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Številka: 0611-6/2018/61 
Datum:   9. 10.  2018 
 
 
Na podlagi 43.b člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 
13/10, 59/10, 85/10, 94/10, 107/10, 35/11, 110/11, 40/12-ZUJF, 46/13, 50/14, 82/15 in 67/17; v 
nadaljevanju ZSPJS) izdaja inšpektorica v postopku inšpekcijskega nadzora v Univerzitetnem 
kliničnem centru Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa generalni direktor █, naslednji 
 
 
 

ZAPISNIK 
o opravljenem inšpekcijskem nadzoru 

 
 
 
Inšpektorica za sistem javnih uslužbencev mag. Saša Bole, inšpektorica višja svetnica (v 
nadaljevanju: inšpektorica), je v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana opravila inšpekcijski nadzor 
na podlagi določb ZSPJS. 
 
Inšpekcijski nadzor je inšpektorica opravila v obdobju od 9. 4. 2018 do 7. 9. 2018 na sedežu 
Inšpektorata za javni sektor, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.  
 
I. Razlog inšpekcijskega nadzora 
 
Inšpektorat za javni sektor je v Načrt dela za leto 2018 uvrstil sistemski nadzor nad izplačevanjem 
dodatka za mentorstvo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. 
 
Po opravljenem inšpekcijskem nadzoru je inšpektorica izdelala osnutek zapisnika o opravljenem 
inšpekcijskem nadzoru, št. 0611-6/2018/57 z dne 7. 9. 2018. Osnutek je inšpektorica dne 26. 9. 2018 
poslala v vednost generalnemu direktorju █v izjasnitev s predlogom, da v roku 8 dni od prejema 
osnutka zapisnika posreduje morebitne pripombe k osnutku zapisnika.   
 
Vodja Službe za izobraževanje, █, je v zvezi s posredovanim osnutkom zapisnika Inšpektorat za javni 
sektor opozoril (razvidno iz elektronskega sporočila državne notranje revizorke Univerzitetnega 
kliničnega centra Ljubljana █, ki ga je dne 4. 10. 2018 posredovala Inšpektoratu za javni sektor), da je 
glavni mentor imenovan specializantu za celotno trajanje specializacije, da v času, ko je glavni mentor 
odstoten, specializant opravlja kroženje po programu, da zavod prejme namenska sredstva za 
izplačilo tega dodatka, da se mu ne zdi smiselno, da bi sedaj sredstva vračali ZZS, da od ZZS ne 
morejo pričakovati, da bo za čas enega meseca imenovala drugega glavnega mentorja (primer izr. █, 
ko je tudi  času celomesečne odsotnosti v mesecu avgustu 2017 prejel dodatek za glavnega mentorja 
– razvidno iz II. 3.3.2 točke tega zapisnika), da gredo specializanti včasih tudi na kroženje v tujino ali 
na drug zavod, da se jim ob tem postavlja vprašanje, ali tudi v tistem času glavni mentor ne opravlja 
dela mentorstva, saj specializant ni zaposlen v UKC Ljubljana.  
 
Inšpektorica v zvezi s posredovanimi pripombami pojasnjuje, da je izplačevanje mentorstva določeno 
v 36. členu KPJS, 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 dela mentorja. V skladu z navedenim inšpektorica pojasnjuje, da so 
glavni mentorji upravičeni do dodatka za mentorstvo glede na opravljene mentorske ure (o opravljenih 
urah pa mora obstajati dokazilo – na primer: poročilo o opravljenem delu glavnega mentorja 
specializantu). Izplačilo ur mentorstva v času odsotnosti javnega uslužbenca (strokovno 
izobraževanje, letni dopust, bolniški stalež…) pa ni možno. V primeru neupravičenega izplačila 
dodatka za mentorstvo mora javni uslužbenec na podlagi 3.a člena ZSPJS delodajalcu vrniti preveč 
izplačano plačo. Nadalje inšpektorica pojasnjuje, da vrnitev namenskih sredstev, ki jih je UKC 
Ljubljana prejel za glavne mentorje, ni zahtevala. 
 
II. Ugotovitve inšpektorice za sistem javnih uslužbencev 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4891
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201013&stevilka=520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201059&stevilka=3273
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201085&stevilka=4554
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201094&stevilka=4935
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010107&stevilka=5583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201135&stevilka=1743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2011110&stevilka=4999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
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Odgovorna oseba Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (v nadaljevanju: UKC Ljubljana) je  
generalni direktor █.  
 
UKC Ljubljana je bil ustanovljen z Odlokom o preoblikovanju javnega zdravstvenega zavoda Klinični 
center v javni zdravstveni zavod Univerzitetni klinični center (Uradni list RS, št. 138/06, 27/07, 52/15). 
Ustanovitelj UKC Ljubljana je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice izvaja Vlada Republike 
Slovenije. 
 
Inšpektorica je opravila inšpekcijski nadzor nad izplačili dodatka za mentorstvo (C030) v letu 2017 
naslednjih javnih uslužbencev █. 
 
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 
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 

C130 
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 

                                                      
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, št. 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. 
 
3 Iz Razlage Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 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, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17 in 
68/17. 
 
5 Uradni list RS, št. 23/05- uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – 
ZdZPZD in 64/17). 

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
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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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, 
- 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 

                                                      
6 Uradni list RS, št. 33/04, 38/06, 84/09, 107/10, 42/12, 4/15, 40/17 in 64/17. 
7 Uradni list RS, št. 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, št.. 40/17), ki je začel veljati 22.7.2017, je bil 14. 
člen spremenjen tako, da glasi: 

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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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,  
- 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, 

                                                                                                                                                                      
»Oseba, ki je pridobila strokovni naziv doktorica ali doktor medicine, ali ji je bila izdana odločba o enakovrednosti v tujin i 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.«. 
9 Uradni list RS, št. 83/97, 98/99-ZZdrS, 39/00, 50/01, 61/02, 43/04, 57/06 in 40/17. 
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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 
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 zdravnikov11.  
 
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, 

                                                      
10 20.1.2018 je začel veljati novi Pravilnik o vsebini in poteku sekundariata (Uradni list RS, št. 4/18), ki v 5. členu določa, da: »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. 

11 Uradni list RS, št. 22/09, 42/09-popr., 22/10, 76/11, 48/15, 1/17, 40/17-ZZdrS-F, 47/17 in 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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- 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 
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 specializacije13. 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 Slovenije14. 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. 
 
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 specializacij15. V 2. točki 

                                                      
12 Uradni list RS, št. 22/18. 

 
13 Uradni list RS, št. 54/17. 
 
14 Uradni list RS, št. 54/17. 
 
15 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.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202017092900%7CRS-54%7C7054%7C2515%7CO%7C
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2516
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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 ter da 
znašajo sredstva za plačilo dodatka za neposrednega mentorja 177,88 evrov na mesec na specializanta. 

 

1.10. Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije 

 
Vrste, trajanje, potek in programe specializacij magistrov farmacije, odobravanje specializacij in 
postopek opravljanja specialističnih izpitov ureja Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacij za 
magistre farmacije16. Specializacija magistrov farmacije je oblika podiplomskega strokovnega 
izobraževanja in usposabljanja. Specialistično izobrazbo za posamezno vrsto specializacije se pridobi 
v postopku časovno določenega usposabljanja ter z opravljeno specialistično nalogo in specialističnim 
izpitom. Vrste specializacij, čas trajanja in programi specializacij so določeni v prilogi pravilnika. 
Programe in vsebine specializacij določi Lekarniška zbornica Slovenije v sodelovanju s Fakulteto za 
farmacijo, Zavodom za farmacijo in preizkušanje zdravil ter Slovenskim farmacevtskim društvom, 
sprejme pa jim skupščina zbornice. Pooblaščeni izvajalec mora specializantu nuditi prostor in 
možnosti za praktično in teoretično delo. Zbornica vodi register odobrenih specializacij in evidenco 
prostih ter zasedenih specializantskih mest. Zbornica izbranim kandidatom izda odločbo o 
specializaciji, v kateri se določi tudi datum začetka opravljanja specializacije in glavnega mentorja. 
Odločba se vroči izbranemu kandidatu in glavnemu mentorju. Plačnik stroškov specializacije pred 
začetkom opravljanja specializacije sklene z zbornico posebno pogodbo, s katero se določi način 
obračunavanja in plačevanja stroškov specializacije in druge medsebojne obveznosti v zvezi s 
specializacijo. Plačnik specializacije je lahko izvajalec javne službe v zdravstveni dejavnosti, druga 
pravna ali fizična oseba, pri kateri je specializant zaposlen ali specializant sam (samoplačnik).  
 
V času trajanja specializacije ima specializant glavnega mentorja. Za izvajanje specializacije na 
posameznih specializantskih mestih ima specializant področne mentorje. 
 
Naloge glavnega mentorja so naslednje: 

- pripravi individualiziran program specializacije svojemu specializantu, 
- usklajuje in nadzira potek specializacije ter s tem zagotavlja, da specializacija poteka po 

programu, 
- sodeluje s področnimi mentorji in spremlja njihovo delo,  
- ocenjuje napredovanje znanja specializanta, 
- predlaga podaljšanje določenega dela specializacije, če ugotovi, da specializant v 

predvidenem času ni pridobil zadostnega obsega znanja in veščin, 
- organizira skupinske oblike izobraževanja specializantov.  

 
Področni mentor usposablja in nadzira specializanta in poroča glavnemu mentorju o napredovanju 
znanja specializanta. Poleg tega sodeluje pri skupinskih oblikah usposabljanja specializantov.  
 
Zbornica evidentira in imenuje glavne in področne mentorje na predlog pooblaščenih izvajalcev. 
Zbornica vodi register glavnih in področnih mentorjev. 
 
Glavni mentor je izbran izmed magistrov farmacije z učiteljskim nazivom, in sicer s strokovnega 
področja, na katerem poteka specializacije. Glavni mentor je lahko tudi specialist, ki ima najmanj 5 let 
izkušenj na svojem področju. Glavni mentor lahko istočasno skrbi za največ 8 specializantov.  
 
Področni mentor je praviloma specialist določene specialnosti, pri dejavnostih, ki jih izvajajo tudi 
nefarmacevti, pa je lahko tudi drug strokovnjak. Izjemoma in za ozko opredeljene dejavnosti je lahko 
področni mentor tudi starejši specializant. Področnega mentorja specializantu določi pooblaščeni 
izvajalec s seznama področnih mentorjev.  
 
Zbornica lahko v primeru nespoštovanja mentorskih dolžnosti glavnega ali področnega mentorja 
razreši mentorstva.  
 
Specializacija se začne z dnem, ki je določen v odločbi o specializaciji. Obdobje, ki je v programu 
opredeljeno kot trajanje specializacije, je najkrajši čas, v katerem je mogoče opraviti program 
specializacije. Dejansko traja specializacija tako dolgo, da kandidat pridobi znanje in veščine s 
celotnega področja specializacije v tolikšnem obsegu, da bo po zaključeni specializaciji in opravljenem 

                                                      
16 Uradni list RS, št. 79/00, 55/04, 33/05, 34/08, 36/11 in 79/11. 
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specialističnem izpitu lahko opravljal samostojno delo. Predlog za podaljšanje trajanja specializacije 
poda glavni mentor. O predlogu odloči zbornica v roku 30 dni od vložitve predloga. Specializant se 
zoper to odločitev lahko pritoži na Ministrstvo za zdravje.  
 
Če glavni mentor ugotovi, da specializant brez opravičljivih razlogov ne opravlja svojih obveznosti po 
programu specializacije, mora najkasneje po treh mesecih in po predhodnem pisnem opozorilu 
specializantu, zbornici predlagati prenehanje specializacije. O predlogu odloči zbornica, ko se seznani 
s pojasnili glavnega mentorja in specializanta. Zoper sklep se specializant ali glavni mentor lahko 
pritožita na Ministrstvo za zdravje. 
 
Redni letni dopust se všteva v čas specializacije. Prekinitve specializacije zaradi bolezni, izrednega 
dopusta, izpolnjevanja vojaških obveznosti ipd., ki skupaj ne trajajo dalj kot štiri tedne v koledarskem 
letu, ne podaljšujejo celotnega trajanja specializacije. Pri daljši odsotnosti zaradi bolezni, 
porodniškega dopusta ali drugih opravičljivih obveznostih se čas specializacije ustrezno podaljša. 
 
Opravljanje posameznih delov programa se v času specializacije potrjuje v listu farmacevta 
specializanta. To je dokument, v katerem mentorju potrdijo, da je specializant opravil predpisani del 
programa tako, da je pridobil ustrezno znanje, izkušnje in veščine.  
 

1.11. Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne 

dejavnosti 

 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) financira 
usposabljanje mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (v nadaljevanju: RO). Mladi 
raziskovalci morajo biti zaposleni v RO, ki izvaja raziskovalni program. Agencija usposabljanje mladih 
raziskovalcev izvaja z izbiro programskih skupin, ki avtonomno izberejo mentorje in kandidate za 
mlade raziskovalce. Na podlagi 107. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter 
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti17 agencija objavi poziv za dodelitev mentorskih mest 
raziskovalnim programom. Agencija na podlagi opredeljenega števila mentorskih mest na programske 
skupine pozove RO, da skupaj z vodji programov do roka, določenega v pozivu, sporočijo imena 
kandidatov za mentorje, ki so v delovnem razmerju v RO. Mentorji morajo izpolnjevati pogoje, ki so 
določeni v 109. členu pravilnika. RO izberejo kandidate za mlade raziskovalce v soglasju z izbranimi 
mentorji. Če RO agenciji do roka, določenega v pozivu, ne sporoči imena kandidatov za mentorje, 
programska skupina izgubi možnost financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev. Agencija na 
podlagi 116. člena financira usposabljanje mladih raziskovalcev do doktorata znanosti. RO pošlje 
dokazilo o uspešnem zaključku usposabljanja v roku enega leta po koncu financiranja oziroma v roku 
dveh let, če je mladi raziskovalec s področja medicine, ki po izteku odobrene dobe financiranja pridobi 
status pripravnika, specializanta. RO mora pred podpisom pogodbe agenciji poslati okvirni program 
raziskovalnega usposabljanja, ki je sestavljen iz raziskovalnega in študijskega programa. Okvirni 
program usposabljanja v skupini raziskovalcev podpišejo raziskovalni mentor, zakoniti zastopnik RO in 
mladi raziskovalec (118. člen pravilnika). V 119. členu pravilnika je določeno, da agencija in RO 
medsebojne pravice in obveznosti glede izvajanja in financiranja usposabljanja uredita s pogodbo in 
da je RO dolžna pred začetkom financiranja usposabljanja poslati agenciji pogodbo o zaposlitvi 
mladega raziskovalca, s katero so mlademu raziskovalcu zagotovljene pravice najmanj v skladu z 
zakonom, ki ureja sistem plač javnih uslužbencev v javne sektorju in potrdilo o vpisu na podiplomski 
študij. Na podlagi 121. člena pravilnika RO poroča o usposabljanju mladega raziskovalca v rokih, 
navedenih v pogodbi, in v ta namen pošlje agenciji letno in zaključno poročilo na obrazcih, ki jih 
pripravi agencija. Če poročila ne posreduje do roka, določenega v pogodbi, lahko agencija za čas 
zamude RO ne izplača sredstev po pogodbi.   
 

1.12. Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji  

 

V 19. členu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji18 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.  
 

                                                      
Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17. 
18 Uradni list RS, št. 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. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2311
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3792
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
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Iz Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji19 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 opravljane20. 

 

1.13. Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi 

 
Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi21 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 
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. 
 
 

2. Izplačevanje dodatka za mentorstvo v UKC Ljubljana v letu 2017 
 
UKC Ljubljana je izplačeval javnim uslužbencem dodatek za mentorstvo z enomesečnim zamikom. V 
mesecu januarju 2017 je bil tako obračunan in izplačan dodatek za mentorstvo za mesec december 
2016. Zaradi navedenega je inšpektorica opravila nadzor nad izplačili dodatka za mentorstvo, ki je bil 
obračunan in izplačan v obdobju od meseca februarja 2017 do decembra 2017. Dodatek za 
mentorstvo, ki se izplačuje glavnim mentorjem pa je bil obračunan in izplačan za tekoči mesec. 
 
█iz Službe za zaposlovanje, izobraževanje in razvoj kadrov je v elektronskem sporočilu z dne 25. 5. 
2018 pojasnil: 

• da so mentorji zdravnikom specializantom imenovani s sklepom o specializaciji (sklep prejme 
specializant, mentor in delodajalec specializanta), ki ga izda Zdravniška zbornica Slovenija,  

• da so prav tako s strani Zdravniške zbornice Slovenije imenovani tudi nadzorni mentorji 
zdravnikom pripravnikom,  

• da za ostale profile izda o odločbo o specializaciji Ministrstvo za zdravje (na primer: 
specializacija za klinično psihologijo) ali pristojna zbornica (na primer: specializacija za 
klinične farmacevte), da so v odločbah imenovani tudi mentorji, da pa ni imenovanj 
neposrednih mentorjev na posamezni organizacijski enoti, kjer je odločitev o tem, kdo bo 
neposredni mentor, odvisna od tega, kakšna je trenutna zasedenost na sami organizacijski 
enoti,  

• da za specializacije zdravnikov obstaja program usposabljanja – program kroženja po 
ustanovah Zdravniške zbornice Slovenije,  

• da prav tako za pripravništvo zdravnika obstaja program kroženja za čas pripravništva (da je 
imenovan nadzorni mentor, neposredni mentor pa je določen na kraju samem),  

• da za ostale profile velja, da če program specializacije ali pripravništva ni predpisan z uradnim 
aktom, mora mentor pripraviti individualni program in ga poslati v potrditev pristojni ustanovi, 
ki ima pooblastila, da program lahko potrdi (na primer: za farmacevte obstaja predpisan 
program specializacije, za klinične psihologe pa ne). 

 
Nadalje je █pojasnil, da za specializante zdravnike ne obstajajo drugi programi kroženj, kot ti, ki jih 
izda Zdravniška zbornica Slovenije. V razporedu kroženj niso določeni neposredni mentorji, ampak je 
to naloga glavnega mentorja, da se dogovori s predstojnikom organizacijske enote za dodelitev 
neposrednega mentorja posameznemu specializantu.  
 
█iz Oddelka za obračun plač je v elektronskem sporočilu z dne 18. 5. 2018 pojasnila, da UKC 
Ljubljana prejme sredstva za plačilo mentorstva za glavnega mentorja od  Zdravniške zbornice v višini 
72,31 EUR bruto bruto mesečno, kar pomeni 61,28 EUR bruto mesečno, da Služba za izobraževanje 
na podlagi prejetih seznamov s strani Zdravniške zbornice »upari« specializante z njihovimi glavnimi 

                                                      
19 Uradni list RS, št. 60/01. 
 
20 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. 
 
21 Uradni list RS št. 60/08, 83/10, 89/10, 107/11, 40/12, 46/13, 46/17 
 

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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mentorji ter podatek vnese v kadrovski sistem, da se ob mesečnem prenosu podatkov iz kadrovskega 
informacijskega sistema, ki ga opravi Informacijski center, v aplikacijo za obračun plač vsakemu 
glavnemu mentorju prepiše število kandidatov, da se število kandidatov nato pomnoži z zneskom 
62,28 EUR bruto in da se istočasno glede na osnovno plačo glavnega mentorja znesek pretvori v ure, 
da obračun plač mesečno, v času obračuna plač, pripravi seznam obračunanega mentorskega 
dodatka za glavnega mentorja ter preračun nazaj v število kandidatov ter da seznam posreduje v 
pregled Službi za izobraževanja ter da se tak način izplačila mentorskega dodatka za glavne mentorje 
izvaja od začetka leta 2015.  
 
█iz Oddelka za obračun plač je v elektronskem sporočilu z dne 21. 5. 2018 pojasnila, da v skupini 
C030 izplačujejo dodatek za mentorstvo: 

- AOP 361 dodatek za mentorstvo – ref. specializantom – glavni mentor (izplačilo: pavšal po 
seznamu Zdravniške zbornice) – v obračunih plač javnih uslužbencev določen naziv vrste 
plačila »C030 Mentorski dodatek-gl.mentor«, 

- AOP 363 dodatek za mentorstvo – ref. specializantom – neposredni mentor (način izplačila je 
enak izplačilu dodatka za glavnega mentorja, vendar se ta dodatek izračunava po formuli, in 
sicer: osnovna plača/fond ur x 0,2 x število ur mentorstva) – v obračunih plač javnih 
uslužbencev določen naziv vrste plačila »C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo«, 

- AOP 365 dodatek za mentorstvo (prejmejo zaposleni, ki so mentorji novo zaposlenih 
izvajalcev zdravstvene, babiške nega in oskrbe; od pomočnice glavne medicinske sestre za 
področje izobraževanja prejmejo seznam zaposlenih, ki jim ta dodatek pripada, ure 
mentorstva na obračunu plač ročno vnesejo v program, izračun po formuli: osnovna 
plača/fond ur x 0,2 x število ur mentorstva) – v obračunih plač javnih uslužbencev določen 
naziv vrste plačila »C030 Dodatek za mentorstvo«. 

 
█ iz Službe za planiranje, kontroling in poslovno informiranje je v elektronskem sporočilu z dne 30. 5. 
2018 pojasnila, da v njihovi službi vodijo samo ure neposrednih mentorjev, da vsak mesec s klinik 
oziroma kliničnih oddelkov dobijo izpolnjene obrazce o opravljenih urah mentorjev, iz katerih je 
razvidno leto, mesec dela, specializant, mentor, ure, podpis predstojnika klinike oziroma kliničnega 
oddelka, ki zagotavlja, da gre res za ure neposrednega mentorja in da so ure dejansko opravljene, da 
ure vnese v računalnik, da preveri, da vsota ur na specializanta na mesec ni večja od 30 ur in da vsota 
ur mentorja na mesec ni večja od 90 ur ter da preveri, da število mentorskih ur ne presega število ur 
rednega dela, da pripravljene podatke pošlje v informacijski center do 27. dne v mesecu. V zvezi z 
izplačilom dodatka za mentorstvo pri konkretnih javnih uslužbencih v obdobju od februarja 2017 do 
decembra 2017, kadar se  podatki iz različnih seznamov z izplačili ne ujemajo in kadar se pojavijo 
odbitki, pa je pojasnila, da se le-ti ne ujemajo, ker so bili pomotoma izpuščeni (na evidenčnem listu 
enega mentorja je navedenih več specializantov in včasih pri kakšnem specializantu ni določeno 
število ur) in ker podatki ne gredo skozi kontrolo. V primeru ugotovljenega nepravilnega izplačila 
dodatka za mentorstvo pa se v naslednjem mesecu opravi ustrezen poračun. 
 
█iz Službe za planiranje, kontroling in poslovno informiranje je za vse mentorje, ki so zajeti v 
inšpekcijskem nadzoru, posredovala seznam opravljenih, obračunanih in izplačanih ur neposrednih 
mentorjev za leto 2017 po mesecih. 
 
Dne 11. 6. 2018 je █po elektronski pošti posredovala Pravila za izvajanje mentorstva v javnem 
zdravstvenem zavodu Klinični center Ljubljana, ki jih je sprejel generalni direktor █ dne 28. 10. 1994 in 
so začela veljati dne 1. 11. 1994.  
 
V 14. členu navedenih pravil je določeno: 
»Kandidat razpolaga z mesečnim številom ur, ki se v skladu s programom in delom ter angažiranostjo 
mentorjev razporedi med nadzornega in neposrednega mentorja. 
Za prvi mesec mentorstva se predvidi največ 90 ur mentorskih ur.  
Za drugi in tretji mesec mentorstva se predvidi največ 60 mentorskih ur. 
Za ostale mesece mentorstva se predvidi največ 30 mentorskih ur.  
Največje število ur, ki jih mentor lahko opravi na mesec je 90 mentorskih ur.« 
 
V 15. členu pa je določeno: 
»Ne glede na določilo prejšnjega člena, se za mlade raziskovalce predvidi: 

- za pripravo magistrske naloge dodatnih 30 mentorskih ur, 
- za pripravo doktorske disertacije dodatnih 30 mentorskih ur,  
- za pripravo članka v domači reviji dodatnih 5 mentorskih ur, 
- za pripravo članka v tuji reviji dodatnih 10 mentorskih ur, 
- za pripravo prezentacije na kongresu dodatnih 5 mentorskih ur. 
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Mentorske ure, ki so namenjene pripravi nalog, člankov in prezentacij se lahko razporedijo na več 
mesecev.« 
 
V 16. členu pravil je določeno, da mora direktor oziroma predstojnik strokovne organizacijske enote 
oddati poročilo in predloge za mesečni obračun mentorstva po teh pravilih v Računovodsko službo do 
25. dne tekočega meseca, ko se oddaja obračunska dokumentacija za obračun mesečnih plač.  
 
17. člen pravil določa, da Služba za plan, statistiko in analize vodi evidenco programov ter delo 
mentorjev, koliko ur je bilo že obračunanih ter razpoložljivost sredstev za te namene in o stanju 
obvešča vodstvo, direktorje in predstojnike strokovnih organizacijskih enot ter nadzorne mentorje.  
 
V 18. členu je določeno, da se šteje, da je nadzorni mentor oziroma neposredni mentor opravil svojo 
mesečno mentorsko obveznost po predpisanem programu, ko izpolnitev programa za posamezni 
mesec podpišeta direktor oziroma predstojnik strokovno organizacijske enote in kandidat za 
nadzornega mentorja oziroma nadzorni mentor in kandidat za neposrednega mentorja. Tako 
podpisani program je osnova za izplačilo mentorskega dodatka mentorju za posamezni mesec in v 19. 
členu je določeno, da strokovno administrativna dela v zvezi z mentorstvom vodi kadrovska služba in 
da izvajanje izobraževanja spremlja s tem, da v sodelovanju z nadzornim mentorjem pripravlja 
razpored pripravništva, sekundariata in specializacije in pripravlja pogodbe za tiste kandidate, ki se 
izobražujejo v UKC Ljubljana po pogodbi. 
 
 
3. Nadzor nad izplačilom dodatka za mentorstvo (C030) za zdravnike in zobozdravnike 
 
 
3.1  Javni uslužbenec █ 
 
Javni uslužbenec █ opravlja delo v Kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo. 
 
Javni uslužbenec █, █, je bil v letu 2017 uvrščen v 57. plačni razred, in sicer do dne 30. 9. 2017 na 
delovnem mestu E018014 zdravnik specialist V/VI PPD 1 in od dne 1. 10. 2017 na delovnem mestu 
E018019 zdravnik specialist PPD 1 (pogodba o zaposlitvi, št. 05-22824/aneks_dr_1.10.2017 z dne 26. 
9. 2017). 

3.1.1   Izplačila dodatka za mentorstvo v letu 2017 

 
UKC Ljubljana je v zvezi z izplačilom dodatka za glavnega mentorja javnemu uslužbencu █ predložil: 

- sklep Zdravniške zbornice (št. 1101-414/2015/7 z dne 16. 6. 2015), iz katerega je razvidno, da 
je specializantu █za glavnega mentorja določen █, da je moral specializant začeti opravljati 
specializacijo iz otorinolaringologije najkasneje do 1. 11. 2015, da je plačnik specializacije 
ZZZS, da se specializant za čas trajanja specializacije zaposli v UKC Ljubljana in da program 
specializacije iz otorinolaringologije traja 5 let, 

- razpored kroženja po ustanovah Zdravniške zbornice Slovenije specializanta █(z določenim 
časovnim intervalom po posameznih ustanovah), iz katerega je razvidno, da je █ glavni 
mentor (vrsta specializacije: otorinolaringologija) z datumom začetka specializacije: 1. 10. 
2015,   

- sklep Zdravniške zbornice (št. 1101-473/2015/5 z dne 17. 6. 2015), iz katerega je razvidno, da 
je specializantu █za glavnega mentorja določen █, da je moral specializant začeti opravljati 
specializacijo iz otorinolaringologije najkasneje do 1. 11. 2015, da je plačnik specializacije 
ZZZS, da se specializant za čas trajanja specializacije zaposli v SB Jesenice in da program 
specializacije iz otorinolaringologije traja 5 let, 

- obvestilo Zdravniške zbornice Slovenije (št. 1101-473/2015-21 z dne 3. 1. 2017) za 
specializanta █, iz katerega je razvidno, da je specializant v obdobju od 1. 4. 2017 do 31. 5. 
2017 razporejen v UKC Ljubljana SPS Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno 
terapijo operativnih strok (█je dne 7. 6. 2018 po elektronski pošti pojasnil, da razporeda 
kroženja po ustanovah, ki predstavlja program usposabljanja specializanta UKC Ljubljana ne 
razpolaga, saj je bil █v času specializacije zaposlen v SB Jesenice in da je v UKC Ljubljana 
opravljal zgolj del kroženja v okviru specializacije in da je imel sklenjeno tudi pogodbo o 
izvajanju dela specializacije, ki jo UKC Ljubljana sklene z vsakim specializantom, ki ni v 
delovnem razmerju v UKC Ljubljana ter da je specializant s specializacijo zaključil dne 31. 5. 
2018), 
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- pogodbo o izvajanju dela specializacije iz otorinolaringologije z dne 25. 8. 2015, ki so jo 
sklenili UKC Ljubljana, SB Jesenice in specializant █in iz katere je razvidno, da je 
specializantu za glavnega mentorja določen █, neposredni mentorji pa so določeni v skladu s 
Pravilnikom o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov, da neposredne mentorje 
specializantu določi pooblaščeni izvajalec na predlog glavnega mentorja s seznama 
neposrednih mentorjev, da je UKC Ljubljana izvajalec usposabljanja in izpopolnjevanja za 
specializanta po izdelanem programu kroženja s strani Zdravniške zbornice, 

- sklep Zdravniške zbornice (št. 1101-300/2017-4 z dne 26. 5. 2017), iz katerega je razvidno, da 
je specializantki █za glavnega mentorja določen █, da je morala specializantka začeti 
opravljati specializacijo iz otorinolaringologije najkasneje do 1. 9. 2017, da je plačnik 
specializacije ZZZS, da se specializantka za čas trajanja specializacije zaposli v UKC 
Ljubljana in da program specializacije iz otorinolaringologije traja 5 let, 

- razpored kroženja po ustanovah Zdravniške zbornice Slovenije za specializantko █(z 
določenim časovnim intervalom po posameznih ustanovah), iz katerega je razvidno, da je 
█glavni mentor (vrsta specializacije: otorinolaringologija) z datumom začetka specializacije: 1. 
7. 2017. 

 
V letu 2017 je bil torej █glavni mentor naslednjim specializantom: 
 

ime in priimek specializanta čas kroženja 

█ 1.1. – 31.12.2017 

█ 1.1. - 31.5.2017 

█ 1.7.- 31.12.2017 

 
MESEC FEBRUAR 
 
Iz obračuna plač za mesec februar 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 16,55 18,00 2/2017 81,93 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 24,76 26,93 2/2017 122,56 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 57,01 62,00 2/2017 282,21 █ 

 SKUPAJ: 98,32 106,93  486,70 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za mesec januar 2017: 
 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 18 

Dodatek za mentorstvo Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 26 

Dodatek za mentorstvo Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 6 

  Skupaj:     80 

 
 
MESEC MAREC 
 
Iz obračuna plač za mesec marec 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 33,84 32,00 3/2017 145,66 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 28,48 26,93 3/2017 122,56 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 39,13 37,00 3/2017 168,41 █ 

 SKUPAJ: 101,45 95,93  436,63 █ 
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Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za mesec februar 2017: 
 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 8 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 8 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 10 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 22 

Dodatek za mentorstvo Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 9 

  Skupaj:     69 

 
MESEC APRIL 
 
Iz obračuna plač za mesec april 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 44,14 48,00 4/2017 218,48 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 24,76 26,93 4/2017 122,56 █ 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 27,59 30,00 4/2017 136,55 █ 

 SKUPAJ: 96,49 104,93  477,59 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za mesec marec 2017: 
 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 8 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 8 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 10 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 20 

Dodatek za mentorstvo Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 20 

  Skupaj:     78 

 
MESEC MAJ 
 
Iz obračuna plač za mesec maj 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 6,34 6,00 5/2017 27,31 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 28,48 26,93 5/2017 122,56 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 39,13 37,00 5/2017 168,41 █ 

 SKUPAJ: 73,95 69,93  318,28 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za mesec april 2017: 
 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 
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Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 1 

 Skupaj:     43 

 
MESEC JUNIJ 
 
Iz obračuna plač za mesec junij 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini:  
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 6,07 6,00 6/2017 27,31 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 37,43 37,00 6/2017 168,41 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 13,61 13,46 6/2017 61,28 █ 

 SKUPAJ: 57,11 56,46  257,00 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za mesec maj 2017: 
 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 13 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik -4 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 9 

  Skupaj:     42 

 
MESEC JULIJ 
 
Iz obračuna plač za mesec julij 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 45,38 47,00 7/2017 213,93 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 26,00 26,93 7/2017 122,56 █ 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 30,90 32,00 7/2017 145,65 █ 

 SKUPAJ: 102,28 105,93  482,14 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za mesec junij 2017: 
 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 20 

  Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 6 

  Skupaj:     80 

 
MESEC AVGUST 
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Iz obračuna plač za mesec avgust 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 61,33 58,00 8/2017 264,00 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 28,48 26,93 8/2017 122,56 █ 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 12,69 12,00 8/2017 54,62 █ 

 SKUPAJ: 102,50 96,93  441,18 █ 

 

Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za mesec julij 2017: 

 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 8 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 8 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 8 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 8 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 8 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 12 

Dodatek za mentorstvo Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 6 

  Skupaj:     70 

 
MESEC SEPTEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec september 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan 
dodatek za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 55,03 57,00 9/2017 259,45 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 26,00 26,93 9/2017 122,56 █ 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 17,38 18,00 9/2017 81,93 █ 

 SKUPAJ: 98,41 101,93  463,94 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za mesec avgust 2017: 
 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 3 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 8 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 8 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 7 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 11 

Dodatek za mentorstvo Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 8 

  Skupaj:     75 

 
MESEC OKTOBER 
 
Iz obračuna plač za mesec oktober 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
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Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 26,30 26,00 10/2017 118,35 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 27,24 26,93 10/2017 122,56 █ 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 17,20 17,00 10/2017 77,38 █ 

 SKUPAJ: 70,74 69,93  318,29 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za mesec september 2017: 
 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 8 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 8 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 9 

Dodatek za mentorstvo Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 6 

  Skupaj:     43 

 
MESEC NOVEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec november 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan 
dodatek za mentorstvo v naslednji višini: 

 
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 50,57 50,00 11/2017 227,59 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 27,24 26,93 11/2017 122,56 █ 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 10,11 10,00 11/2017 45,52 █ 

 SKUPAJ: 87,92 86,93  395,67 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za mesec oktober 2017: 
 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 8 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 10 

  Skupaj:     60 

 
MESEC DECEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec december 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan 
dodatek za mentorstvo v naslednji višini: 

 
Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 19,31 20,00 12/2017 91,03 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 26,00 26,93 12/2017 122,56 █ 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 16,41 17,00 12/2017 77,38 █ 

 SKUPAJ: 61,72 63,93  290,97 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za mesec november 2017: 
 



 

 20 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 8 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 17 

Dodatek za mentorstvo Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 6 

  Sum     37 

3.1.2  Ugotovitve inšpektorice 

 
Inšpektorica ugotavlja nepravilnosti pri obračunu in izplačilu dodatka za mentorstvo: 

- UKC Ljubljana neposrednim mentorjem ne izdaja nobenih aktov, s katerim bi bili le-ti določeni 
za mentorje. Inšpektorica sicer predpostavlja, da so specializantom na posameznih 
specializantskih delovnih mestih v poteku specializacije  določeni neposredni mentorji, vendar 
o imenovanjih le-teh ne obstajajo listinska dokazila (sklep). 

-  UKC Ljubljana ne vodi evidence opravljenih ur dela glavnih mentorjev. 
-  Mentorski dodatek za glavnega mentorja se  izplačuje v nasprotju  s 36. členom KPJS, 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 dela mentorja. UKC Ljubljana pa 
mentorstvo za glavne mentorje izplačuje tako, da znesek, ki ga za posameznega 
specializanta dobi od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na mesec, mentorju 
izplača na način, da pripadajoči mesečni znesek za glavnega mentorja pretvori v ure. Glavni 
mentor tako za vsakega specializanta ves čas trajanja specializacije na mesec prejme enak 
pavšalni znesek ne glede na število dejansko opravljenih ur mentorstva. V času, ko pa 
opravlja tudi naloge neposrednega mentorja pa poleg pripadajočega zneska za glavnega 
mentorja prejme tudi dodatek za mentorstvo neposrednega mentorja. Takšen način 
obračunavanja in izplačevanja ni pravilen, saj ni možno javnim uslužbencem za opravljanje 
mentorskega dela izplačevati pavšalnih zneskov temveč se dodatek za mentorstvo izplačuje 
za vsako opravljeno mentorsko uro, ki je določena s programom oziroma z normativom.  

- UKC Ljubljana dodatek za mentorstvo (neposrednim mentorjem) izplačuje z enomesečnim 
zamikom, dodatek za mentorstvo, ki se izplačuje glavnim mentorjem, pa se obračunava in 
izplačuje za tekoči mesec, kar pa ni razvidno iz plačilnih list. V plačilnih listah je namreč pri 
plačilu dodatka določen tekoči mesec, čeprav se dodatek za neposredne mentorje izplačuje z 
enomesečnim zamikom.  

 
3.1.3  Odrejeni ukrepi inšpektorice 
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja generalnemu direktorju UKC 
Ljubljana  naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti: 

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

v skladu s 36. členom KPJS (neposredni mentorji naj bodo ustrezno imenovani, plačilo 
dodatka za mentorstvo pa naj se 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 izplača 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 Javni uslužbenec █ 
 
Javni uslužbenec je █– Klinični oddelek za revmatologijo, Interna klinika (delo opravlja krajši delovni 
čas 36 ur na teden). 
 
Javni uslužbenec, █, █, je bil v letu 2017 uvrščen v 57. plačni razred, in sicer do dne 30. 9. 2017 na 
delovnem mestu E018015 zdravnik specialist V/VI PPD 2 in od 1. 10. 2017 na delovnem mestu 
E018024 višji zdravnik specialist PPD 2 (pogodba o zaposlitvi, št. 05-20520/aneks_dr_1.10.2017/2 z 
dne 21. 11. 2017). 
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3.2.1   Izplačila dodatka za mentorstvo v letu 2017 

 
UKC Ljubljana je v zvezi z izplačilom dodatka za glavnega mentorja predložil: 

- sklep Zdravniške zbornice (št. 1101-541/2012/5 z dne 13. 4. 2012), iz katerega je razvidno, da 
je specializantu █za glavnega mentorja določen █, da je specializant moral začeti opravljati 
specializacijo iz revmatologije najkasneje do 1. 8. 2012, da je plačnik specializacije ZZZS, da 
se specializant za čas trajanja specializacije zaposli v UKC Ljubljana in da program 
specializacije iz revmatologije traja 6 let, 

- razpored kroženja po ustanovah Zdravniške zbornice Slovenije za specializanta █(z 
določenim časovnim intervalom po posameznih ustanovah), iz katerega je razvidno, da je █ 
glavni mentor (vrsta specializacije: revmatologija) z datumom začetka specializacije: 1. 8. 
2012,   

- razpored kroženja po ustanovah Zdravniške zbornice Slovenije za specializantko █ (z 
določenim časovnim intervalom po posameznih ustanovah), iz katerega je razvidno, da je █ 
glavni mentor (vrsta specializacije: revmatologija) z datumom začetka specializacije: 1. 7. 
2012 in da je delodajalec SB Celje,   

- pogodbo o izvajanju dela specializacije iz revmatologije z dne 30. 7. 2014, ki so jo sklenili 
UKC Ljubljana, SB Celje in specializantka █in iz katere je razvidno, da je specializantki za 
glavnega mentorja določen █, neposredni mentorji pa so določeni v skladu s Pravilnikom o 
vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov, da neposredne mentorje specializantu 
določi pooblaščeni izvajalec na predlog glavnega mentorja s seznama neposrednih 
mentorjev, da je UKC Ljubljana izvajalec usposabljanja in izpopolnjevanja za specializanta po 
izdelanem programu kroženja s strani Zdravniške zbornice, 

- obvestilo Zdravniške zbornice Slovenije (št. 83-08 z dne 2. 9. 2008) za specializantko █, iz 
katerega je razvidno, da je █glavni mentor in obvestilo (št. 1101-54/2015-10 z dne 14. 10. 
2016), ki vsebuje razpored kroženj specializantke po ustanovah z določenim časovnim 
intervalom (█je pojasnil, da sklepa niso uspeli najti in da imajo v dokumentaciji le obvestilo in 
razpored kroženj in da je bil mentor do 30. 9. 2017), 

- seznam opravljenih, obračunanih in izplačanih ur neposrednih mentorjev za leto 2017 po 
mesecih. 

 
V letu 2017 je bil torej █glavni mentor naslednjim specializantom: 
 

ime in priimek specializanta čas kroženja 

█ 1.1.– 31.12.2017 

█ 1.1.- 31.12.2017 

█ 1.1.- 30.9.2017 

 
MESEC FEBRUAR 
 
Iz obračuna plač za mesec februar 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Mentorski dodatek – gl.ment 37,14 40,39 2/2017 183,84 █ 

C030 Dod. za ment-refund.sp-nepo 22,07 24,00 2/2017 109,24 █ 

 SKUPAJ: 59,21 64,39  293,08 █ 

 
 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za mesec januar 2017: 
 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

  Skupaj:     24 

 
MESEC MAREC 
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Iz obračuna plač za mesec marec 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Mentorski dodatek – gl.ment 42,71 40,39 3/2017 183,84 █ 

C030 Dod. za ment-refund.sp-nepo 25,38 24,00 3/2017 109,24 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 19,03 18,00 3/2017 81,93 █ 

 SKUPAJ: 87,12 82,39  375,01 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za mesec februar 2017: 
 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 6 

  Skupaj:     42 

 
MESEC APRIL 
 
Iz obračuna plač za mesec april 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Mentorski dodatek – gl.ment 37,14 40,39 4/2017 183,84 █ 

C030 Dod. za ment-refund.sp-nepo 22,07 24,00 4/2017 109,24 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 44,14 48,00 4/2017 218,48 █ 

 SKUPAJ: 103,35 112,39  511,56 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za mesec marec 2017: 
 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 30 

Dodatek za mentorstvo Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 6 

  Skupaj:     72 

 
MESEC MAJ 
 
Iz obračuna plač za mesec maj 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Mentorski dodatek – gl.ment 42,71 40,39 5/2017 183,84 █ 

C030 Dod. za ment-refund.sp-nepo 31,72 30,00 5/2017 136,55 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 50,76 48,00 5/2017 218,48 █ 

 SKUPAJ: 125,19 118,39  538,87 █ 
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Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za mesec april 2017: 
 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo 
Drugi zavodi - specializanti, 
pripravniki 

█ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo 
Drugi zavodi - specializanti, 
pripravniki 

█ zdravnik 30 

Dodatek za mentorstvo 
Drugi zavodi - specializanti, 
pripravniki 

█ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo 
Drugi zavodi - specializanti, 
pripravniki 

█ zdravnik 6 

  Skupaj:     78 

 
MESEC JUNIJ 
 
Iz obračuna plač za mesec junij 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Mentorski dodatek – gl.ment 40,85 40,39 6/2017 183,84 █ 

C030 Dod. za ment-refund.sp-nepo 30,34 30,00 6/2017 136,55 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 48,55 48,00 6/2017 218,48 █ 

 SKUPAJ: 119,74 118,39  538,87 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za mesec maj 2017: 
 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo 
Drugi zavodi - specializanti, 
pripravniki 

█ zdravnik 30 

Dodatek za mentorstvo 
Drugi zavodi - specializanti, 
pripravniki 

█ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo 
Drugi zavodi - specializanti, 
pripravniki 

█ zdravnik 6 

  Skupaj:     84 

 
Iz seznama opravljenih in izplačanih ur mentorstva je razvidno, da je javni uslužbenec v mesecu maju 
opravil 84 ur mentorstva, izplačanih pa je imel le 78 ur (6 ur premalo). 
MESEC JULIJ 
 
Iz obračuna plač za mesec julij 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Mentorski dodatek – gl.ment 39,00 40,39 7/2017 183,84 █ 

C030 Dod. za ment-refund.sp-nepo 63,72 66,00 7/2017 300,41 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 23,18 24,00 7/2017 109,24 █ 

 SKUPAJ: 125,90 130,39  593,49 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za mesec junij 2017: 
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Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo 
Drugi zavodi - specializanti, 
pripravniki 

█ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo 
Drugi zavodi - specializanti, 
pripravniki 

█ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo 
Drugi zavodi - specializanti, 
pripravniki 

█ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo 
Drugi zavodi - specializanti, 
pripravniki 

█ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo 
Drugi zavodi - specializanti, 
pripravniki 

█ zdravnik 6 

  Skupaj:     84 

 
V mesecu juniju je javni uslužbenec opravil 84 ur mentorstva, izplačanih pa je imel 90 ur. Podatki 
kažejo, da je bil poračun ur pravilen (saj je javni uslužbenec imel tudi izplačan dodatek za mentorstvo 
v višini 6 ur, ki mu je bil predhodni mesec premalo obračunan in izplačan). 
 
MESEC AVGUST 
 
Iz obračuna plač za mesec avgust 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Mentorski dodatek – gl.ment 42,71 40,39 8/2017 183,84 █ 

C030 Dod. za ment-refund.sp-nepo 50,76 48,00 8/2017 218,48 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 19,03 18,00 8/2017 81,93 █ 

 SKUPAJ: 112,50 106,39  484,25 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za mesec julij 2017: 
 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo 
Drugi zavodi - specializanti, 
pripravniki 

█ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo 
Drugi zavodi - specializanti, 
pripravniki 

█ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo 
Drugi zavodi - specializanti, 
pripravniki 

█ zdravnik 6 

  Skupaj:     66 

  
MESEC SEPTEMBER 
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Iz obračuna plač za mesec september 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan 
dodatek za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Mentorski dodatek – gl.ment 39,00 40,39 9/2017 183,84 █ 

C030 Dod. za ment-refund.sp-nepo 57,93 60,00 9/2017 273,10 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 5,79 6,00 9/2017 27,31 █ 

 SKUPAJ: 102,72 106,39  484,25 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za avgust  2017: 
 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo 
Drugi zavodi - specializanti, 
pripravniki 

█ zdravnik 6 

  Skupaj:     66 

  
MESEC OKTOBER 
 
Iz obračuna plač za mesec oktober 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Mentorski dodatek – gl.ment 27,24 26,93 10/2017 122,56 █ 

C030 Dod. za ment-refund.sp-nepo 54,62 54,00 10/2017 245,79 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 6,07 6,00 10/2017 27,31 █ 

 SKUPAJ: 87,93 86,93  395,66 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za september  2017: 
 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dodatek za mentorstvo 
Drugi zavodi - specializanti, 
pripravniki 

█ zdravnik 6 

  Skupaj:     60 

 
MESEC NOVEMBER 
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Iz obračuna plač za mesec november 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan 
dodatek za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Mentorski dodatek – gl.ment 27,24 26,93 11/2017 122,56 █ 

C030 Dod. za ment-refund.sp-nepo 60,69 60,00 11/2017 273,10 █ 

 SKUPAJ: 87,93 86,93  395,66 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za oktober  2017: 
 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

  Skupaj:     60 

 
MESEC DECEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec december 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan 
dodatek za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Mentorski dodatek – gl.ment 26,00 26,93 12/2017 122,56 █ 

C030 Dod. za ment-refund.sp-nepo 63,72 66,00 12/2017 300,42 █ 

 SKUPAJ: 89,72 92,93  422,98 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za november  2017: 
 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

  Skupaj:     66 

3.2.2  Ugotovitve inšpektorice 

 
Inšpektorica ugotavlja enake nepravilnosti kot v drugih primerih, in sicer: 

- UKC Ljubljana neposrednim mentorjem ne izdaja aktov, s katerimi bi bili določeni za mentorje.  
- UKC Ljubljana ne vodi evidence opravljenih ur glavnih mentorjev in zato ne obračunava 

dodatka za mentorstvo v skladu s 36. členom KPJS le za čas, ko javni uslužbenec opravlja 
delo mentorja. 

- UKC Ljubljana v plačilnih listah ne prikazuje, za katere mesece je bil obračunan in izplačan 
dodatek za mentorstvo. 

 
3.2.3  Odrejeni ukrepi inšpektorice 
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja generalnemu direktorju UKC 
Ljubljana  naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti: 

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

v skladu s 36. členom KPJS (neposredni mentorji naj bodo ustrezno imenovani, plačilo 
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dodatka za mentorstvo pa naj se 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 izplača 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 Javni uslužbenec █ 
 
Javni uslužbenec █je █– Klinični oddelek za travmatologijo. 
 
Javni uslužbenec █, █, je bil v letu 2017 uvrščen v 57. plačni razred, in sicer do dne 30. 9. 2017 na 
delovnem mestu E018014 zdravnik specialist V/VI PPD 1 (pogodba o zaposlitvi, št. 05-20222/1-14 z 
dne 15. 12. 2014) in od dne 1. 10. 2017 na delovnem mestu E018023 višji zdravnik specialist PPD 1 
(pogodba o zaposlitvi, št. 05-20222/aneks_dr_1.10.2017/2 z dne 27. 10. 2017).   

3.3.1   Izplačila dodatka za mentorstvo v letu 2017 

 
Iz predloženih razporedov kroženja po ustanovah Zdravniške zbornice Slovenije je razvidno, da je █ 
glavni mentor (vrsta specializacije: travmatologija) naslednjim specializantom (program specializacije 
iz travmatologije traja 6 let): 

- █z datumom začetka specializacije: 1. 9. 2012 (št. 1101-327/2012-22 z dne 23. 6. 2016) 
- █z datumom začetka specializacije: 1. 9. 2013 (št. 1101-584/2013-40 z dne 19. 12. 2016), 
- █z datumom začetka specializacije: 1. 9. 2014 (št. 1101-350/2014-14 z dne 28. 9. 2017), 
- seznam opravljenih, obračunanih in izplačanih ur neposrednih mentorjev za leto 2017 po 

mesecih. 
 
V letu 2017 je bil █glavni mentor naslednjim specializantom: 
 

ime in priimek specializanta čas kroženja 

█ 1.1.– 30.9.2017 

█ 1.1.- 31.12.2017 

█ 1.1.- 30.9.2017 

 
MESEC FEBRUAR 
 
Iz obračuna plač za mesec februar 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 55,17 60,00 2/2017 273,10 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 37,14 40,39 2/2017 183,84 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 13,79 15,00 2/2017 68,28 █ 

 SKUPAJ: 106,10 115,39  525,22 █ 

   

Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za januar 2017: 
 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

Skupaj:     75 

 
 
MESEC MAREC 
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Iz obračuna plač za mesec marec 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 47,59 45,00 3/2017 204,83 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 42,71 40,39 3/2017 183,84 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 10,57 10,00 3/2017 45,52 █ 

 SKUPAJ: 100,87 95,39  434,19 █ 

   

Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za februar 2017: 
 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 10 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 10 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 10 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 10 

Skupaj:      55 

 
 
MESEC APRIL 
 
Iz obračuna plač za mesec april 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 49,66 54,00 4/2017 245,79 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 37,14 40,39 4/2017 183,84 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 13,79 15,00 4/2017 68,28 █ 

 SKUPAJ: 100,59 109,39  497,91 █ 

   

Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za marec 2017: 
 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 14 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 10 

Skupaj:      69 
 
 
MESEC MAJ 
 
Iz obračuna plač za mesec maj 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 61,33 58,00 5/2017 264,00 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 42,71 40,39 5/2017 183,84 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 14,80 14,00 5/2017 63,72 █ 

 SKUPAJ: 118,84 112,39  511,56 █ 

   

Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za april 2017: 
 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 14 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 14 
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ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 14 

Skupaj:     72 
 
 
MESEC JUNIJ 
 
Iz obračuna plač za mesec junij 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 58,67 58,00 6/2017 264,00 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 40,85 40,39 6/2017 183,84 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 14,16 14,00 6/2017 63,72 █ 

 SKUPAJ: 113,68 112,39  511,56 █ 

   

Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za maj 2017: 
 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 10 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 13 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 13 

Skupaj:     66 
 
Iz seznama opravljenih in izplačanih ur mentorstva je razvidno, da je javni uslužbenec v mesecu maju 
opravil 66 ur mentorstva, izplačanih pa je imel 72 ur (6 ur preveč). 
 
 
MESEC JULIJ 
 
Iz obračuna plač za mesec julij 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 75,31 78,00 7/2017 355,04 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 39,00 40,39 7/2017 183,84 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo -3,86 -4,00 7/2017 -18,20 █ 

 SKUPAJ: 110,45 114,39  520,68 █ 

  

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za junij 2017: 
 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 10 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 10 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

Skupaj:     80 
 
V mesecu juniju je javni uslužbenec opravil 80 ur mentorstva, izplačanih pa je imel 74 ur. Podatki 
kažejo, da je bil poračun ur pravilen (saj je javni uslužbenec imel odbitek dodatka za mentorstvo v 
višini 6 ur, ki so mu bile predhodni mesec preveč izplačane). 
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MESEC AVGUST 
 
Iz obračuna plač za mesec avgust 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 62,39 59,00 8/2017 268,55 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 42,71 40,39 8/2017 183,84 █ 

 SKUPAJ: 105,10 99,39  452,39 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za julij 2017: 
 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 10 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

Skupaj:     59 
 
 
MESEC SEPTEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec september 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan 
dodatek za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 39,00 40,39 9/2017 183,84 █ 

 
Iz poročila o opravljenih urah za mesec avgust 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenec cel mesec 
na letnem dopustu. 
 
 
MESEC OKTOBER 
 
Iz obračuna plač za mesec oktober 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 55,63 55,00 10/2017 250,35 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 27,24 26,93 10/2017 122,56 █ 

 SKUPAJ: 82,87 81,93  372,91 █ 

   

Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za september 2017: 
 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 10 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

Skupaj:     55 
 
MESEC NOVEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec november 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan 
dodatek za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 15,17 15,00 11/2017 68,28 █ 
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C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 55,63 55,00 11/2017 250,35 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 27,24 26,93 11/2017 122,56 █ 

 SKUPAJ: 98,04 96,93  441,19 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za oktober 2017: 
 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 10 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

Skupaj:     70 
 
MESEC DECEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec december 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan 
dodatek za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 14,48 15,00 12/2017 68,28 █ 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 43,45 45,00 12/2017 204,83 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 26,00 26,93 12/2017 122,56 █ 

 SKUPAJ: 83,93 86,93  395,67 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za november 2017: 
 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

Skupaj:     60 

3.3.2  Ugotovitve inšpektorice 

 
Inšpektorica ugotavlja enake nepravilnosti kot v drugih primerih, in sicer: 

- UKC Ljubljana neposrednim mentorjem ne izdaja aktov, s katerimi bi bili določeni za mentorje.  
- UKC Ljubljana ne vodi evidence opravljenih ur glavnih mentorjev in zato ne obračunava 

dodatka za mentorstvo v skladu s 36. členom KPJS le za čas, ko javni uslužbenec opravlja 
delo mentorja. 

- UKC Ljubljana v plačilnih listah ne prikazuje, za katere mesece je bil obračunan in izplačan 
dodatek za mentorstvo. 

  
Poleg tega inšpektorica ugotavlja: 

- Pri izplačilu plače za mesec avgust 2017 je bil javnemu uslužbencu █ izplačan dodatek za 
glavnega mentorja v višini 183,84 EUR bruto, čeprav je bil javni uslužbenec cel mesec avgust 
2017 na letnem dopustu. Glede na določilo 36. člena KPJS, ki določa, da se dodatek za 
mentorstvo obračunava le za čas, ko javni uslužbenec opravlja delo mentorja, izplačilo ur  
mentorstva v času letnega dopusta (ko javni uslužbenec nima obračunanega rednega dela) ni 
možno.  

 
3.3.3.  Odrejeni ukrepi inšpektorice 
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja generalnemu direktorju UKC 
Ljubljana  naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti: 

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

v skladu s 36. členom KPJS (neposredni mentorji naj bodo ustrezno imenovani, plačilo 
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dodatka za mentorstvo pa naj se mentorjem obračuna in izplača le na podlagi dejansko 
opravljenih mentorskih ur oziroma z normativom določenih mentorskih ur),  
 

- da naj v zvezi z nepravilnim obračunom in izplačilom dodatka za mentorstvo javnemu 
uslužbencu █(izplačan pri plači za mesec avgust 2017) ustrezno ukrepa v skladu s 3.a 
členom ZSPJS (od javnega uslužbenca naj zahteva vračilo preveč izplačane plače), 
 

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplača 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 █ 
 
Javna uslužbenka █opravlja delo v Kirurški kliniki, Klinični oddelek za maksilofacialno in oralno 
kirurgijo. 
 
Javna uslužbenka █, █, je bila v letu 2017 uvrščena v 57. plačni razred, in sicer do dne 30. 9. 2017 na 
delovnem mestu E018014 zdravnik specialist V/VI PPD 1 in od dne 1. 10. 2017 na delovnem mestu 
E018023 višji zdravnik specialist PPD 1 (pogodba o zaposlitvi, št. 05-26538/aneks_dr_1.10.2017/2 z 
dne 27. 10. 2017).  

3.4.1   Izplačila dodatka za mentorstvo v letu 2017 

 
Iz razporedov kroženja po ustanovah Zdravniške zbornice Slovenije je razvidno, da je █ glavna 
mentorica: 

- █ (vrsta specializacije: maksilofacialna kirurgija) z datumom začetka specializacije 1. 5. 2013 
(št. 1101-80/2013-52 z dne 10. 8. 2016), 

- █ (vrsta specializacije: oralna kirurgija) z datumom začetka specializacije: 1. 10. 2015 (št. 
1101-131/2015-21 z dne 26. 5. 2016), 

- seznam opravljenih, obračunanih in izplačanih ur neposrednih mentorjev za leto 2017 po 
mesecih. 

 
UKC Ljubljana je predložil tudi pogodbo o izvajanju dela specializacije iz oralne kirurgije, št. 01-
2051/15 z dne 7. 10. 2015, ki so jo sklenili UKC Ljubljana, Splošna bolnišnica Celje in specializant █. 
Iz navedene pogodbe je razvidno, da je █določena za glavno mentorico, da specializant uveljavlja vse 
pravice iz delovnega razmerja v SB Celje, da se UKC Ljubljana zaveže, da bo izvajalec usposabljal 
specializanta po izdelanem programu kroženja s strani Zdravniške zbornice Slovenije in da se ta 
pogodba sklepa za čas trajanja specializacije v UKC Ljubljana po izdelanem programu kroženja s 
strani Zdravniške zbornice Slovenije ter, da je program kroženja in njegova vsakokratna morebitna 
sprememba sestavni del te pogodbe.  
 
V letu 2017 je torej bila █glavna mentorica naslednjima specializantoma: 
 

ime in priimek specializanta čas kroženja 

█ 1.1.– 30.11.2017 

█ 1.1.- 31.12.2017 

 
MESEC FEBRUAR 
 
Iz obračuna plač za mesec februar 2017 je razvidno, da je bila javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 413,79 450,00 2/2017 2.048,28 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 37,14 40,39 2/2017 183,84 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 55,18 60,00 2/2017 273,10 █ 

 SKUPAJ: 506,11 550,39  2.505,22 █ 

   

Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za januar 2017: 
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Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 30 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 30 

 Skupaj:     510 

 
Iz podrobnejšega posredovanega seznama mentorjev pa je razvidno naslednje število opravljenih ur 
mentorstva: 
 

specializant/pripravnik leto mesec Za nazaj 
leto 

za nazaj 
mesec 

št. ur 

█ 2017 1 2016 6 30 

█ 2017 1 2016 7 30 

█ 2017 1 2016 8 30 

█ 2017 1 2016 9 30 

█ 2017 1 2016 10 30 

█ 2017 1 2016 11 30 

█ 2017 1 2016 12 30 

█ 2017 1 2016 6 30 

█ 2017 1 2016 7 30 

█ 2017 1 2016 8 30 

█ 2017 1 2016 9 30 

█ 2017 1 2016 11 30 

█ 2017 1 2016 12 30 

█ 2017 1 2016 7 30 

█ 2017 1   30 

█ 2017 1   30 

█ 2017 1   30 

SKUPAJ: 510 

 
MESEC MAREC 
 
Iz obračuna plač za mesec marec 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 42,71 40,39 3/2017 183,84 █ 

  

MESEC APRIL 
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Iz obračuna plač za mesec april 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 37,14 40,39 4/2017 183,84 █ 

   
MESEC MAJ 
 
Iz obračuna plač za mesec maj 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 95,17 90,00 5/2017 409,65 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 42,71 40,39 5/2017 183,84 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 126,89 120,00 5/2017 546,21 █ 

 SKUPAJ: 264,77 250,39  1.139,70 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za april 2017: 
 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 30 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 30 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 30 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 30 

  Skupaj:     210 

 
Iz podrobnejšega seznama mentorjev pa je razvidno naslednje število opravljenih ur mentorstva: 
 

specializant/pripravnik leto mesec Za nazaj 
leto 

za nazaj 
mesec 

št. ur 

█ 2017 4 2017 2 30 

█ 2017 4 2017 3 30 

█ 2017 4   30 

█ 2017 4 2017 2 30 

█ 2017 4 2017 3 30 

█ 2017 4 2017 2 30 

█ 2017 4   30 

SKUPAJ: 210 

 
MESEC JUNIJ 
 
Iz obračuna plač za mesec junij 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 91,03 90,00 6/2017 409,65 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 40,85 40,39 6/2017 183,84 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 121,37 120,00 6/2017 546,21 █ 

  253,25 250,39  1.139,70 █ 

   

Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za maj 2017: 
 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 30 

Skupaj:     60 
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Iz seznama opravljenih in izplačanih ur mentorstva je razvidno, da je javna uslužbenka opravila 60 ur 
mentorstva, javna uslužbenka pa je imela poleg mentorskega dodatka za glavnega mentorja 
izplačanih 210 mentorskih ur mentorstva. 
    
MESEC JULIJ 
 
Iz obračuna plač za mesec julij 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo -28,96 -30,00 7/2017 -136,55 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 39,00 40,39 7/2017 183,84 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo -86,90 -90,00 7/2017 -409,66 █ 

 SKUPAJ: -76,86 -79,61  -362,37 █ 

  

Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za junij 2017: 
 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

 
Predhodni mesec je imela javna uslužbenka preveč izplačanega dodatka za mentorstvo, in sicer v 
višini 210 ur (namesto 60 ur), ker pa je v mesecu juniju opravila 30 ur mentorstva, je imela javna 
uslužbenka pri plači za mesec julij 2017 odbitek dodatka za mentorstvo v višini 120 ur. S tem je bil 
opravljen poračun preveč izplačanih ur v juniju 2017. 
  
MESEC AVGUST 
 
Iz obračuna plač za mesec avgust 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 31,72 30,00 8/2017 136,55 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 42,71 40,39 8/2017 183,84 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 31,72 30,00 8/2017 136,55 █ 

 SKUPAJ: 106,15 100,39  456,94 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za julij 2017: 
 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 30 

Skupaj:     60 

 
 
MESEC SEPTEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec september 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 28,97 30,00 9/2017 136,55 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 39,00 40,39 9/2017 183,84 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 28,97 30,00 9/2017 136,55 █ 

 SKUPAJ: 96,94 100,39  456,94 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za avgust 2017: 
 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 30 
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Skupaj:     60 

 
MESEC OKTOBER 
 
Iz obračuna plač za mesec oktober 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 41,47 41,00 10/2017 186,62 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 40,85 40,39 10/2017 183,84 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 30,34 30,00 10/2017 136,55 █ 

 SKUPAJ: 112,66 111,39  507,01 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za september 2017: 
 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik -4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 30 

Skupaj:     71 

 
MESEC NOVEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec november 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 30,34 30,00 11/2017 136,55 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 40,85 40,39 11/2017 183,84 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 30,34 30,00 11/2017 136,55 █ 

 SKUPAJ: 101,53 100,39  456,94 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za oktober 2017: 
 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 30 

Skupaj:     60 

 
 
 
MESEC DECEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec december 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 28,97 30,00 12/2017 136,55 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 26,00 26,93 12/2017 122,56 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 28,97 30,00 12/2017 136,55 █ 

 SKUPAJ: 83,94 86,93  395,66 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za november 2017: 
 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 30 

Skupaj:     60 
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3.4.2  Ugotovitve inšpektorice 

 
Inšpektorica ugotavlja enake nepravilnosti kot v drugih primerih, in sicer: 

- UKC Ljubljana neposrednim mentorjem ne izdaja aktov, s katerimi bi bili določeni za mentorje.  
- UKC Ljubljana ne vodi evidence opravljenih ur glavnih mentorjev in zato ne obračunava 

dodatka za mentorstvo v skladu s 36. členom KPJS le za čas, ko javni uslužbenec opravlja 
delo mentorja. 

- UKC Ljubljana v plačilnih listah ne prikazuje, za katere mesece je bil obračunan in izplačan 
dodatek za mentorstvo. 

  
Poleg tega inšpektorica ugotavlja: 

- Javna uslužbenka je v obdobju od februarja 2017 do novembra 2017 prejela mentorski 
dodatek za glavnega mentorja za 3 specializante in v decembru 2017 pa za 2 specializanta, 
čeprav je iz dokumentacije razvidno, da je od januarja 2017 do novembra 2017 bila glavna 
mentorica 2 specializantoma (█in █), v mesecu decembru 2017 pa le 1 (█).  

 
3.4.3  Odrejeni ukrepi inšpektorice 
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja generalnemu direktorju UKC 
Ljubljana  naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti: 

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

v skladu s 36. členom KPJS (neposredni mentorji naj bodo ustrezno imenovani, plačilo 
dodatka za mentorstvo pa naj se mentorjem obračuna in izplača le na podlagi dejansko 
opravljenih mentorskih ur oziroma z normativom določenih mentorskih ur),  
 

- da naj v zvezi z nepravilnim obračunom in izplačilom dodatka za glavnega mentorja  
javni uslužbenki █ustrezno ukrepa v skladu s 3.a členom ZSPJS (v skladu z 
ugotovitvami inšpektorice), 
 

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplača 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).  

 
 
3.5 Javna uslužbenka █ 
 
Javna uslužbenka █opravlja delo v Kirurški kliniki, Klinični oddelek za maksilofacialno in oralno 
kirurgijo. 
 
Javna uslužbenka █, █, je bila v letu 2017 uvrščena v 57. plačni razred in sicer do dne 30. 9. 2017 na 
delovnem mestu E018014 zdravnik specialist V/VI PPD 1 in od dne 1. 10. 2017 na delovnem mestu 
E018023 višji zdravnik specialist PPD 1 (pogodba o zaposlitvi, št. 05-22336/aneks_dr_1.10.2017/2 z 
dne 27. 10. 2017).  

3.5.1   Izplačila dodatka za mentorstvo v letu 2017 

 
Iz razporedov kroženja po ustanovah Zdravniške zbornice Slovenije je razvidno, da je izr. prof. dr. 
Nataša Ihan Hren glavna mentorica glavna mentorica: 

- █(vrsta specializacije: maksilofacialna kirurgija) z datumom začetka specializacije: 1. 6. 2015 
(št. 1101-172/2015/14 z dne 10. 9. 2015), 

- █(vrsta specializacije: maksilofacialna kirurgija) z datumom začetka specializacije: 1. 9. 2016 
(št. 1101-310/2016-6 z dne 9. 6. 2016),  

- █(vrsta specializacije: oralna kirurgija) z datumom začetka specializacije: 1. 4. 2017 (št. 1101-
605/2016-9 z dne 12. 1. 2017), 

- █(vrsta specializacije: maksilofacialna kirurgija) z datumom začetka specializacije: 1. 8. 2005 
(št. 1101-873/2013/34 z dne 1. 6. 2017). 
 

UKC Ljubljana je predložil tudi: 
- pogodbo o izvajanju dela specializacije iz oralne kirurgije, št. 01-1100/15 z dne 22. 5. 2015, ki 

so jo sklenili UKC Ljubljana, Splošna bolnišnica Celje in specializant █. Iz navedene pogodbe 
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je razvidno, da je █ določena za glavno mentorico, da specializant uveljavlja vse pravice iz 
delovnega razmerja v SB Celje, da se UKC Ljubljana zaveže, da bo izvajalec usposabljal 
specializanta po izdelanem programu kroženja s strani Zdravniške zbornice Slovenije in da se 
ta pogodba sklepa za čas trajanja specializacije v UKC Ljubljana po izdelanem programu 
kroženja s strani Zdravniške zbornice Slovenije ter, da je program kroženja in njegova 
vsakokratna morebitna sprememba sestavni del te pogodbe, 

- pogodbo o izvajanju dela specializacije iz oralne kirurgije, št. 1217-2017 z dne 13. 4. 2017, ki 
so jo sklenili UKC Ljubljana, Osnovno zdravstvo Gorenjske ZD Kranj Zobna poliklinika Kranj in 
specializantka █. Iz navedene pogodbe je razvidno, da je █ določena za glavno mentorico, da 
specializantka uveljavlja vse pravice iz delovnega razmerja v OZG ZD Kranj, da se UKC 
Ljubljana zaveže, da bo izvajalec usposabljal specializanta po izdelanem programu kroženja s 
strani Zdravniške zbornice Slovenije in da se ta pogodba sklepa za čas trajanja specializacije 
v UKC Ljubljana po izdelanem programu kroženja s strani Zdravniške zbornice Slovenije ter, 
da je program kroženja in njegova vsakokratna morebitna sprememba sestavni del te 
pogodbe, 

- seznam opravljenih, obračunanih in izplačanih ur neposrednih mentorjev za leto 2017 po 
mesecih. 

 
V letu 2017 je bila torej █glavna mentorica naslednjim specializantom: 
 

ime in priimek specializanta čas kroženja 

█ 1.1.– 31.12.2017 

█ 1.1.- 31.12.2017 

█ 1.4. – 31.12.2017 

 
Javna uslužbenka je bila glavna mentorica tudi specializantki █v času od 1. 9. 2017 do 10. 9. 2017 in 
od 21. 11. 2017 do 31. 12. 2017, preostali del pa je bila specializantka na bolniški. UKC Ljubljana je 
pojasnil, da lahko Zdravniška zbornica Slovenije v določenih primerih posameznemu mentorju dodeli 4 
specializante, če se glavni mentor s tem strinja. 
 
MESEC FEBRUAR 
 
Iz obračuna plač za mesec februar 2017 je razvidno, da je bila javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 451,50 491,00 2/2017 2.234,91 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 37,14 40,39 2/2017 183,84 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 82,76 90,00 2/2017 409,66 █ 

 SKUPAJ: 571,40 621,39  2.828,41 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za januar 2017: 
 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 20 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 12 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 14 
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Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 25 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

Dodatek za mentorstvo Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 30 

Dodatek za mentorstvo Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 30 

Dodatek za mentorstvo Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 30 

 Skupaj:     581 

 
Iz posredovanega podrobnejšega seznama mentorjev pa je razvidno naslednje število opravljenih ur 
mentorstva: 
 

specializant/pripravnik leto mesec Za nazaj 
leto 

za nazaj 
mesec 

št. ur 

█ 2017 1 2016 7 30 

█ 2017 1 2016 8 30 

█ 2017 1 2016 9 30 

█ 2017 1 2016 10 30 

█ 2017 1 2016 11 30 

█ 2017 1 2016 12 30 

█ 2017 1 2016 6 14 

█ 2017 1 2016 7 30 

█ 2017 1 2016 8 12 

█ 2017 1 2016 9 25 

█ 2017 1 2016 10 20 

█ 2017 1 2016 12 30 

█ 2017 1 2016 10 30 

█ 2017 1 2016 12 30 

█ 2017 1 2016 9 30 

█ 2017 1 2016 11 30 

█ 2017 1 2016 6 30 

█ 2017 1 2016 11 30 

█ 2017 1   30 

█ 2017 1   30 

█ 2017 1   15 

█ 2017 1   15 

SKUPAJ: 581 

 
MESEC MAREC 
 
Iz obračuna plač za mesec marec 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 42,71 40,39 3/2017 183,84 █ 

   

MESEC APRIL 
 
Iz obračuna plač za mesec april 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 49,52 53,85 4/2017 245,12 █ 

  
MESEC MAJ 
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Iz obračuna plač za mesec maj 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 246,39 233,00 5/2017 1.060,55 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 56,94 53,85 5/2017 245,12 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 31,72 30,00 5/2017 136,55 █ 

 SKUPAJ: 335,05 316,85  1.442,22 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za april 2017: 
 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik -15 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik -15 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik -7 

Dodatek za mentorstvo Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 30 

 Skupaj:     263 

   

Iz podrobnejšega posredovanega seznama mentorjev pa je razvidno naslednje število opravljenih ur 
mentorstva za mesec april: 
 

specializant/pripravnik leto mesec Za nazaj 
leto 

za nazaj 
mesec 

št. ur 

█ 2017 4 2017 2 30 

█ 2017 4 2017 3 30 

█ 2017 4   30 

█ 2017 4 2017 2 30 

█ 2017 4 2017 3 30 

█ 2017 4   30 

█ 2017 4 2017 2 30 

█ 2017 4 2017 3 30 

█ 2017 4   30 

█ 2017 4   30 

█ 2017 4   -15 

█ 2017 4   -15 

█ 2017 4   -7 

SKUPAJ: 263 

 
MESEC JUNIJ 
 
Iz obračuna plač za mesec junij 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 235,68 233,00 6/2017 1.060,55 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 54,47 53,85 6/2017 245,12 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 30,34 30,00 6/2017 136,55 77,10 

 SKUPAJ: 320,49 316,85  1.442,22 █ 
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Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za maj 2017: 
  

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

  Skupaj:     90 

 

Iz seznama opravljenih in izplačanih ur mentorstva je razvidno, da je javna uslužbenka opravila 90 ur 
mentorstva, javna uslužbenka pa je imela poleg mentorskega dodatka za glavnega mentorja 
izplačanih 263 mentorskih ur. 
 

MESEC JULIJ 
 
Iz obračuna plač za mesec julij 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo -108,10 -112,00 7/2017 -509,79 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 51,99 53,85 7/2017 245,12 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo -28,97 -30,00 7/2017 -136,55 █ 

 SKUPAJ: -85,08 -88,15  -401,22 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za junij 2017: 
  

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik -7 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik -30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik -7 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik -30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

  Skupaj:     31 

 
Predhodni mesec je imela javna uslužbenka preveč izplačanega dodatka za mentorstvo, in sicer v 
višini 263 ur (namesto 90 ur), ker pa je v mesecu juniju opravila 31 ur mentorstva, je imela javna 
uslužbenka pri plači za mesec julij 2017 odbitek dodatka za mentorstvo v višini 142 ur. S tem je bil 
opravljen poračun preveč izplačanih ur v juniju 2017. 
 
MESEC AVGUST 
 
Iz obračuna plač za mesec avgust 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 95,17 90,00 8/2017 409,66 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 56,94 53,85 8/2017 245,12 █ 

 SKUPAJ: 152,11 143,85  654,78 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za julij 2017: 
 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 8 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 
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Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 22 

  Skupaj:     90 

 
MESEC SEPTEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec september 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 69,52 72,00 9/2017 327,73 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 51,99 53,85 9/2017 245,12 █ 

 SKUPAJ: 121,51 125,85  577,85 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za avgust 2017: 
 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik -18 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

  Skupaj:     72 

 
MESEC OKTOBER 
 
Iz obračuna plač za mesec oktober 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 60,69 60,00 10/2017 273,10 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 54,47 53,85 10/2017 245,12 █ 

 SKUPAJ: 112,66 111,39  507,01 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za september 2017: 
 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

  Skupaj:     60 

 
MESEC NOVEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec november 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 45,52 45,00 11/2017 204,83 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 54,47 53,85 11/2017 245,12 █ 

 SKUPAJ: 99,99 98,85  449,95 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za oktober 2017: 
 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

  Skupaj:     45 

 
MESEC DECEMBER 
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Iz obračuna plač za mesec december 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 57,93 60,00 12/2017 273,10 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 51,99 53,85 12/2017 245,12 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 28,97 30,00 12/2017 136,55 █ 

 SKUPAJ: 138,89 143,85  654,77 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za november 2017: 
  

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

Dodatek za mentorstvo 
Drugi zavodi - specializanti, 
pripravniki 

█ zdravnik 30 

  Skupaj:     90 

3.5.2  Ugotovitve inšpektorice 

 
Inšpektorica ugotavlja enake nepravilnosti kot v drugih primerih, in sicer: 

- UKC Ljubljana neposrednim mentorjem ne izdaja aktov, s katerimi bi bili določeni za mentorje.  
- UKC Ljubljana ne vodi evidence opravljenih ur glavnih mentorjev in zato ne obračunava 

dodatka za mentorstvo v skladu s 36. členom KPJS le za čas, ko javni uslužbenec opravlja 
delo mentorja. 

- UKC Ljubljana v plačilnih listah ne prikazuje, za katere mesece je bil obračunan in izplačan 
dodatek za mentorstvo. 

  
Poleg tega inšpektorica ugotavlja: 

- Javna uslužbenka je v letu 2017 prejela mentorski dodatek za glavnega mentorja za 
specializantko █, čeprav je specializantka █delo opravljala delo le v času od 1. 9. 2017 do 10. 
9. 2017 in od 21. 11. 2017 do 31. 12. 2017. 

 
 
 
 
3.5.3  Odrejeni ukrepi inšpektorice 
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja generalnemu direktorju UKC 
Ljubljana  naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti: 

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

v skladu s 36. členom KPJS (neposredni mentorji naj bodo ustrezno imenovani, plačilo 
dodatka za mentorstvo pa naj se mentorjem obračuna in izplača le na podlagi dejansko 
opravljenih mentorskih ur oziroma z normativom določenih mentorskih ur),  
 

- da naj v zvezi z nepravilnim obračunom in izplačilom dodatka za mentorstvo javni 
uslužbenki █(zaradi glavnega mentorstva specializantki █v času njene odsotnosti) 
ustrezno ukrepa v skladu s 3.a členom ZSPJS (od javne uslužbenke naj zahteva vračilo 
preveč izplačane plače), 
 

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplača 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 █ 
 
Javni uslužbenec █je █ Kliničnega oddelka za maksilofacialno in oralno kirurgijo, Kirurška klinika. 
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Javni uslužbenec █, █, je bil v letu 2017 uvrščen v 57. plačni razred, in sicer do dne 30. 9. 2017 na 
delovnem mestu E018014 zdravnik specialist V/VI PPD 1 (pogodbi o zaposlitvi, št. 05-20392/1-16 in 
št. 05-20392/1-17) in od dne 1. 10. 2017 na delovnem mestu  E018023 višji zdravnik specialist PPD 1 
(pogodba o zaposlitvi, št. 05-20392/aneks_dr:1.10.2017/2 z dne 27. 11. 2017). 

3.6.1   Izplačila dodatka za mentorstvo v letu 2017 

 
UKC Ljubljana je predložil 4 sklepe Zdravniške zbornice Slovenije o imenovanju █ za glavnega 
mentorja (vrsta specializacije: maksilofacialna kirurgija) naslednjim specializantom: 

- █ (št. 1101-1184/2011/7 z dne 8. 7. 2011), 
- █(št. 1101-236/8 z dne 13. 4. 2012), 
- █(št. 1101-415/2016-4 z dne 19. 5. 2016), 
- █, vrsta specializacije: oralna kirurgija (št. 1101-591/2016-7 z dne 20. 12. 2016). 

 
Iz razporedov kroženja po ustanovah Zdravniške zbornice Slovenije je razvidno, da je █ glavni 
mentor: 

- █(vrsta specializacije: maksilofacialna kirurgija) z začetkom specializacije: 1. 9. 2016 (št. 
1101-1184/2011/46 z dne 24. 5. 2016),  

- █(vrsta specializacije: oralna kirurgija) z dnem začetka specializacije: 1. 5. 2017 (št. 1101-
591/2016-11 z dne 30. 3. 2017), 

- █(vrsta specializacije: maksilofacialna kirurgija) z začetkom specializacije: 1. 8. 2012 (št. 
1101-236/2012-37 z dne 24. 5. 2017), 

- █(vrsta specializacije: maksilofacialna kirurgija) z začetkom specializacije: 1. 9. 2016 (št. 
1101-415/2016-9 z dne 27. 7. 2017).  

 
V letu 2017 je bil torej █glavni mentor naslednjim specializantom: 
 

ime in priimek specializanta čas kroženja 

█ 1.1.– 31.5.2017 

█ 1.1.- 30.6.2017 

█ 1.1. – 31.12.2017 

█ 1.5.-31.12.2017 

 
 
MESEC FEBRUAR 
 
Iz obračuna plač za mesec februar 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 386,20 420,00 2/2017 1.911,73 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 37,14 40,39 2/2017 183,84 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 27,59 30,00 2/2017 136,55 █ 

 SKUPAJ: 450,93 490,39  2.232,12 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za januar 2017: 
 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 
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ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 30 

Skupaj:     450 

 
Iz posredovanega podrobnejšega seznama mentorjev pa je razvidno naslednje število opravljenih ur 
mentorstva: 
 

specializant/pripravnik leto mesec Za nazaj 
leto 

za nazaj 
mesec 

št. ur 

█ 2017 1 2016 6 30 

█ 2017 1 2016 7 30 

█ 2017 1 2016 6 30 

█ 2017 1 2016 6 30 

█ 2017 1 2016 7 30 

█ 2017 1 2016 8 30 

█ 2017 1 2016 9 30 

█ 2017 1 2016 10 30 

█ 2017 1 2016 11 30 

█ 2017 1 2016 12 30 

█ 2017 1 2016 9 30 

█ 2017 1 2016 10 30 

█ 2017 1 2016 11 30 

█ 2017 1   30 

█ 2017 1   30 

SKUPAJ: 450 

 
MESEC MAREC 
 
Iz obračuna plač za mesec marec 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 42,71 40,39 3/2017 183,84 █ 

   

MESEC APRIL 
 
Iz obračuna plač za mesec april 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 42,71 40,39 4/2017 183,84 █ 

   

MESEC MAJ 
 
Iz obračuna plač za mesec maj 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 222,07 210,00 5/2017 955,87 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 56,94 53,85 5/2017 245,12 █ 

 SKUPAJ: 279,01 263,85  1.200,99 █ 

   
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za april 2017: 
 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 
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ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Skupaj:     210 

 

Iz posredovanega podrobnejšega seznama mentorjev pa je razvidno naslednje število opravljenih ur 
mentorstva: 
 

specializant/pripravnik leto mesec Za nazaj 
leto 

za nazaj 
mesec 

št. ur 

█ 2017 4 2017 2 30 

█ 2017 4 2017 3 30 

█ 2017 4   30 

█ 2017 4 2017 2 30 

█ 2017 4 2017 3 30 

█ 2017 4   30 

█ 2017 4 2017  30 

SKUPAJ: 210 

 
MESEC JUNIJ  
 
Iz obračuna plač za mesec junij 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 212,41 210,00 6/2017 955,87 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 27,24 26,93 6/2017 122,56 █ 

 SKUPAJ: 239,65 236,93  1.078,43 █ 

Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za maj 2017: 
   

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Sum     90 

 
Iz seznama opravljenih in izplačanih ur mentorstva je razvidno, da je javni uslužbenec opravil 90 ur 
mentorstva, javni uslužbenec pa je imel poleg mentorskega dodatka za glavnega mentorja izplačanih 
210 mentorskih ur. 
 
MESEC JULIJ 
 
Iz obračuna plač za mesec julij 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo -30,89 -32,00 7/2017 -145,66 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 26,00 26,93 7/2017 122,56 █ 

 SKUPAJ: -4,89 -5,07  -23,10 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za junij 2017: 
 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik -15 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 
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ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik -15 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik -2 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Skupaj:     88 

 
Predhodni mesec je imel javni uslužbenec preveč izplačanega dodatka za mentorstvo, in sicer v višini 
210 ur (namesto 90 ur), ker pa je v mesecu juniju opravil 88 ur mentorstva, je imel javni uslužbenec pri 
plači za mesec julij 2017 odbitek dodatka za mentorstvo v višini 32 ur. S tem je bil opravljen poračun 
preveč izplačanih ur v juniju 2017. 
 
MESEC AVGUST 
 
Iz obračuna plač za mesec avgust 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 95,17 90,00 8/2017 409,66 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 28,48 26,93 8/2017 122,56 █ 

 SKUPAJ: 123,65 116,93  532,22 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za julij 2017: 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

Skupaj:     90 

 
 
MESEC SEPTEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec september 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan 
dodatek za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 69,52 72,00 9/2017 327,73 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 26,00 26,93 9/2017 122,56 █ 

 SKUPAJ: 95,52 98,93  450,29 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za avgust 2017: 
 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik -18 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Skupaj:      72 
 
MESEC OKTOBER 
 
Iz obračuna plač za mesec oktober 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 91,03 90,00 10/2017 409,66 █ 
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C030 Mentorski dodatek-gl.ment 27,24 26,93 10/2017 122,56 █ 

 SKUPAJ: 118,27 116,93  532,22 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za september 2017: 
 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Skupaj:     90 

 
MESEC NOVEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec november 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan 
dodatek za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 91,03 90,00 11/2017 409,66 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 13,61 13,46 11/2017 61,28 █ 

 SKUPAJ: 104,64 103,46  470,94 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za oktober 2017: 
 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Skupaj:     90 

 
MESEC DECEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec december 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan 
dodatek za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 57,93 60,00 12/2017 273,10 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 26,00 26,93 12/2017 122,56 █ 

 SKUPAJ: 83,93 86,93  395,66 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za november 2017: 
 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Skupaj:     60 

3.6.2  Ugotovitve inšpektorice 

 
Inšpektorica ugotavlja enake nepravilnosti kot v drugih primerih, in sicer: 

- UKC Ljubljana neposrednim mentorjem ne izdaja aktov, s katerimi bi bili določeni za mentorje.  
- UKC Ljubljana ne vodi evidence opravljenih ur glavnih mentorjev in zato ne obračunava 

dodatka za mentorstvo v skladu s 36. členom KPJS le za čas, ko javni uslužbenec opravlja 
delo mentorja. 

- UKC Ljubljana v plačilnih listah ne prikazuje, za katere mesece je bil obračunan in izplačan 
dodatek za mentorstvo. 

 
3.6.3  Odrejeni ukrepi inšpektorice 
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja generalnemu direktorju UKC 
Ljubljana  naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti: 
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- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo 

v skladu s 36. členom KPJS (neposredni mentorji naj bodo ustrezno imenovani, plačilo 
dodatka za mentorstvo pa naj se 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 izplača 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 Javni uslužbenec █ 
 
Javni uslužbenec opravlja delo v Kirurški kliniki, Klinični oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo. 
 
Javni uslužbenec █, █, je bil v letu 2017 uvrščen v 57. plačni razred, in sicer do dne 30. 9. 2017 na 
delovnem mestu E018014 zdravnik specialist V/VI PPD 1 (pogodba o zaposlitvi, št. 05-25759/1-11 z 
dne 1. 9. 2011) in od dne 1. 10. 2017 na delovnem mestu  E018023 višji zdravnik specialist PPD 1 
(pogodba o zaposlitvi, št. 05-25759/aneks_dr_1.10.2017/2 z dne 13. 12. 2017).  

3.7.1   Izplačila dodatka za mentorstvo v letu 2017 

 
UKC Ljubljana je predložil razpored kroženj po ustanovah Zdravniške zbornice Slovenije, iz katerega 
je razvidno, da je █glavni mentor █in da mu je določen interval specializacije od 1. 7. 2016 do 31. 12. 
2017 v UKC Ljubljana SPS Kirurški kliniki KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo.  
 
UKC Ljubljana je predložil pogodbo o izvajanju dela specializacije in plačilu izobraževanja, št. 01-
2477/16 z dne 28. 10. 2016, ki so jo sklenili █, direktor █, █, generalni direktor UKC Ljubljana in 
specializant █. Iz navedene pogodbe je razvidno, da bo UKC Ljubljana omogočil opravljanje dela 
specializacije iz oralne kirurgije in mentorstvo za čas specializacije █, zaposlenemu v TRODENT, da 
specializant uveljavlja vse pravice iz delovnega razmerja v TRODENT, da je za glavnega mentorja 
določen █in da bo TRODENT poravnal stroške izobraževanja, in sicer v višini 249,03 EUR za vsak 
mesec izobraževanja.  
 
V letu 2017 je bil torej █glavni mentor naslednjima specializantoma: 
 

ime in priimek specializanta čas kroženja 

█ 1.1.– 31.12.2017 

█ 1.1.- 31.12.2017 

 
MESEC FEBRUAR 
 
Iz obračuna plač za mesec februar 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 407,35 443,00 2/2017 2.016,42 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 24,76 26,93 2/2017 122,56 █ 

 SKUPAJ: 432,11 469,93  2.138,98 █ 

   
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za januar 2017: 
 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 
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Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 20 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 20 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 25 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 18 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

  Skupaj:     443 

 
Iz posredovanega podrobnejšega seznama mentorjev pa je razvidno naslednje število opravljenih ur 
mentorstva: 
 

specializant/pripravnik leto mesec Za nazaj 
leto 

za nazaj 
mesec 

št. ur 

█ 2017 1 2016 6 30 

█ 2017 1 2016 7 30 

█ 2017 1 2016 8 30 

█ 2017 1 2016 9 30 

█ 2017 1 2016 10 30 

█ 2017 1 2016 11 30 

█ 2017 1 2016 12 30 

█ 2017 1 2016 6 18 

█ 2017 1 2016 7 30 

█ 2017 1 2016 8 25 

█ 2017 1 2016 9 20 

█ 2017 1 2016 10 20 

█ 2017 1 2016 11 30 

█ 2017 1 2016 12 30 

█ 2017 1   30 

█ 2017 1   30 

SKUPAJ: 443 

 
MESEC MAREC 
 
Iz obračuna plač za mesec marec 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 28,48 26,93 3/2017 122,56 █ 

   

MESEC APRIL 
 
Iz obračuna plač za mesec april 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 24,76 26,93 4/2017 122,56 █ 

 
MESEC MAJ 
 
Iz obračuna plač za mesec maj 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
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Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 169,20 160,00 5/2017 728,27 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 28,48 26,93 5/2017 122,56 █ 

 SKUPAJ: 197,68 186,93  850,83 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za april 2017: 
 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 20 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 10 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 20 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 20 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik -30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

  Skupaj:     160 

  

Iz posredovanega podrobnejšega seznama mentorjev pa je razvidno naslednje število opravljenih ur 
mentorstva: 
 

specializant/pripravnik leto mesec Za nazaj 
leto 

za nazaj 
mesec 

št. ur 

█ 2017 4 2017 2 20 

█ 2017 4 2017 3 10 

█ 2017 4   30 

█ 2017 4 2017 2 20 

█ 2017 4 2017 3 20 

█ 2017 4   30 

█ 2017 4 2017 2 30 

█ 2017 4   30 

█ 2017 4   -30 

SKUPAJ: 160 

 
MESEC JUNIJ 
 
Iz obračuna plač za mesec junij 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 161,84 160,00 6/2017 728,27 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 27,24 26,93 6/2017 122,56 █ 

 SKUPAJ: 189,08 186,93  850,83 █ 

     

Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za maj 2017: 
 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

  Skupaj:     90 

 
Iz seznama opravljenih in izplačanih ur mentorstva je razvidno, da je javni uslužbenec opravil 90 ur 
mentorstva, javni uslužbenec pa je imel poleg mentorskega dodatka za glavnega mentorja izplačanih 
160 mentorskih ur.  
 
MESEC JULIJ 
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Iz obračuna plač za mesec julij 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 19,32 20,00 7/2017 91,05 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 26,00 26,93 7/2017 122,56 █ 

 SKUPAJ: 45,32 46,93  213,61 █ 

   

Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za junij 2017: 
 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

  Skupaj:     90 

 
Predhodni mesec je imel javni uslužbenec preveč izplačanega dodatka za mentorstvo, in sicer v višini 
160 ur (namesto 90 ur), ker pa je v mesecu juniju opravil 90 ur mentorstva, je imel javni uslužbenec pri 
plači za mesec julij 2017 izplačani dodatka za mentorstvo v višini 20 ur. S tem je bil opravljen poračun 
preveč izplačanih ur v juniju 2017. 
 
MESEC AVGUST 
 
Iz obračuna plač za mesec avgust 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 95,17 90,00 8/2017 409,66 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 28,48 26,93 8/2017 122,56 █ 

 SKUPAJ: 123,65 116,93  532,22 █ 

  
 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za julij 2017: 
 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

  Skupaj:     90 

 
MESEC SEPTEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec september 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan 
dodatek za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 28,97 30,00 9/2017 136,55 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 26,00 26,93 9/2017 122,56 █ 

 SKUPAJ: 54,97 56,93  259,11 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za avgust 2017: 
 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik -30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik -30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 
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  Skupaj:     30 

 
MESEC OKTOBER 
 
Iz obračuna plač za mesec oktober 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 91,03 90,00 10/2017 409,66 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 27,24 26,93 10/2017 122,56 █ 

 SKUPAJ: 118,27 116,93  532,22 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za september 2017: 
 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

  Skupaj:     90 

 
MESEC NOVEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec november 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan 
dodatek za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 91,03 90,00 11/2017 409,66 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 27,24 26,93 11/2017 122,56 █ 

 SKUPAJ: 118,27 116,93  532,22 █ 

  
 
 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za oktober 2017: 
 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

  Skupaj:     90 

 
MESEC DECEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec december 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan 
dodatek za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 57,93 60,00 12/2017 273,10 █ 

C030 Mentorski dodatek-gl.ment 26,00 26,93 12/2017 122,56 █ 

 SKUPAJ: 83,93 86,93  395,66 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za november 2017: 
 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-nepo ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik -30 

  Sum     60 
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3.7.2  Ugotovitve inšpektorice 

 
Inšpektorica ugotavlja enake nepravilnosti kot v drugih primerih, in sicer: 

- UKC Ljubljana neposrednim mentorjem ne izdaja aktov, s katerimi bi bili določeni za mentorje.  
- UKC Ljubljana ne vodi evidence opravljenih ur glavnih mentorjev in zato ne obračunava 

dodatka za mentorstvo v skladu s 36. členom KPJS le za čas, ko javni uslužbenec opravlja 
delo mentorja. 

- UKC Ljubljana v plačilnih listah ne prikazuje, za katere mesece je bil obračunan in izplačan 
dodatek za mentorstvo. 
 

 3.7.3  Odrejeni ukrepi inšpektorice 
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja generalnemu direktorju UKC 
Ljubljana  naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti: 

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

v skladu s 36. členom KPJS (neposredni mentorji naj bodo ustrezno imenovani, plačilo 
dodatka za mentorstvo pa naj se 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 izplača 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).  

 
 
3.8 Javna uslužbenka █ 
 
Javna uslužbenka opravlja delo v Kirurški kliniki, Kliničnem oddelku za anesteziologijo in intenzivno 
terapijo operativnih strok – anesteziologija. 
 
Javna uslužbenka, █, je bila v letu 2017 na delovnem mestu E018014 zdravnik specialist V/VI PPD1 
uvrščena v 55. plačni razred (aneks k pogodbi o zaposlitvi, št. 05-NAPR/27899-01.04.2015-1 z dne 1. 
4. 2015), od 1. 10. 2017 dalje pa na delovnem mestu E018023 višji zdravnik specialist PPD1 v 57. 
plačni razred (pogodba o zaposlitvi, št. 05-27899/aneks_dr_1.10.2017/2 z dne 29. 11. 2017). 

3.8.1   Izplačila dodatka za mentorstvo v letu 2017 

 
Iz predloženih razporedih kroženj po ustanovah je razvidno, da je █glavna mentorica (vrsta 
specializacije: anesteziologije, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina) naslednjim 
specializantom: 

- █z datumom začetka specializacije: 1. 11. 2013 
- █z datumom začetka specializacije: 1. 10. 2013 
- █z datumom začetka specializacije: 1. 3. 2015 

 
V letu 2017 je bila torej █glavna mentorica naslednjim specializantom: 
 

ime in priimek specializanta čas kroženja 

█ 1.1.– 31.12.2017 

█ 1.1.– 30.6.2017 

█ 1.1.- 31.12.2017 

 
MESEC FEBRUAR 
 
Iz obračuna plač za mesec februar 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Mentorski dodatek – gl.ment 40,17 43,69 2/2017 183,84 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 82,76 90,00 2/2017 378,75 █ 

 SKUPAJ: 122,93 133,69  562,59 █ 
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Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za januar 2017: 
 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 10 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 10 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 10 

Skupaj:     90 
 
MESEC MAREC 
 
Iz obračuna plač za mesec marec 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Mentorski dodatek – gl.ment 46,20 43,69 3/2017 183,84 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 95,17 90,00 3/2017 378,75 █ 

 SKUPAJ: 141,37 133,69  562,59 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za februar 2017: 
 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 10 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 10 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 10 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Skupaj:     90 
 
MESEC APRIL 
 
Iz obračuna plač za mesec april 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 0,92 1,00 4/2017 4,21 █ 

C030 Mentorski dodatek – gl.ment 40,17 43,69 4/2017 183,84 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 78,16 85,00 4/2017 357,71 █ 

 SKUPAJ: 119,25 129,69  545,76 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za marec 2017: 
 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik -5 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 10 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 10 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 
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Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 10 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 1 

Skupaj:     86 
 
MESEC MAJ 
 
Iz obračuna plač za mesec maj 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Mentorski dodatek – gl.ment 46,20 43,69 5/2017 183,84 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 95,17 90,00 5/2017 378,75 █ 

 SKUPAJ: 141,37 133,69  562,59 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za april 2017: 
 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 10 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 10 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 10 

Skupaj:     90 
 
MESEC JUNIJ 
 
Iz obračuna plač za mesec junij 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Mentorski dodatek – gl.ment 44,19 43,69 6/2017 183,84 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 91,03 90,00 6/2017 378,75 █ 

 SKUPAJ: 135,22 133,69  562,59 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za maj 2017: 
 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 7 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 10 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 5 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 10 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik -3 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 1 

Skupaj:     90 
 
MESEC JULIJ 
 
Iz obračuna plač za mesec julij 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 
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C030 Mentorski dodatek – gl.ment 42,18 43,69 7/2017 183,84 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 82,07 85,00 7/2017 357,71 █ 

 SKUPAJ: 124,25 128,69  541,55 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za junij 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ vms 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 15 

Skupaj:     90 
 
Iz seznama je razvidno, da je bila javna uslužbenka mentorica mladi raziskovalki █. V zvezi z 
navedenim mentorstvom je inšpektorica UKC zaprosila za dokazilo oziroma pojasnilo o programu 
usposabljanja, morebitna letna poročila o rezultatih za mlado raziskovalko (na podlagi 121. člena 
Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalno 
dejavnosti). Dne 24. 8. 2018 je Služba za izobraževanje UKC Ljubljana posredovala letno poročilo o 
rezultatih usposabljanja mlade raziskovalke █za leto 2017, iz katerega je razvidno, da je njena glavna 
mentorica █. Služba za izobraževanje ni znala pojasniti izplačila mentorstva javni uslužbenki █in 
pojasnila, da je bila █do 31. 10. 2017 mlada raziskovalka, od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2019 pa je mlada 
raziskovalka na enovitem doktorskem študiju.  
 
MESEC AVGUST 
 
Iz obračuna plač za mesec avgust 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Mentorski dodatek – gl.ment 46,20 43,69 8/2017 183,84 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 43,36 41,00 8/2017 172,54 █ 

 SKUPAJ: 89,56 84,69  356,38 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za julij 2017: 
 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik -9 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik -10 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik -10 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik -10 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik -10 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Skupaj:     41 
 
MESEC SEPTEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec september 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 
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C030 Dod.za ment- refund.sp-nepo 0,97 1,00 9/2017 4,21 █ 

C030 Mentorski dodatek – gl.ment 42,18 43,69 9/2017 183,84 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 85,93 89,00 9/2017 374,54 █ 

 SKUPAJ: 129,08 133,69  562,59 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za avgust 2017: 
 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik -1 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik -1 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 2 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 15 

Skupaj:     90 
 
MESEC OKTOBER 
 
Iz obračuna plač za mesec oktober 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Mentorski dodatek – gl.ment 40,85 40,39 10/2017 183,84 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 91,03 90,00 10/2017 409,66 █ 

 SKUPAJ: 131,88 130,39  593,50 █ 

Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za september 2017: 
 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 5 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 5 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 5 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 5 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 10 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Skupaj:     90 
 
MESEC NOVEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec november 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 86,99 86,00 11/2017 391,45 █ 

C030 Mentorski dodatek – gl.ment 40,85 40,39 11/2017 183,84 █ 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 4,05 4,00 11/2017 18,21 █ 

 SKUPAJ: 131,89 130,39  593,50 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za oktober 2017: 
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Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 5 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 5 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik -4 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 5 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 10 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 2 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 2 

Skupaj:     90 
 
MESEC DECEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec december 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 86,90 90,00 12/2017 409,66 █ 

C030 Mentorski dodatek – gl.ment 39,00 40,39 12/2017 183,84 █ 

 SKUPAJ: 125,90 130,39  593,50 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za november 2017: 
 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 5 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 5 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 5 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji, pripravniki █ zdravnik 15 

Skupaj     90 

3.8.2  Ugotovitve inšpektorice 

 
Inšpektorica ugotavlja enake nepravilnosti kot v drugih primerih, in sicer: 

- UKC Ljubljana neposrednim mentorjem ne izdaja aktov, s katerimi bi bili določeni za mentorje.  
- UKC Ljubljana ne vodi evidence opravljenih ur glavnih mentorjev in zato ne obračunava 

dodatka za mentorstvo v skladu s 36. členom KPJS le za čas, ko javni uslužbenec opravlja 
delo mentorja. 

- UKC Ljubljana v plačilnih listah ne prikazuje, za katere mesece je bil obračunan in izplačan 
dodatek za mentorstvo. 

  
Poleg tega inšpektorica ugotavlja: 

- Javna uslužbenka je v obdobju od julija 2017 do decembra 2017 prejela mentorski dodatek za 
glavnega mentorja za 3 specializante, čeprav je iz dokumentacije razvidno, da je bila v tem 
obdobju glavna mentorica le  2 specializantoma (█in █). 

 
3.8.3  Odrejeni ukrepi inšpektorice 
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Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja generalnemu direktorju UKC 
Ljubljana  naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti: 

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

v skladu s 36. členom KPJS (neposredni mentorji naj bodo ustrezno imenovani, plačilo 
dodatka za mentorstvo pa naj se mentorjem obračuna in izplača le na podlagi dejansko 
opravljenih mentorskih ur oziroma z normativom določenih mentorskih ur),  
 

- da naj v zvezi z nepravilnim obračunom in izplačilom dodatka za glavnega mentorja  
javni uslužbenki █ustrezno ukrepa v skladu s 3.a členom ZSPJS (v skladu z 
ugotovitvami inšpektorice), 

 
- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplača 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 Javni uslužbenec █ 
 
Javni uslužbenec je █ Kliničnega inštituta za medicinsko genetiko, Ginekološka klinika. 
 
Javni uslužbenec, █, █, je bil v letu 2017 na delovnem mestu E018015 zdravnik specialist V/VI PPD2 
uvrščen v 57. plačni razred (pogodba o zaposlitvi, št. 05-23139/1-15 z dne 14. 2. 2015). 

3.9.1   Izplačila dodatka za mentorstvo v letu 2017 

 
Iz predloženih razporedih kroženj po ustanovah je razvidno, da je █glavni mentor (vrsta specializacije: 
klinična genetika) naslednjima specializantkama: 

- █z datumom začetka specializacije: 1. 11. 2012 
- █z datumom začetka specializacije: 1. 10. 2016, ki je bil z dnem 31. 8. 2017 razrešen (sklep, 

št. 1101-413/2016-11 z dne 4. 9. 2017), ker je specializantka zamenjala specializacijo. 
 
V letu 2017 je bil torej █glavni mentor naslednjima specializantkama: 
 

ime in priimek specializanta čas kroženja 

█ 1.1.– 31.12.2017 

█ 1.1.– 31.8.2017 

 
Na podlagi pogodbe o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti v letu 2013 in aneksa št. 5 k pogodbi o 
(so)financiranju raziskovalne dejavnosti v letu 2013, št. 1000-13-0312, je █mentor mlademu 
raziskovalcu █za čas od 1. 11. 2013 do 30. 4. 2017. 
 
█je bil mentor tudi mladi raziskovalki █(razvidno iz letnega poročila o rezultatih usposabljanja mlade 
raziskovalke █za leto 2017).  
 
Predložen je tudi program specializacije iz ginekologije in porodništva, iz katerega je razvidno, da 
osnovni program specializacije humane genetike traja 1 mesec. 

 

UKC Ljubljana je predložil evidenčne liste o opravljenih mentorskih urah po mesecih. 

 
MESEC FEBRUAR 
 
Iz obračuna plač za mesec februar 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Mentorski dodatek – gl. ment 24,76 26,93 2/2017 122,56 █ 

  
MESEC MAREC 
 



 

 61 

Iz obračuna plač za mesec marec 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Mentorski dodatek – gl. ment 28,48 26,93 3/2017 122,56 █ 

  
MESEC APRIL 
 
Iz obračuna plač za mesec april 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Mentorski dodatek – gl. ment 24,76 26,93 4/2017 122,56 █ 

  
MESEC MAJ 
 
Iz obračuna plač za mesec maj 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

  
MESEC JUNIJ 
 
Iz obračuna plač za mesec junij 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Mentorski dodatek – gl. ment 27,24 26,93 6/2017 122,56 █ 

  
MESEC JULIJ 

 
Iz obračuna plač za mesec julij 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 241,39 250,00 7/2017 1.137,93 █ 

C030 Mentorski dodatek – gl.ment 26,00 26,93 7/2017 122,56 █ 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 164,14 170,00 7/2017 773,79 █ 

 SKUPAJ: 431,53 446,93  2.034,28 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za maj 2017: 
 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 30 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 30 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 8 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 29 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 30 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 30 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 30 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 30 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 1 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 20 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 22 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 
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ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 8 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 30 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 2 

Skupaj:     420 
 
Iz podrobnejšega seznama mentorjev pa je razvidno naslednje število opravljenih ur mentorstva: 
 

specializant/pripravnik leto mesec Za nazaj 
leto 

za nazaj 
mesec 

št. ur 

█ 2017 5 2017 1 2 

█ 2017 5 2017 3 22 

█ 2017 5 2017 4 30 

█ 2017 5 2017 3 30 

█ 2017 5 2017 4 30 

█ 2017 5 2017 1 8 

█ 2017 5 2017 1 30 

█ 2017 5 2017 2 30 

█ 2017 5 2017 3 30 

█ 2017 5 2017 4 1 

█ 2017 5 2017 1 30 

█ 2017 5 2017 2 30 

█ 2017 5 2017 3 8 

█ 2017 5 2017 4 29 

█ 2017 5   30 

█ 2017 5 2017 1 20 

█ 2017 5 2017 2 30 

█ 2017    30 

skupaj: 420 

 
MESEC AVGUST 
 
Iz obračuna plač za mesec avgust 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Mentorski dodatek – gl. ment 28,48 26,93 8/2017 122,56 █ 

 
MESEC SEPTEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec september 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan 
dodatek za mentorstvo v naslednji višini: 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Mentorski dodatek – gl. ment 26,00 26,93 9/2017 122,56 █ 

 
MESEC OKTOBER 

 
Iz obračuna plač za mesec oktober 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 121,37 120,00 10/2017 546,21 █ 

C030 Mentorski dodatek – gl.ment 27,24 26,93 10/2017 122,56 █ 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 215,45 213,00 10/2017 969,52 █ 

 SKUPAJ: 364,06 359,93  1.638,29 █ 
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Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za september 2017: 
 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 30 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 30 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 30 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik -19 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 27 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 14 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik -19 

Skupaj:     333 
 
Iz podrobnejšega seznama mentorjev pa je razvidno naslednje število opravljenih ur mentorstva: 
 

specializant/pripravnik leto mesec Za nazaj 
leto 

za nazaj 
mesec 

št. ur 

█ 2017 9 2017 6 30 

█ 2017 9 2017 7 30 

█ 2017 9 2017 8 30 

█ 2017 9   30 

█ 2017 9 2017 6 30 

█ 2017 9 2017 7 30 

█ 2017 9 2017 8 30 

█ 2017 9   30 

█ 2017 9 2017 6 27 

█ 2017 9 2017 7 14 

█ 2017 9 2017 8 30 

█ 2017 9   30 

█ 2017 9   30 

█ 2017 9   -19 

█ 2017 9   -19 

skupaj: 333 

 
MESEC NOVEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec november 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan 
dodatek za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Mentorski dodatek – gl. ment 27,24 26,93 11/2017 122,56 █ 

  
MESEC DECEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec december 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan 
dodatek za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 
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C030 Mentorski dodatek – gl. ment 26,00 26,93 12/2017 122,56 █ 

3.9.2  Ugotovitve inšpektorice 

 
Inšpektorica ugotavlja enake nepravilnosti kot v drugih primerih, in sicer: 

- UKC Ljubljana neposrednim mentorjem ne izdaja aktov, s katerimi bi bili določeni za mentorje.  
- UKC Ljubljana ne vodi evidence opravljenih ur glavnih mentorjev in zato ne obračunava 

dodatka za mentorstvo v skladu s 36. členom KPJS le za čas, ko javni uslužbenec opravlja 
delo mentorja. 

- UKC Ljubljana v plačilnih listah ne prikazuje, za katere mesece je bil obračunan in izplačan 
dodatek za mentorstvo. 

  
Poleg tega inšpektorica ugotavlja: 

- Javni uslužbenec je v obdobju od septembra 2017 do decembra 2017 prejel mentorski 
dodatek za glavnega mentorja za 2 specializanta, čeprav je iz dokumentacije razvidno, da je 
bil v tem obdobju glavni mentor le 1 specializantki (█).   

 
3.9.3.  Odrejeni ukrepi inšpektorice 
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja generalnemu direktorju UKC 
Ljubljana  naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti: 

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

v skladu s 36. členom KPJS (neposredni mentorji naj bodo ustrezno imenovani, plačilo 
dodatka za mentorstvo pa naj se mentorjem obračuna in izplača le na podlagi dejansko 
opravljenih mentorskih ur oziroma z normativom določenih mentorskih ur),  

 

- da naj v zvezi z nepravilnim obračunom in izplačilom dodatka za glavnega mentorja  
javnemu uslužbencu █ustrezno ukrepa v skladu s 3.a členom ZSPJS (v skladu z 
ugotovitvami inšpektorice), 
 

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplača 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 █ 
 
Javni uslužbenec je █ – Klinični oddelek za gastroenterologijo, Interna klinika. 
 
Javni uslužbenec, █, █, je bil v letu 2017 na delovnem mestu E018014 zdravnik specialist V/VI PPD 1 
uvrščen v 57. plačni razred (pogodba o zaposlitvi, št. 05-28692/1-14 z dne 26. 2. 2014) in od 1. 10. 
2017 dalje na delovnem mestu E018023 višji zdravnik specialist PPD1 v 57. plačni razred (pogodba o 
zaposlitvi, št. 05-28692/aneks_dr_1.10.2017/2 z dne 21. 11. 2017). 

3.10.1   Izplačila dodatka za mentorstvo v letu 2017 

 
Iz predloženih razporedih kroženj po ustanovah je razvidno, da je █glavni mentor (vrsta specializacije: 
gastroenterologija) naslednjim specializantom: 

- █z datumom začetka specializacije: 1. 11. 2013 
- █z datumom začetka specializacije: 1. 9. 2014 
- █ z datumom začetka specializacije: 1. 8. 2016 

 
V letu 2017 je bil torej █glavni mentor naslednjim specializantom: 
 

ime in priimek specializanta čas kroženja 

█ 1.1.– 14.11.2017 

█ 1.1.– 31.12.2017 

█ 1.1.– 31.12.2017 
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MESEC FEBRUAR 
 
Iz obračuna plač za mesec februar 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Mentorski dodatek – gl.ment 24,76 26,93 2/2017 122,56 █ 

C030 Dod. za ment-refund.sp-nepo 57,01 62,00 2/2017 282,21 █ 

 SKUPAJ: 81,77 88,93  404,77 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za januar 2017: 
 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 2 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

Skupaj:     62 
 
MESEC MAREC 
 
Iz obračuna plač za mesec marec 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Mentorski dodatek – gl.ment 28,48 26,93 3/2017 122,56 █ 

C030 Dod. za ment-refund.sp-nepo 53,93 51,00 3/2017 232,14 █ 

 SKUPAJ: 82,41 77,93  354,70 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za februar 2017: 
 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 2 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 3 
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Skupaj:     51 
 
MESEC APRIL 
 
Iz obračuna plač za mesec april 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Mentorski dodatek – gl.ment 24,76 26,93 4/2017 122,56 █ 

C030 Dod. za ment-refund.sp-nepo 63,45 69,00 4/2017 314,07 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 3,68 4,00 4/2017 18,21 █ 

 SKUPAJ: 91,89 99,93  454,84 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za marec 2017: 
 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 1 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 4 

Skupaj:     73 
 
MESEC MAJ 
 
Iz obračuna plač za mesec maj 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Mentorski dodatek – gl.ment 28,48 26,93 5/2017 122,56 █ 

C030 Dod. za ment-refund.sp-nepo 63,45 60,00 5/2017 273,10 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 9,52 9,00 5/2017 40,97 █ 

 SKUPAJ: 101,45 95,93  436,63 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za april 2017: 
 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 7 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 
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ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 4 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 5 

Skupaj:     69 
 
MESEC JUNIJ 
 
Iz obračuna plač za mesec junij 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto 68,25 

C030 Mentorski dodatek – gl.ment 27,24 26,93 6/2017 122,56 █ 

C030 Dod. za ment-refund.sp-nepo 60,69 60,00 6/2017 273,10 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 9,10 9,00 6/2017 40,97 █ 

 SKUPAJ: 97,03 95,93  436,63 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za maj 2017: 
 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 7 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 2 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 4 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 4 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 5 

Skupaj:     73 
 

Iz seznama opravljenih in izplačanih ur mentorstva je razvidno, da je javni uslužbenec v mesecu maju 
opravil 73 ur mentorstva, izplačanih pa je imel le 69 ur (4 ur premalo). 

 
MESEC JULIJ 
 
Iz obračuna plač za mesec julij 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto 68,25 
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C030 Mentorski dodatek – gl.ment 39,00 40,39 7/2017 183,84 █ 

C030 Dod. za ment-refund.sp-nepo 36,69 38,00 7/2017 172,97 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 12,55 13,00 7/2017 59,17 █ 

 SKUPAJ: 88,24 91,39  415,98 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za junij 2017: 
 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 3 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 3 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 2 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 2 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 3 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 3 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 4 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 5 

Skupaj:     47 
 
V mesecu juniju je javni uslužbenec opravil 47 ur mentorstva, izplačanih pa je imel 51 ur. Podatki 
kažejo, da je bil poračun ur pravilen (saj je javni uslužbenec imel tudi izplačan dodatek za mentorstvo 
v višini 4 ur, ki mu je bil predhodni mesec premalo obračunan in izplačan). 
 
MESEC AVGUST  
 
Iz obračuna plač za mesec avgust 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto 68,25 

C030 Mentorski dodatek – gl.ment 42,71 40,39 8/2017 183,84 █ 

C030 Dod. za ment-refund.sp-nepo 33,84 32,00 8/2017 145,66 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 5,29 5,00 8/2017 22,76 █ 

 SKUPAJ: 81,84 77,39  352,26 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za julij 2017: 
 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 3 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 3 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 2 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 5 

Skupaj:     37 
 
MESEC SEPTEMBER 
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Iz obračuna plač za mesec september 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan 
dodatek za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto 68,25 

C030 Mentorski dodatek – gl.ment 39,00 40,39 9/2017 183,84 █ 

C030 Dod. za ment-refund.sp-nepo 35,72 37,00 9/2017 168,41 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 8,69 9,00 9/2017 40,97 █ 

 SKUPAJ: 83,41 86,39  393,22 █ 

Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za avgust 2017: 
 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 2 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 2 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 5 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 4 

Skupaj:     46 
 
MESEC OKTOBER 
 
Iz obračuna plač za mesec oktober 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto 68,25 

C030 Mentorski dodatek – gl.ment 40,85 40,39 10/2017 183,84 █ 

C030 Dod. za ment-refund.sp-nepo 54,62 54,00 10/2017 245,79 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 5,06 5,00 10/2017 22,76 █ 

 SKUPAJ: 100,53 99,39  452,39 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za september 2017: 
 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 2 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 3 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 5 

Skupaj:     59 
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MESEC NOVEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec november 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan 
dodatek za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto 68,25 

C030 Mentorski dodatek – gl.ment 27,24 26,93 11/2017 122,56 █ 

C030 Dod. za ment-refund.sp-nepo 52,60 52,00 11/2017 236,69 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 10,11 10,00 11/2017 45,52 █ 

 SKUPAJ: 89,95 88,93  404,77 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za oktober 2017: 
 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 6 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 5 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 5 

Skupaj:     62 
  
MESEC DECEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec december 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan 
dodatek za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto 68,25 

C030 Mentorski dodatek – gl.ment 39,00 40,39 12/2017 183,84 █ 

C030 Dod. za ment-refund.sp-nepo 42,48 44,00 12/2017 200,28 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 12,55 13,00 12/2017 59,17 █ 

 SKUPAJ: 94,03 97,39  443,29 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za november 2017: 
 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 3 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 4 
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Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 5 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 4 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 4 

Skupaj:     57 

3.10.2 Ugotovitve inšpektorice 

 
Inšpektorica ugotavlja enake nepravilnosti kot v drugih primerih, in sicer: 

- UKC Ljubljana neposrednim mentorjem ne izdaja aktov, s katerimi bi bili določeni za mentorje.  
- UKC Ljubljana ne vodi evidence opravljenih ur glavnih mentorjev in zato ne obračunava 

dodatka za mentorstvo v skladu s 36. členom KPJS le za čas, ko javni uslužbenec opravlja 
delo mentorja. 

- UKC Ljubljana v plačilnih listah ne prikazuje, za katere mesece je bil obračunan in izplačan 
dodatek za mentorstvo. 

  
Poleg tega inšpektorica ugotavlja: 

- Javni uslužbenec je v obdobju od februarja do junija 2017 in v novembru 2017 prejel dodatek 
za glavnega mentorja za 2 specializanta ter v obdobju od julija do oktobra 2017 in v mesecu 
decembru 2017 za 3 specializante, čeprav je iz dokumentacije razvidno, da je od januarja do 
novembra 2017 bil glavni mentor 3 specializantom (█, █ in █) in v mesecu decembru le 2 
specializantom (█in █). 
 

3.10.3  Odrejeni ukrepi inšpektorice 
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja generalnemu direktorju UKC 
Ljubljana  naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti: 

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

v skladu s 36. členom KPJS (neposredni mentorji naj bodo ustrezno imenovani, plačilo 
dodatka za mentorstvo pa naj se mentorjem obračuna in izplača le na podlagi dejansko 
opravljenih mentorskih ur oziroma z normativom določenih mentorskih ur),  

 

- da naj v zvezi z nepravilnim obračunom in izplačilom dodatka za glavnega mentorja  
javnemu uslužbencu █ustrezno ukrepa v skladu s 3.a členom ZSPJS (v skladu z 
ugotovitvami inšpektorice), 

 
- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplača 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 farmacevtske delavce 
 
Javne uslužbenke █, █, █in █(ki so zajete v točkah od 4.1 do 4.4. tega zapisnika) opravljajo delo v 
Lekarni. 
 
UKC Ljubljana je v zvezi z mentorstvom v Lekarni predložil pogodbe o specializaciji, ki jih je UKC 
Ljubljana sklenil z naslednjimi specializanti: 

- █(za čas od 1. 11. 2017 do konca trajanja specializacije), 
- █(za čas od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2017, ko se zaključi program specializacije) 
- █(za čas od 1. 11. 2010 do 30. 10. 2013, ko se zaključi program specializacije) 
- █(za čas od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2018, ko se zaključi program specializacije), 
- █(za čas od 1.11.2011 do 31.10.2014) 
- █( za čas od 1.11.2012 do 31.10.2015, ko se zaključi program specializacije) 
- █(za čas od 1.11.2010 do 30.10.2013, ko se zaključi program specializacije) 
- █( za čas od 1.11.2013 do 30.10.2016, ko se zaključi program specializacije) 
- █( za čas od 1.11.2010 do 30.10.2013, ko se zaključi program specializacije) 
- █(za čas od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2017, ko se zaključi program specializacije), 
- █(za čas od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2019, ko se zaključi program specializacije), 
- █( za čas od 1.11.2013 do 30.10.2016, ko se zaključi program specializacije). 



 

 72 

 
Iz navedenih pogodb o specializaciji je razvidno, da je specializantom na podlagi določb Pravilnika o 
vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije ter odločb Lekarniške zbornice Slovenije 
odobrena specializacija iz različnih področij za potrebe UKC Ljubljana, da so specializanti v času 
opravljanja specializacije zaposleni v UKC Ljubljana, da so specializanti dolžni opravljati specializacijo 
v skladu z določbami pravilnika po sprejetem programu in po navodilih mentorja, da so jim določeni 
mentorji in da se specializanti zavezujejo, da bodo ostali v delovnem razmerju v UKC Ljubljana 
najmanj toliko časa kolikor je trajala specializacija.  
 
Nekaterim specializantom se je čas specializacije določen v pogodbah o specializaciji že iztekel. V 
zvezi z navedenim je █vodja Lekarne Inšpektoratu za javni sektor v dopisu, št. 36-37/2018 z dne 6. 8. 
2018 pojasnila: 

- da se je █opravljanje specializacije podaljšalo zaradi zdravstvenih težav in s tem povezanih 
bolniških odsotnosti in da je specializacijo zaključila dne 23. 5. 2017, 

- da je bil █ prerazporejen na drugo delovno mesto, da je prevzel delo na Oddelku za pripravo 
citostatične terapije, da se mu je opravljanje specializacije podaljšalo zaradi povečanega 
obsega dela in da je specializacijo zaključil dne 29. 1. 2018, 

- da se je █opravljanje specializacije podaljšalo zaradi dveh porodniških odsotnosti in 
skrajšanja delovnega časa, da so z mesecem julijem 2018 ukinili izplačilo mentorskega 
dodatka in da še ni opravila specialističnega izpita,  

- da se je █opravljanje specializacije podaljšalo zaradi zdravstvenih težav, da so pa izplačilo 
mentorskih ur ukinili z mesecem marcem 2018 in da še ni opravil specialističnega izpita,  

- da se je █opravljanje specializacije podaljšalo zaradi dveh porodniških odsotnosti, in sicer od 
marca 2015 do februarja 2016 in od maja 2017 do aprila 2018 in da še ni opravila 
specialističnega izpita,  

- da so za █z mesecem julijem 2018 ukinili izplačilo mentorskega dodatka in da bo predvidoma 
specialistični izpit opravila v letu 2019, 

- da je █uspešno zaključila specializacijo dne 13. 6. 2018 in da se je zaključek specializacije 
zavlekel zaradi dveh porodniških odsotnosti.  

 
Nadalje je █pojasnila, da z zaposlenimi specializanti, ki specializacije niso opravili v roku, ki je bil 
določen v pogodbah o specializaciji, niso sklepali anekse k pogodbam o specializaciji (zaradi 
podaljšanja specializacije) in da so z zaposlenimi specializanti v zvezi z trajanjem in zaključkom 
specializacije že večkrat opravili razgovore in da so bile mentorske ure izplačane v skladu s Pravili za 
izvajanje mentorstva v javnem zdravstvenem zavodu Klinični center Ljubljana.  
 
Vodja Lekarne █je v dopisu, št. 36-33/2018 z dne 13. 7. 2018, pojasnila, da specializantom v Lekarni 
UKC Ljubljana program usposabljanja določi glavni mentor, ki je naveden v pogodbi za specializacijo, 
da lahko mentorsko delo opravljajo samo tisti magistri farmacije, ki imajo opravljeno specializacijo že 
več kot 5 let, da program za specializante poteka po Pravilniku o vrstah, vsebini in poteku specializacij 
za magistre farmacije in da magistri farmacije opravljajo delo delovnih mentorjev specializantom, kar 
pomeni, da so podpora specializantu in glavnemu mentorju.  
 
Inšpektorica je v zvezi s podaljšanjem specializacije magistrov farmacije v Lekarni UKC Ljubljana 
zaprosila za pojasnila Lekarniško zbornico Slovenije. Lekarniška zbornica Slovenije je v dopisu, št. 
1332/2018 z dne 14. 8. 2018, pojasnila, da je trajanje specializacije opredeljeno v VI. poglavju 
Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije (v nadaljevanju: Pravilnik), da 
je v 18. členu določeno, da se specializacija začne z dnem, ki je določen v odločbi o specializaciji, da 
je določeno obdobje 3 let, ki je opredeljeno v programu kot trajanje specializacije (za vseh 6 vrst 
specializacij magistrov farmacije), le najkrajši čas, v katerem je mogoče opraviti program 
specializacije, da pa sicer specializacija traja tako dolgo, da kandidat pridobi znanje in veščine s 
celotnega področja specializacije v takšnem obsegu, da bo po zaključeni specializaciji in opravljenem 
specialističnem izpitu lahko opravljal samostojno delo, da torej Pravilnik opredeljuje zgolj najkrajši 
možni čas trajanja specializacije, ki je 3 leta, medtem ko trajanje specializacije navzgor časovno ni 
omejeno in da je njeno trajanje opredeljeno z vsebinskim obsegom znanj in veščin, ki jih mora 
specializant tekom specializacije osvojiti in z individualno zmožnostjo posameznika, kako hitro osvoji 
znanja in veščine v programu, da  zato Lekarniška zbornica Slovenije v odločbi o specializaciji določi 
le začetek opravljanja specializacije, da pa ne spremlja trajanje specialističnega študija posameznega 
specializanta, ampak da spremlja opravljanje s programom določenih vsebin po področjih 
usposabljanja in pridobitev znanja in veščin s teh področjih, da zbornica tudi ne spremlja daljših 
odsotnosti specializantov, ki skupaj trajajo dalj kot 4 tedne v koledarskem letu, in ki nastopijo zaradi 
bolezni, porodniškega dopusta ali drugih opravičljivih obveznosti, zaradi katerih se skladno z 21. 
členom Pravilnika čas specializacije ustrezno podaljša, da so v omenjeni določbi Pravilnika opredeljeni 
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zgolj dodatni razlogi, ki opravičujejo daljše trajanje specializacije od najkrajšega, poleg vsebinskih iz 
18. člena Pravilnika, ki se nanašajo na osvojitev specialističnih  znanj in veščin, da zbornica odloča o 
podaljšanju trajanja specializacije le na predlog glavnega mentorja, če ta meni, da so podani razlogi 
za podaljšanje in da obstaja potreba po tem na drugih podlagah, da zbornica v okviru organiziranja 
specializacije farmacevtskih strokovnih delavcev deluje na podlagi predpisa, ki ga sprejme ministrstvo 
za zdravje in da nima pooblastila za sodelovanje pri urejanju razmerij med specializantom in njegovim 
delodajalcem oziroma plačnikom njegove specializacije, da prav tako nima pooblastil za sodelovanje 
pri urejanju razmerij med mentorji in njihovimi delodajalci, da zbornica določi vsebine specializacije in 
imenuje magistre farmacije za glavne in področne mentorje ter da dovoljuje opravljanje specializacije 
in spremlja opravljanje obveznih vsebin programa specializacije do zaključka specializacije s 
specialističnim izpitom in da kot aktivne specializante v UKC Ljubljana v registru specializantov 
magistrov farmacije vodi: 

- █, začetek specializacije s 1. 1. 2012, 
- █, začetek specializacije s 1. 11. 2010, 
- █, začetek specializacije 1. 11. 2013, 
- Irino Tegelj, začetek specializacije s 1. 11. 2010, 

da kot specialiste magistrov farmacije v UKC Ljubljana v evidenci specialistov vodi: 
- █, začetek specializacije s 1. 11. 2010, zaključek 23. 5. 2017, 
- █, začetek specializacije s 1. 11. 2011, zaključek 29. 1. 2018, 
- █, začetek specializacije s 1. 11. 2013, zaključek 13. 6. 2018, 

da za nobenega od navedenih specializantov UKC Ljubljana zbornica ni prejela izrecnega predloga 
glavnega mentorja za podaljšanje trajanje specializacije in da zato ne zahteva, da specializant 
oziroma glavni mentor poroča o razlogih za daljše trajanje specializacije od 3 let, saj ta traja toliko 
časa, kolikor je potrebno, da specializant pridobi znanja in veščine s celotnega specialističnega 
področja, da vse daljše odsotnosti specializantov, ki so opredeljene v 21. členu Pravilnika (zaradi 
bolezni, porodniškega dopusta ali drugih opravičljivih obveznosti) že na podlagi omenjenega člena 
ustrezno podaljšujejo čas trajanja specializacije in da zbornica obstoj omenjenih okoliščin za daljše 
trajanje specializacije od najkrajšega časa obravnava izključno na predlog glavnega mentorja in 
izrecno željo posameznika.   
 
Vodja Lekarne █je v dopisu, št. 36-38/2018 z dne 14. 8. 2018, pojasnila, da lahko v Lekarni opravljajo 
specializacijo samo tisti magistri farmacije, ki so zaposleni za nedoločen čas, da so predlog za 
formalno podaljšanje specializacije podali kadrovski službi, vendar da so prejeli odgovor, da glede na 
to, da so specializanti zaposleni za nedoločen čas, aneks za podaljšanje opravljanja specializacije 
bistveno ne spremeni poteka specializacije, da bo novi pravilnik, ki je v pripravi, natančneje definiral 
postopek opravljanja specializacije, da tudi nikoli ni bilo rečeno, da je potrebno ukiniti mentorske ure 
za specializante, da specializante zavezuje tudi pogodba o opravljanju specializacije, ki predvideva 
njihovo dolžnost, da bodo v UKC Ljubljana delali dvakrat toliko časa, kot so ga porabili od začetka do 
zaključka specializacije, da mora specializant v kolikor predčasno prekine delovno razmerje sredstva 
za opravljanje specializacije vrniti, da je plačnik specializacij s področja farmacije Lekarna, ki mora za 
plačilo pridobiti (navadno) sponzorska sredstva, da glavne mentorje specializantom imenuje 
Lekarniška zbornica Slovenije, ki je tudi organizator specialističnega študija, da bi verjetno imel 
opomin Lekarniške zbornice oziroma glavnega mentorja večjo težo kot opomini delovnega mentorja 
oziroma vodje Lekarne, da je bil z zaposlenimi specializanti v zvezi s trajanjem in zaključkom 
specializacije že večkrat opravljen razgovor, da je namreč lahko problem daljšega trajanja opravljanja 
specializacije poleg zdravstvene tudi osebne narave, da je prav tako problem v kadrovskem 
primanjkljaju, saj morajo specializanti najprej izpolniti svoje delovne obveznosti do delodajalca, kar 
predstavlja tudi delo v popoldanskem času, da se prav tako morajo specializanti s področja klinične 
farmacije v popoldanskem času pripravljati na delo na kliničnih oddelkih UKC Ljubljana, da so nekateri 
od specializantov bili v času trajanja specializacije tudi prerazporejeni na druga (višja) delovna mesta, 
kar predstavlja stres in prilagajanje in da bodo skupaj z Lekarniško zbornico Slovenije ponovno 
opravili razgovore z zaposlenimi specializanti in skupaj določili okvirni termin zaključka specializacije 
in pripravili predloge za pripravo aneksov k pogodbah za opravljanje specializacije (za to obdobje), v 
primeru, ko specializant ne bo želel končati specializacije, pa da bodo pripravili predlog za prenehanje 
opravljanja specializacije.  
 
V zvezi z ukinitvijo izplačila mentorskega dodatka za specializante █, █in █, ki še niso zaključili 
specializacije, pa je vodja Lekarne █v dopisu, št. 36-42/2018 z dne 23. 8. 2018, pojasnila, da so se za 
ukinitev izplačila mentorskega dodatka odločili, ker je minilo že 3 oziroma 5 let od predvidenega 
datuma zaključka specializacije in da v Pravilih za izvajanje mentorstva v javnem zdravstvenem 
zavodu UKC Ljubljana, ki so bila sprejeta 28. 10. 1994, ni definiran čas trajanja izplačila mentorskega 
dodatka.  
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Inšpektorica ugotavlja: 
- da noben od pregledanih specializantov ni opravil specialističnega izpita v roku, ki je bil 

opredeljen v pogodbi o specializaciji,  
- da je trajanje specializacije v višini 3 let opredeljeno kot najkrajši čas, v katerem je mogoče 

opraviti program specializacije, 
- da Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije ne omejuje čas 

trajanja specializacije pač pa v drugem odstavku 18. člena predpisuje, da specializacija traja 
tako dolgo, da kandidat pridobi znanje in veščine s celotnega področja specializacije v 
tolikšnem obsegu, da bo po zaključeni specializacij in opravljenem specialističnem izpitu 
lahko opravljal samostojno delo,  

- da je v tretjem odstavku 18. člena navedenega pravilnika določeno, da predlog za podaljšanje 
trajanja specializacije poda glavni mentor, o predlogu pa odloči zbornica v roku 30 dni od 
vložitve predloga,  

- da je v 21. členu pravilnika določeno, da se redni dopust všteva v čas specializacije, da 
prekinitve specializacije zaradi bolezni, izrednega dopusta, izpolnjevanja vojaških obveznosti 
ipd, ki skupaj ne trajajo dalj kot 4 tedne v koledarskem letu, ne podaljšujejo celotnega trajanja 
specializacije in da se pri daljši odsotnosti zaradi bolezni, porodniškega dopusta ali drugih 
opravičljivih obveznostih čas specializacije ustrezno podaljša, 

- da je v 23. členu pravilnika določeno, da mora glavni mentor najkasneje po 3 mesecih in po 
predhodnem pisnem opozorilu specializantu zbornici predlagati prenehanje specializacije, če 
ugotovi, da specializant brez opravičljivih razlogov ne opravlja svojih obveznosti po programu 
specializacije,  

- da so se sklenjene pogodbe o specializaciji iztekle, UKC Ljubljana pa za nobenega 
specializanta zbornici ni podal predloga za podaljšanje specializacije niti ni specializacije 
ustrezno podaljšal niti ni zbornici za specializante predlagal prenehanje specializacije. 

 
Glede na navedeno inšpektorica ugotavlja, da status specializantov v pregledanih primerih ni urejen, 
saj opravljanje specializacije brez veljavnih pogodb o specializaciji ni dopustno kot tudi ni dopustno 
opravljanje specializacije neomejeno dolgo (pač pa mora glavni mentor podati predlog za prenehanje 
specializacije oziroma predlog za podaljšanje le-te). 
 

4.1 Javna uslužbenka █ 

 
Javna uslužbenka █opravlja delo v Lekarni. 
 
Javna uslužbenka █, █, je na delovnem mestu E028001 bolnišnični farmacevt specialist uvrščena v 
52. plačni razred (aneks k pogodbi o zaposlitvi, št. 05-NAPR/9650-01.04.2015-1 z dne 1. 4. 2015).  

4.1.1   Izplačila dodatka za mentorstvo v letu 2017 

 
UKC Ljubljana je za Lekarno predložil seznam mentorskih ur v letu 2017, iz katerega je razvidno, da je 
bila █ mentorica: 

- specializantu █celo leto, 
- specializantki █od meseca januarja do novembra, 
- specializantki █v mesecu novembru in decembru. 

 
Seznam vsebuje opombo, da vsak mentor prejme mesečno 30 ur na specializanta. 
 
Iz pogodbe o specializaciji █je razvidno, da mu je bila odobrena specializacija iz področja farmacije za 
potrebe UKC Ljubljana, za čas od 1. 11. 2011 do 31. 10. 2014, ko se zaključi program specializacije in 
da je za mentorstvo imenovan █. Javni uslužbenec █je specializacijo zaključil dne 29. 1. 2018. 
 
Iz pogodbe o specializaciji █je razvidno, da ji je bila odobrena specializacija iz klinične farmacije za 
potrebe UKC Ljubljana, za čas od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2017, ko se zaključi program specializacije in 
da je za mentorstvo imenovan █.  
 
Iz pogodbe o specializaciji █je razvidno, da ji je bila odobrena specializacija iz klinične farmacije za 
potrebe UKC Ljubljana, za čas od 1. 11. 2017 do konca trajanja specializacije in da je za mentorstvo 
imenovan █.  
MESEC FEBRUAR 
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Iz obračuna plač za mesec februar 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 55,17 60,00 2/2017 224,47 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva za januar 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Skupaj:     60 
   

 
 
 
MESEC MAREC 
 
Iz obračuna plač za mesec marec 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 63,45 60,00 3/2017 224,47 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva za februar 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Skupaj:     60 
 
MESEC APRIL 
 
Iz obračuna plač za mesec april 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 55,17 60,00 4/2017 224,47 █ 

   

Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva za marec 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Skupaj:     60 
 
MESEC MAJ 
 
Iz obračuna plač za mesec maj 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 63,45 60,00 5/2017 224,47 █ 

   
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva za april 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Skupaj:     60 
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MESEC JUNIJ 
 
Iz obračuna plač za mesec junij 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 60,69 60,00 6/2017 224,47 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva za maj 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Skupaj:     60 
 
 
MESEC JULIJ 
 
Iz obračuna plač za mesec julij 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 57,93 60,00 7/2017 224,47 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva za julij 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Skupaj:     60 
 
MESEC AVGUST 
 
Iz obračuna plač za mesec avgust 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 63,45 60,00 8/2017 224,47 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva za julij 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Skupaj:     60 
 
MESEC SEPTEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec september 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 57,93 60,00 9/2017 224,47 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva za avgust 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Skupaj:     60 
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MESEC OKTOBER 
 
Iz obračuna plač za mesec oktober 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 60,69 60,00 10/2017 224,47 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva za september 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Skupaj:     60 
   

 
MESEC NOVEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec november 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 60,69 60,00 11/2017 224,47 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva  za oktober 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Skupaj:     60 
 
MESEC DECEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec december 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 84,00 87,00 12/2017 325,48 █ 

  

Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva za november 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt -3 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Skupaj:     87 

4.1.2  Ugotovitve inšpektorice 

 
Inšpektorica ugotavlja enake nepravilnosti kot v drugih primerih, in sicer: 

- UKC Ljubljana področnim mentorjem ne izdaja aktov, s katerimi bi bili določeni za mentorje.  
- UKC Ljubljana v plačilnih listah ne prikazuje, za katere mesece je bil obračunan in izplačan 

dodatek za mentorstvo. 
 
Poleg tega inšpektorica ugotavlja: 

- Javna uslužbenka █je v letu 2017 prejemala dodatek za mentorstvo za specializanta █, 
kateremu se je čas specializacije določen v pogodbi o specializaciji iztekel z dnem 31. 10. 
2014. UKC Ljubljana za čas od 1. 11. 2014 do 29. 1. 2018, ko je javni uslužbenec zaključil s 
specializacijo, specializantu ni izdala nobenega akta (aneks k pogodbi o specializaciji). Za 
mesec november 2017 je javna uslužbenka █prejela dodatek za mentorstvo za specializantko 
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█, kateri se je čas specializacije v pogodbi o specializaciji iztekel z dnem 31. 10. 2017. 
Specializantki █pa je čas specializacije v pogodbi o specializaciji določen od 1. 11. 2017 do 
konca trajanja specializacije.  

 
 4.1.3  Odrejeni ukrepi inšpektorice 
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja generalnemu direktorju UKC 
Ljubljana  naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti: 

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

v skladu s 36. členom KPJS (področni mentorji naj bodo ustrezno imenovani, plačilo 
dodatka za mentorstvo pa naj se mentorjem obračuna in izplača le na podlagi dejansko 
opravljenih mentorskih ur oziroma z normativom določenih mentorskih ur),  
 

- da naj v prihodnje specializantom, katerim se je čas specializacije določen v pogodbi o 
specializaciji iztekel, izda nov individualni akt (aneks k pogodbi o specializaciji), v 
katerem naj na novo določi čas trajanje specializacije,  
 

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplača 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).  

 
 
4.2 Javna uslužbenka █ 
 
Javna uslužbenka opravlja delo v Lekarni. 
 
Javna uslužbenka █, █, je na delovnem mestu E028001 bolnišnični farmacevt specialist uvrščena v 
51. plačni razred (aneks k pogodbi o zaposlitvi, št. 05-NAPR/27282-01.04.2016-1 z dne 1. 4. 2016).  

4.2.1   Izplačila dodatka za mentorstvo v letu 2017 

 
UKC Ljubljana je za Lekarno predložil seznam mentorskih ur v letu 2017, iz katerega je razvidno, da je 
bila █mentorica: 

- specializantki █celo leto (glavna mentorica), 
- specializantki █od meseca januarja do maja, 
- specializantki █celo leto. 

 
Seznam vsebuje opombo, da vsak mentor prejme mesečno 30 ur na specializanta. 
 
Iz pogodbe o specializaciji █je razvidno, da ji je bila odobrena specializacija iz oblikovanja zdravil za 
potrebe UKC Ljubljana, za čas od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2017, ko se zaključi program specializacije in 
da je za mentorstvo imenovana █.  
 
Iz pogodbe o specializaciji █je razvidno, da ji je bila odobrena specializacija iz klinične farmacije za 
potrebe UKC Ljubljana, za čas od 1. 11. 2010 do 30. 10. 2013, ko se zaključi program specializacije in 
da je za mentorstvo imenovana █. Javna uslužbenka je specializacijo zaključila dne 23. 5. 2017. 
 
Iz pogodbe o specializaciji █je razvidno, da ji je bila odobrena specializacija iz klinične farmacije za 
potrebe UKC Ljubljana, za čas od 1. 11. 2010 do 30. 10. 2013, ko se zaključi program specializacije in 
da je za mentorstvo imenovana █. █ je pojasnila, da so z mesecem julijem 2018 ukinili izplačilo 
mentorskega dodatka za specializantko █in da bo specializantka specialistični izpit predvidoma 
opravila v letu 2019. V zvezi z ukinitvijo izplačila mentorskega dodatka pa je █v dopisu, št. 36-42/2018 
z dne 23. 8. 2018, pojasnila, da so se za ukinitev izplačila mentorskega dodatka odločili, ker je minilo 
že 3 oziroma 5 let od predvidenega datuma zaključka specializacije.  
 
MESEC FEBRUAR 
 
Iz obračuna plač za mesec februar 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
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Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 82,76 90,00 2/2017 323,76 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva za januar 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Skupaj:     90 

 
MESEC MAREC 
 
Iz obračuna plač za mesec marec 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 95,17 90,00 3/2017 323,76 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva za februar 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Skupaj:     90 

  
MESEC APRIL 
 
Iz obračuna plač za mesec april 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 82,76 90,00 4/2017 323,76 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva za marec 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Skupaj:     90 

  
MESEC MAJ 
 
Iz obračuna plač za mesec maj 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 95,17 90,00 5/2017 323,76 █ 

   
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva  za april 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Skupaj:     90 

 
MESEC JUNIJ 
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Iz obračuna plač za mesec junij 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 91,03 90,00 6/2017 323,76 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva za maj 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Skupaj:     90 

 
MESEC JULIJ 
 
Iz obračuna plač za mesec julij 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 86,90 90,00 7/2017 323,76 █ 

   
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za junij 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Skupaj:     90 

 
MESEC AVGUST 
 
Iz obračuna plač za mesec avgust 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 51,82 49,00 8/2017 176,27 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za julij 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt -15 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt -15 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt -11 

Skupaj:     49 

  
MESEC SEPTEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec september 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 86,90 90,00 9/2017 323,76 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za avgust 2017: 
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KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Skupaj:     90 

 
MESEC OKTOBER 
 
Iz obračuna plač za mesec oktober 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 91,03 90,00 10/2017 323,76 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za september 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Skupaj:     90 

 
MESEC NOVEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec november 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 91,03 90,00 11/2017 323,76 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za oktober 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Skupaj:     90 

 
MESEC DECEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec december 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 86,90 90,00 12/2017 323,76 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za november 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Skupaj:     90 

4.2.2  Ugotovitve inšpektorice 

 
Inšpektorica ugotavlja enake nepravilnosti kot v drugih primerih, in sicer: 

- UKC Ljubljana področnim mentorjem ne izdaja aktov, s katerimi bi bili določeni za mentorje.  
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- UKC Ljubljana v plačilnih listah ne prikazuje, za katere mesece je bil obračunan in izplačan 
dodatek za mentorstvo. 

 
Poleg tega inšpektorica ugotavlja, da je javna uslužbenka █ je v letu 2017 prejemala dodatek za 
mentorstvo: 

- za specializantko █, kateri se je čas specializacije določen v pogodbi o specializaciji iztekel z 
dnem 31. 10. 2017, 

- za specializantko █, kateri se je čas specializacije določen v pogodbi o specializaciji iztekel z 
dnem 30. 10. 2013 (specializacijo je zaključila dne 23. 5. 2017) 

- za specializantko █, kateri se je čas specializacije določen v pogodbi o specializaciji iztekel z 
dnem 30. 10. 2013 (z mesecem julijem 2018 so ukinili izplačevanje dodatka za mentorstvo, 
specializacijo bo predvidoma zaključila v letu 2019). Za ukinitev izplačila mentorskega 
dodatka so se odločili, ker je minilo že 5 let od predvidenega datuma zaključka specializacije. 

 
Na podlagi navedenega inšpektorica ugotavlja, da je javna uslužbenka █ prejemala dodatek za 
mentorstvo za specializante, ki se jim je čas specializacije določen v pogodbah o specializaciji iztekel. 
UKC Ljubljana navedenim specializantom ni izdal nobenega akta (aneks k pogodbi o specializaciji).   
 
 4.2.3.  Odrejeni ukrepi inšpektorice 
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja generalnemu direktorju UKC 
Ljubljana  naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti: 

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

v skladu s 36. členom KPJS (področni mentorji naj bodo ustrezno imenovani, plačilo 
dodatka za mentorstvo pa naj se mentorjem obračuna in izplača le na podlagi dejansko 
opravljenih mentorskih ur oziroma z normativom določenih mentorskih ur),  
 

- da naj v prihodnje specializantom, katerim se je čas specializacije določen v pogodbi o 
specializaciji iztekel, izda nov individualni akt (aneks k pogodbi o specializaciji), v 
katerem naj na novo določi čas trajanje specializacije,  
 

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplača 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).  

 
 
4.3 Javna uslužbenka █ 
 
Javna uslužbenka opravlja delo v Lekarni. 
 
Javna uslužbenka █, █, je na delovnem mestu E028951 vodja I uvrščena v 49. plačni razred (aneks k 
pogodbi o zaposlitvi, št. 05-NAPR/25503-01.04.2016-1 z dne 1. 4. 2016).  

4.3.1   Izplačila dodatka za mentorstvo v letu 2017 

 
UKC Ljubljana je za Lekarno predložil seznam mentorskih ur v letu 2017, iz katerega je razvidno, da je 
bila █ mentorica: 

- specializanki █od meseca januarja do aprila, 
- specializantu █celo leto, 
- specializantu █od meseca maja do decembra. 

 
Seznam vsebuje opombo, da vsak mentor prejme mesečno 30 ur na specializanta. 
 
Iz pogodbe o specializaciji █je razvidno, da ji je bila odobrena specializacija iz klinične farmacije za 
potrebe UKC Ljubljana, za čas od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2016, ko se zaključi program specializacije in 
da je za mentorstvo imenovan █. █ je pojasnila, da se je specializantki opravljanje specializacije 
podaljšalo zaradi dveh porodniških odsotnosti, in sicer od marca 2015 do februarja 2016 in od maja 
2017 do aprila 2018 in da še ni opravila specialističnega izpita.  
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Iz pogodbe o specializaciji █je razvidno, da mu je bila odobrena specializacija iz oblikovanja zdravil za 
potrebe UKC Ljubljana, za čas od 1. 11. 2010 do 30. 10. 2013, ko se zaključi program specializacije in 
da je za mentorstvo imenovana █. █je pojasnila, da se je opravljanje specializacije podaljšalo zaradi 
zdravstvenih težav, da so z mesecem marcem 2018 ukinili izplačilo mentorskega dodatka za 
specializanta █in da še ni opravil specialističnega izpita. 
 
Iz pogodbe o specializaciji █je razvidno, da mu je bila odobrena specializacija iz preizkušanja zdravil 
za potrebe UKC Ljubljana, za čas od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2019, ko se zaključi program 
specializacije in da je za mentorstvo imenovana █.  
 
MESEC FEBRUAR 
 
Iz obračuna plač za mesec februar 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 55,17 60,00 2/2017 199,55 █ 

Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva za januar 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Skupaj:     60 
 
MESEC MAREC 
 
Iz obračuna plač za mesec marec 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 63,45 60,00 3/2017 199,55 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva za februar 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Skupaj:     60 
 
MESEC APRIL 
 
Iz obračuna plač za mesec april 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 55,17 60,00 4/2017 199,55 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva za marec 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Skupaj:     60 
 
MESEC MAJ 
 
Iz obračuna plač za mesec maj 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 63,45 60,00 5/2017 199,55 █ 
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Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva za april 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Skupaj:     60 
 
MESEC JUNIJ 
 
Iz obračuna plač za mesec junij 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 60,69 60,00 6/2017 199,55 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva za maj 2017: 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Skupaj:     60 
 
MESEC JULIJ 
 
Iz obračuna plač za mesec julij 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 57,93 60,00 7/2017 199,55 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva za junij 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Skupaj:     60 
 
MESEC AVGUST 
 
Iz obračuna plač za mesec avgust 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 63,45 60,00 8/2017 199,55 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva za julij 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Skupaj:     60 
 
 
 
MESEC SEPTEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec september 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 57,93 60,00 9/2017 199,55 █ 
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Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva za avgust 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Skupaj:     60 
 
MESEC OKTOBER 
 
Iz obračuna plač za mesec oktober 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 63,69 60,00 10/2017 199,55 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva za september 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Skupaj:     60 
 
MESEC NOVEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec november 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 60,69 60,00 11/2017 199,55 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva za oktober 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Skupaj:     60 
 
MESEC DECEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec december 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 57,93 60,00 12/2017 199,55 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva za november 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Skupaj:     60 

4.3.2  Ugotovitve inšpektorice 

 
Inšpektorica ugotavlja enake nepravilnosti kot v drugih primerih, in sicer: 

- UKC Ljubljana področnim mentorjem ne izdaja aktov, s katerimi bi bili določeni za mentorje.  
- UKC Ljubljana v plačilnih listah ne prikazuje, za katere mesece je bil obračunan in izplačan 

dodatek za mentorstvo. 
 
Poleg tega inšpektorica ugotavlja, da je javna uslužbenka █v letu 2017 prejemala dodatek za 
mentorstvo: 
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- za specializantko █, kateri se je čas specializacije določen v pogodbi o specializaciji iztekel z 
dnem 31. 10. 2016 (specializantki se je specializacija podaljšala zaradi 2 porodniških 
odsotnosti), 

- za specializanta █, kateremu se je čas specializacije določen v pogodbi o specializaciji iztekel 
z dnem 30. 10. 2013 (specializantu se je opravljanje specializacije podaljšalo zaradi 
zdravstvenih težav, z mesecem marcem 2018 so ukinili izplačevanja dodatka za mentorstvo, 
specializacije še ni zaključil). Za ukinitev izplačila mentorskega dodatka so se odločili, ker je 
minilo že 5 let od predvidenega datuma zaključka specializacije.  
 

Na podlagi navedenega inšpektorica ugotavlja, da je javna uslužbenka █prejemala dodatek za 
mentorstvo za specializanta, ki se jima je čas specializacije določen v pogodbi o specializaciji iztekel. 
UKC Ljubljana navedenim specializantoma ni izdal nobenega akta (aneks k pogodbi o specializaciji).   
 
 4.3.3  Odrejeni ukrepi inšpektorice 
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja generalnemu direktorju UKC 
Ljubljana  naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti: 

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

v skladu s 36. členom KPJS (področni mentorji naj bodo ustrezno imenovani, plačilo 
dodatka za mentorstvo pa naj se mentorjem obračuna in izplača le na podlagi dejansko 
opravljenih mentorskih ur oziroma z normativom določenih mentorskih ur),  
 

- da naj v prihodnje specializantom, katerim se je čas specializacije določen v pogodbi o 
specializaciji iztekel, izda nov individualni akt (aneks k pogodbi o specializaciji), v 
katerem naj na novo določi čas trajanje specializacije,  
 

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplača 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).  

 
 
4.4 Javna uslužbenka █ 
 
Javna uslužbenka je █Lekarne. 
 
Javna uslužbenka, █, je na delovnem mestu E027950 vodja I uvrščena v 57. plačni razred (pogodba o 
zaposlitvi, št. 05-36608/1-16).  

4.4.1   Izplačila dodatka za mentorstvo v letu 2017 

 
UKC Ljubljana je za Lekarno predložil seznam mentorskih ur v letu 2017, iz katerega je razvidno, da je 
bila █celo leto mentorica: 

- specializantki █, 
- specializantu █, 
- specializantki █. 

 
Seznam vsebuje opombo, da vsak mentor prejme mesečno 30 ur na specializanta. 
 
Iz pogodbe o specializaciji █je razvidno, da ji je bila odobrena specializacija iz oblikovanja zdravil za 
potrebe UKC Ljubljana, za čas od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2015, ko se zaključi program specializacije in 
da je za mentorstvo imenovana █. █je pojasnila, da se je specializantki opravljanje specializacije 
podaljšalo zaradi dveh porodniških odsotnosti in skrajšanega delovnega časa, da so z mesecem 
julijem 2018 ukinili izplačilo mentorskega dodatka in da še ni opravila specialističnega izpita.  
 
Iz pogodbe o specializaciji █je razvidno, da mu je bila odobrena specializacija iz oblikovanja zdravil za 
potrebe UKC Ljubljana, za čas od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2018, ko se zaključi program specializacije. 
 
Iz pogodbe o specializaciji █je razvidno, da ji je bila odobrena specializacija iz klinične farmacije za 
potrebe UKC Ljubljana, za čas od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2016, ko se zaključi program specializac ije in 
da je za mentorstvo bil imenovan █. █je pojasnila, da se je specializantki opravljanje specializacije 
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podaljšalo zaradi dveh porodniških odsotnosti in da je dne 13. 6. 2018 uspešno zaključila 
specializacijo.  
 
MESEC FEBRUAR 
 
Iz obračuna plač za mesec februar 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 82,76 90,00 2/2017 409,66 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva za januar 2017: 
  

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Skupaj:     90 
 
MESEC MAREC 
 
Iz obračuna plač za mesec marec 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 95,17 90,00 2/2017 409,66 █ 

 

Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva za februar 2017: 
  

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Skupaj:     90 
 
MESEC APRIL 
 
Iz obračuna plač za mesec april 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 82,76 90,00 4/2017 409,66 █ 

  

Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva za marec 2017: 
  

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Skupaj:     90 
 
MESEC MAJ 
 
Iz obračuna plač za mesec maj 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto  Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 95,17 90,00 5/2017  409,66 █ 

  

Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva za april 2017: 
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KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Skupaj:     90 
 
MESEC JUNIJ 
 
Iz obračuna plač za mesec junij 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 91,03 90,00 6/2017 409,66 █ 

  

Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva za maj 2017: 
  

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Skupaj:     90 
 
MESEC JULIJ 
 
Iz obračuna plač za mesec julij 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 86,90 90,00 7/2017 409,66 █ 

  

Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva za junij 2017: 
  

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Skupaj:     90 
 
MESEC AVGUST 
 
Iz obračuna plač za mesec avgust 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 95,17 90,00 8/2017 409,66 █ 

  

Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva za julij 2017: 
  

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Skupaj:     90 
 
MESEC SEPTEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec september 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
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Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 65,66 68,00 9/2017 309,52 █ 

  

Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva za avgust 2017: 
  

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt -22 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Skupaj:     68 
 
MESEC OKTOBER 
 
Iz obračuna plač za mesec oktober 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 91,03 90,00 10/2017 409,66 █ 

  

Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva za september 2017: 
  

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Skupaj:     90 
 
MESEC NOVEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec november 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 91,03 90,00 11/2017 409,66 █ 

  

Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva za oktober 2017: 
  

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Skupaj:     90 
 
MESEC DECEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec december 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 86,90 90,00 11/2017 409,66 █ 

  

Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva za november 2017: 
  

KC - specializanti, pripravniki █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Ministrstvo za zdravje - sekundariji,  █ farmacevt 30 

Skupaj:     90 
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4.4.2  Ugotovitve inšpektorice 

 
Inšpektorica ugotavlja enake nepravilnosti kot v drugih primerih, in sicer: 

- UKC Ljubljana področnim mentorjem ne izdaja aktov, s katerimi bi bili določeni za mentorje.  
- UKC Ljubljana v plačilnih listah ne prikazuje, za katere mesece je bil obračunan in izplačan 

dodatek za mentorstvo. 
 
Poleg tega inšpektorica ugotavlja, da je javna uslužbenka █v letu 2017 prejemala dodatek za 
mentorstvo: 

- za specializantko █, kateri se je čas specializacije določen v pogodbi o specializaciji iztekel z 
dnem 31. 10. 2016 (specializacijo je zaključila dne 13. 6. 2018), 

- za specializantko █, kateri se je čas specializacije določen v pogodbi o specializaciji iztekel z 
dnem 31. 10. 2015 (z mesecem julijem 2018 so ukinili izplačevanje dodatka za mentorstvo, 
specializacije še ni zaključila). Za ukinitev izplačila mentorskega dodatka so se odločili, ker je 
minilo že 3 leta od predvidenega datuma zaključka specializacije. 

 
Na podlagi navedenega inšpektorica ugotavlja, da je javna uslužbenka █prejemala dodatek za 
mentorstvo za specializantki, ki se jima je čas specializacije določen v pogodbi o specializaciji iztekel. 
UKC Ljubljana navedenima specializantkama ni izdal nobenega akta (aneks k pogodbi o 
specializaciji).   
 
4.4.3.  Odrejeni ukrepi inšpektorice 
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja generalnemu direktorju UKC 
Ljubljana  naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti: 

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

v skladu s 36. členom KPJS (področni mentorji naj bodo ustrezno imenovani, plačilo 
dodatka za mentorstvo pa naj se mentorjem obračuna in izplača le na podlagi dejansko 
opravljenih mentorskih ur oziroma z normativom določenih mentorskih ur),  
 

- da naj v prihodnje specializantom, katerim se je čas specializacije določen v pogodbi o 
specializaciji iztekel, izda nov individualni akt (aneks k pogodbi o specializaciji), v 
katerem naj na novo določi čas trajanje specializacije,  
 

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplača 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).  

 
 
 

5. Nadzor nad izplačilom dodatka za mentorstvo (C030) za zdravstvene delavce, sodelavce in 
druge delavce 
 
 
5.1 Javna uslužbenka █ 
 
Javna uslužbenka █opravlja delo 90% delovnega časa (36 ur na teden) na Interni kliniki, Klinični 
oddelek za revmatologijo in 10% delovnega časa (4 ure na teden) na Nevrološki kliniki, Klinični 
oddelek za bolezni živčevja. 
 
Javna uslužbenka █, █, je bila v letu 2017 na delovnem mestu E049002 medicinski biokemik 
specialist uvrščena v 54. plačni razred (pogodba o zaposlitvi, št. 05-26910/1-16 z dne 24. 3. 2016).  

5.1.1   Izplačila dodatka za mentorstvo v letu 2017 

 
UKC Ljubljana je v zvezi z izplačilom dodatka za mentorstvo predložil oziroma pojasnil: 

- seznam izbranih kandidatov za mentorje mladim raziskovalcem v letu 2015 Javne agencije za 
raziskovalno dejavnost, iz katerega je razvidno, da je na programu sistemske avtoimunske 
bolezni v UKC Ljubljana na raziskovalnem področju mikrobiologija in imunologija izbrana za 
mentorico javna uslužbenka █ 
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- izbor kandidatov za mlade raziskovalce v letu 2015, iz katerega je razvidno, da je UKC 
Ljubljana na raziskovalnem področju mikrobiologija in imunologija, za katerega je določena 
mentorica █, izbrana mlada raziskovalka █, 

- aneks št. 6 k pogodbi o sofinanciranju raziskovalne dejavnosti v letu 2015, št. 630-20/2015-7 z 
dne 2. 10. 2015, ki sta ga sklenila Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in UKC 
Ljubljana, iz katerega je razvidno, da je █mentorica █v obdobju od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2019 
(raziskovalno področje: mikrobiologija in imunologija),  

- █je pojasnil, da je █mlada raziskovalka in da se je mentorstvo izvajalo celo leto 2017 ter 
posredoval letna poročila o rezultatih usposabljanja mlade raziskovalke █za leto 2015, 2016 
in 2017, 

- za specializantko medicinske biokemije █pa je █pojasnil, da program specializacije za 
medicinsko biokemijo ni predpisan kot pri zdravnikih terminsko ampak zgolj vsebinsko in v 
dokaz predložil Program specializacije iz medicinske biokemije (Uradni list RS, št. 15/17), 

- za specializantko █ pa je █pojasnil, da je bila javna uslužbenka █neposredna mentorica na 
KO za revmatologijo, ko je bila na kroženju  v mesecu juliju 2017, sicer pa da je 
specializantka zaposlena v UKC Mariboru in da so sklenili pogodbo o izvajanju del 
specializacije, 

- seznam opravljenih, obračunanih in izplačanih ur neposrednih mentorjev za leto 2017 po 
mesecih. 

 
MESEC FEBRUAR 
 
Iz obračuna plač za mesec februar 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./ 
leto 

Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 27,59 30,00 2/2017 121,39 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za mesec januar 2017: 
 
Dodatek za 
mentorstvo 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 30 

 
MESEC MAREC 
 
Iz obračuna plač za mesec marec 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./ 
leto 

Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 31,72 30,00 3/2017 121,39 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za mesec februar 2017: 
 
Dodatek za 
mentorstvo 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 30 

 
MESEC APRIL 
 
Iz obračuna plač za mesec april 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./ 
leto 

Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 41,38 45,00 4/2017 182,09 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za mesec marec 2017: 
 
Dodatek za 
mentorstvo 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 30 

Dodatek za 
mentorstvo 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ biokemik 15 

  Skupaj:     45 
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MESEC MAJ 
 
Iz obračuna plač za mesec maj 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./ 
leto 

Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 31,72 30,00 5/2017 121,39 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za mesec april 2017: 
 
Dodatek za 
mentorstvo 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 30 

 
MESEC JUNIJ 
 
Iz obračuna plač za mesec junij 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./ 
leto 

Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 30,34 30,00 6/2017 121,39 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za mesec maj 2017: 
 
Dodatek za 
mentorstvo 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 30 

 
MESEC JULIJ 
 
Iz obračuna plač za mesec julij 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./ 
leto 

Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 28,97 30,00 7/2017 121,39 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za mesec junij 2017: 
 
Dodatek za 
mentorstvo 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 30 

MESEC AVGUST 
 
Iz obračuna plač za mesec avgust 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./ 
leto 

Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 31,72 30,00 8/2017 121,39 █ 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 10,57 10,00 8/2017 40,46 █ 

 SKUPAJ: 42,29 40,00  161,85 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za mesec julij 2017: 
 

Dodatek za mentorstvo Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 30 

Dod.za ment-refund.sp-
nepo 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 10 

  Skupaj:     40 

 
MESEC SEPTEMBER IN OKTOBER 
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Iz evidence prisotnosti je razvidno, da je bila javna uslužbenka v času od 17. 7. 2017 do 19. 10. 2017 
na strokovnem izobraževanju. 
Iz obračunov plač za mesec september in oktober 2017 (za ure mentorstva v mesecu avgustu in 
septembru) je razvidno, da javna uslužbenka ni prejela dodatka za mentorstvo. 
 
Iz seznama opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za mesec avgust in 
september 2017 je razvidno, da dodatek za mentorstvo javni uslužbenki ni bil izplačan: 
 

  Avgust        
Dodatek za 
mentorstvo 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 30 

Dodatek za 
mentorstvo 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik -30 

  Skupaj:     0 

  September       
Dodatek za 
mentorstvo 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 30 

Dodatek za 
mentorstvo 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik -30 

  Skupaj:     0 

 
MESEC NOVEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec november 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./ 
leto 

Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 30,34 30,00 11/2017 121,39 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za mesec oktober 2017: 
 
Dodatek za 
mentorstvo 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 30 

 
MESEC DECEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec december 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./ 
leto 

Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 28,97 30,00 12/2017 121,39 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za mesec november 2017: 
 
Dodatek za 
mentorstvo 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 30 

5.1.2  Ugotovitve inšpektorice 

 
Inšpektorica ugotavlja enake nepravilnosti kot v drugih primerih, in sicer: 

- UKC Ljubljana neposrednim mentorjem ne izdaja aktov, s katerimi bi bili določeni za mentorje 
(neposredni mentorici █ni izdal nobenega akta, s katerim je bila določena za mentorico 
specializantki █v mesecu marcu 2017 in specializantki █v mesecu juliju 2017).  

- UKC Ljubljana v plačilnih listah ne prikazuje, za katere mesece je bil obračunan in izplačan 
dodatek za mentorstvo. 

 
Poleg tega inšpektorica ugotavlja: 

- Javna uslužbenka je mentorica mladi raziskovalki █od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2019 
(raziskovalno področje: mikrobiologija in imunologija). Mentorica █ je Javni agenciji za 
raziskovalno dejavnost letno poročala o usposabljanju mlade raziskovalke █(na podlagi 121. 
člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanja izvajanja 
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raziskovalne dejavnosti), kar je razvidno iz posredovanih letnih poročil o rezultatih 
usposabljanja mlade raziskovalke za leto 2015, 2016 in 2017.  

 
5.1.3  Odrejeni ukrepi inšpektorice 
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja generalnemu direktorju UKC 
Ljubljana  naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti: 

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

v skladu s 36. členom KPJS (neposredni mentorji naj bodo ustrezno imenovani, plačilo 
dodatka za mentorstvo pa naj se 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 izplača 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).  

 
5.2 Javna uslužbenka █ 
 
Javna uslužbenka opravlja delo v Pediatrični kliniki, Službi za otroško psihiatrijo. 
 
Javna uslužbenka, █, █, je na delovnem mestu E048002 klinični psiholog specialist – delo z osebami 
s psihično motnjo uvrščena v 47. plačni razred (aneks k pogodbi o zaposlitvi, št. 05-NAPR/29356-
01.04.2015-1 z dne 1. 4. 2015).  

5.2.1   Izplačila dodatka za mentorstvo v letu 2017 

 
Javna uslužbenka je bila v letu 2017 glavna mentorica 5 specializantkam klinične psihologije na 
podlagi izdanih odločb s strani Ministrstva za zdravje, Direktorata za zdravstveno varstvo, in sicer: 

- █do 4. 10. 2017 (začetek specializacije: 1. 1. 2014 – odločba, št. 603-73/2013-6 z dne 16. 12. 
2013), 

- █do 4. 10. 2017 (začetek specializacije: 1. 9. 2013 – odločba, št. 603-4/2013-6 z dne 26. 6. 
2013), 

- █celo leto (začetek specializacije: 1. 8. 2015 – odločba, št. 603-109/2015-2 z dne 24. 7. 
2015), 

- █od 1. 6. 2017 (začetek specializacije: 1. 6. 2017 – odločba, št. 603-46/2017/4 z dne 24. 5. 
2017), 

- █od 1. 11. 2017 (začetek specializacije: 1. 11. 2017 – odločba, št. 603-119/2017-4 z dne 16. 
10. 2017). 

 
Iz predloženih razporedov kroženj na Pediatrični kliniki in individualnih programov specializantk in 
pripravnice je razvidno, da je bila javna uslužbenka █neposredna mentorica: 
 

ime in priimek specializantka/pripravnica obdobje 

█ specializantka klinične psihologije od 1.1.2017 do 31.5.2017 

█ specializantka klinične psihologije od 1.2.2017 do 31.3.2017 

█ specializantka klinične psihologije od 1.4.2017 do 30.6.2017 

█ specializantka klinične psihologije od 1.5.2017 do 31.7.2017 

█ specializantka klinične psihologije od 1.6.2017 do 30.10.2017 

█ specializantka klinične psihologije od 1.7.2017 do 31.8.2017 

█ specializantka klinične psihologije od 1.8.2017 do 30.9.2017 

█ specializantka klinične psihologije od 1.9.2017 do 30.11.2017 

█ specializantka klinične psihologije od 1.11.2017 do 31.12.2017 

█ specializantka klinične psihologije od 1.11.2017 do 31.12.2017 

█ specializantka otroškega in 
preventivnega zobozdravstva 

od 1.11.2017 do 30.11.2017 

█ pripravnica psihologinja od 1.10.2017 do 31.12.2017 

 
█iz Službe za zaposlovanje, izobraževanje in razvoj kadrov je pojasnil, da je program specializacije 
klinične psihologije pripravljen na podlagi Odredbe o programu specializacije iz klinične  
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psihologije (Uradni list RS, št. 71/13). Program specializacije ni datumsko opredeljen kot pri zdravnikih 
specializantih, ampak določa samo koliko časa mora specializant opravljati določeno dejavnost in v 
kateri organizacijski enoti. 
 
 MESEC FEBRUAR 
 
Iz obračuna plač za mesec februar 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 41,38 45,00 2/2017 138,38 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za januar 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 5 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 30 

Skupaj:     45 
 
MESEC MAREC 
 
Iz obračuna plač za mesec marec 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 68,74 65,00 3/2017 199,88 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za februar 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 30 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 5 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 20 

Skupaj:     65 
 
MESEC APRIL 
 
Iz obračuna plač za mesec april 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 59,77 65,00 4/2017 199,88 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za marec 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 30 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 5 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 20 

Skupaj:     65 
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MESEC MAJ 
 
Iz obračuna plač za mesec maj 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 47,59 45,00 5/2017 138,38 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za april 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 30 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 5 

Skupaj:     45 
  
MESEC JUNIJ 
 
Iz obračuna plač za mesec junij 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 45,52 45,00 6/2017 138,38 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za maj 2017: 
 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 30 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 30 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 30 

Skupaj:     90 
 
Iz seznama opravljenih in izplačanih ur mentorstva je razvidno, da je javna uslužbenka opravila 90 ur 
mentorstva, izplačanih pa je imela le 45 ur (45 ur premalo).  
 
MESEC JULIJ 
 
Iz obračuna plač za mesec julij 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 106,21 110,00 7/2017 338,25 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za junij 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 5 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 20 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 25 

Skupaj:     65 
 
V mesecu juniju je javna uslužbenka opravila 65 ur mentorstva, izplačanih pa je imela 110 ur. Podatki 
kažejo, da je bil poračun ur pravilen (saj je javna uslužbenka imela tudi izplačan dodatek za 
mentorstvo v višini 45 ur, ki ji je bil predhodni mesec premalo obračunan in izplačan).  
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MESEC AVGUST 
 
Iz obračuna plač za mesec avgust 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 51,82 49,00 8/2017 150,68 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za julij 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec -30 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 30 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec -5 

KC - specializanti, pripravniki █ vms 25 

KC - specializanti, pripravniki █ vms -20 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec -5 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 30 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec -11 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 25 

Skupaj:     49 
 
MESEC SEPTEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec september 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 56,00 58,00 9/2017 178,35 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za avgust 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 23 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 5 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 20 

Skupaj:     58 
 
MESEC OKTOBER 
 
Iz obračuna plač za mesec oktober 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 79,91 79,00 10/2017 242,93 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za september 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 9 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 5 
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Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 5 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 25 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 25 

Skupaj:     79 
 
MESEC NOVEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec november 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 30,34 30,00 11/2017 92,25 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za oktober 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.teh. 5 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 5 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 15 

Skupaj:     30 
 
MESEC DECEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec december 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 30,34 30,00 11/2017 92,25 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za november 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec -5 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.teh. 5 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec -8 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 22 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 22 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 22 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 22 

Skupaj:     90 
 
Iz seznama opravljenih in izplačanih ur mentorstva je razvidno, da je javna uslužbenka v mesecu 
novembru opravila 90 ur mentorstva, izplačanih pa je imela le 30 ur (60 ur premalo). 
 
5.2.2.  Ugotovitve inšpektorice 
 
Inšpektorica ugotavlja enake nepravilnosti kot v drugih primerih, in sicer: 

- UKC Ljubljana v plačilnih listah ne prikazuje, za katere mesece je bil obračunan in izplačan 
dodatek za mentorstvo. 

 
Poleg tega inšpektorica ugotavlja: 

- Javna uslužbenka █je bila z odločbami Ministrstva za zdravje imenovana za glavno mentorico 
naslednjim specializantkam: █, █, █, █in █.  
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- Javna uslužbenka je bila v letu 2017 neposredna mentorica tudi drugim specializantom in 
pripravnici, kar je razvidno iz razporedov kroženj in individualnih programov. Javna 
uslužbenka pa za neposredno mentorico ni bila določena s posamičnim aktom (o imenovanjih 
ne obstaja sklep, odločba…).  

- Iz seznama opravljenih in izplačanih ur mentorstva za mesec november 2017 je razvidno, da 
je javna uslužbenka opravila 90 mentorskih ur, izplačanih pa je imela le 30 ur (60 ur premalo). 
Na podlagi razpoložljive dokumentacije inšpektorica ne more podati ugotovitve, ali je bil 
ustrezni poračun opravljen (saj inšpektorica s plačilno listo za mesec januar 2018 ne 
razpolaga). 

 
5.2.3.  Odrejeni ukrepi inšpektorice 
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja generalnemu direktorju UKC 
Ljubljana  naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti: 

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

v skladu s 36. členom KPJS (neposredni mentorji naj bodo ustrezno imenovani, plačilo 
dodatka za mentorstvo pa naj se mentorjem obračuna in izplača le na podlagi dejansko 
opravljenih mentorskih ur oziroma z normativom določenih mentorskih ur),  
 

- da naj za javno uslužbenko █preveri ali je bil opravljen ustrezen poračun premalo 
izplačanih mentorskih ur, ki jih je javna uslužbenka opravila v mesecu novembru 2017 
in da naj ukrepa v skladu s 3.a členom ZSPJS, v kolikor ugotovi, da le-ta ni bil 
opravljen,  
 

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplača 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).  

 

 
5.3 Javna uslužbenka █ 
 
Javna uslužbenka opravlja delo v Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa (v 
nadaljevanju: KIMDPŠ). 
 
Javna uslužbenka █je na delovnem mestu E049005 nacionalni ekspert s področja javnega zdravja I 
uvrščena v 54. plačni razred (aneks k pogodbi o zaposlitvi, št. 05-NAPR845-01.04.2015-1 z dne 1. 4. 
2015). 

5.3.1   Izplačila dodatka za mentorstvo v letu 2017 

 
V letu 2017 so bili na usposabljanju na Oddelku za psihologijo: 

- pripravnik █od 3. 7. 2017 (priložili zgolj pogodbo o zaposlitvi pripravnika, iz katere je razvidno, 
da se javni uslužbenec usposablja za samostojno opravljanje poklica univerzitetni diplomirani 
psiholog, da v času opravljanja pripravništva opravlja dela v skladu z veljavnim programom 
pripravništva za poklic univerzitetni diplomirani psiholog, da se javnemu uslužbencu določi 
nadzornega mentorja, ki spremlja in vodi pripravnika ves čas pripravniške dobe, da se 
javnemu uslužbencu določi tudi več neposrednih mentorjev, ki o delu pripravnika poročajo 
nadzornemu mentorju in da javni uslužbenec vodi dnevnik o poteku pripravništva), 

- psihologinja █na kroženju od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017 (priložili pogodbo o izpopolnjevanju in 
plačilu izpopolnjevanja z dne 14. 10. 2016, ki so jo sklenili UKC LJ, Zdravstveni dom Murska 
Sobota in udeleženka izpopolnjevanja █in dopis glede usposabljanja na Centru za psihologijo, 
št. 100-3/2016 z dne 12. 9. 2016. Iz navedene pogodbe je razvidno, da UKC LJ – KIMDPŠ 
omogoča █strokovno izpopolnjevanje v času od 1. 10. 2016 do 31. 3. 2017, da █ni v 
delovnem razmerju v UKC Ljubljana, da uveljavlja vse pravice iz delovnega razmerja v ZD 
Murska Sobota, da je za čas izpopolnjevanja določen mentor, da bo ZD Murska Sobota UKC 
LJ KIMDPŠ poravnal stroške izpopolnjevanja v višini 275,10 EUR na mesec. Iz dopisa je 
razvidno, da usposabljanje na Centru za psihologijo traja 6 mesecev (od 1. 10. 2016 do 31. 3. 
2017), 1-krat tedensko, in sicer ob torkih.), 

- psihologinja █, na kroženju od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017 in od 1. 9. 2017 do 30. 11. 2017 
(priložili pogodbo o izpopolnjevanju in plačilu izpopolnjevanja z dne 21. 12. 2016, ki so jo 
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sklenili UKC LJ, █, Psihološko svetovanje █, s.p. in udeleženka izpopolnjevanja █in dopis 
glede usposabljanja na Centru za psihologijo, št. 134-3/2016 z dne 18. 11. 2016. Iz navedene 
pogodbe je razvidno, da UKC LJ – KIMDPŠ omogoča █strokovno izpopolnjevanje v času od 
1. 4. 2017 do 30. 6. 2017 in od 1. 9. 2017 do 30. 11. 20174, da █ni v delovnem razmerju v 
UKC Ljubljana, da uveljavlja vse pravice iz delovnega razmerja v █ s.p., da je za čas 
izpopolnjevanja določen mentor, da bo █ s.p. UKC LJ KIMDPŠ poravnal stroške 
izpopolnjevanja v višini 275,10 EUR na mesec. Iz dopisa je razvidno, da usposabljanje na 
Centru za psihologijo traja 6 mesecev (od 1. 4. 2017 do 30. 11. 2017 – s prekinitvijo julija in 
avgusta zaradi dopustov), 1-krat tedensko, in sicer ob ponedeljkih), 

- zdravnik specializant █, na kroženju maja 2017 (priložili tabelo kroženja »2017 █«, iz katerega 
je razvidno usposabljanje v mesecu maju), 

- zdravnik specializant █na kroženju novembra 2017 (priložili mnenje komisije za postopek 
priznavanja poklicne kvalifikacije zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa, št. 233-
1/13 z dne 4. 7. 2013, iz katerega je razvidno, da se za █predlaga dodatno (vsaj) eno-letno 
usposabljanje, v katerega je vključeno usposabljanje na področju psihologije dela, prometa in 
športa v trajanju 1 meseca v KIMDPŠ ter tabelo programa kroženja na medicini dela, iz 
katerega je razvidno usposabljanje v mesecu novembru 2017), 

- zdravnik specializant █, na kroženju aprila 2017 (priložili obrazec za vnos 
opravljenega/predvidenega kroženja █, ki se je usposabljal na področju psihologije dela, 
prometa in športa v času od 1. 7. 2016 do 30. 9. 2017 v KIMDPŠ in tabelo kroženja »2017 █«, 
iz katerega je razvidno usposabljanje v mesecu aprilu 2017), 
 

 MESEC FEBRUAR 
 
Iz obračuna plač za mesec februar 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 27,59 30,00 2/2017 121,39 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za januar 2017: 
 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 30 

 
MESEC MAREC 
 
Iz obračuna plač za mesec marec 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 31,72 30,00 3/2017 121,39 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za februar 2017: 
 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 30 

 
MESEC APRIL 
 
Iz obračuna plač za mesec april 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 27,59 30,00 4/2017 121,39 █ 

 
 
 
 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za marec 2017: 
 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 30 
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MESEC MAJ 
 
Iz obračuna plač za mesec maj 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 28,55 27,00 5/2017 109,26 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 31,72 30,00 5/2017 121,39 █ 

 SKUPAJ: 60,27 57,00  230,65 █ 

   
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za april 2017: 
 

 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 27 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 30 

Skupaj:     57 
 
MESEC JUNIJ 
 
Iz obračuna plač za mesec junij 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 27,31 27,00 6/2017 109,26 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 30,34 30,00 6/2017 121,39 █ 

 SKUPAJ: 57,65 57,00  230,65 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za maj 2017: 
  

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 30 

 

MESEC JULIJ 
 
Iz obračuna plač za mesec julij 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo -26,07 -27,00 7/2017 -109,26 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo 36,69 38,00 7/2017 153,77 █ 

 SKUPAJ: 10,62 11,00  44,51 █ 

   
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za junij 2017: 
 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 8 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 30 

Skupaj:     38 
 
Ker je javna uslužbenka za mesec maj 2017 imela obračunan in izplačan dodatek za mentorstvo v 
višini 57 ur (iz seznama opravljenih in izplačanih ur mentorstva za mesec pa je razvidno, da je opravila 
30 mentorskih ur), je pri izplačilu plače za mesec julij 2017 imela odbitek dodatka za mentorstvo v 
višini 27 ur. 
 
 
 
MESEC AVGUST 
 
Dodatka za mentorstvo ni prejela 
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MESEC SEPTEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec september 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 28,97 30,00 9/2017 121,39 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za avgust 2017: 
  

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 30 

 

MESEC OKTOBER 
 
Iz obračuna plač za mesec oktober 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 53,61 53,00 10/2017 214,46 127,68 

Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za september 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 15 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 8 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 30 

Skupaj:     53 
 
MESEC NOVEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec november 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 60,69 60,00 11/2017 242,79 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za oktober 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 30 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 30 

Skupaj:     60 
 
MESEC DECEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec december 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 44,41 46,00 12/2017 186,14 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za november 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 16 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 30 

Skupaj:     46 

5.3.2  Ugotovitve inšpektorice 

 
Inšpektorica ugotavlja enake nepravilnosti kot v drugih primerih, in sicer: 
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- UKC Ljubljana področnim mentorjem ne izdaja aktov, s katerimi bi bili določeni za mentorje.  
- UKC Ljubljana v plačilnih listah ne prikazuje, za katere mesece je bil obračunan in izplačan 

dodatek za mentorstvo. 
 
5.3.3  Odrejeni ukrepi inšpektorice 
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja generalnemu direktorju UKC 
Ljubljana  naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti: 

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

v skladu s 36. členom KPJS (neposredni mentorji naj bodo ustrezno imenovani, plačilo 
dodatka za mentorstvo pa naj se 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 izplača 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).  

 
 
5.4 Javni uslužbenec █ 
 
Javni uslužbenec opravlja delo v KIKKB – Laboratorij KIKKB. 
 
Javni uslužbenec, █, █, je bil v letu 2017 na delovnem mestu H019008 znanstveni svetnik uvrščen v 
57. plačni razred.  

5.4.1   Izplačila dodatka za mentorstvo v letu 2017 

 
UKC Ljubljana je v zvezi z izplačilom dodatka za mentorstvo predložil seznam opravljenih, 
obračunanih in izplačanih ur neposrednih mentorjev za leto 2017 po mesecih in za mlado raziskovalko 
█predložil: 

- pogodbo o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti v letu 2012, št. 630-22/2012-1 z dne 2. 2. 
2012 in aneks št. 4 k pogodbi o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti v letu 2012, št. 630-
22/2012-5, iz katerega je razvidno, da je █mentor mladi raziskovalki █v obdobju od 1. 12. 
2012 do 31. 5. 2016 (za raziskovalno področje: Reprodukcija človeka). Mlada raziskovalka 
█je imela status mlade raziskovalke od 1. 12. 2012 do 31. 5. 2017 (podatek je povzet iz 
Kadrovsko informacijskega sistema). Javna uslužbenka █je s 1. 6. 2017 sklenila novo 
pogodbo o zaposlitvi za določen čas 1 leta za delovno mesto analitik v laboratorijski medicini 
III, s 1. 6. 2018 pa pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas (na istem delovnem mestu), 

- letno poročilo o rezultatih usposabljanja mlade raziskovalke █za leto 2017. 
 

MESEC FEBRUAR 
 
Iz obračuna plač za mesec februar 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek 
za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 64,37 70,00 2/2017 318,62 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za januar 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 30 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 30 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ farmacevt 10 

Skupaj:     70 
MESEC MAREC 
 
Iz obračuna plač za mesec marec 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
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Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 63,45 60,00 3/2017 273,10 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za februar 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 30 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 30 

Skupaj:     60 
 
MESEC APRIL 
 
Iz obračuna plač za mesec april 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 48,74 53,00 4/2017 241,24 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za marec 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 30 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik -7 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 30 

Skupaj:     53 
 
MESEC MAJ 
 
Iz obračuna plač za mesec maj 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 39,13 37,00 5/2017 168,41 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za april 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 30 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 30 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik -23 

Skupaj:     37 
 
MESEC JUNIJ 
 
Iz obračuna plač za mesec junij 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 37,43 37,00 6/2017 168,41 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za maj 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 30 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 30 

Skupaj:     60 
 
MESEC JULIJ 
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Iz obračuna plač za mesec julij 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 56,00 58,00 7/2017 264,00 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za junij 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 25 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 10 

Skupaj:     35 
 
Iz obračunov plač za mesec avgust, september in oktober 2017 je razvidno, da javni uslužbenec ni 
prejel dodatka za mentorstvo. 
 
MESEC NOVEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec november 2017 je razvidno, da je bil javnemu uslužbencu izplačan 
dodatek za mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 15,17 15,00 11/2017 68,28 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za oktober 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 15 

 
MESEC DECEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec december 2017 je razvidno, da javni uslužbenec ni prejel dodatka za 
mentorstvo. 

5.4.2  Ugotovitve inšpektorice 

 
Inšpektorica ugotavlja enake nepravilnosti kot v drugih primerih, in sicer: 

- UKC Ljubljana neposrednim mentorjem ne izdaja aktov, s katerimi bi bili določeni za mentorje 
(javni uslužbenec je bil neposredni mentor █in █– akt o imenovanju ne obstaja). 

- UKC Ljubljana v plačilnih listah ne prikazuje, za katere mesece je bil obračunan in izplačan 
dodatek za mentorstvo. 
 

Poleg tega inšpektorica ugotavlja: 
- Javni uslužbenec je imel izplačan dodatek za mentorstvo pri izplačilu plače za mesec julij 

2017, in sicer tudi za opravljenih 10 ur mentorstva mladi raziskovalki █v mesecu juniju 2017, 
ki pa je imela status mlade raziskovalke le do 31. 5. 2017. Javni uslužbenec je upravičen do 
izplačila dodatka za mentorstvo mladi raziskovalki le v času trajanja statusa mlade 
raziskovalke (torej do 31. 5. 2017). 

 
5.4.3  Odrejeni ukrepi inšpektorice 
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja generalnemu direktorju UKC 
Ljubljana  naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti: 

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

v skladu s 36. členom KPJS (neposredni mentorji naj bodo ustrezno imenovani, plačilo 
dodatka za mentorstvo pa naj se mentorjem obračuna in izplača le na podlagi dejansko 
opravljenih mentorskih ur oziroma z normativom določenih mentorskih ur),  
 

- da naj v zvezi z nepravilnim obračunom in izplačilom dodatka za mentorstvo javnemu 
uslužbencu █(izplačan pri plači za mesec julij 2017, ko je prejel dodatek za mentorstvo 
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za █, ki je imela status mlade raziskovalke do 31. 5. 2017) ustrezno ukrepa v skladu s 
3.a členom ZSPJS (od javnega uslužbenca naj zahteva vračilo preveč izplačane plače), 
 

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplača 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).  

 
 
5.5 Javna uslužbenka █ 
 
Javna uslužbenka opravlja delo v IK-KO za hematologijo – Hematološki in citološki laboratorij. 
 
Javna uslužbenka, █, █, je bila v letu 2017 na delovnem mestu E049002 medicinski biokemik 
specialist I uvrščena v 54. plačni razred (aneks k pogodbi o zaposlitvi, št. 05-NAPR/29690-
01.04.2015-1 z dne 1. 4. 2015). 

5.5.1   Izplačila dodatka za mentorstvo v letu 2017 

 
V zvezi z mentorstvom je UKC Ljubljana pojasnil, da je █ opravljala specializacijo iz medicinske 
biokemije v letu 2017 na podlagi pogodbe o financiranju podiplomskega raziskovalnega usposabljanja 
mladega raziskovalca, št. 1000-07-310079 z dne 16. 11. 2007. V navedeni pogodbi je █ določena za 
mentorico. Iz zapisa v kadrovskem informacijskem sistemu izhaja, da je bila █v letu 2017 zaposlena 
kot specializantka.  
 
Dne 24. 8. 2018 je UKC Ljubljana pojasnil, da je mlada raziskovalka █istočasno opravljala tudi 
specializacijo s področja medicine, da je od 1. 11. 2007 do 31. 8. 2011 bila zaposlena kot mlada 
raziskovalka (v breme Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije), da je s 1. 9. 
2011 pričela s specializacijo, da je v obdobju od 28. 2. 2012 do 27. 2. 2013 imela status mirovanja 
mlade raziskovalke zaradi porodniškega dopusta, da je bila mlada raziskovalka ponovno v obdobju od 
1. 9. 2013 do 31. 3. 2014, od 1. 4. 2014 do 21. 9. 2014 pa specializantka in da je dne 22. 9. 2014 
postala specialistka, da je bilo v sklepu za specializacijo navedeno, da se za glavno mentorico 
imenuje █(kar je bilo navedeno tudi v njeni prvotni pogodbi o specializaciji), da ni bil sklenjen noben 
aneks k pogodbi o zaposlitvi iz tega naslova in priložil informacijo glede istočasnega opravljanja 
specializacije za mladega raziskovalca in sklep o vzpostavitvi statusa mirovanja pravic.  
 
Iz sklepa o vzpostavitvi statusa mirovanja mlade raziskovalke, št. 603-82/2007-27 z dne 28. 2. 2012, 
je razvidno, da se usposabljanje mlade raziskovalke █, ki sočasno opravlja specializacijo iz 
medicinske biokemije začasno prekine in vzpostavi status mirovanja, da bo Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost glede na to, da mlada raziskovalka obenem opravlja tudi program 
specializacije, nadaljevala financiranje po prejemu novega usklajenega programa sočasnega 
opravljanja obeh programov za preostalo obdobje.  
 
V informaciji o istočasnem opravljanju pripravništva, sekundariata ali specializacije za mlade 
raziskovalce s področja medicine je navedeno, da Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih 
raziskovalcih v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 24/06 in nadaljnje spremembe) 
omogoča, da mladi raziskovalci s področja medicine, ki poleg doktorskega usposabljanja istočasno 
opravljajo tudi pripravništvo, sekundariat ali specializacijo, raziskovalno usposabljanje opravijo v 
podaljšanem času, in sicer se njihov program z zagovorom doktorata zaključi v 9 letih od vstopa v 
program mladih raziskovalcev (stari program) oziroma v osmih letih (novi program) in da mora 
izvajalec usposabljanja pred začetkom usposabljanja po programu specializacije (odobrene z odločbo 
Zdravniške zbornice Slovenije), sekundariata ali pripravništva predložiti nov, vsebinsko in časovno 
usklajen program raziskovalnega usposabljanja in usposabljanja po programu specializacije, 
sekundariata ali pripravništva.  
Z dnem 22. 1. 2011 je Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcih v raziskovalnih 
organizacijah prenehal veljati. 
 
UKC Ljubljana za javno uslužbenko █ni predložil letnega poročila o rezultatih usposabljanja mladega 
raziskovalca za leto 2017. 
 
MESEC FEBRUAR 
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Iz obračuna plač za mesec februar 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 33,10 36,00 2/2017 145,67 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za januar 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ biokemik 18 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 18 

Skupaj:     36 
 
MESEC MAREC 
 
Iz obračuna plač za mesec marec 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 38,07 36,00 3/2017 145,67 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za februar 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ biokemik 18 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 18 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Skupaj:     66 
 
MESEC APRIL 
 
Iz obračuna plač za mesec april 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 33,10 36,00 4/2017 145,67 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za marec 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ biokemik 18 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 18 

Skupaj:     36 
 
MESEC MAJ 
 
Iz obračuna plač za mesec maj 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 69,79 66,00 5/2017 267,07 █ 

 
 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za april 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ biokemik 18 

KC - specializanti, pripravniki █ biokemik 30 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 18 

Skupaj:     66 



 

 108 

 
MESEC JUNIJ 
 
Iz obračuna plač za mesec junij 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 69,76 66,00 6/2017 267,07 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za maj 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ biokemik 18 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 18 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 30 

Skupaj:     66 
 
MESEC JULIJ 
 
Iz obračuna plač za mesec julij 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dod.za ment- refund.sp-nepo 28,97 30,00 7/2017 121,39 █ 

C030 Dodatek za mentorstvo -3,86 -4,00 7/2017 -16,19 █ 

 (A010 redno delo – 32 ur)      

Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za junij 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ biokemik 18 

KC - specializanti, pripravniki █ biokemik -10 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 18 

Skupaj:     26 
 
MESEC AVGUST 
 
Iz obračuna plač za mesec avgust 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 34,90 33,00 8/2017 133,53 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za julij 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ biokemik 18 

KC - specializanti, pripravniki █ biokemik -3 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 18 

Skupaj:     33 
 
 
 
 
MESEC SEPTEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec september 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 63,72 66,00 9/2017 267,07 █ 
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Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za avgust 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ biokemik 18 

KC - specializanti, pripravniki █ biokemik 30 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 18 

Skupaj:     66 
 
MESEC OKTOBER 
 
Iz obračuna plač za mesec oktober 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 49,56 49,00 10/2017 198,28 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za september 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ biokemik -5 

KC - specializanti, pripravniki █ biokemik 18 

KC - specializanti, pripravniki █ biokemik 18 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 18 

Skupaj:     49 
 
MESEC NOVEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec november 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 66,76 66,00 11/2017 267,07 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za oktober 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ biokemik 18 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 18 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ biokemik 30 

Skupaj:     66 
 
MESEC DECEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec december 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 60,83 63,00 12/2017 254,93 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za november 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ biokemik 18 

KC - specializanti, pripravniki █ biokemik -3 

KC - specializanti, pripravniki █ biokemik 30 

Ministrstvo za znanost - mladi raziskovalci █ zdravnik 18 

Skupaj:     63 
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5.5.2  Ugotovitve inšpektorice 

 

Inšpektorica ugotavlja enake nepravilnosti kot v drugih primerih, in sicer: 
- UKC Ljubljana neposrednim mentorjem ne izdaja aktov, s katerimi bi bili določeni za mentorje.  
- UKC Ljubljana v plačilnih listah ne prikazuje, za katere mesece je bil obračunan in izplačan 

dodatek za mentorstvo. 
  
Poleg tega inšpektorica ugotavlja: 

- Javna uslužbenka █je v letu 2017 imela neupravičeno izplačano po 18 ur mesečno dodatka 
za mentorstvo specializantki █, saj je █s specializacijo zaključila z dnem 22. 9. 2014 in ni 
imela statusa mlade raziskovalke. 

- Javna uslužbenka je v mesecu februarju 2017 opravila 66 ur mentorstva (razvidno iz seznama 
opravljenih in izplačanih ur mentorstva), izplačanih pa je imela le 36 ur mentorstva. V zvezi z 
ugotovljeno nepravilnostjo pa poračun ni bil opravljen.  

 
5.5.3  Odrejeni ukrepi inšpektorice 
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja generalnemu direktorju UKC 
Ljubljana  naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti: 

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

v skladu s 36. členom KPJS (neposredni mentorji naj bodo ustrezno imenovani, plačilo 
dodatka za mentorstvo pa naj se mentorjem obračuna in izplača le na podlagi dejansko 
opravljenih mentorskih ur oziroma z normativom določenih mentorskih ur),  
 

- da naj v zvezi z neupravičenim obračunom in izplačilom dodatka za mentorstvo javni 
uslužbenki █(zaradi mentorstva Katarini Reberšek Trdina, ki je s specializacijo že 
zaključila) ustrezno ukrepa v skladu s 3.a členom ZSPJS (od javne uslužbenke naj 
zahteva vračilo preveč izplačane plače), 

 

- da naj v zvezi z nepravilnim obračunom in izplačilom dodatka za opravljene ure 
mentorstva v mesecu februarju 2017 javni uslužbenki izr. prof. dr. Heleni Podgornik 
ustrezno ukrepa v skladu s 3.a členom ZSPJS (vračilo premalo izplačane plače), 
 

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplača 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).  

 

 
 
5.6 Javna uslužbenka █ 
 
Javna uslužbenka opravlja delo na Nevrološki kliniki, Službi za nevrorehabilitacijo. 
 
Javna uslužbenka, █, █, je bila v letu 2017 na delovnem mestu E048002 klinični psiholog specialist – 
delo z osebami s psihično motnjo uvrščena v 50. plačni razred (aneks k pogodba o zaposlitvi, št. 05-
NAPR/28549-01.04.2015-1 z dne 1. 4. 2015). 
 

5.6.1   Izplačila dodatka za mentorstvo v letu 2017 

 
V zvezi z mentorstvom je UKC Ljubljana predložil skupen seznam mentorjev, iz katerega so razvidni 
specializanti/pripravniki posameznih mentorjev v letu 2017 po mesecih in posamezen seznam 
mentorstva javne uslužbenke █v letu 2017.  
 
Priložen tudi program usposabljanja za specializante klinične psihologije in za nevrologe, psihiatre. 
Iz navedenega ni razviden čas trajanja in število ur. 
 
MESEC FEBRUAR 
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Iz obračuna plač za mesec februar 2017 je razvidno, da javna uslužbenka ni prejela dodatka za 
mentorstvo. 
 
MESEC MAREC 
 
Iz obračuna plač za mesec marec 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 74,02 70,00 3/2017 242,13 █ 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 21,15 20,00 3/2017 69,18 █ 

 SKUPAJ: 95,17 90,00  311,31 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za februar 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec -10 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 25 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 20 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 10 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 15 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 10 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 20 

Skupaj:     100 
 
Iz seznama opravljenih in izplačanih ur mentorstva je razvidno, da je javna uslužbenka v mesecu 
februarju opravila 100 ur mentorstva, izplačanih pa je imela le 90 ur (10 ur premalo). █iz Službe za 
planiranje, kontroling in poslovne informiranje je v elektronskem sporočilu z dne 30. 5. 2018 pojasnila, 
da vsak mesec preveri, da vsota ur mentorja na mesec ni večja od 90 ur. V 14. členu Pravil za 
izvajanje mentorstva v javnem zdravstvenem zavodu Klinični center Ljubljana je namreč določeno, da 
je največje število ur, ki jih mentor lahko opravi na mesec, 90 mentorskih ur.  
 
MESEC APRIL 
 
Iz obračuna plač za mesec april 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 68,97 75,00 4/2017 259,42 █ 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 13,79 15,00 4/2017 51,88 30,59 

 SKUPAJ: 82,76 90,00  311,30 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za marec 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 25 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec -10 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik -10 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 25 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 20 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 20 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec -5 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 20 
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Skupaj:     90 
  
MESEC MAJ 
 
Iz obračuna plač za mesec maj 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 68,74 65,00 5/2017 224,83 █ 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 15,86 15,00 5/2017 51,88 █ 

 SKUPAJ: 84,60 80,00  276,71 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za april 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 30 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

Skupaj:     55 
 
Iz seznama opravljenih in izplačanih ur mentorstva je razvidno, da je javna uslužbenka v mesecu 
aprilu opravila 55 ur mentorstva, izplačanih pa je imela 80 ur (25 ur preveč). 
 
MESEC JUNIJ 
 
Iz obračuna plač za mesec junij 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 65,75 65,00 6/2017 224,83 █ 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 15,17 15,00 6/2017 51,88 █ 

 SKUPAJ: 80,92 80,00  276,71 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za maj 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 20 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 25 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 25 

Skupaj:     80 
 
MESEC JULIJ 
 
Iz obračuna plač za mesec julij 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 67,58 70,00 7/2017 242,13 █ 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 9,66 10,00 7/2017 34,59 █ 

 SKUPAJ: 77,24 80,00  276,72 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za junij 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 30 
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Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdravnik 15 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 25 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

Skupaj:     80 
 
MESEC AVGUST 
 
Iz obračuna plač za mesec avgust 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 21,15 20,00 8/2017 69,18 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za julij 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

Skupaj:     20 
 
MESEC SEPTEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec september 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 86,90 90,00 9/2017 311,30 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za avgust 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 30 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 25 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 25 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

Skupaj:     90 
 
MESEC OKTOBER 
 
Iz obračuna plač za mesec oktober 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 75,86 75,00 10/2017 259,42 █ 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 15,17 15,00 10/2017 51,88 █ 

 SKUPAJ: 91,03 90,00  311,30 █ 

 
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za september 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 15 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 15 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 25 
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Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 25 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

Skupaj:     90 
 
MESEC NOVEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec november 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 70,80 70,00 11/2017 242,13 █ 

C030 Dod.za ment-refund.sp-nepo 20,23 20,00 11/2017 69,18 █ 

 SKUPAJ: 91,03 90,00  311,31 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za oktober 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

ZZZS - specializanti po 1.8.2003 █ zdravnik 20 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 25 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 30 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

Skupaj:     90 
 
MESEC DECEMBER 
 
Iz obračuna plač za mesec december 2017 je razvidno, da je bil javni uslužbenki izplačan dodatek za 
mentorstvo v naslednji višini: 
 

Vrsta Naziv vrste plačila Ure Nor. ure Mes./leto Bruto Neto 

C030 Dodatek za mentorstvo 68,55 71,00 12/2017 245,58 █ 

  
Seznam opravljenih in izplačanih ur mentorstva (neposredni mentor) za november 2017: 
 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

KC - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 5 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 15 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 25 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec 25 

Drugi zavodi - specializanti, pripravniki █ zdrav.sodelavec -9 

Skupaj:     71 

5.6.2  Ugotovitve inšpektorice 

 
Inšpektorica ugotavlja enake nepravilnosti kot v drugih primerih, in sicer: 

- UKC Ljubljana neposrednim mentorjem ne izdaja aktov, s katerimi bi bili določeni za mentorje.  
- UKC Ljubljana v plačilnih listah ne prikazuje, za katere mesece je bil obračunan in izplačan 

dodatek za mentorstvo. 
  
Poleg tega inšpektorica ugotavlja: 

- Javna uslužbenka je v mesecu aprilu 2017 opravila 55 ur mentorstva (razvidno iz seznama 
opravljenih in izplačanih ur mentorstva), izplačanih pa je imela 80 ur mentorstva (25 ur 
preveč). V zvezi z ugotovljeno nepravilnostjo pa poračun ni bil opravljen. 
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5.6.3  Odrejeni ukrepi inšpektorice 
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja generalnemu direktorju UKC 
Ljubljana  naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti: 

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

v skladu s 36. členom KPJS (neposredni mentorji naj bodo ustrezno imenovani, plačilo 
dodatka za mentorstvo pa naj se mentorjem obračuna in izplača le na podlagi dejansko 
opravljenih mentorskih ur oziroma z normativom določenih mentorskih ur),  
 

- da naj v zvezi z nepravilnim obračunom in izplačilom dodatka za opravljene ure 
mentorstva v mesecu aprilu 2017 javni uslužbenki █ ustrezno ukrepa v skladu s 3.a 
členom ZSPJS (od javne uslužbenke naj zahteva vračilo preveč izplačane plače), 
 

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplača 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).  

 
III. Odrejeni ukrepi inšpektorice  
 
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja generalnemu direktorju potrebne 
ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti: 
 

- generalni direktor je dolžan izvesti vse odrejene ukrepe navedene v II. točki tega 

zapisnika, 

 

- generalni direktor je dolžan tovrstne nepravilnosti odpraviti pri vseh ostalih javnih 

uslužbencih v UKC Ljubljana, 

 

- generalni direktor je dolžan poročati o izvedenih ukrepih v roku 60. dni po vročitvi tega 

zapisnika  (Inšpektoratu za javni sektor pa v tem roku predložiti vsa listinska dokazila o 

odpravljenih nepravilnostih in sprejetih ukrepih). 

 
 
 
Pouk o pravnem sredstvu: 
 
Generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra lahko poda ugovor zoper ta zapisnik v roku osmih 
dni po vročitvi zapisnika. Pisni ugovor se lahko vloži neposredno pri Inšpektoratu za javni sektor, 
Tržaška 21, 1000 Ljubljana ali pošlje priporočeno po pošti, lahko pa se poda tudi ustno na zapisnik.  
 
Na podlagi 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo 
in 32/16) za ugovor zoper ta zapisnik ni potrebno plačati upravne takse.  
 
 
 mag. Saša Bole 

inšpektorica višja svetnica 
 

 

 
 
 
 

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

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