bolnišnice Celje (štev. 02-PI-
111/2017 z dne 26.5.2017) je razvidno, da je v času od 22.5.2017 do 2.6.2017 opravljala 
pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za klinično mentorico določena █, da drugi 
mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bila njena 
mentorica dne 26.5.2017 █, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 12.5.2017 – 3 ure), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz Klinike Golnik (štev. 02-PI-111/2017 z dne 
26.5.2017) je razvidno, da je v času od 22.5.2017 do 2.6.2017 opravljala pripravništvo na 
Onkološkem inštitutu, da ji je bila za klinično mentorico določena █, da drugi mentorji v pogodbi 
niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim aktom) in da je iz 
potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bila njena mentorica dne 
26.5.2017 █. 

 
Iz obračuna plače za mesec maj 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 122,40 128,62 1.235,15 █  

  Skupaj ure: 165,60 174,00 1.695,96 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 3  5,76 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorico. 

C030 Dodatek za mentorstvo 3  5,76 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorico. 

 Skupaj: 6     

  
MESEC JUNIJ 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu juniju 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec junij 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 9.6.2017 – 3 ure), iz aneksa štev. 1 k 

pogodbi o izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz Zdravilišča Rogaška Slatina-
Zdravstvo d.o.o. (štev. 02-PI-12/2017 z dne 7.2.2017) je razvidno, da je v času od 5.6.2017 do 
16.6.2017 opravljala pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico 
določena █, da drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili 
niti s posebnim aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da 
je bila njena mentorica dne 9.6.2017 █. 

 
Iz obračuna plače za mesec junij 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
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Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 115,20 126,55 1.215,27 █  

  Skupaj ure: 158,40 174,00 1.700,68 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 3  5,76 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorico. 

 Skupaj: 3     

  
MESEC JULIJ 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu juliju 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec julij 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █ v času od 18.10. do 27.10.2016 – 24 ur, v 

času od 2.11. do 30.11.2016 – 84 ur, v času od 1.12. do 28.12.2016 – 72 ur, v času od 4.1. do 
27.1.2017 – 54 ur, v času od 3.2. do 23.2.2017 – 42 ur, v času od 2.3. do 24.3.2017 – 60 ur, v 
času od 3.4. do 27.4.2017 – 60 ur, v času od 3.5. do 31.5.2017 – 48 ur in v času od 1.6. do 
29.6.2017 – 30 ur, skupaj 502 uri, ki so bile █obračunane in izplačane pri plači za mesec julij 2017 
(iz pogodbe o zaposlitvi štev. 02-PZ-376/2016 z dne 18.10.2016, izhaja, da je imela █ sklenjeno 
delovno razmerje za določen čas 9 mesecev od 18.10.2016 dalje za opravljanje pripravništva na 
delovnem mestu radiološki inženir III-pripravnik). Predložen je bil tudi list pripravništva in 
praktičnega usposabljanja █/poročilo mentorja o opravljenem programu pripravništva (z dne 
12.5.2017, ki ga je pripravila mentorica █). 

 
Iz obračuna plače za mesec julij 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 72,00 82,85 795,62 █  

  Skupaj ure: 151,20 174,00 1.720,79 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 24  46,09 █ Mentorstvo pripravnici █iz Onkološkega inštituta (ni akta 
o imenovanju █za mentorico). Izplačilo dodatka za 
mentorstvo za nazaj (za oktober 2016). 

C030 Dodatek za mentorstvo 84  161,33 █ Mentorstvo pripravnici █. Izplačilo dodatka za 
mentorstvo za nazaj (za november 2016). 

C030 Dodatek za mentorstvo 72  138,28 █ Mentorstvo pripravnici █. Izplačilo dodatka za 
mentorstvo za nazaj (za december 2016). 

C030 Dodatek za mentorstvo 54  103,71 █ Mentorstvo pripravnici █. Izplačilo dodatka za 
mentorstvo za nazaj (za januar 2017). 

C030 Dodatek za mentorstvo 42  80,67 █ Mentorstvo pripravnici █. Izplačilo dodatka za 
mentorstvo za nazaj (za februar 2017). 

C030 Dodatek za mentorstvo 60  115,24 █ Mentorstvo pripravnici █. Izplačilo dodatka za 
mentorstvo za nazaj (za marec 2017). 

C030 Dodatek za mentorstvo 60  115,24 █ Mentorstvo pripravnici █. Izplačilo dodatka za 
mentorstvo za nazaj (za april 2017). 

C030 Dodatek za mentorstvo 48  92,19 █ Mentorstvo pripravnici █. Izplačilo dodatka za 
mentorstvo za nazaj (za maj 2017). 

C030 Dodatek za mentorstvo 30  57,62 █ Mentorstvo pripravnici █. Izplačilo dodatka za 
mentorstvo za nazaj (za junij 2017). 

 Skupaj: 502     

  
MESEC AVGUST 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu avgustu 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec avgust 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravniku █(dne 4.8.2017 – 3 ure), iz pogodbe o 

izvajanju dela programa pripravništva pripravnika █iz Zdravstvenega doma Ljubljana (štev. 1230-
1/2017-26/02-PI-169/2017 z dne 3.9.2017) je razvidno, da je v času od 31.7.2017 do 11.8.2017 
opravljal pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da mu je bila za klinično mentorico določena █da 
drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bila njegova 
mentorica dne 4.8.2017 █. 

 
Iz obračuna plače za mesec avgust 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 151,20 158,87 1.525,64 █  

  Skupaj ure: 165,60 174,00 1.756,22 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 3  5,76 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorico. 
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 Skupaj: 3     

  
MESEC SEPTEMBER 

Iz obračuna plače █za mesec september 2017 izhaja, da ji dodatek za mentorstvo ni bil izplačan. 
 
MESEC OKTOBER 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu oktobru 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec oktober 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 12.10.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 

izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz Zdravstvenega doma Ljubljana (štev. 1230-
1/2017-27/02-PI-170/2017 z dne 28.7.2017) je razvidno, da je v času od 2.10.2017 do 13.10.2017 
opravljala pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za klinično mentorico določena █, da 
drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bila njena 
mentorica dne 12.10.2017 █, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █euš (dne 25.10.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca 
Maribor (štev. 02/022/03/3/120/17-02-PI-198/2017 z dne 22.9.2017) je razvidno, da je v času od 
16.10.2017 do 27.10.2017 opravljala pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za klinično 
mentorico določena █, da drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani 
pa niso bili niti s posebnim aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije 
razvidno, da je bila njena mentorica dne 25.10.2017 █. 

 
Iz obračuna plače za mesec oktober 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 129,60 142,37 1.367,19 █  

  Skupaj ure: 158,40 174,00 1.689,07 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 6  11,52 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorico. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  11,52 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorico. 

 Skupaj: 12     

  
MESEC NOVEMBER 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu novembru 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec november 2017,  
- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravniku █(dne 20.11.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 

izvajanju dela programa pripravništva pripravnika █iz UKC Maribor (štev. 094-04/BM-4703/02-PI-
245/2017 z dne 14.11.2017) je razvidno, da je v času od 13.11.2017 do 24.11.2017 opravljal 
pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da mu je bila za glavno mentorico določena █, da drugi 
mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bila njegova 
mentorica dne 20.11.2017 █. 

 
Iz obračuna plače za mesec november 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 151,20 166,08 1.594,88 █  

  Skupaj ure: 158,40 174,00 1.675,74 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 6  11,52 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorico. 

 Skupaj: 6     

 
MESEC DECEMBER 

Onkološki inštitut je za javno uslužbenko predložil naslednjo dokumentacijo: 
- evidenco prisotnosti javne uslužbenke █na delu v mesecu decembru 2017,  
- obračun plače javne uslužbenke za mesec december 2017, 
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- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 7.12.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz UKC Maribor (štev. 094-04/BM-5030-02-PI-
250/2017 z dne 28.12.2017) je razvidno, da je v času od 4.12.2017 do 15.12.2017 opravljala 
pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za glavno mentorico določena █, da drugi 
mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bila njena 
mentorica dne 7.12.2017 █, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravniku █(dne 5.12.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnika █iz UKC Maribor (štev. 094-04/BM-5029-02-PI-
251/2017 z dne 28.12.2017) je razvidno, da je v času od 4.12.2017 do 15.12.2017 opravljal 
pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da mu je bila za glavno mentorico določena █, da drugi 
mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma imenovani pa niso bili niti s posebnim 
aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █iz radioterapije razvidno, da je bila njegova 
mentorica dne 5.12.2017 █, 

- evidenco o opravljenih urah mentorstva pripravnici █(dne 8.12.2017 – 6 ur), iz pogodbe o 
izvajanju dela programa pripravništva pripravnice █iz UKC Maribor (štev. je razvidno, da je v času 
od 4.12.2017 do 15.12.2017 opravljala pripravništvo na Onkološkem inštitutu, da ji je bila za 
glavno mentorico določena █, da drugi mentorji v pogodbi niso bili določeni (določeni/oziroma 
imenovani pa niso bili niti s posebnim aktom) in da je iz potrdila o opravljanju pripravništva █ iz 
radioterapije razvidno, da je bila njena mentorica dne 8.12.2017 █. 

 
Iz obračuna plače za mesec december 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki █izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Norm. ure Bruto Neto Opombe 

A010 Redno delo 115,20 132,57 1.273,08 █  

  Skupaj ure: 151,20 174,00 1.697,22 █   

C030 Dodatek za mentorstvo 6  11,52 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorico. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  11,52 █ Mentorstvo pripravniku █, ni akta o imenovanju █ za 
mentorico. 

C030 Dodatek za mentorstvo 6  11,52 █ Mentorstvo pripravnici █, ni akta o imenovanju █za 
mentorico. 

 Skupaj: 18     

  

4.10.2. Ugotovitve inšpektorice 
 
Inšpektorica ugotavlja naslednje nepravilnosti pri obračunu in izplačilu dodatka za mentorstvo javni 
uslužbenki Maruši Zečević: 
 
- da ji je bil pri plači za mesec marec 2017 obračunan in izplačan dodatek za mentorstvo za 

praktično usposabljanje študentov iz Zdravstvene fakultete Ljubljana, kar je v nasprotju s 36. 
členom Kolektivne pogodbe za javni sektor,  

- da za pripravnike, ki so imeli za čas opravljanja pripravništva sklenjeno redno delovno razmerje za 
določen čas na Onkološkem inštitutu, niso bili določeni/imenovani mentorji, da █z nobenim aktom 
ni bila določena/imenovana za mentorico pripravnikom: █, █in █(dodatek za mentorstvo pa ji je bil 
obračunan in izplačan za nazaj), 

- da tudi ostalim pripravnikom, ki so imeli za čas opravljanja pripravništva sklenjeno redno delovno 
razmerje v drugih javnih zdravstvenih zavodih, pripravništvo pa so nekaj časa opravljali tudi na 
Onkološkem inštitutu, niso bili določeni/imenovani mentorji (ampak je bil v pogodbi o izvajanju 
dela programa pripravništva določena le glavna mentorica/oziroma klinična mentorica █, medtem 
ko so ostali/drugi mentorji pripravnikom in čas opravljanja pripravništva na Onkološkem inštitutu 
razvidni zgolj iz potrdila o opravljanju pripravništva iz radioterapije, ki jih je podpisala vodja 
organizacijske enote/radioloških inženirjev █). Iz predloženih potrdil o opravljenem pripravništvu je 
razvidno, da je bila █mentorica naslednjim pripravnikom: █, █, █, █, █, █, █, █, █, █, █, █, █in █, 

- da je █za vodenje evidence o opravljenih urah mentorstva pripravnikom uporabljala/izpolnjevala 
napačen obrazec »Dodatek za mentorstvo dijakom in študentom«.  

 
4.10.3. Odrejeni ukrepi inšpektorice  
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju inšpektorica odreja 
generalni direktorici Onkološkega inštituta naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih 
nepravilnosti: 
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- da naj javni uslužbenki █takoj preneha izplačevati dodatek za mentorstvo za praktično 
usposabljanje študentov, 

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo v skladu s 
36. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor (da naj bodo mentorji ustrezno imenovani, da naj 
se plačilo dodatka za mentorstvo mentorjem obračuna in izplača le na podlagi dejansko 
opravljenih mentorskih ur oziroma z normativom določenih mentorskih ur),  

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje plačo v skladu z zakonom in 
uredbo, ki ureja enotno metodologijo in obrazce za obračun plač v javnem sektorju (tako, da bo pri 
vrstah plačila dodatka za mentorstvo v plačilnih listah določen dejanski mesec obračunanega in 
izplačanega dodatka), 

- da naj za vodenje evidence o opravljenih urah mentorstva pripravnikom izdelajo nov obrazec, ki 
bo npr. poimenovan kot »Opravljene ure mentorstva pripravnikom v mesecu…«, z navedenim 
datumom dokumenta (in da za vodenje evidence o opravljenih urah mentorstva pripravnikom v 
prihodnje ne bodo več uporabljali obrazca »Dodatek za mentorstvo dijakom in študentom«). 

 
 

III. Odrejeni ukrepi inšpektorice za sistem javnih uslužbencev 

 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju inšpektorica odreja 
generalni direktorici Onkološkega inštituta Ljubljana naslednje potrebne ukrepe za odpravo 
ugotovljenih nepravilnosti: 
 
- generalna direktorica je dolžna izvesti vse odrejene ukrepe, navedene v Točki II tega zapisnika o 

opravljenem inšpekcijskem nadzoru; 
- generalna direktorica je dolžna tovrstne nepravilnosti odpraviti tudi pri vseh ostalih javnih 

uslužbencih na Onkološkem inštitutu, 
- generalna direktorica je dolžna poročati o izvedenih ukrepih v roku 60 dni po vročitvi tega 

zapisnika (Inšpektoratu za javni sektor pa je potrebno v tem roku predložiti vsa listinska dokazila 
o odpravljenih nepravilnostih in sprejetih ukrepih).  

 
 
Pouk o pravnem sredstvu: 
 
Generalna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana lahko zoper ta zapisnik poda ugovor 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, štev. 106/10-uradno prečiščeno 
besedilo in 32/16) za ugovor zoper ta zapisnik ni potrebno plačati upravne takse.  
 
 
 Duša Pokeržnik, univ. dipl. prav. 

INŠPEKTORICA VIŠJA SVETNICA 
Inšpektorica za sistem javnih uslužbencev 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vročiti: 
 
- Onkološki inštitut Ljubljana, Gospa █, Generalna direktorica, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, 

osebno 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, po e-pošti na naslov: gp.mz@gov.si 
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