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Številka: 0611-9/2018/40 
Datum:   7. 11. 2018 
 
 
Na podlagi 43. b člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljevanju: ZSPJS)1 izdaja 
inšpektorica v postopku inšpekcijskega nadzora v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, Gosposvetska 
cesta 1, 2380 Slovenj Gradec, ki jo zastopa direktor █., naslednji 
 

Z A P I S N I K  
o inšpekcijskem nadzoru 

 
Inšpektorica Mihelca Gajšek, inšpektorica višja svetnica (v nadaljevanju: inšpektorica), je v splošni 
bolnišnici Slovenj Gradec (v nadaljevanju: SB Slovenj Gradec) opravila inšpekcijski nadzor na podlagi 
določil ZSPJS.  
 
Inšpekcijski nadzor je inšpektorica opravila dne 10. 10. 2018, na sedežu Inšpektorata za javni sektor, 
Tržaška 21, 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 SB Slovenj Gradec. 
 
Po opravljenem inšpekcijskem nadzoru je inšpektorica izdelala osnutek zapisnika o inšpekcijskem 
nadzoru, št. 0611-9/2018/37 z dne 18. 10. 2018 ter ga dne 18. 10. 2018 posredovala Splošni 
bolnišnici Slovenj Gradec, █, pomočnici direktorja za splošne in kadrovske zadeve,  s predlogom, da v 
roku 5 delovnih dni od prejema osnutka zapisnika posreduje morebitne pripombe na ugotovitve 
inšpektorice. 
 
Inšpektorat za javni sektor je dne 25. 10. in 6. 11. 2018 prejel naslednje pripombe in pojasnila v zvezi 
z ugotovitvami zapisanimi v osnutku zapisnika: 
- k točki 2. 2., █.: javnemu uslužbencu je bilo za mesec marec obračunanih in izplačanih  5 ur 
mentorstva za pripravnico █, ki je krožila na oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo od 6. do 10. 
marca 2017 in 15 ur mentorstva za specializanta █., ki je krožil na oddelku za abdominalno in splošno 
kirurgijo od 1. 3 do 30. 9. 2017. █.,  je bilo za mesec marec obračunanih in izplačanih 20 ur 
mentorstva, ker je pravilno (priloga št. 1, 2, 3). Javnemu uslužbencu je bilo za mesec maj obračunanih 
in izplačanih 15 ur mentorstva za specializanta █. Iz Evidence opravljenih mentorskih ur za mesec maj 
je razvidno, da bi dodatek moral biti izplačan za 30 ur mentorstva, ker je razvidno tudi iz evidence 
prisotnosti na delu za specializanta in mentorja (priloga št. 9, 10).  
- k točki 2. 6., █, dr. med.: javnemu uslužbencu je bilo za mesec marec obračunanih in izplačanih 30 
ur mentorstva za specializantko █. Iz Evidence prisotnosti na delu █., in mesečnega raporta za 
specializantko █., je razvidno, da sta bila oba prisotna na delu 15 delovnih dni, pravilno je bil 
obračunanih 30 ur mentorstva (priloga št. 4, 5). 
- k točki 2. 9., █.: javnemu uslužbencu je bilo za mesec avgust obračunanih in izplačanih 18 ur 
mentorstva za specializantko █. Iz Evidence prisotnosti specializantke in █.,  je razvidno, da sta bila 
vsaj 12 delovnih dni oba prisotna na delu. Izplačilo 18 ur mentorstva je pravilno (priloga š. 6, 7). 
- k točki 2. 10., asist. dr. █.: javna uslužbenka █., je bila od 1. 7. 2016 zaposlena na delovnem mestu 
E018015, zdravnik specialist V/VI PPD 1, z uvrstitvijo v 57. plačni razred, pogodba o zaposlitvi z dne 
26. 5. 2016 in od 1. 10. 2017 dalje na delovnem mestu E18024 višji zdravnik specialist PPD 2 z 
uvrstitvijo v 57. plačni razred, pogodba o zaposlitvi z dne 21. 10. 2017.  
Dodatno pojasnilo o načinu mesečnega obračuna za █., Službe za obračun plač in dodatno pojasnilo 
glede evidentiranja opravljenih mentorskih ur v mesecu decembru 2017. 
- točki 2. 11., █.: dodatno pojasnilo o načinu mesečnega obračuna za █., Službe za obračun plač. 
- k točki 3. 4. █: iz evidence prisotnosti za mesec januar je razvidno, da je █opravljala mentorstvo dne 
17., 18., 19., 20., 23., 24., 25., 26., 27. in 30. 1. Študentka █je opravljala klinično usposabljanje na 

                                                                 
1 Uradni list RS, št. 108/09 – ZSPJS-UPB13, 107/09 - odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 - ZIU, 107/10, 
110/11 - ZDIU12, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 – ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13, 46/13 - ZIPRS1314-0A, 
101/13 – ZIPRS1415, 25/14 – ZFU,  50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4891
http://www.uradni-list.si/1/content?id=95361
http://www.uradni-list.si/1/content?id=96328&part=&highlight=zspjs
http://www.uradni-list.si/1/content?id=99155&part=&highlight=zakon+o+sistemu+pla%C4%8D+v+javnem+sektorju
http://www.uradni-list.si/1/content?id=100484&part=&highlight=zspjs
http://www.uradni-list.si/1/content?id=101571&part=&highlight=zspjs
http://www.uradni-list.si/1/content?id=108154
http://www.uradni-list.si/1/content?id=108751&part=&highlight=zujf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2074
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3949
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1206
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oddelku za pediatrijo od 17. 1. do 6. 2. 2017. █je tako opravila 20 ur mentorstva, izplačan ji je bil 
dodatek za 30 ur mentorstva pri plači za mesec januar 2017 (priloga 8). 

 
Inšpektorica se je do podanih pojasnil in pripomb SB Slovenj Gradec na osnutek zapisnika o 
inšpekcijskem nadzoru opredelila pri posameznem javnem uslužbencu.  
 
 
II. Ugotovitve inšpektorice 
 
SB Slovenj Gradec je bila ustanovljena s Sklepom o preoblikovanju Splošne bolnišnice Slovenj 
Gradec v javni zdravstveni zavod2. Ustanovitelj SB Slovenj Gradec je Republika Slovenija, 
ustanoviteljske pravice izvaja Vlada Republike Slovenije. 
 
Odgovorna oseba SB Slovenj Gradec, je direktor █.. 
 
Inšpektorica je opravila inšpekcijski nadzor nad izplačili dodatka za mentorstvo (C030) v letu 2017 
javnim uslužbencem:  █. 

1. Normativna podlaga za izplačevanje dodatka za mentorstvo 
 
1. 1. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
 
V prvem odstavku 23. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju3 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 sektor4 je določeno, da javnemu uslužbencu, 
ki je ob svojem rednem delovnem času določen za uvajanje pripravnikov, specializantov in delavcev 
na usposabljanju5, 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 sektorju6 je določen 
način izračuna dodatka za mentorstvo: 
 

Šifra Vrsta izplačila Faktor Način izračuna 

                                                                 
2 Sklep o preoblikovanju Splošne bolnišnice Slovenj Gradec v javni zdravstveni zavod, št. 022 -03/93-3/6-8 z dne 15. 4. 

1993, s spremembami in dopolnitvami št. 022-03/97-29 z dne 29.5.1997, št. 510-24/2002-1 z dne 23. 7. 2002, št. 01403-
73/2006/4 z dne 11. 4. 2006, št. 01403-23/2007/4 z dne 24. 4. 2007, št. 01403-14/2009/4 z dne 13. 1. 2009, št. 01403-
142/2009/4 z dne 20. 10. 2009, št. 01403-23/2011/8 z dne 19. 7. 2011,   št. 01403-21/2013/4 z dne 2. 7. 2013 in št. 01403-
10/2017/4 z dne 9. 5. 2017. 
3 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. 
4 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. 
5 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. 
6 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. 

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


 

 5 

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 dejavnosti7 je določeno, da smejo zdravstveni delavci in zdravstveni 
sodelavci razen zdravnikov samostojno opravljati delo v zdravstveni dejavnosti po končani pripravniški 
dobi in opravljenem izpitu, da pripravništvo za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce traja 
šest mesecev in da minister, pristojen za zdravje, predpiše vsebino pripravništva, program in postopek 
opravljanja strokovnega izpita ter določi pogoje oziroma primere, ko se šteje, da zdravstveni delavec 
oziroma zdravstveni sodelavec izpolnjuje pogoje glede ustrezne poklicne kvalifikacije na podlagi 
priznavanja pridobljenih kompetenc z delom, primere oprostitev opravljanja pripravništva in oprostitev 
opravljanja strokovnega izpita. 
 

1. 5. Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih 
sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti 
 
S Pravilnikom o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na 
področju zdravstvene dejavnosti8 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. 
 

                                                                 
7 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). 
8 Uradni list RS, št. 33/04, 38/06, 84/09, 107/10, 42/12, 4/15, 40/17 in 64/17. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=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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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 službi9 (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).10 V tretjem odstavku 18.a člena Zakona o zdravniški službi je 
določeno, da razpisne pogoje, merila in kriterije za izbiro, natančnejši postopek odobritve in potek 
specializacije, vključno z določitvijo obveznih izobraževanj specializanta in obvezno minimalno 
dosegljivost in fizično prisotnost mentorjev določi zbornica v soglasju z ministrom. V 21. členu Zakona 
o zdravniški službi je določeno, da minister, pristojen za zdravje na predlog zbornice predpiše 
organizacijske, kadrovske, materialne in druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci zdravstvene 
dejavnosti (pooblaščeni izvajalci) v mreži javne zdravstvene službe za izvajanje pripravništva, 
sekundariata in specializacij. Iz 22. člena Zakona o zdravniški službi izhaja, da minister na predlog 
zbornice s sklepom pooblasti izvajalce iz 21. člena Zakona o zdravniški službi za izvajanje vrste in 
obsega pripravništva, sekundariata in specializacij. V sklepu določi tudi število delovnih mest za 
usposabljanje zdravnikov. Sklep se izda za obdobje petih let. Pooblaščeni izvajalci morajo 
pripravnikom, sekundarijem in specializantom omogočiti usposabljanje v okviru števila določenih 
delovnih mest za usposabljanje zdravnikov. V 23. členu zakona je določeno, da se specializant, ki je 
bil izbran na nacionalnem razpisu, za čas opravljanja specializacije zaposli pri pooblaščenem 
izvajalcu, ki ga določi zbornica. Specializant, ki je bil izbran na razpisu za izvajalce, se za čas 
opravljanja specializacije zaposli pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, na katerega se je nanašal 
razpis. V pogodbi o zaposlitvi, ki se sklene za določen čas opravljanja specializacije, se določi: 
- delovno mesto specializanta,  
- 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 

                                                                 
9 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. 
10 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: 
»Oseba, ki je pridobila strokovni naziv doktorica ali doktor medicine, ali ji je bila izdana odločba o enakovrednosti v tujini 
pridobljenega naslova s slovenskim strokovnim naslovom doktorica ali doktor medicine, pridobljena v postopku priznavanja po 
zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja, se kot sekundarij vključi v program enoletnega usposabljanja (v 
nadaljnjem besedilu: sekundariat). 
Prvih šest mesecev sekundariata opravlja sekundarij program pripravništva na področju urgentne medicine, in sicer iz vsebin 
interne medicine, splošne kirurgije, ginekologije in porodništva, splošne nujne medicinske pomoči in pediatrije.  
Pripravništvo se zaključi s strokovnim izpitom, ki ga sekundarij opravi po zaključenem kroženju iz vsebin iz prejšnjega odstavka. 
Strokovni izpit obsega naslednje predmete: 
- osnove pravne ureditve zdravstvenega varstva, 
- urgentna medicina,  
- osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu. 
Strokovni izpit, ki se opravlja na ministrstvu, pristojnem za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), je sestavljen iz pisnega 
in ustnega dela, pri predmetu urgentna medicina pa tudi iz praktičnega preizkusa znanja. 
Po opravljenem strokovnem izpitu sekundarij lahko nadaljuje sekundariat, ki ga opravlja na katerem koli specialističnem 
področju glede na število razpoložljivih prostih delovnih mest za usposabljanje zdravnikov pri pooblaščenih izvajalcih iz 22. 
člena tega zakona. 
Vsebino in potek sekundariata, program pripravništva in potek strokovnega izpita določi minister na predlog zbornice.  
V primeru odobritve specializacije se sekundariat prekine.«. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3076
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5581
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3927
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2005
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3026
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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 sekundarijata11 je določeno, da zbornica (skladno s tretjim 
odstavkom 14. člena Zakona o zdravniški službi) na podlagi javnega pooblastila načrtuje, organizira, 
vodi, usklajuje in nadzira izvajanje sekundarijata. V 2. členu Pravilnika, ki je veljal do 20.1.201812, 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 zdravnikov13.  

                                                                 
11 Uradni list RS, št. 83/97, 98/99-ZZdrS, 39/00, 50/01, 61/02, 43/04, 57/06 in 40/17. 
12  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 po različnih specialističnih področjih. 

13 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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V tretjem odstavku 27. člena tega Pravilnika je bilo določeno, da najkasneje v 30 dneh po izdaji 
odločbe iz prvega odstavka tega člena izda zbornica posameznemu kandidatu, kateremu je bila 
specializacija odobrena, sklep, v katerem se določi datum začetka opravljanja specializacije in glavni 
mentor. Sklep se vroči izbranemu kandidatu in glavnemu mentorju. S sklepom se izbranemu 
kandidatu pošljejo tudi navodila za opravljanje specializacije, ki jih izda zbornica. V 29. členu 
Pravilnika je bilo določeno, da ima specializant ves čas specializacije glavnega mentorja, na 
posameznih specializantskih delovnih mestih v poteku specializacije pa tudi neposredne mentorje.  
Naloge glavnega mentorja so naslednje: 
- pred začetkom specializacije pisno predlaga zbornici individualiziran program specializacije za 

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

času ni pridobil zadostnega obsega znanja in veščin, 
- poda enkrat letno poročilo o delu in usposabljanju specializanta koordinatorju specializacije, 
- organizira skupinske oblike usposabljanja specializantov. 
Naloge neposrednega mentorja so: 
- usposablja in nadzira specializanta na delovnem mestu, 
- poroča glavnemu mentorju o napredovanju znanja specializanta, 
- sodeluje pri skupinskih oblikah usposabljanja specializantov. 
Pravice glavnega in neposrednega mentorja so: 
- zagotovljen čas za delo z vsakim specializantom v skladu s programom mentorskega dela, 
- zagotovljen čas za dodatno usposabljanje v trajanju dveh delovnih dni letno. 
 
V 30. členu Pravilnika so bili določeni pogoji za imenovanje mentorjev. Glavne mentorje imenuje 
zbornica na predlog pooblaščenih izvajalcev ali svojih strokovnih sodelavcev, za obdobje šestih let. 
Seznam glavnih mentorjev vodi zbornica, ki se posodablja najmanj enkrat letno. Glavni mentor je 
izbran med zdravniki z učiteljskim nazivom, nazivom svetnika ali višjega svetnika in primarija, in sicer s 
strokovnega področja, na katerem poteka specializacija. Glavni mentor je lahko tudi specialist z 
najmanj petimi leti praktičnih izkušenj na svojem področju po opravljenem specialističnem izpitu. 
Glavni mentor lahko istočasno skrbi za največ tri specializante. Za glavnega mentorja je lahko 
imenovan le zdravnik, ki je v predhodnem koledarskem letu zbral najmanj 50 kreditnih točk, ki so 
skladno s pravilnikom, ki ureja podelitev zdravniških licenc, potrebne za podaljšanje licence, in se 
ustrezno usposablja za mentorja po usmeritvah stroke. Merila za izbiro mentorja specializantu določi 
Komisija za podiplomsko usposabljanje. Neposredni mentor je praviloma specialist določene 
specialnosti, pri dejavnostih, ki jih izvajajo tudi nezdravniki, pa je lahko tudi drug strokovnjak. 
 
V novem Pravilniku o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov14, 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 specializacije15. Ta pravilnik natančneje določa tudi način zagotavljanja 
sredstev za pripravništvo drugih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev pooblaščenim 

                                                                 
14 Uradni list RS, št. 22/18. 
15 Uradni list RS, št. 54/17. 

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
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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 Slovenije16. 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 specializacij17. V 2. točki načrta je določeno, da sredstva za plačilo neposrednega in 
glavnega mentorja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije najmanj enkrat mesečno na podlagi 
obdobnih poročil nakazuje javnemu zdravstvenemu zavodu oziroma pooblaščenemu izvajalcu, pri 
katerem je specializant (oziroma mentor) zaposlen. V 3. točki načrta je določeno, da znašajo sredstva 
za plačilo glavnega mentorja 71,15 evrov bruto bruto oziroma 61,28 eur bruto na mesec na 
specializanta ter da znašajo sredstva za plačilo dodatka za neposrednega mentorja 177,88 evrov na 
mesec na specializanta. 
 
2. Nadzor nad izplačilom dodatka za mentorstvo (C030) za zdravnike 
 
Pravilnik o strokovnem izobraževanju, izpopolnjevanju oziroma usposabljanju delavcev Splošne 
bolnišnice Slovenj Gradec, junij 2010, v 4. poglavju Nagrajevanje mentorstva na področju medicine, v 
53. členu določa, da se glavnemu mentorju specializanta izplačuje dodatek za mentorstvo na 
specializanta v pavšalnem znesku, določenim z Letnim načrtom za opredelitev višine sredstev za 
plače in nadomestila specializantom in druge stroške v zvezi s programom specializacije, za vsak 
mesec mentorstva. Izplačilo dodatka izvede obračun plač na podlagi potrditve s strani kadrovske 
službe glede usklajenosti odločbe in seznama Zdravniške zbornice Slovenije in potrditve s strani 
plansko analitske službe glede zneska izplačila. V 54. členu je določeno, da se neposrednemu 
mentorju specializanta prizna za enega specializanta 2 uri na delovni dan, vendar največ 30 ur na 
mesec, ob predpostavki, da sta oba prisotna na delovnem mestu in da se neposrednemu mentorju 
izplačuje dodatek za mentorstvo na mentoriranca na podlagi javljenih ur v kadrovsko službo za vsak 
mesec posebej. Kadrovska služba preveri javljene ure in sporoči stanje v obračun plač, ki izvede 
izplačilo dodatka za mentorstvo v skladu z veljavnimi kolektivni pogodbami.  
 
Inšpektorica po pregledu predložene dokumentacije ugotavlja, da so bili javni uslužbenci █., 
imenovani za glavne mentorje z odločbami Zdravniške zbornice Slovenije, in da so bili za neposredne 
mentorje specializantom ali pripravnikom imenovani s sklepom direktorja  SB Slovenj Gradec z dne 
21. 12. 2016, št. SD83/I/2016.   
 
Po pregledu predložene dokumentacije inšpektorica ugotavlja naslednje nepravilnosti:  

- da za javne uslužbence - glavne mentorje niso predložena poročila o delu s specializantom 
(mesec/dan/število ur porabljenih za delo s specializantom), 

- da je bilo javnim uslužbencem glavno mentorstvo mesečno obračunano in izplačano v pavšalni 
višini 61,28 eur bruto18, kar je v nasprotju s 36. členom KPJS. 
 

V nadaljevanju so pri javnih uslužbencih zapisane ugotovljene nepravilnosti in odrejeni ukrepi 
inšpektorice za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. 
 

                                                                 
16 Uradni list RS, št. 54/17. 
17https://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. 
18 Izpisi Plačilo mentorstva glavnim mentorjem za zdravnike specializante za posamezni mesec, z dne 2. 3. 2017, 22. 3. 2017, 
25. 4. 2017, 30. 5. 2017, 30. 6. 2017, 2. 8. 2017, 1. 9. 2017, 3. 10. 2017, 3. 11. 2017, 4. 12. 2017, 3. 1. 2018, 3. 2. 2018. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2516
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2. 1. █. - ugotovitve in ukrepi inšpektorice 

Javna uslužbenka █, je v letu 2017, do 30. 9. 2017, opravljala delo na delovnem mestu E018014 
zdravnik specialist V/VI PPD 1 – █, z uvrstitvijo v 52. plačni razred (pogodba o zaposlitvi z dne 28. 6. 
2016, št. EKN10402/31174/302/2016 in aneks k pogodbi z dne 21. 6. 2017, št. 
EKN10402/31174/260a/2017) in od 1. 10 2017 delo na delovnem mestu E018023 višji zdravnik 
specialist PPD1 predstojnik oddelka za splošno in abdominalno kirurgijo – v.d., z uvrstitvijo v 57. plačni 
razred (pogodba o zaposlitvi z dne 23. 10. 2017, št. EKN10402/31174/879/2017). 
 
Javni uslužbenki izplačan dodatek za mentorstvo: 
 

                                                                 
19 Podatki iz predloženih izpisov Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
20 Podatki sporočeni obračunu plač – Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
21 Podatki iz plačilnih list javnih uslužbencev. 

Mesec  
Opravljene 
ure 
mentorstva 

Specializant 
Pripravnik 

Akt o 
imenovanju 
za: 
glavnega 
mentorja - 
GM 
neposredn
ega 
mentorja – 
NM  
mentorja 
pripravniku 
– MP 

Čas 
mentorstva 
od-do19 

Poročilo 
mentorja -  
število 
opravljenih 
ur 
število ur20 

Plačilo 
mentorstva   

(bruto) v 
eur21 

Skupaj 
izplačano  
(bruto) v 

eur 

Januar  █ GM – 
odločba št. 
1101-
557/2013/6 
in sklep št. 
1101-73/10 
z dne 11. 
7. 2013, 
razpored 
kroženj z 
dne 10. 11. 
2015 

  61,28 296,8 eur 

█ GM – 
odločba št. 
1101-
1111/2012/
7 in sklep 
št. 1101-
1111/2012/
10 z dne 7. 
3. 2013,  
razpored 
kroženj po 
ustanovah 
z dne 9. 5. 
2014 

  61,28 

█ GM – 
odločba št. 
1101-
1111/2012/
7 in sklep 
št. 1101-
1035/2012/
10 z dne 7. 
3. 2013,  
razpored 
kroženj po 
ustanovah 
z dne 14. 
12. 2015 

  61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ Razpored 
kroženj po 
ustanovah  
z dne 24. 

3. 1. do 20. 1. 
in 30. 1. 2017 

30 ur 112,96 
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10. 2016,  
razpored 
kroženj po 
ustanovah 
z dne 1. 
11. 2016 

Februar  
 
 

█ GM   61,28 296,8 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ Razpored 
kroženj po 
ustanovah  
z dne 24. 
10. 2016 

1. 2. do 3. 2. 
in 13. 2. do 
28. 2. 2017 

30 ur 112,26 

Marec 
 

█ GM    61,28 296,08 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ Razpored 
kroženj po 
ustanovah  
z dne 24. 
10. 2016 

1. 3. do 10.3. 
in od 15. 3. do 
23. 3. 2017 

30 ur 112,96 

April 
 

█ GM    61,28 296,08 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ Razpored 
kroženj po 
ustanovah  
z dne 24. 
10. 2016 

3. 4. - 5. 4. in 
od 10. 4. - 25. 
4. 2017 

30 ur 112,96 

Maj  █ GM    61,28 296,08 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ Razpored 
kroženj po 
ustanovah  
z dne 24. 
10. 2016 

8. 5., 22. 5. do 
31. 5. 2018 

30 ur 112,96 

Junij  █ GM    61,28 269,08 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ Razpored 
kroženj po 
ustanovah  
z dne 24. 
10. 2016 

1. 6. do 16. 6. 
in  27. 6. -  29. 
6. 2017 

30 ur 112,96 

Julij █ GM    61,28 269,08 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ Razpored 
kroženj po 
ustanovah  
z dne 24. 
10. 2016 

3. 7. do 14. 7. 
2017 

30 ur 112,96 

Avgust █ GM    61,28 296,08 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ Pogodba o 
izvajanju 
delovne 
prakse  z 
dne 8. 8. 
2017, od 
14. 8. - 20. 
8. in 28. 8. 
do 1. 9. 
2017 

16. 8. -31. 8.  15 ur 112,24 

█ NM -  sklep 
direktorja 
SB Slovenj 
Gradec z 
dne 21. 12. 
2016, št. 
SD83/I/201

7. 8. -18. 8. 
2017 

15 ur  
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Ugotovljene nepravilnosti: 
 

- za javno uslužbenko - kot glavno mentorico, ni predloženo poročilo o delu s specializantom 
(mesec/dan/število ur porabljenih za delo s specializantom), 

- javni uslužbenki je mesečno obračunano in izplačano glavno mentorstvo v pavšalni višini 61,28 
eur bruto, ne glede na to, ali so specializanti sploh bili oziroma bili v tem mesecu v SB Slovenj 
Gradec (mentorstvo za zdravnika specializanta █., za mesece januar - avgust 2017, čeprav iz 
predložene evidence – Administracija registracije prisotnosti, izhaja, da je bil v SB Slovenj Gradec 
prisoten v mesecu septembru, oktobru, novembru in decembru),  

- v 36. členu KPJS ni pravne podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo (C030) v avgustu 2017 za 
15 ur mentorstva v višini 112, 24 eur, za █, študentko medicine – volunterko, s katero je bila 
sklenjena Pogodba o izvajanju delovne prakse  z dne 8. 8. 2017, od 14. 8. -20. 8. in 28. 8. do 1. 9. 
2017, saj le-ta taksativno določa krog oseb, za katerih uvajanje mentorjem pripada dodatek 
(uvajanje pripravnikov, specializantov in delavcev na usposabljanju, ne pa za praktično 
izobraževanje dijakov in študentov).  

Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja direktorju SB Slovenj Gradec: 

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo v skladu s 
36. členom KPJS (plačilo dodatka za mentorstvo se naj mentorjem obračuna in izplača le na 
podlagi dejansko opravljenih mentorskih ur), 

6 

September   █ GM  4. 9. do 22. 9. 
2017 

 61,28 296,08 eur 

█ GM   61,28 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ NM -  sklep 
direktorja 
SB Slovenj 
Gradec z 
dne 21. 12. 
2016, št. 
SD83/I/201
6 

1. 9. – 21. 9. 
2017 

30 ur 112,96 

Oktober █ GM   61,28 320,39 eur 

█ GM   61,28 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ NM -  sklep 
direktorja 
SB Slovenj 
Gradec z 
dne 21. 12. 
2016, št. 
SD83/I/201
6 

2. 10. do 29. 
10. 2017 

30 ur 136,55 

November  █ GM   61,28 320,39 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

 
Opravljene 
ure 
mentorstva  

█ NM -  sklep 
direktorja 
SB Slovenj 
Gradec z 
dne 21. 12. 
2016, št. 
SD83/I/201
6  

2. 11. – 27. 
11. 2017 

30 ur 136,55 

December █ GM    61,28 320,39 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ NM -  sklep 
direktorja 
SB Slovenj 
Gradec z 
dne 21. 12. 
2016, št. 
SD83/I/201
6 

1. 12. -20. 12. 
2017 

30 ur 136,55 
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- da takoj preneha izplačevati dodatek za mentorstvo za usposabljanje študentov kot dodatek za 
mentorstvo iz 36. člena KPJS in uredi način izplačila (ne sme biti izplačan kot dodatek za 
mentorstvo iz 36. člena KPJS). 

 
2. 2. █. - ugotovitve in ukrepi inšpektorice 

Javni uslužbenec █., je v letu 2017, do 30. 9. 2017, opravljal delo na delovnem mestu E018014 
zdravnik specialist V/VI PPD 1 – v.d. predstojnika oddelka za splošno in abdominalno kirurgijo, z 
uvrstitvijo v 57. plačni razred (pogodba o zaposlitvi z dne 31. 1. 2012, št. 05-31204-27/2011) in od 1. 
10 2017 na delovnem mestu E018023 višji zdravnik specialist PPD1, z uvrstitvijo v 57. plačni razred 
(pogodba o zaposlitvi z dne 21. 10. 2017, št. EKN10402/31024/825/2017). 
 
Javnemu uslužbencu izplačani dodatek za mentorstvo: 
 

                                                                 
22 Podatki iz predloženih izpisov Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
23 Podatki sporočeni obračunu plač – Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
24 Podatki iz plačilnih list javnih uslužbencev. 

Mesec  
Opravljene 
ure 
mentorstva 

Specializant 
Pripravnik 

Akt o 
imenovanju 
za: 
glavnega 
mentorja - GM 
neposrednega 
mentorja – 
NM  
mentorja 
pripravniku – 
MP 

Čas 
mentorstva 
od-do22 

Poročilo 
mentorja -  
število 
opravljenih 
ur 
število ur23 

Plačilo 
mentorstva   

(bruto) v 
eur24 

Skupaj 
izplačano  
(bruto) v 

eur 

Januar  

 

█ GM -  odločba 
št. 1101-
321/2011/5 in 
sklep št. 
1101-
321/2011/6 z 
dne 31. 3. 
2011, 
razpored 
kroženj z dne 
27. 7. 2016 

  61,28 252,12 eur 

█ GM – odločba 
št. 1101-
1281/2011/5 
in sklep št. 
1101-
1281/2011/6 z 
dne 11. 7. 
2011, 
razpored 
kroženj po 
ustanovah z 
dne 29. 10. 
2015 

  61,28 

█ GM – odločba 
št. 1101-
557/2013/6 in 
sklep št. 
1101-
557/2013/7 z 
dne 11. 7. 
2013, 
sprememba 
razporeda 
kroženja z  
dne 13. 9. 
2017 

  61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ Program 
kroženja – 
sekundariat 
(pripravništvo) 

3. 1. – 9. 1. in 
12. 1. – 17. 1. 
2017 

15 ur 68,28 

Februar █ GM    61,28 274,87 eur 
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25 Specialistični izpit opravil dne 29. 3. 2017. 

 █ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ Odločba št. 
1100-
313/2016-2 z 
dne 7. 10. 
2016, 
Program 
kroženja – 
sekundariat 
(pripravništvo) 

20. 2. – 28. 2. 
2017 

20 ur 152,31 

 
Marec 

█25, dr. med. GM   61,28 274,87 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ Program 
kroženja – 
sekundariat 
(pripravništvo) 

1. 3. – 9. 3. in 
13. 3. – 14. 3. 
2017 

15 ur  
91,03 

█ Odločba št. 
1100-
313/2016-2 z 
dne 7. 10. 
2016, 
Program 
kroženja – 
sekundariat 
(pripravništvo) 

1. 3. - 3. 3. in 
14. 3. – 21. 3. 
2017 

5 ur 

April █ GM    61,28 320,39 eur 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ NM    3. 4. - 4.4., 
10. 4. - 19. 4., 
24. 4. -28. 4. 
2017 

30 ur 197,83 

Maj 

 

█ GM    61,28 190,84 eur 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ NM  3. 5. – 6. 5., 
16. 5. - 24. 5. 
2017 

15 ur 68,28 

Junij 

 

█ GM    61,28 259,11 eur 

█ GM   61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ NM  8. 6. – 23. 6. 
in 29. 6. 2017 

30 ur 136,55 

Julij 
 

█ GM    61,28 259,11 eur 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ MS – program 
kroženja  

3. 7. – 11. 7. , 
24. 7. - 31. 7. 
2017 

30 ur 136,55 

Avgust 
  
 

█ GM    61,28 259,11 eur 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ NM -  sklep 
direktorja SB 
Slovenj 
Gradec z dne 
21. 12. 2016, 
št. 
SD83/I/2016 

14. 8. – 26. 8. 
2017 

30 ur 136,55 

September   
 

█ GM    61,28 259,11 eur 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ NM  4. 9. - 26. 9. 
2017 

30 ur 136,55 

Oktober █ GM    61,28 259,11 eur 

█ GM   61,28 
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Ugotovitve inšpektorice: 
 
Inšpektorica ugotavlja, da iz predložene mesečne evidence opravljenih ur v letu 2017, poimenovani 
Mentorstva – neposredni mentorji za oddelek OSAK, na kateri je zapisan datum 3. 8. 2018, ni razvidno 
ali je bila evidenca opravljenih ur vodena sproti ali za nazaj.  
 
 
Ugotovljene nepravilnosti: 
 

- za javnega uslužbenca - kot glavnega mentorja, ni predloženo poročilo o delu s specializantom 
(mesec/dan/število ur porabljenih za delo s specializantom), 

- javnemu uslužbencu je mesečno obračunano in izplačano glavno mentorstvo v pavšalni višini 
61,28 eur bruto, za vsakega specializanta, 

- javnemu uslužbencu je bilo za mesec marec obračunanih in izplačanih 5 ur mentorstva za █, 
pripravnico, čeprav je iz Evidence opravljenih mentorskih ur za mesec marec 2017 z dne 3. 8. 
2018 razvidno, da je opravil 15 ur mentorstva,  

- javnemu uslužbencu je bilo za █, specializanta: za mesec april obračunanih in izplačanih 30 ur 
mentorstva, iz Evidence opravljenih mentorskih ur za mesec april 2017 z dne 3. 8. 2018 pa je 
razvidno, da je opravil 26 ur mentorstva, za mesec maj je bilo obračunanih in izplačanih 15 ur, iz 
Evidence opravljenih mentorskih ur za mesec maj 2017 z dne 3. 8. 2018 pa je razvidno, da je 
opravil 30 ur mentorstva, za mesec junij 2017 je bilo obračunanih in izplačanih 30 ur mentorstva, 
iz Evidence opravljenih mentorskih ur za mesec junij 2017 z dne 3. 8. 2018 pa je razvidno, da je 
opravil 20 ur mentorstva, za mesec julij 2017 je bilo obračunanih in izplačanih 30 ur mentorstva, iz 
Evidence opravljenih mentorskih ur za mesec julij 2017 z dne 3. 8. 2018 pa je razvidno, da je 
opravil 24 ur mentorstva. 

 
Direktor SB Slovenj Gradec v pripombah na osnutek zapisnika z dne 25. 10. 2018 navaja, da je bilo 
javnemu uslužbencu █., za mesec marec pravilno obračunanih in izplačanih  5 ur mentorstva za 
pripravnico █., ki je krožila na oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo od 6. do 10. marca 2017 in 
15 ur mentorstva za specializanta █., ki je krožil na oddelku za abdominalno in splošno kirurgijo od 1. 
3 do 30. 9. 2017, skupaj 20 ur mentorstva. Javnemu uslužbencu je bilo za mesec maj obračunanih in 
izplačanih 15 ur mentorstva za specializanta █., iz Evidence opravljenih mentorskih ur za mesec maj 
pa je razvidno, da bi dodatek moral biti izplačan za 30 ur mentorstva, ker je razvidno tudi iz predložene 
evidence prisotnosti na delu za specializanta in mentorja. 
 
Inšpektorica ugotavlja, da je direktor v pojasnilu zapisal, da je pripravnica █. krožila na oddelku za 
splošno in abdominalno kirurgijo od 6. do 10. marca 2017, čeprav je v predloženi evidenci Mentorstva 
– neposredni mentorji za mesec marec 2017, oddelka OSAK z dne 3. 8. 2018, zapisano, da je javni 
uslužbenec s pripravnico █., opravil 15 ur mentorstva in sicer po 2 uri na dan 1. 3., 2. 3., 3. 3., 14., 3. 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ NM -  sklep 
direktorja SB 
Slovenj 
Gradec z dne 
21. 12. 2016, 
št. 
SD83/I/2016 

9. 10. – 26. 
10. 2017 
 

20 ur 136,55 

█ NM  2. 10. – 6. 10. 
2017 

10 ur 

November █ GM    61,28 259,11 eur 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ NM  6. 11. -10. 
11., 14. 11. -
20. 11. 2017 

15 ur 136,55 

█ NM  7. 11. – 15. 
11. 2017 

15 ur 

December  

 

█ GM    61,28 259,11 eur 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ MP - Program 
kroženja  

6. 12. -19. 12. 
2017 

15 ur 136,55 

█ NM  1. 12. – 22. 
12. 2017 

15 ur 
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16. 3. , 17. 3. in 20. 3. ter 1 uro dne 21. 3. 2017, kar je skupaj 15 ur. Glede na to, da so v evidencah 
(Mentorstva – neposredni mentorji za mesec marec 2017, oddelka OSAK z dne 3. 8. 2018, evidenca 
Opravljene ure mentorstva za mesec marec 2017, za Obračun plač) in pojasnilu direktorja SB Slovenj 
Gradec z dne 25. 10. 2018 zapisani različni podatki o dnevih in urah opravljenega mentorstva v 
mesecu marcu, inšpektorica direktorju SB Slovenj Gradec priporoča da naj poskrbi, da bodo mentorji 
natančneje evidentirali opravljene mentorske ure. 
 
Inšpektorica ugotavlja, da je bilo javnemu uslužbencu za mesec maj obračunanih in izplačanih 15 ur 
mentorstva za specializanta █., da je iz Evidence opravljenih mentorskih ur za mesec maj, za obračun 
plač, razvidno, da je opravil 30 ur mentorstva,  in da je v evidenci Mentorstva – neposredni mentorji za 
mesec maj 2017, oddelka OSAK z dne 3. 8. 2018, zapisano, da je s specializantom █., opravil 22 
mentorskih ur in sicer po 2 uri dne 3. 5., 4. 5., 5. 5., 6. 5., 16. 5., 17. 5., 18. 5., 19. 5., 22. 5., 23. 5. in 
24. 5. 2017. Inšpektorica pojasnjuje, da je iz predložene evidence prisotnosti na delu █, dr. med., in 
evidence prisotnosti na delu za specializanta █., razvidno kdaj sta bila v mesecu maju prisotna na 
delu, ni pa razvidno v katerih dneh in koliko mentorskih ur je javni uslužbenec opravil. Glede na to, da 
so v evidencah (Mentorstva – neposredni mentorji za mesec maj 2017, oddelka OSAK z dne 3. 8. 
2018, evidenca Opravljene ure mentorstva za mesec maj 2017, za Obračun plač) zapisani različni 
podatki o dnevih in urah opravljenega mentorstva v mesecu maju, inšpektorica direktorju SB Slovenj 
Gradec priporoča da naj poskrbi, da bodo mentorji natančneje evidentirali opravljene mentorske ure. 

Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja direktorju SB Slovenj Gradec: 

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo v skladu s 
36. členom KPJS (plačilo dodatka za mentorstvo se naj mentorjem obračuna in izplača le na 
podlagi dejansko opravljenih mentorskih ur), 

- da naj preveri pravilnost obračuna in izplačila dodatka za mentorstvo javnemu uslužbencu █., za 
pripravnico █za mesec marec 2017 in ustrezno ukrepa v skladu s 3.a členom ZSPJS (v skladu z 
ugotovitvami inšpektorice),  

- da naj preveri pravilnost obračuna in izplačila dodatka za mentorstvo javnemu uslužbencu █., za 
specializanta █za mesece april, maj, junij in julij 2017 in ustrezno ukrepa v skladu s 3.a členom 
ZSPJS (v skladu z ugotovitvami inšpektorice). 

 

2. 3. █- ugotovitve in ukrepi inšpektorice 

Javni uslužbenec █., je v letu 2017, do 30. 9. 2017, opravljal delo s krajšim delovnim časom 32 ur na 
teden, na delovnem mestu E018014 zdravnik specialist V/VI PPD 1 – v.d. predstojnika oddelka za 
urologijo, z uvrstitvijo v 57 plačni razred (pogodba o zaposlitvi z dne 9. 9. 2016, št. 
EKN10402/31641/407/2016) in od 1. 10 2017 delo s krajšim delovnim časom 32 ur na teden, na 
delovnem mestu E018023 višji zdravnik specialist PPD1 predstojnik oddelka za urologijo – v.d., z 
uvrstitvijo v 57. plačni razred (pogodba o zaposlitvi z dne 23. 10. 2017, št. 
EKN10402/31641/883/2017). 
 
Javnemu uslužbencu izplačan dodatek za mentorstvo: 
 

                                                                 
26 Podatki iz predloženih izpisov Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
27 Podatki sporočeni obračunu plač – Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
28 Podatki iz plačilnih list javnih uslužbencev. 

Mesec  
Opravljene 
ure 
mentorstva 

Specializant 
Pripravnik 

Akt o 
imenovanju 
za: 
glavnega 
mentorja - GM 
neposrednega 
mentorja – 
NM  
mentorja 
pripravniku – 
MP 

Čas 
mentorstva 
od-do26 

Poročilo 
mentorja -  
število 
opravljenih 
ur 
število ur27 

Plačilo 
mentorstva   

(bruto) v 
eur28 

Skupaj 
izplačano  
(bruto) v 

eur 

Januar █ GM - 
Odločba, št. 
1101-
1001/2012/9 
in sklep št. 

  61,28 259,11 eur 
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1101-
1001/2012/10 
z dne 19. 2. 
2013. 
razpored 
kroženj po 
ustanovah z 
dne 13. 7. 
2016 

█ GM - 
Odločba, št. 
1101-
391/2016/7 in 
sklep št. 
1101-
391/2016-7 z 
dne 13. 6. 
2016, 
razpored 
kroženj po 
ustanovah z 
dne 10. 8. 
2016 

  61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ NM -  sklep 
direktorja SB 
Slovenj 
Gradec z dne 
21. 12. 2016, 
št. 
SD83/I/2016 

12.1. – 10. 1. , 
18. 1. – 25. 1. 
2017 

30 ur 136,55 

Februar  █ GM    61,28 259,11 eur 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ NM  2. 2. -15. 2. , 
27. 2. - 28. 2. 
2017 

30 ur 136,55 

Marec █ GM    61,28 259,11 eur 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ NM -  sklep 
direktorja SB 
Slovenj 
Gradec z dne 
21. 12. 2016, 
št. 
SD83/I/2016 

1. 3. - 8. 3., 
16.3. – 30. 3. 
2017 

30 ur 136,55 

April █ GM   61,28 259,11 eur 

█ GM   61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva  

█ NM  3. 4. -10. 4. , 
20. 4. -26. 4. 
2017 

30 ur 136,55 

Maj 
 

█ GM    61,28 259,11 eur 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva  

█ NM  18. 5. -19. 5., 
31. 5. 2017 

30 ur 136,55 

Junij 
 

█ GM    61,28 259,11 eur 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva  

█ NM  18. 5. -19. 5., 
31. 5. 2017 

30 ur 136,55 

Julij █ GM   61,28 197,83 eur 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ NM  3. 7. -12. 7. 
2017 

30 ur 136,55 

Avgust █ GM    61,28 197,83 eur 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ NM  7. 8. – 9. 8., 
16. 8. -. 31. 8. 
2017 

30 ur 136,55 

September █ GM   61,28 197,83 eur 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ NM  1. 9. – 6. 9., 
13. 9. – 19. 9. 
, 27. 9. - 29. 
9. 2017 

30 ur 136,55 

Oktober █ GM    61,28 197,83 eur 

Opravljene █ NM  2. 11. – 4. 11., 30 ur 136,55 
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Ugotovitve inšpektorice: 
 
Inšpektorica ugotavlja, da iz predložene mesečne evidence opravljenih ur v letu 2017, poimenovane 
Poročilo evidence mentorstva za █., na kateri je zapisan datum z dne 1. 8. 2018, ni razvidno ali je bila 
evidenca opravljenih ur vodena sproti ali za nazaj.  
V Poročilu evidence mentorstva z dne 1. 8. 2018 za █, so za posamezni mesec zapisani dnevi 
mentorstva specializantoma █. in █., ne pa tudi število opravljenih ur mentorstva za posamezni dan.  

Inšpektorica direktorju SB Slovenj Gradec priporoča da naj poskrbi, da bodo mentorji sproti in 
natančno evidentirali opravljene mentorske ure.  
 
Ugotovljene nepravilnosti: 
 

- za javnega uslužbenca - kot glavnega mentorja, ni predloženo poročilo o delu s specializantom 
(mesec/dan/število ur porabljenih za delo s specializantom), 

- javnemu uslužbencu je mesečno obračunano in izplačano glavno mentorstvo v pavšalni višini 
61,28 eur bruto, za vsakega specializanta.  

Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja direktorju SB Slovenj Gradec: 

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo v skladu s 
36. členom KPJS (plačilo dodatka za mentorstvo se naj mentorjem obračuna in izplača le na 
podlagi dejansko opravljenih mentorskih ur).  

 
 

2. 4. █. - ugotovitve in ukrepi inšpektorice 

Javna uslužbenka █, je v letu 2017, do 30. 9. 2017, opravljala delo na delovnem mestu E018014 
zdravnik specialist V/VI PPD 1 – v.d. predstojnika oddelka za splošno in abdominalno kirurgijo, z 
uvrstitvijo v 52. plačni razred (pogodba o zaposlitvi z dne 28. 6. 2016, št. EKN10402/31174/302/2016 
in aneks k pogodbi z dne 21. 6. 2017, št. EKN10402/31174/260a/2017),  od 1. 10. 2017 delo na 
delovnem mestu E018025 višji zdravnik specialist PPD3, z uvrstitvijo v  57. plačni razred (pogodba o 
zaposlitvi z dne 20. 10. 2017, št. EKN10402/31259/818/2017) in od 1. 10. 2017 delo na delovnem 
mestu E018025 višji zdravnik specialist PPD3 – namestnik v. v. predstojnika Oddelka za interno 
medicino kot vršilec dolžnosti, z uvrstitvijo v  57. plačni razred (pogodba o zaposlitvi z dne 23. 10. 
2017, št. EKN10402/31259/878/2017). 
  
Javni uslužbenki izplačan dodatek za mentorstvo: 
 

                                                                 
29 Podatki iz predloženih izpisov Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
30 Podatki sporočeni obračunu plač – Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
31 Podatki iz plačilnih list javnih uslužbencev. 

ure 
mentorstva 

11. 11. -18. 
11. , 16. 11. – 
30. 11. 2017 

November █ GM    61,28 197,83 eur 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ NM  1. 12. – 6. 12., 
13. 12. – 20. 
12. 2017 

30 ur 136,55 

December █ GM   61,28 197,83 eur 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ NM   30 ur 136,55 

Mesec  
Opravljene 
ure 
mentorstva 

Specializant 
Pripravnik 

Akt o 
imenovanju 
za: 
glavnega 
mentorja - GM 
neposrednega 
mentorja – 
NM  
mentorja 

Čas 
mentorstva 
od-do29 

Poročilo 
mentorja -  
število 
opravljenih 
ur 
število ur30 

Plačilo 
mentorstva   

(bruto) v 
eur31 

Skupaj 
izplačano  
(bruto) v 

eur 
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Ugotovljene nepravilnosti: 
 

- za javno uslužbenko - kot glavno mentorico, ni predloženo poročilo o delu s specializantom 
(mesec/dan/število ur porabljenih za delo s specializantom), 

- javni uslužbenki je mesečno obračunano in izplačano glavno mentorstvo v pavšalni višini 61,28 
eur bruto, za vsakega specializanta.  

Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja direktorju SB Slovenj Gradec: 

pripravniku – 
MP 

Januar █ GM – sklep 
zdravniške 
zbornice, št. 
1101-
766/2015-7 z 
dne 1. 2. 2016 

  61,28 183,84 eur 

█ GM – sklep 
zdravniške 
zbornice, št. 
1101-
715/2015-4 z 
dne 1. 2. 2016 

  61,28 

█ GM – sklep 
zdravniške 
zbornice, št. 
1101-
795/2015-4 z 
dne 11. 2. 
2016 

  61,28 

Februar  █ GM    61,28 183,84 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

Marec █ GM    61,28 183,84 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

April  █ GM    61,28 183,84 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

Maj █ GM    61,28 183,84 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

Junij █ GM    61,28 183,84 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

Julij  █ GM – sklep 
zdravniške 
zbornice, št. 
1101-
766/2015-7 z 
dne 1. 2. 2016 

  61,28 183,84 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

Avgust  █ GM    61,28 183,84 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

September  █ GM    61,28 183,84 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

Oktober █ GM    61,28 183,84 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

November █ GM    61,28 183,84 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

December █ GM    61,28 183,84 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 
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- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo v skladu s 
36. členom KPJS (plačilo dodatka za mentorstvo naj se mentorjem obračuna in izplača le na 
podlagi dejansko opravljenih mentorskih ur oziroma). 
 

 

2. 5. █. - ugotovitve in ukrepi inšpektorice 

Javni uslužbenec █, je v letu 2017, od 20. 6. 2016 do 19. 6. 2017, opravljal delo na delovnem mestu 
E018014 zdravnik specialist V/VI PPD 1 – namestnik v.d. predstojnika oddelka za interno medicino, z 
uvrstitvijo v 57. plačni razred (pogodba o zaposlitvi z dne 28. 6. 2016, št. EKN10402/31681/299/2016), 
od 20. 6. 2017 delo na delovnem mestu E018014 zdravnik specialist V/VI PPD 1, z uvrstitvijo v 57. 
plačni razred (pogodba o zaposlitvi z dne 28. 6. 2016, št. EKN10402/31681/253/2017)  in od 1. 10. 
2017 delo na delovnem mestu višji zdravnik specialist PPD1, šifra delovnega mesta E018023, z 
uvrstitvijo v 57. plačni razred (pogodba o zaposlitvi z dne 20. 10. 2017, št. 
EKN10402/31681/806/2017). 
  

Javnemu uslužbencu izplačan dodatek za mentorstvo: 
 

                                                                 
32 Podatki iz predloženih izpisov Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
33 Podatki sporočeni obračunu plač – Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
34 Podatki iz plačilnih list javnih uslužbencev. 

Mesec  
Opravljene 
ure 
mentorstva 

Specializant 
Pripravnik 

Akt o 
imenovanju 
za: 
glavnega 
mentorja - GM 
neposrednega 
mentorja – 
NM  
mentorja 
pripravniku – 
MP 

Čas 
mentorstva 
od-do32 

Poročilo 
mentorja -  
število 
opravljenih 
ur 
število ur33 

Plačilo 
mentorstva   

(bruto) v 
eur34 

Skupaj 
izplačano  
(bruto) v 

eur 

Januar  █ GM – sklep 
zdravniške 
zbornice, št. 
1101-
688/2014/7 z 
dne 23. 12. 
2014 

  61,28 183,84 eur 

█ GM – sklep 
zdravniške 
zbornice, št. 
1101-
205/2015/4 z 
dne 24. 6. 
2015 

  61,28 

█ GM -  sklep 
zdravniške 
zbornice, št. 
1101-
460/2014/4 z 
dne 30. 6. 
2016 

  61,28 

Februar  █ GM    61,28 183,84 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

Marec █ GM    61,28 183,84 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

April  █ GM    61,28 183,84 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

Maj   █ GM    61,28 183,84 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

Junij  █ GM    61,28 183,84 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

Julij  █ GM    61,28 183,84 eur 
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Ugotovljene nepravilnosti: 
 

- za javnega uslužbenca - kot glavnega mentorja, ni predloženo poročilo o delu s specializantom 
(mesec/dan/število ur porabljenih za delo s specializantom), 

- javnemu uslužbencu je mesečno obračunano in izplačano glavno mentorstvo v pavšalni višini 
61,28 eur bruto, za vsakega specializanta.  

Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja direktorju SB Slovenj Gradec: 

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo v skladu s 
36. členom KPJS (plačilo dodatka za mentorstvo naj se mentorjem obračuna in izplača le na 
podlagi dejansko opravljenih mentorskih ur). 

 
 
 2. 6. █  - ugotovitve in ukrepi inšpektorice 

Javni uslužbenec █, je v letu 2017, do 27. 2. 2017 opravljal delo na delovnem mestu E018014 
zdravnik specialist V/VI PPD 1, s krajšim delovnim časom – 8 ur na teden, z uvrstitvijo v 57. plačni 
razred (pogodba o zaposlitvi z dne 21. 3. 2016, št. EKN10402/31529/197/2016), od 28. 2. 2017 delo 
na delovnem mestu E018014 zdravnik specialist V/VI PPD 1 – s krajšim delovnim časom – 32 ur na 
teden, z uvrstitvijo v 57. plačni razred (pogodba o zaposlitvi z dne 21. 12. 2016, št. 
EKN10402/31529/35/2017), od 1. 10. 2017 delo na delovnem mestu E018023 višji zdravnik specialist 
PPD1 - s krajšim delovnim časom – 32 ur na teden, z uvrstitvijo v 57. plačni razred (pogodba o 
zaposlitvi z dne 20. 10. 2017, št. EKN10402/31529/793/2017). 
 

Javnemu uslužbencu izplačan dodatek za mentorstvo: 
 

                                                                 
35 Podatki iz predloženih izpisov Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
36 Podatki sporočeni obračunu plač – Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
37 Podatki iz plačilnih list javnih uslužbencev. 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

Avgust  █ GM    61,28 183,84 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

September  █ GM    61,28 183,84 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

Oktober  █ GM    61,28 183,84 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

November  █ GM    61,28 183,84 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

December  █ GM    61,28 183,84 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

Mesec  
Opravljene 
ure 
mentorstva 

Specializant 
Pripravnik 

Akt o 
imenovanju za: 
glavnega 
mentorja - GM 
neposrednega 
mentorja – NM  
mentorja 
pripravniku – 
MP 

Čas 
mentorstva 
od-do35 

Poročilo 
mentorja -  
število 
opravljenih 
ur 
število ur36 

Plačilo 
mentorstva   

(bruto) v 
eur37 

Skupaj 
izplačano  
(bruto) v 

eur 

Januar / / / / / / 

Februar  █ GM – sklep 
zdravniške 
zbornice, št. 
1101-
190/2011/3 z 
dne 14. 3. 2011 

  61,28 183,84 eur 
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█ GM – odločba 
o specializaciji 
iz ginekologije 
in porodništva, 
št. 1101-
1139/2012/7 in 
sklep št. 
5772013/6 z 
dne 20. 2. 2013 
in razpored 
kroženja po 
ustanovah z 
dne 23. 11. 
2015 

  61,28 

█ GM – sklep 
zdravniške 
zbornice, št. 
1101-
451/2013/6 z 
dne 18. 6. 2013 

  61,28 

Marec  █ GM    61,28 320,39 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ MS - Razpored 
kroženja z dne 
19. 1. 2017 

9., 14., 15., 
16., 21., 22., 
23., 28., 29. in 
30. 3. 2017 

30 ur 136,55 

April  █ GM    61,28 274,87 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ MS  4. 4. - 6. 4., 
11. 4. -13. 4., 
18. 4. -25. 4. 
2017 

20 ur 91,03 

Maj  █ GM    61,28 274,87 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ MP - Program 
kroženja  

9. 5. – 11. 5., 
16. 5. -19. 5. 
2017 

14 ur 91,03 

Junij  █    61,28 183,84 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

Julij  █ GM  
 

  61,28 183,84 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

Avgust  █ GM  
 

  61,28 183,84 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

September  █ GM  
 

  61,28 183,84 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

Oktober  █ GM    61,28 238,46 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ MS - Razpored 
kroženja z dne 
19. 1. 2017 

17. 10. - 18. 
10., 24. 10. – 
27. 10. 2017 

12 ur 54,62 

November  █ GM    61,28 183,84 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

December  █ GM    61,28 183,84 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 
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Ugotovitve inšpektorice: 
 
Inšpektorica ugotavlja, da iz predložene mesečne evidence opravljenih ur v letu 2017, poimenovane 
Mentorstva 2017, Oddelek za ginekologijo in porodništvo, z dne 1. 8. 2018, ni razvidno ali je bila 
evidenca opravljenih ur vodena sproti ali za nazaj.  
 
Ugotovljene nepravilnosti: 
 

- za javnega uslužbenca - kot glavnega mentorja, ni predloženo poročilo o delu s specializantom 
(mesec/dan/število ur porabljenih za delo s specializantom), 

- javnemu uslužbencu je mesečno obračunano in izplačano glavno mentorstvo v pavšalni višini 
61,28 eur bruto, za vsakega specializanta, 

- javnemu uslužbencu je bilo za mesec marec obračunanih in izplačanih 30 ur mentorstva za 
specializantko █., čeprav je iz Evidence opravljenih mentorskih ur za mesec marec 2017, 
poimenovani Mentorstva 2017, Oddelek za ginekologijo in porodništvo, z dne 1. 8. 2018, razvidno, 
da je opravil 20 ur mentorstva. 

 
Direktor SB Slovenj Gradec v pripombah na osnutek zapisnika z dne 25. 10. 2018 navaja, da je bilo 
javnemu uslužbencu █., za mesec marec pravilno obračunanih in izplačanih 30 ur mentorstva za 
specializantko █., in da je iz predložene Evidence prisotnosti na delu █., ter mesečnega raporta za 
specializantko █., razvidno, da sta bila oba prisotna na delu 15 delovnih dni. 
 
Inšpektorica pojasnjuje, da je iz predložene Evidence prisotnosti na delu █., in mesečnega raporta za 
specializantko █., razvidno kdaj sta bila prisotna na delu v mesecu marcu, ni pa razvidno v katerih 
dneh in koliko mentorskih ur je javni uslužbenec opravil. Nadalje inšpektorica ugotavlja, da so v 
predloženi Evidenci opravljenih mentorskih ur za mesec marec 2017, poimenovani Mentorstva 2017, 
Oddelek za ginekologijo in porodništvo, z dne 1. 8. 2018, za mesec marec zapisani dnevi v katerih je 
javni uslužbenec s specializantko █., opravil 20 ur mentorstva in sicer po 2 uri na dan 9., 14., 15., 16., 
21., 22., 23., 28., 29. in 30. 3. 2017. Glede na to, da je v evidencah (Evidenca opravljenih mentorskih 
ur za mesec marec 2017, poimenovani Mentorstva 2017, Oddelek za ginekologijo in porodništvo, z 
dne 1. 8. 2018, evidenca Opravljene ure mentorstva za mesec marec 2017, za Obračun plač) 
zapisano različno število  opravljenih mentorskih ur v mesecu marcu, inšpektorica direktorju SB 
Slovenj Gradec priporoča da naj poskrbi, da bodo mentorji natančneje evidentirali opravljene 
mentorske ure. 

Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja direktorju SB Slovenj Gradec: 

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo v skladu s 
36. členom KPJS (plačilo dodatka za mentorstvo naj se mentorjem obračuna in izplača le na 
podlagi dejansko opravljenih mentorskih ur),  

- da naj preveri pravilnost obračuna in izplačila dodatka za mentorstvo javnemu uslužbencu █., za 
specializantko █., za mesec marec 2017 in ustrezno ukrepa v skladu s 3.a členom ZSPJS (v 
skladu z ugotovitvami inšpektorice).  
 
 

2. 7. █. - ugotovitve in ukrepi inšpektorice 

Javni uslužbenec █., je v letu 2017, od 20. 6. 2016 do 19. 6. 2017, opravljal delo na delovnem mestu 
E018014 zdravnik specialist V/VI PPD 1 – v.d. predstojnika oddelka za radiologijo, z uvrstitvijo v 52. 
plačni razred (pogodba o zaposlitvi z dne 28. 6. 2016, št. EKN10402/31216/300/2016), od 20. 6. 2017 
delo na delovnem mestu E018014 zdravnik specialist V/VI PPD 1 – predstojnik oddelka za radiologijo, 
z uvrstitvijo v 52. plačni razred (aneks k pogodbi o zaposlitvi z dne 22. 6. 2017, št. 
EKN10402/31216/276a/2017), od 1. 10. 2017 delo na delovnem mestu višji zdravnik specialist PPD1, 
šifra delovnega mesta E018023, z uvrstitvijo v 57. plačni razred (pogodba o zaposlitvi z dne 10. 10. 
2017, št. EKN10402/31216/850/2017) in  od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017 delo na delovnem mestu višji 
zdravnik specialist PPD1 – predstojnik oddelka za radiologijo kot v.d., šifra delovnega mesta E018023, 
z uvrstitvijo v 57. plačni razred (pogodba o zaposlitvi z dne 23. 10. 2017, št. 
EKN10402/31216/882/2017). 
 

Javnemu uslužbencu izplačan dodatek za mentorstvo: 
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38 Podatki iz predloženih izpisov Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
39 Podatki sporočeni obračunu plač – Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
40 Podatki iz plačilnih list javnih uslužbencev. 

Mesec  
Opravljene 
ure 
mentorstva 

Specializant 
Pripravnik 

Akt o 
imenovanju za: 
glavnega 
mentorja - GM 
neposrednega 
mentorja – NM  
mentorja 
pripravniku – 
MP 

Čas 
mentorstva 
od-do38 

Poročilo 
mentorja -  
število 
opravljenih 
ur 
število ur39 

Plačilo 
mentorstva   

(bruto) v 
eur40 

Skupaj 
izplačano  
(bruto) v 

eur 

Januar  █ GM – sklep 
zdravniške 
zbornice, št. 
1101-
300/2016-4 z 
dne 16. 6. 2016 

  61,28 122,56 eur 

█ GM – sklep 
zdravniške 
zbornice, št. 
1101-
112/2015/9 z 
dne 19. 6. 2015 

  61,28 

Februar  █ GM   61,28 122,56 eur 

█ GM   61,28 

Marec █ GM – sklep 
zdravniške 
zbornice, št. 
1101-
834/2016-6 z 
dne 30. 1. 2017 

  61,28 183,84 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ MS - Odločba, 
št. 1101-
177/2014/5 in 
sklep št. 1101-
239/2014/8 z 
dne 1. 7. 2014, 
razpored 
kroženj po 
ustanovah z 
dne 17. 6. 2017 

11. 4. 2017 4 ure  

█ MS - Odločba, 
št. 1101-
177/2014/5 in 
sklep št. 1101-
177/239/2014/8 
z dne 1. 7. 
2014,  
razpored 
kroženj po 
ustanovah z 
dne 16. 11. 
2016 in 11. 7. 
2017 

26. 4. 2017 2 uri 

April █ GM    61,28 183,40 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

Maj █ GM    61,28 198,80 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ MS   2 uri 14,96 

█ MS   2 uri 

Junij █ GM    61,28 213,77 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ MS  6. 7. - 9. 6. 
2017 

8 ur 29,93 
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Ugotovljene nepravilnosti: 
 

- za javnega uslužbenca - kot glavnega mentorja, ni predloženo poročilo o delu s specializantom 
(mesec/dan/število ur porabljenih za delo s specializantom), 

- javnemu uslužbencu je mesečno obračunano in izplačano glavno mentorstvo v pavšalni višini 
61,28 eur bruto, za vsakega specializanta. 
 
 

Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja direktorju SB Slovenj Gradec: 

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo v skladu s 
36. členom KPJS (plačilo dodatka za mentorstvo naj se mentorjem obračuna in izplača le na 
podlagi dejansko opravljenih mentorskih ur). 
 
 

2. 8. █. - ugotovitve in ukrepi inšpektorice 

Javna uslužbenka █.,  je v letu 2017, od 20. 6. 2016 do 19. 6. 2017, opravljala delo na delovnem 
mestu E018014 zdravnik specialist V/VI PPD 1 – v.d. predstojnika oddelka za ginekologijo in 
porodništvo, z uvrstitvijo v 56. plačni razred (pogodba o zaposlitvi z dne 28. 6. 2016, št. 
EKN10402/31145/304/2016), od 20. 6. 2017 delo na delovnem mestu E018014 zdravnik specialist 
V/VI PPD 1 – predstojnik oddelka za ginekologijo in porodništvo kot v. d., z uvrstitvijo v 56. plačni 
razred (aneks k pogodbi o zaposlitvi z dne 21. 6. 2017, št. EKN10402/31145/264a/2017), od 1. 10. 
2017 delo na delovnem mestu višji zdravnik specialist PPD1, šifra delovnega mesta E018023, z 
uvrstitvijo v 57. plačni razred (pogodba o zaposlitvi z dne 20. 10. 2017, št. 
EKN10402/31145/790/2017) in  od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017 delo na delovnem mestu višji zdravnik 
specialist PPD1 – predstojnik oddelka za ginekologijo in porodništvo kot v.d., šifra delovnega mesta 
E018023, z uvrstitvijo v 57. plačni razred (pogodba o zaposlitvi z dne 23. 10. 2017, št. 
EKN10402/31145/872/2017). 
 

Javni uslužbenki izplačan dodatek za mentorstvo: 
 

                                                                 
41 Podatki iz predloženih izpisov Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
42 Podatki sporočeni obračunu plač – Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
43 Podatki iz plačilnih list javnih uslužbencev. 

Julij   █ GM    61,28 183,84 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

Avgust  █ GM    61,28 183,84 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

September  █ GM    61,28 183,84 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

Oktober █ GM    61,28 183,84 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

November █ GM    61,28 183,84 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

December  █ GM    61,28 183,84 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

Mesec  
Opravljene 
ure 
mentorstva 

Specializant 
Pripravnik 

Akt o 
imenovanju za: 
glavnega 
mentorja - GM 
neposrednega 
mentorja – NM  
mentorja 
pripravniku – 
MP 

Čas 
mentorstva 
od-do41 

Poročilo 
mentorja -  
število 
opravljenih 
ur 
število ur42 

Plačilo 
mentorstva   

(bruto) v 
eur43 

Skupaj 
izplačano  
(bruto) v 

eur 

Januar    █ GM – sklep 
zdravniške 
zbornice, št. 

  61,28 253,86 eur 
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Ugotovitve inšpektorice: 
 
Inšpektorica ugotavlja, da iz predložene mesečne evidence opravljenih ur v letu 2017, poimenovane 
Mentorstva 2017, Oddelek za ginekologijo in porodništvo, z dne 1. 8. 2018, ni razvidno ali je bila 
evidenca opravljenih ur vodena sproti ali za nazaj.  
 
Ugotovljene nepravilnosti: 
 

- za javno uslužbenko - kot glavno mentorico, ni predloženo poročilo o delu s specializantom 
(mesec/dan/število ur porabljenih za delo s specializantom), 

1101-
1172/2011/8 z 
dne 15. 7. 2011 

█ GM – sklep 
zdravniške 
zbornice, št. 
10/0131 z dne 
4. 6 2010  

  61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 
 

█ Razpored 
kroženja – 
sprememba z 
dne 25. 4. 2017 

3. 1. – 27. 1. 
2017 

30 ur 131,3 

Februar  █ GM    61,28 253,86 eur 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 
 

█ MS 1. 2. – 22. 2., 
27. 2. - 28. 2. 
2017 

30 ur 131,3 

Marec  █ GM    61,28 253,86 eur 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 
 

█ MS 1. 3. – 17. 3., 
20. 3. - 24. 3, 
27. 3. – 31. 3. 
2017 

30 ur 131,3 

April  █ GM    61,28 253,86 eur 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 
 

█ MS 3. 4. – 21. 4., 
25. 4. – 26. 4. 
2017 

30 ur 131,3 

Maj  █ GM    61,28 118,19 eur 

Opravljene 
ure 
mentorstva 
 

█ MS 3. 5. – 5. 5. 
2017 

6 ur 56,91 

Junij 
 
 
 
 

█ GM    61,28 105,05 eur 

Opravljene 
ure 
mentorstva 
 

█ MP - Program 
kroženja  - 
pripravništvo  

19. 6. - 23. 6. 
2017 

10 ur 43,77 

Julij  █ GM   61,28 61,82 eur 

Avgust  █ GM    61,82 126,93 eur 

Opravljene 
ure 
mentorstva  

█ NM – zunanji 
specializant 

17. 8. - 25. 8. 
2017 

15 ur 65,11 

September  █ GM    61,28 61,28 eur 

Oktober  █ GM    61,28 197,83 eur 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ MS – razpored 
kroženja – 
sprememba 29. 
9. 2017 

2. 10. – 16. 
10., 23. 10. – 
27. 10. 2017 

30 ur 136,55 

November  █ GM    61,28 61,28 eur 

December  █ GM    61,28 152,31 eur 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ MP - Program 
kroženja  

4. 12. – 15. 
12. 2017 

20 ur 91,03 



 

 27 

- javni uslužbenki je mesečno obračunano in izplačano glavno mentorstvo v pavšalni višini 61,28 
eur bruto, za vsakega specializanta. 

Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja direktorju SB Slovenj Gradec: 

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo v skladu s 
36. členom KPJS (plačilo dodatka za mentorstvo naj se mentorjem obračuna in izplača le na 
podlagi dejansko opravljenih mentorskih ur). 
 

 
2. 9. █. - ugotovitve in ukrepi inšpektorice 

Javni uslužbenec █., je v letu 2017, do 30. 9. 2017 opravljal delo na delovnem mestu E018014 
zdravnik specialist V/VI PPD, z uvrstitvijo v 57. plačni razred (pogodba o zaposlitvi z dne 1. 9. 2008, št. 
05-31138-399/2008), od 1. 10. 2017 opravlja delo na delovnem mestu višji zdravnik specialist PPD1, 
šifra delovnega mesta E018023, z uvrstitvijo v 57. plačni razred (pogodba o zaposlitvi z dne 20. 10. 
2017, št. EKN10402/31138/794/2017). 
 

Javnemu uslužbencu izplačan dodatek za mentorstvo: 
 

                                                                 
44 Podatki iz predloženih izpisov Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
45 Podatki sporočeni obračunu plač – Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
46 Podatki iz plačilnih list javnih uslužbencev. 

Mesec  
Opravljene 
ure 
mentorstva 

Specializant 
Pripravnik 

Akt o 
imenovanju za: 
glavnega 
mentorja - GM 
neposrednega 
mentorja – NM  
mentorja 
pripravniku – 
MP 

Čas 
mentorstva 
od-do44 

Poročilo 
mentorja -  
število 
opravljenih 
ur 
število ur45 

Plačilo 
mentorstva   
(bruto) v 
eur46 

Skupaj 
izplačano  
(bruto) v 
eur 

Januar  █ GM – odločba 
št. 1101-
292/2015/6 in 
sklep št. 1101-
292/2015/9 z 
dne 9. 6. 2015,  
razpored 
kroženj po 
ustanovah z 
dne 5. 3. 2018 

  61,28 161,42 eur 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ NM -  sklep 
direktorja SB 
Slovenj Gradec 
z dne 21. 12. 
2016, št. 
SD83/I/2016 

4. 1. do 27. 1. 
2017 

22 ur 100,14 

Februar  █ GM    61,28 170,52 eur 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ NM  1. 2. – 22. 2. 
in 27. 2. 2017 

24 ur 109,24 

Marec  █ GM    61,28 197,83 eur 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ NM  1. 3 – 29. 3. 
2017 

30 ur 136,55 

April  █ GM    61,28 179,63 eur 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ NM  3. 4. – 28. 4. 
2017 

26 ur 118,35 

Maj  █ GM    61,28 179,63 eur 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ NM  3. 5. - 5. 5., 
15. 5. – 31. 5. 
2017 

26 ur 118,35 

Junij  █ GM    61,28 125,00 eur 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ NM  1. 6. – 12. 6., 
19. 6. 2017 

14 ur 63,72 
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Ugotovitve inšpektorice: 
 
Inšpektorica ugotavlja, da iz predložene mesečne evidence opravljenih ur v letu 2017, poimenovane 
Mentorstva 2017, Oddelek za ginekologijo in porodništvo, z dne 1. 8. 2018, ni razvidno ali je bila 
evidenca opravljenih ur vodena sproti ali za nazaj.  
 
Ugotovljene nepravilnosti: 
 

- za javnega uslužbenca - kot glavnega mentorja, ni predloženo poročilo o delu s specializantom 
(mesec/dan/število ur porabljenih za delo s specializantom), 

- javnemu uslužbencu je mesečno obračunano in izplačano glavno mentorstvo v pavšalni višini 
61,28 eur bruto, za vsakega specializanta. 

- javnemu uslužbencu je bilo mesec avgust obračunanih in izplačanih 18 ur mentorstva za 
specializantko █., čeprav v evidenci Mentorstvo 2017, Oddelka za ginekologijo in porodništvo z 
dne 1. 8. 2018, niso vpisani dnevi in število ur mentorstva za mesec avgust, v Evidenci opravljenih 
mentorskih ur za mesec avgust 2017 z dne 4. 9. 2017, pa je vpisanih 30 opravljenih ur.   
 

Direktor SB Slovenj Gradec v pripombah na osnutek zapisnika z dne 25. 10. 2018 navaja, da je bilo 
javnemu uslužbencu █., za mesec avgust pravilno obračunanih in izplačanih 18 ur mentorstva za 
specializantko █., in da je iz Evidence prisotnosti specializantke in █., razvidno, da sta bila vsaj 12 
delovnih dni oba prisotna na delu. 

 
Inšpektorica pojasnjuje, da je iz predložene evidence prisotnosti na delu █., in evidence prisotnosti na 
delu za specializantko █., razvidno kdaj sta bila prisotna na delu v mesecu avgustu, ni pa razvidno v 
katerih dneh in koliko mentorskih ur je javni uslužbenec opravil. Nadalje inšpektorica pojasnjuje, da v 
predloženi evidenci Mentorstvo 2017, Oddelka za ginekologijo in porodništvo z dne 1. 8. 2018, ni 
vpisanih podatkov o opravljenem mentorstvu v mesecu avgustu (vpisani so podatki o dnevih in urah 
opravljenega mentorstva za mesece januar, februar, marec, april, maj, junij, julij, september, oktober, 
november in december), da je v evidenci Opravljene ure mentorstva za mesec avgust 2017, za 
Obračun plač z dne 4. 9. 2017 vpisanih 30 opravljeni ur mentorstva, javnemu uslužbencu █., pa je bilo 
za mesec avgust obračunanih in izplačanih 18 ur mentorstva za specializantko █.  Glede na to, da je v 
evidencah (Evidenca opravljenih mentorskih ur za mesec avgust 2017, poimenovani Mentorstva 2017, 
Oddelek za ginekologijo in porodništvo, z dne 1. 8. 2018, evidenca Opravljene ure mentorstva za 
mesec avgust 2017, za Obračun plač) zapisano različno število  opravljenih mentorskih ur v mesecu 
avgustu, inšpektorica direktorju SB Slovenj Gradec priporoča da naj poskrbi, da bodo mentorji 
natančneje evidentirali opravljene mentorske ure. 
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja direktorju SB Slovenj Gradec: 

Julij  █ GM    61,28 88,59 eur 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ NM  3. 7. – 7. 7., 
12. 7. 2017 

6 ur 27,31 

Avgust  █ GM    61,28 143,21 eur 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ NM   18 ur 81,93 

September  █ GM    61,28 197,83 eur 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ NM 1. 9.  – 29. 9. 
2017 

30 ur 136,55 

Oktober  █ GM    61,28 161,42 eur 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ NM  2. 10. – 30. 
10. 2017 

22 ur 100,14 

November  █ GM    61,28 143,21 eur 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ NM  3. 11., 13. 11. 
– 30. 11. 2017 

18 ur 81,93 

December  █ GM    61,28 161,42 eur 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ NM  1. 12. – 20.12. 
in 28. 12. 
2017 

22 ur 100,14 
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- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo v skladu s 
36. členom KPJS (plačilo dodatka za mentorstvo se naj mentorjem obračuna in izplača le na 
podlagi dejansko opravljenih mentorskih ur), 

- da naj preveri pravilnost obračuna in izplačila dodatka za mentorstvo javnemu uslužbencu █., za 
specializantko █., za mesec avgust 2017 in ustrezno ukrepa v skladu s 3.a členom ZSPJS (v 
skladu z ugotovitvami inšpektorice). 
 

 

2.10. █.  - ugotovitve in ukrepi inšpektorice 

Javna uslužbenka █., je v letu 2017, od 1. 7. 2016, opravljala delo na delovnem mestu E018015 
zdravnik specialist V/VI PPD 2,  z uvrstitvijo v 57. plačni razred (pogodba o zaposlitvi z dne 26. 5. 
2016, št. EKN10402/10523/260/2016) in  od 1. 10. 2017 opravlja delo na delovnem mestu višji 
zdravnik specialist PPD2, šifra delovnega mesta E018024, z uvrstitvijo v 57. plačni razred (pogodba o 
zaposlitvi z dne 21. 10. 2017, št. EKN10402/10523/842/2017). 
 
Javni uslužbenki izplačan dodatek za mentorstvo: 
 

                                                                 
47 Podatki iz predloženih izpisov Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
48 Podatki sporočeni obračunu plač – Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
49 Podatki iz plačilnih list javnih uslužbencev. 

Mesec  
Opravljene 
ure 
mentorstva 

Specializant 
Pripravnik 

Akt o 
imenovanju za: 
glavnega 
mentorja - GM 
neposrednega 
mentorja – NM  
mentorja 
pripravniku – 
MP 

Čas 
mentorstva 
od-do47 

Poročilo 
mentorja -  
število 
opravljenih 
ur 
število ur48 

Plačilo 
mentorstva   
(bruto) v 
eur49 

Skupaj 
izplačano  
(bruto) v 
eur 

Januar  / / / / / / 

Februar █ GM – sklep 
zdravniške 
zbornice, št. 
1101-
845/2015-4 z 
dne 18. 1.2016 

  61,28 192,94 eur 

█ GM -  sklep 
zdravniške 
zbornice, št. 
1101-
30/2014/6 z 
dne 2. 7. 2014 

  61,28 

█ GM -  sklep 
zdravniške 
zbornice, št. 
1101-
145/2014/11 z 
dne 11. 7. 2014 

  61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ NM -  sklep 
direktorja SB 
Slovenj Gradec 
z dne 21. 12. 
2016, št. 
SD83/I/2016, 
Program 
kroženja 

20. 2. – 24. 2. 
2017 

2 uri 9,1 

Marec  █ GM    61,28 131,66 eur 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ NM -  sklep 
direktorja SB 
Slovenj Gradec 
z dne 21. 12. 
2016, razpored 
kroženja po 
ustanovah z 
dne 31. 8. 2016 

1. 3. – 30. 5. 
2017 

2 uri 9,1 

April  █ GM    61,28 168,08 eur 

█ GM    61,28 
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Opravljene 
ure 
mentorstva  

█ NM -  sklep 
direktorja SB 
Slovenj Gradec 
z dne 21. 12. 
2016, št. 
SD83/I/2016, 
razpored 
kroženj po 
ustanovah z 
dne 24. 1. 2017 

1. 4. – 30. 4. 
2017 

10 ur 45,52 

Maj  █ GM    61,28 145,32 eur 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva  

█ NM  1. 3. – 30. 5. 
2017 

5 ur 22,76 

Junij  █ GM    61,28 122,56 eur 

█    61,28 

Julij  █ GM   61,28 122,56 eur 

█ GM    61,28 

Avgust  █ GM    61,28 122,56 eur 

█ GM    61,28 

September  █ GM    61,28 140,77 eur 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ NM -  sklep 
direktorja SB 
Slovenj Gradec 
z dne 21. 12. 
2016, št. 
SD83/I/2016, 
razpored 
kroženj po 
ustanovah z 
dne 16. 2. 2017 

1. 9. – 31. 10. 
2017 

4 ure 18,21 

Oktober  █ GM    61,28 145,32 eur 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ NM  1. 9.  – 31. 10. 
2017 

5 ur 22,76 

November  █ GM    61,28 145,32 eur 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ NM -  sklep 
direktorja SB 
Slovenj Gradec 
z dne 21. 12. 
2016, št. 
SD83/I/2016, 
program 
kroženja  

2. 11. – 6. 11. 
2017 

5 ur  22,75 

December  █ GM    61,28 145,32 eur 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ NM -  sklep 
direktorja SB 
Slovenj Gradec 
z dne 21. 12. 
2016, št. 
SD83/I/2016, 
program 
kroženja, 
odločba 
Zdravniške 
zbornice št. 
1100-
268/2017/2 z 
dne 3. 10. 2017 
in program 
kroženja po 
ustanovah z 
dne 16. 2. 2017 

 5 ur  22,76 
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Ugotovitve inšpektorice: 
 
Inšpektorica ugotavlja, da iz predložene mesečne evidence opravljenih ur v letu 2017, poimenovane 
Poročilo obračunanih ur mentorstva za leto 2017, Oddelek za pediatrijo, z dne 25. 7. 2018, ni razvidno 
ali je bila evidenca opravljenih ur vodena sproti ali za nazaj. Inšpektorica tudi ugotavlja, da v Poročilu 
obračunanih ur mentorstva za leto 2017 z dne 25. 7. 2018, za mesec december ni podatkov o 
mentorskih urah za █, dr. med., čeprav je v evidenci Opravljene ure mentorstva za december 2017, 
obračunu plač, vpisanih 5 mentorskih ur. 

Glede na prej zapisano inšpektorica direktorju SB Slovenj Gradec priporoča da naj poskrbi, da bodo 
mentorji sproti in natančno evidentirali opravljene mentorske ure. 
 
 
Ugotovljene nepravilnosti: 
 

- za javno uslužbenko - kot glavno mentorico, ni predloženo poročilo o delu s specializantom 
(mesec/dan/število ur porabljenih za delo s specializantom), 

- javni uslužbenki je mesečno obračunano in izplačano glavno mentorstvo v pavšalni višini 61,28 
eur bruto, za vsakega specializanta, 

- javni uslužbenki je bilo pri plači za mesec december 2017 obračunanih in izplačanih 5 mentorskih 
ur za █., čeprav v Poročilu obračunanih ur mentorstva za leto 2017 z dne 25. 7. 2018, za mesec 
december ni podatkov o mentorskih urah za mesec december 2017, v evidenci Opravljene ure 
mentorstva za december 2017, obračunu plač, pa je vpisanih 5 mentorskih ur.  

Direktor SB Slovenj Gradec v pripombah na osnutek zapisnika z dne 25. 10. 2018 navaja, da je bila 
javna uslužbenka █., od 1. 7. 2016 zaposlena na delovnem mestu E018015, zdravnik specialist V/VI 
PPD 1, z uvrstitvijo v 57. plačni razred, pogodba o zaposlitvi z dne 26. 5. 2016 in od 1. 10. 2017 dalje 
na delovnem mestu E18024 višji zdravnik specialist PPD 2 z uvrstitvijo v 57. plačni razred, pogodba o 
zaposlitvi z dne 21. 10. 2017.  
Služba za obračun plač v dodatnem pojasnilu o načinu mesečnega obračuna za █, navaja, da se za 
izplačilo neposrednega in glavnega mentorstva uporablja enaka vrsta izplačila C030 in da sta izplačili 
na plačilni listi sešteti.  
Javna uslužbenka je prejela pri plači za mesec februar 2017 dodatek za mentorstvo v skupni višini 
bruto 192,94 eur: 

• Dodatek za glavnega mentorja bruto 61,28 eur za specializanta █., 

• Dodatek za glavnega mentorja bruto 61,28 eur za specializantko █., 

• Dodatek za glavnega mentorja bruto 61,28 eur za specializanta █., 

• Dodatek za 2 uri neposrednega mentorja bruto 9,10 eur za zdravnico pripravnico █. (osnovna 
plača 3.960,02/174x 2 uri x 20 %). 

 
Inšpektorica je upoštevala dane pripombe glede sklenjenih pogodb o zaposlitvi javne uslužbenke in 
obračuna mentorstva za mesec februar 2017. 
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja direktorju SB Slovenj Gradec: 
- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo v skladu s 

36. členom KPJS (plačilo dodatka za mentorstvo naj se mentorjem obračuna in izplača le na 
podlagi dejansko opravljenih mentorskih ur), 

- da naj preveri pravilnost obračuna in izplačila dodatka za mentorstvo javni uslužbenki █, za █., za 
mesec december 2017 in ustrezno ukrepa v skladu s 3.a členom ZSPJS (v skladu z ugotovitvami 
inšpektorice). 

 
 

2.11. █. - ugotovitve in ukrepi inšpektorice 

Javna uslužbenka █je v letu 2017, do 20. 6. 2017, opravljala delo na delovnem mestu B017332 
direktor bolnišnice – kot vršilka dolžnosti direktorja, z uvrstitvijo v 57. plačni razred (pogodba o 
zaposlitvi z dne 20. 6. 2016, št. EKN10402/31684/271/2016), od 20. 6. 2017 delo na delovnem mestu 
E018014 zdravnik specialist V/VI PPD 1, z uvrstitvijo v 57. plačni razred (pogodba o zaposlitvi z dne 
27. 6. 2017, št. EKN10402/31684/325/2017), od 1. 10. 2017 delo na delovnem mestu višji zdravnik 
specialist PPD1, šifra delovnega mesta E018023, z uvrstitvijo v 57. plačni razred (pogodba o zaposlitvi 
z dne 20. 10. 2017, št. EKN10402/31684/779/2017). 
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Javni uslužbenki izplačan dodatek za mentorstvo: 
 

                                                                 
50 Podatki iz predloženih izpisov Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
51 Podatki sporočeni obračunu plač – Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
52 Podatki iz plačilnih list javnih uslužbencev. 

Mesec  
Opravljene 
ure 
mentorstva 

Specializant 
Pripravnik 

Akt o 
imenovanju za: 
glavnega 
mentorja - GM 
neposrednega 
mentorja – NM  
mentorja 
pripravniku – 
MP 

Čas 
mentorstva 
od-do50 

Poročilo 
mentorja -  
število 
opravljenih 
ur 
število ur51 

Plačilo 
mentorstva   

(bruto) v 
eur52 

Skupaj 
izplačano  
(bruto) v 

eur 

Januar  █ GM -  odločba 
št. 1101-
1180/2012/11 
in sklep št. 
1101-
1180/2012/12 z 
dne 8. 5. 2013, 
razpored 
kroženj po 
ustanovah z 
dne 23. 3. 2018 

  61,28 122,56 eur 

█ GM -  odločba 
št. 1101-
804/2015-3 in 
sklep št. 1101-
804/2015/4 z 
dne 5. 2. 2016,  
razpored 
kroženj po 
ustanovah z 
dne 12. 12. 
2017 

  61,28 

Februar  █ GM    61,28 122,56 eur 

█ GM    61,28 

Marec █ GM    61,28 122,56 eur 

█ GM    61,28 

April  █ GM    61,28 122,56 eur 

█ GM    61,28 

Maj  █ GM    61,28 122,56 eur 

█ GM    61,28 

Junij  █ GM    61,28 122,56 eur 

█ GM    61,28 

Julij  █ GM    61,28 122,56 eur 

█ GM    61,28 

Avgust  █ GM    61,28 204,49 eur 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ Razpored 
kroženj z dne 
6. 7. 2017 

1., 2., 24. in 
25. 8. 2017 

8 ur 81,93 

█ Razpored 
kroženj z dne 
12. 12. 2017  

3. , 4., 17., 18 
in 22. 8. 2017 

10 ur 

September  █ GM    61,28 213,59 eur 

█ GM    61,28 

Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ Razpored 
kroženj z dne 
6. 7. 2017 

11. 9. -13. 9., 
27. 9. - 29. 9. 
2017 

12 ur 91,03 

█ Razpored 
kroženj z dne 
19. 1. 2017 

14., 15. 9., 25. 
9. 2017 

6 ur 

█ Razpored 
kroženj – 
dopolnjen z 
dne 12. 12. 
2017  

Ni podatka 2 uri 

Oktober  █ GM    61,28 122,56 eur 

█ GM    61,28 
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Ugotovitve inšpektorice: 
 
Inšpektorica ugotavlja, da iz predložene mesečne evidence opravljenih ur v letu 2017, poimenovane 
Mentorstva-neposredni mentorji za █. Oddelek za anesteziologijo, z dne 6. 8. 2017, ni razvidno ali je 
bila evidenca opravljenih ur vodena sproti ali za nazaj.  
 
Ugotovljene nepravilnosti: 
 

- za javno uslužbenko - kot glavno mentorico, ni predloženo poročilo o delu s specializantom 
(mesec/dan/število ur porabljenih za delo s specializantom), 

- javni uslužbenki je mesečno obračunano in izplačano glavno mentorstvo v pavšalni višini 61,28 
eur bruto, za vsakega specializanta, 

- javni uslužbenki je za mesec september 2017 nepravilno obračunan in izplačan dodatek za 
mentorstvo za █., za opravljeni 2 uri mentorstva, saj v poročilu Mentorstva - neposredni mentorji 
za █., Oddelek za anesteziologijo za leto 2017, z dne 6. 8. 2018, za mesec september ni podatkov 
o opravljenih mentorskih urah za █., v evidenci Opravljene ure mentorstva za september 2017, 
obračunu plač, pa sta vpisani 2 mentorski uri, ki sta bili obračunani in izplačani.  
 

Služba za obračun plač v dodatnem pojasnilu o načinu mesečnega obračuna za █, z dne 24. 10. 
2018, navaja: 

- da se za izplačilo neposrednega in glavnega mentorstva uporablja enaka vrsta izplačila C030 in 
da sta izplačili na plačilni listi sešteti.  

- Javna uslužbenka je prejela pri plači za mesec september 2017 dodatek za mentorstvo v skupni 
višini bruto 213,59 eur: 

• Dodatek za glavnega mentorja bruto 61,28 eur za specializantko █., 

November  
 

█ GM    61,28 231,80 eur 

█ GM    61,28 

 
Opravljene 
ure 
mentorstva 

█ NM – sklep 
direktorja SB 
Slovenj Gradec 
z dne 21. 12. 
2016, št. 
SD83/I/2016, 
program 
kroženja 

6. 11., 15. in 
16. 11. 2017  

6 ur 109,24 

█ NM -  sklep 
direktorja SB 
Slovenj Gradec 
z dne 21. 12. 
2016, št. 
SD83/I/2016, 
program 
kroženja 

13. in 17. 11. 
2017 

4 ure 

█ NM -  sklep 
direktorja SB 
Slovenj Gradec 
z dne 21. 12. 
2016, št. 
SD83/I/2016, 
program 
kroženja 

27., 28., 29. in 
30. 11. 2017 

8 ur 

█ NM -  sklep 
direktorja SB 
Slovenj Gradec 
z dne 21. 12. 
2016, št. 
SD83/I/2016 

7., 8. in 10. 
11. 2017 

6 ur 

December  █ GM    61,28 293,08 eur 

█ GM    61,28 

█ GM    61,28 

Opravljene 
mentorske 
ure 

█ Ni podatka Ni podatka 24 ur 109,24 
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• Dodatek za glavnega mentorja bruto 61,28 eur za specializantko █., 

• Dodatek za 12 ur neposrednega mentorja bruto 54,62 eur za specializantko █ (osnovna 
plača 3.960,02/174 x 12 ur x 20%), 

• Dodatek za 6 ur neposrednega mentorja bruto 27,31 eur za specializantko █ (osnovna 
plača 3.960,02/174 x 6 ur x 20%), 

• Dodatek za 2 uri neposrednega mentorja bruto 9,10 eur za specializantko █ (osnovna 
plača 3.960,02/174 x 2 uri x 20%). 

- Javna uslužbenka je prejela pri plači za mesec november 2017 dodatek za mentorstvo v skupni 
višini bruto 321,80 eur: 

• Dodatek za glavnega mentorja bruto 61,28 eur za specializantko █., 

• Dodatek za glavnega mentorja bruto 61,28 eur za specializantko █., 

• Dodatek za 6 ur neposrednega mentorja bruto 27,31 eur za specializantko █ (osnovna 
plača 3.960,02/174 x 6 ur x 20%), 

• Dodatek za 6 ur neposrednega mentorja bruto 27,31 eur za specializantko █ (osnovna 
plača 3.960,02/174 x 6 ur x 20%), 

• Dodatek za 8 ur neposrednega mentorja bruto 36,41 eur za zdravnico pripravnico █. 
(osnovna plača 3.960,02/174 x 8 ur x 20%), 

• Dodatek za 4 ure neposrednega mentorja bruto 18,21 eur za zdravnika pripravnika █. 
(osnovna plača 3.960,02/174 x 4 ure x 20%). 

- Javna uslužbenka je prejela pri plači za mesec december 2017 dodatek za mentorstvo v skupni 
višini bruto 293,08 eur: 

• Dodatek za glavnega mentorja bruto 61,28 eur za specializantko █., 

• Dodatek za glavnega mentorja bruto 61,28 eur za specializantko █., 

• Dodatek za glavnega mentorja bruto 61,28 eur za specializanta █, 

• Dodatek za 24 ur neposrednega mentorja bruto 109,24 eur za specializantko █ (osnovna 
plača 3.960,02/174 x 24 ur x 20%). 

- V dne 6. 11. 2018 danem dodatnem pojasnilu █, navaja, da je v evidenci mentorstva – neposredni 
mentorji za december 2017, Oddelka za anesteziologijo z dne 3. 1. 2018 pravilno evidentiranih 
opravljenih 24 ur mentorstva za █., kar je razvidno iz posredovane evidence. Navaja še da je v 
pojasnilu Službe za obračun plač je nepravilno zapisano ime specializantke █. in da je pravilen 
zapis »specializantka █.«. 

  
Inšpektorica je upoštevala dane pripombe glede obračuna mentorstva za meseca november in 
december 2017.  
 
Inšpektorica ugotavlja, da je bil javni uslužbenki za mesec september obračunan in izplačan dodatek 
za mentorstvo za █., za opravljeni 2 uri mentorstva, da v poročilu Mentorstva - neposredni mentorji za 
█., Oddelek za anesteziologijo za leto 2017, z dne 6. 8. 2018, za mesec september ni podatkov o 
opravljenih mentorskih urah za █., da pa sta v evidenci Opravljene ure mentorstva za september 
2017, obračunu plač, vpisani 2 mentorski uri, ki sta bili obračunani in izplačani. Glede na to, da so v 
evidencah (poročilo Mentorstva - neposredni mentorji za █., Oddelek za anesteziologijo za leto 2017, 
z dne 6. 8. 2018, evidenca Opravljene ure mentorstva za mesec september 2017, za Obračun plač) 
zapisani različni podatki o urah opravljenega mentorstva v mesecu septembru, inšpektorica direktorju 
SB Slovenj Gradec priporoča da naj poskrbi, da bodo mentorji natančneje evidentirali opravljene 
mentorske ure. 
 
 Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja direktorju SB Slovenj Gradec: 
 
- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo v skladu s 

36. členom KPJS (plačilo dodatka za mentorstvo naj se mentorjem obračuna in izplača le na 
podlagi dejansko opravljenih mentorskih ur), 

- da naj preveri pravilnost obračuna in izplačila dodatka za mentorstvo javni uslužbenki █, za █, za 
mesec september 2017 in ustrezno ukrepa v skladu s 3.a členom ZSPJS (v skladu z ugotovitvami 
inšpektorice). 

 
 

3. Nadzor nad izplačilom dodatka za mentorstvo (C030) za zdravstvene delavce, sodelavce in 
druge delavce 
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Pravilnik o strokovnem izobraževanju, izpopolnjevanju oziroma usposabljanju delavcev Splošne 
bolnišnice Slovenj Gradec, junij 2010, v 5. poglavju Nagrajevanje mentorstva na področju zdravstvene 
in babiške nege in oskrbe ter na področju fizioterapije, radioloških inženirjev ter drugih zdravstvenih in 
nezdravstvenih delavcev in sodelavcev ter študentov medicine, v 55. členu določa da se 
neposrednemu mentorju za vsakega mentoriranca prizna praviloma 2 uri na delovni dan, vendar 
največ 30 ur na mesec, ob predpostavki, da sta oba prisotna na delovnem mestu. Neposrednemu 
mentorju se izplačuje dodatek za mentorstvo na mentoriranca na podlagi javljenih ur v kadrovsko 
službo za vsak mesec posebej. Kadrovska služba preveri ure in sporoči stanje v obračun plač, ki 
izvede izplačilo v skladu z veljavnimi kolektivni pogodbami.  
 
Inšpektorica po pregledu predložene dokumentacije ugotavlja, da je bil za pripravnike: █, bil izdelan 
program pripravništva oziroma kroženja s časovno opredeljenim trajanjem, kot to določa Pravilnik o 
pripravništvu, strokovnih izpitih za zdravstvene delavce in sodelavce na področju zdravstvene 
dejavnosti.  
 
 
Po pregledu predložene dokumentacije pa  inšpektorica ugotavlja naslednje nepravilnosti:  

- pripravnikom: █, ni bil vnaprej določen mentor, kot to določa Pravilnik o pripravništvu, strokovnih 
izpitih za zdravstvene delavce in sodelavce na področju zdravstvene dejavnosti53, 

- javnim uslužbencem je bilo pod šifro C030 dodatek za mentorstvo, obračunano in izplačano tako 
mentorstvo pripravnikom kot tudi mentorstvo študentom na kliničnem usposabljanju,  

- da v 36. členu KPJS ni pravne podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo (C030) za  študente █, 
ki so bili na kliničnem usposabljanju, saj le-ta taksativno določa krog oseb, za katerih uvajanje 
mentorjem pripada dodatek (uvajanje pripravnikov, specializantov in delavcev na usposabljanju, 
ne pa za praktično izobraževanje dijakov in študentov). 

 
 
Pisno pojasnilo direktorja SB Slovenj Gradec z dne 19. 7. 2018, glede določitve števila priznanih ur 
neposrednim mentorjem, glede na 55. člen Pravilnika  o strokovnem izobraževanju, izpopolnjevanju 
oziroma usposabljanju delavcev Splošne bolnišnice Slovenj Gradec (praviloma 2 uri na delovni dan, 
največ 30 ur na mesec ob predpostavki prisotnosti obeh na delovnem mestu) in izdaje aktov o 
določitvi mentorjev in časa opravljanja mentorstva: 
 
Podlago za določitev števila priznanih ur neposrednim mentorjem predstavlja 86. člen Kolektivne 
pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, ki določa, da se delavcu, ki je ob svojem 
rednem delovnem času določen za uvajanje pripravnikov, specializantov in delavcev na usposabljanju 
(pripravnik, inštruktor), pripada za vsako, s programom določeno mentorsko uro, dodatek v višini 30 % 
od urne vrednosti njegove osnovne plače in se mu za opravljanje mentorskega dela zmanjša redna 
delovna obveznost za 2 uri tedensko. V nadaljevanju je v razlagi Kolektivne pogodbe za dejavnost 
zdravstva in socialnega varstva Slovenije, objavljene v maju 2009, določeno, da je izhajajoč iz 
12.člena kolektivne pogodbe temeljna naloga mentorja, da spremlja in vodi pripravnika ves čas 
pripravniške dobe. Kolektivna pogodba določa le višino dodatka za mentorsko delo. Zato je treba  s 
splošnim aktom zavoda, predvsem pa s programom pripravništva določiti trajanje in potek 
pripravništva, vsebino, vodstvo (mentorje), način spremljanja in ocenjevanja pripravništva, primere 
skrajšanja in podaljšanja pripravništva, plačilo mentorjev, število ur, ki jih mentor porabi za pripravnika 
itd. V nadaljevanju ta razlaga še določa, da se dodatek po tej določbi torej ne obračunava na vse ure 
dela mentorja. Na podlagi te razlage je SB SG določila število priznanih ur neposrednim mentorjem v 
notranjem Pravilniku o strokovnem izobraževanju, izpopolnjevanju oziroma usposabljanju delavcev SB 
SG.  

Za pripravnike54 █ – mentorica █, █  - mentorica █,  █ - mentorica █, █ - mentorica █, █ - mentorica 
█, imamo izdelan program pripravništva oziroma kroženja s časovno opredeljenim trajanjem, nismo pa 
vnaprej določili mentorja kot predvideva 7. člen Pravilnika o pripravništvu, strokovnih izpitih za 
zdravstvene delavce in sodelavce na področju zdravstvene dejavnosti, Uradni list RS, št. 47, 6. 7. 
2018. Glede na navedeno smo takoj pristopili k odpravi pomanjkljivosti in pripravili obrazec (priloga 2), 
kjer bomo v bodoče za vsakega mentoriranca izdelali program kroženja, ki bo vključeval samo eno 

                                                                 
53 6. in 9. člen Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju 
zdravstvene dejavnosti. 
54 6. in 9. člen Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju 
zdravstvene dejavnosti, Uradni list RS, št. 33/04, 38/06, 84/09, 107/10, 42/12, 4/15, 40/17. 
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strokovno področje (oddelek/enoto), trajanje kroženja in vnaprej določili mentorja. Program kroženja 
bo vročen pripravniku, mentorju, glavni sestri oddelka/enote, kadrovski službi in arhivu. Pri zunanjih 
pripravnikih pa bomo vročili še zavodu, ki je pripravnika napotil. Mentorja bomo določili sproti za vsako 
strokovno področje in izdali program le za obdobje, ko bo krožil na enoti/oddelku in ne za celotno 
obdobje pripravništva. 
 
Enak obrazec smo pripravili tudi za študente (priloga 3), za vsakega študenta bomo izdelali program 
kroženja, ki bo vključeval samo eno strokovno področje (oddelek/enoto), trajanje kroženja in vnaprej 
določenega mentorja. Program kroženja bo vročen študentu, mentorju, visokošolski organizaciji, ki je 
študenta napotila, glavni sestri oddelka/enote, kadrovski službi in arhivu. Mentorja bomo določili sproti 
za vsako strokovno področje in izdali program le za obdobje, ko bo krožil na enoti/oddelku.  
 
V nadaljevanju so pri javnih uslužbencih zapisane ugotovljene nepravilnosti in odrejeni ukrepi 
inšpektorice za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. 
 
3. 1. █ - ugotovitve in ukrepi inšpektorice 

Javna uslužbenka je do 19. 6. 2017 opravljala delo na delovnem mestu strokovni vodja VII -  v.d. 
glavne medicinske sestre Oddelka za travmatologijo in ortopedijo, šifra DM E037907, z uvrstitvijo v 38. 
plačni razred in od 20. 6. 2017 na delovnem mestu strokovni vodja VII – glavna medicinska sestra 
Oddelka za travmatologijo in ortopedijo kot v. d., šifra DM E037907, z uvrstitvijo v 38. plačni razred 
(pogodba o zaposlitvi, št. EKN10402/31098/352/2016 z dne 29. 7. 2016, aneks k pogodbi o zaposlitvi, 
št. EKN10402/31098/306a/2017 z dne 23. 6. 2017). 
 
Javni uslužbenki izplačan dodatek za mentorstvo: 

Mesec  Pripravnik55 
Študent 
 

Čas mentorstva  
od - do 

Poročilo 
mentorja - 
število 
opravljenih 
ur56 

Plačilo  
mentorstva/ 
ure, višina eur 
(bruto)57 

Januar  
 

█, štud ZN 20. 1. 2017 
24. 1. – 27. 1. 
2017 

10 ur  
 
 
 
 

30 ur  
64,81 eur 

█, štud ZN 4. 4  - 5. 1. 
10. 1.  – 13. 1.  
17. 1. – 19. 1. 
2017 

20 ur 

Februar  
 

█, prip ZT58 1. 2. – 3. 2. 2017 
6. 2. – 22. 2. 2017 

30 ur 30 ur 
64,81 eur 

 

Marec 
 

█, štud ZN 15. 3. – 31. 3. 
2017 

30 ur 30 ur 
64,81 eur 

April  
 

█, prip59 3. 4.  – 25. 4. 
2017 

30 ur 30 ur 
64,81 eur 

Maj    
 

█, prip 3. 5.  – 25. 5. 
2017 

30 ur 30 ur 
64,81 eur 

Junij  
 

█, prip ZT60 5. 6. – 23. 6. 2017 30 ur 30 ur 
64,81 eur 

Julij  
 

█, prip ZT61 17. 7. – 28. 7. 
2017 

20 ur 20 ur 
43,21 eur 

Avgust  
 

█, prip ZT 2. 8. - 28. 8.  2017 30 ur 30 ur 
64,81 eur 

September   
 

█, prip ZT 1. 9. – 8. 9. 2017 10 ur  
 

30 ur  █, prip ZT62 11. 9. – 22. 9. 20 ur 

                                                                 
55 Podatki sporočeni obračunu plač – Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
56 Podatki sporočeni obračunu plač – Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
57 Podatki plačilnih list javnih uslužbencev. 
58 Pogodba o zaposlitvi za čas pripravništva od 1. 12. 2016 do opravljenega strokovnega izpita oz. najdlje do 31. 5. 2017, št. 

EKN10402/10555/515/2016 z dne 24. 11. 2016. 
59 Pogodba o zaposlitvi za čas pripravništva od 1. 4. 2017 do opravljenega strokovnega izpita oz. najdlje do 30. 9. 2017, št. 
EKN10402/10582/131/2017 z dne 24. 3. 2017. 
60 Aneks št. 5 k pogodbi o sodelovanju pri izvajanju programa pripravništva sklenjen z Zdravstvenim domom Velenje dne 17. 5. 

2017, povračilo stroškov izvajanja pripravništva v višin mentorstva 88,03 eur bruto zna mesec za 1 pripravnika. 
61 Aneks št. 6 k pogodbi o sodelovanju pri izvajanju programa pripravništva sklenjen z Domom za varstvo odraslih Velenje dne 

12. 7. 2017, povračilo stroškov izvajanja pripravništva v višin mentorstva 88,03 eur bruto zna mesec za 1 pripravnika. 
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2017 64,81 eur 

Oktober 
 

█, prip ZT 2. 10. – 20. 10. 
2017 

30 u 30 ur 
64,81 eur 

November █, prip ZN63 6. 11.  - 23. 11. 
2017 

30 ur 30 ur 
64,81 

December  / / / / 

 
 
Ugotovitve inšpektorice: 

Inšpektorica ugotavlja, da iz predložene mesečne evidence poimenovane Mentorstva – neposredni 
mentorji v letu 2017, Oddelek za travmatologijo in ortopedijo, na kateri je zapisan datum 30. 6. 2018, 
ni razvidno ali je bila evidenca opravljenih ur vodena sproti ali za nazaj.  
 
Ugotovljene nepravilnosti: 
 

- pripravnikom: █, ni bil vnaprej določen mentor, kot to določa Pravilnik o pripravništvu, strokovnih 
izpitih za zdravstvene delavce in sodelavce na področju zdravstvene dejavnosti,  

- javni uslužbenki sta bili obračunani 2 uri mentorstva64 za dneve, ko iz Registracije delovnega časa 
izhaja, da je bila javna uslužbenka: 20. 2., 21. 2., in 22. 2. 2017 - na letnem dopustu (pripravnik 
█), 17. 3. in 28. 3. 2017 – na letnem dopustu (študent █), 3. in 24. 4. 2017 - ni evidentiranega 
prihoda/odhoda javne uslužbenke, je zapis »█« (pripravnik █), 14. 4. 2017 na letnem dopustu 
(pripravnik █), 9. 6. 2017 - ni evidentiranega prihoda/odhoda javne uslužbenke, je zapis »SI« 
(pripravnik █), 17. 7. 2017 - na letnem dopustu (pripravnik █), 25. in 28. 8. 2017 - na letnem 
dopustu (pripravnik █), 14. 9. in 15. 9. 2017 - ni evidentiranega prihoda/odhoda javne uslužbenke, 
je zapis »B« (pripravnik █), 5. 10. 2017 - ni evidentiranega prihoda/odhoda javne uslužbenke, je 
zapis »SI« (pripravnik █), 10. 11. 2017 - na letnem dopustu (pripravnik █), 

- v 36. členu KPJS ni pravne podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo (C030) za študente █, ki 
so bili na kliničnem usposabljanju, saj le-ta taksativno določa krog oseb, za katerih uvajanje 
mentorjem pripada dodatek (uvajanje pripravnikov, specializantov in delavcev na usposabljanju, 
ne pa za praktično izobraževanje dijakov in študentov). Nadalje inšpektorica ugotavlja, da je SB 
Slovenj Gradec sklenila več pogodb o sodelovanju pri izvajanju kliničnega usposabljanja v katerih 
je določeno plačilo stroškov za opravljeno pedagoško delo pri kliničnih vajah65. 

Pisno pojasnilo direktorja SB Slovenj Gradec z dne 19. 7. 2018, v zvezi z obračunom 2 ur mentorstva 
dne 20. 2., 21. 2., in 22. 2. 2017 17. 3. in 28. 3. 2017, 3. in 24. 4. 2017, 14. 4. 2017, 9. 6. 2017, 17. 7. 
2017, 25. in 28. 8. 2017, 14. 9. in 15. 9. 2017, 5. 10. 2017 in 10. 11. 2017:  
 
Obračun 2 uri mentorstva za javno uslužbenko █dne 20. 2., 21. 2., in 22. 2. 2017 17. 3. in 28. 3. 2017, 
3. in 24. 4. 2017, 14. 4. 2017, 9. 6. 2017, 17. 7. 2017, 25. in 28. 8. 2017, 14. 9. in 15. 9. 2017, 5. 10. 
2017 in 10. 11. 2017 ni pravilen, vendar obračunano mentorstvo po posamezni mesecih glede na 
prisotnost mentoriranca in █ni neupravičeno, saj je bilo mentorstvo izvedeno glede na datume za: 
februar 2017- 18.2., 27. 2. in 28. 2., marec 2017- 19. 3. in 25. 3. 2017, april 2017 - 18. 4., 22. 4. in 23. 
4. 2017, julij 2017 - 17. 6. 2017, julij 2017 - 22. 7. 217, avgust 2017 - 11. 8. 2017, september 2017 - 
17. 9. in 24. 9 2017, oktober 2017 - 27. 10. 2017 in november 2017- 24. 11. 2017.  

                                                                                                                                                                                                        
62 Aneks št. 2 k pogodbi o sodelovanju pri izvajanju programa pripravništva sklenjen z Domom starejših na Fari, Prevalje dne 

23. 8. 2017, povračilo stroškov izvajanja pripravništva v višin mentorstva 88,03 eur bruto zna mesec za 1 pripravnika. 
63 Aneks št. 3 k pogodbi o sodelovanju pri izvajanju programa pripravništva sklenjen s Koroškim domom starostnikov Dravograd 

dne 2. 10. 2017, povračilo stroškov izvajanja pripravništva v višin mentorstva 88,03 eur bruto zna mesec za 1 pripravnika. 
64 55. člen Pravilnika o strokovnem izobraževanju, izpopolnjevanju oziroma usposabljanju delavcev Splošne bolnišnice Slovenj 
Gradec, junij 2010. 
65 Pogodbo o sodelovanju pri izvajanju kliničnega usposabljanja za študijsko leto 2016/2017, št. 001/2016 z dne 19. 10. 2016, 
sklenjeno z Visoko šolo za zdravstvene vede Slovenj Gradec, v pogodbi je določeno plačilo stroškov za opravljeno pedagoško 
delo v višini 22,00 eur na študenta za 1 teden (40 ur) kliničnih vaj, Pogodbo o sodelovanju pri izvajanju kliničnih vaj v študijskem 
letu 2016/2017, št. 40/2017/30/801 z dne 24. 1. 2017, sklenjena s Fakulteto za zdravstvene vede Maribor, v pogodbi je 
določeno plačilo stroškov za opravljeno pedagoško delo v višini 15, 67 eur na študenta za 1 teden kliničnih vaj, Pogodbo o 
sodelovanju pri izvajanju kliničnih vaj v študijskem letu 2017/2018, št. 40/2017/19/501 z dne 8. 12. 2017, sklenjeno s Fakulteto 
za zdravstvene vede Maribor, v pogodbi je določeno plačilo stroškov za opravljeno pedagoško delo v višini 15, 67 eur na 
študenta za 1 teden kliničnih vaj, Pogodbo št. 01-KU-2017/18 o sodelovanju izvajanju kliničnega usposabljanja za študijsko leto 
2017/2018 z dne 11. 10. 2017, sklenjeno z Visoko šolo za zdravstvene vede Slovenj Gradec, v pogodbi je določeno plačilo 
stroškov za opravljeno pedagoško delo v višini 22,00 eur na študenta za 1 teden (40 ur) kliničnih vaj, Pogodbo o sodelovanju pri 
izvajanju kliničnega usposabljanja z dne 13. 3. 2017, sklenjeno z Alma mater Europaea – Evropski center Maribor, v pogodbi je 
določeno plačilo stroškov za opravljeno pedagoško delo v višini 22,00 eur na študenta za 1 teden kliničnih vaj. 
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Inšpektorica direktorju SB Slovenj Gradec priporoča da naj poskrbi, da bodo mentorji natančno 
evidentirali mentorske ure. 

Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja direktorju SB Slovenj Gradec: 

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo v skladu s 
36. členom KPJS (mentorji naj bodo ustrezno imenovani, plačilo dodatka za mentorstvo pa naj se 
mentorjem obračuna in izplača le na podlagi dejansko opravljenih mentorskih ur), 

- da javnim uslužbencem takoj preneha izplačevati dodatek za mentorstvo iz 36. člena KPJS za 
praktično izobraževanje dijakov in študentov ter uredi način izplačila (ne sme biti izplačan kot 
dodatek za mentorstvo iz 36. člena KPJS). 

 
3. 2. █- ugotovitve in ukrepi inšpektorice 

Javna uslužbenka je v letu 2017 opravljala delo na delovnem mestu strokovni vodja VII – v.d. glavne 
medicinske sestre Oddelka za splošno in abdominalno kirurgijo, DM šifra E037907, z uvrstitvijo v 39. 
plačni razred (pogodba o zaposlitvi, št. EKN10402/31276/345/2016 z dne 5. 7. 2016, aneks k pogodbi 
o zaposlitvi, št. EKN10402/31276/299a/2017 z dne 23. 6. 2017).  
 
Javni uslužbenki izplačan dodatek za mentorstvo: 

Mesec  Pripravnik66 
Študent 
 

Čas mentorstva  
od - do 

Poročilo 
mentorja - 
število 
opravljenih 
ur67 

Plačilo  
mentorstva/ 
ure, višina eur 
(bruto)68 

Januar  
 

█, prip ZT
  

16. 1. – 26. 1. 
2017  

15 ur  
 

25 ur 
56,17 eur 

█, prip ZT 24. 1. – 31. 1. 
2017  

10 ur 

Februar  
 

█, prip ZT 1. 2. – 2. 2. 2017 5 ur  
 

20 ur 
44,94 eur 

█, prip ZT 27. 2. – 28. 2. 
2017 

5 ur 

Marec 
 

█, prip ZT 14. 3. – 28. 3. 
2017 

15 ur  
 
 
 

25 ur 
56,17 eur 

█, prip ZT 20. 3. – 23. 3. 
2017 

5 ur 

█, prip ZT 27. 3. – 29. 3. 
2017 

5 ur 

April  
 

█, prip ZT 3. 4. – 18. 4. 2017 15 ur  
 
 

25 ur 
56,17 eur 

█, prip ZT 3. 4. – 5. 4. 2017 5 ur 

█, prip ZT 24. 4. – 26. 4. 
2017 

5 ur 

Maj    
 

█, prip ZT 8. 5. – 25. 5. 2017 15 ur  
 

30 ur 
67,41 eur 

█, prip ZT 3. 5. – 19. 5. 2017 15 ur 

Junij  
 

█, prip ZT 26. 6. – 28. 6. 
2017 

5 ur  
 

15 ur 
33,70 eur 

█, prip ZT 5. 6. – 13. 6. 2017 10 ur 

Julij  
 

█, prip ZT 1. 7. – 4. 7. 
17. 7. – 21. 7. 
2017 

15 ur  
15 ur 

33,70 eur 

Avgust  
 

█, prip ZT 1. 8. – 9. 8.  
22. 8. 2017 

15 ur 15 ur 
33,70 eur 

September   
 

█, prip ZT 18. 9. – 27. 9. 
2017 

15 ur 15 ur 
33,70 eur 

Oktober 
 

█, prip ZT 9. 10. – 20. 10. 
2017 

15 ur 15 ur 
33,70 eur 

November █, prip ZT 2. 22. – 3. 11. 
7. 11. – 9. 11.  

15 ur  
 

                                                                 
66 Podatki sporočeni obračunu plač – Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
67 Podatki sporočeni obračunu plač – Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
68 Podatki plačilnih list javnih uslužbencev. 
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13. 11. – 14. 11. 
20. 11. 2017 

 
 

30 ur 
67,41 eur 

█, prip ZT 6. 11. – 20. 11. 
2017 

15 ur 

December █, pripr. 4. 12. – 6. 12.  
11. 12. -19. 12. 
2017 

15 ur  
 
 

20 ur 
44,94  eur 

█, prip. 27. 12. – 29. 12. 
2017 

5 ur 

 
Ugotovitve inšpektorice: 

Inšpektorica ugotavlja, da iz predložene mesečne evidence poimenovane Mentorstva – neposredni 
mentorji v letu 2017, Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo, na kateri je zapisan datum 29. 6. 
2018, ni razvidno ali je bila evidenca opravljenih ur vodena sproti ali za nazaj.  
Ugotovljene nepravilnosti: 
 
- pripravnikom: █, ni bil vnaprej določen mentor, kot to določa Pravilnik o pripravništvu, strokovnih 
izpitih za zdravstvene delavce in sodelavce na področju zdravstvene dejavnosti. 
 

Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja direktorju SB Slovenj Gradec: 
 
- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo v skladu s 

36. členom KPJS (mentorji naj bodo ustrezno imenovani, plačilo dodatka za mentorstvo pa naj se 
mentorjem obračuna in izplača le na podlagi dejansko opravljenih mentorskih ur).  

 
3. 3. █ - ugotovitve in ukrepi inšpektorice 

Javna uslužbenka je v letu 2017 opravljala delo na delovnem mestu diplomirana medicinska sestra v 
negovalni enoti – odgovorna medicinska sestra Enote za ortopedijo in namestnica v.d. glavne 
medicinske sestre Oddelka za travmatologijo in ortopedijo, DM šifra E037021, uvrstitvijo v 34. plačni 
razred (pogodba o zaposlitvi, št. EKN10402/31988/360/2016 z dne 12. 7. 2016,  aneks k pogodbi o 
zaposlitvi, št. EKN10402/31988/314a/2017 z dne 28. 6. 2017).  
 
Javni uslužbenki izplačan dodatek za mentorstvo: 

Mesec  Pripravnik69 
Študent 
 

Čas mentorstva  
od - do 

Poročilo 
mentorja - 
število 
opravljenih 
ur70 

Plačilo  
mentorstva/ 
ure, višina eur 
(bruto)71 

Januar  
 

█, štud ZN 
 

3. 1. 2017 – 15. 3. 
2017 

10 ur  
 
 

30 ur 
55,40 eur 

█, štud ZN 28. 11. 2016 – 3. 
2. 2017 

20 ur 

Februar  
 

█, prip ZT 30. 1. – 12. 2. 
2017 

10 ur  
 

30 ur 
55,40 eur 

█, prip ZT 30. 1. – 19. 2. 
2017 

20 ur 

Marec 
 

█a, štud ZN 15. 3. – 19. 4. 
2017 

30 ur 30 ur 
55,40 eur 

April  
 

█, štud ZN 20. 4. – 30. 5. 
2017 

15 ur  
 

30 ur 
55,40 eur 

█, štud ZN 15. 3. – 19. 4. 
2017 

15 ur 

Maj    
 

█, štud ZN 8. 5. – 25. 5. 2017 30 ur 30 ur 
55,40 eur 

Junij  █, štud ZN 22. 6. - 13. 7. 
2017 

20 ur 20 ur 
36,94 eur 

Julij  
 

█, prip ZT 3. 7. – 14. 7. 2017 20 ur 20 ur 
36,94 eur 

Avgust  / / / / 

September   █, prip ZT 4. 9.  - 21. 9. 2017 20 ur 20 ur 

                                                                 
69 Podatki sporočeni obračunu plač – Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
70 Podatki sporočeni obračunu plač – Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
71 Podatki plačilnih list javnih uslužbencev. 
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 36,94 eur 

Oktober 
 

█, štud ZN 3. 10. - 25. 10. 
2017 

30 ur 30 ur 
55,40 eur 

November █, štud ZN 2. 11. - 29. 11. 
2017 

30 ur 30 ur 
55,40 eur 

December / / / / 

 
 
Ugotovitve inšpektorice: 

Inšpektorica ugotavlja, da iz predložene mesečne evidence poimenovane Mentorstva – neposredni 
mentorji v letu 2017, Oddelek za travmatologijo in ortopedijo, na kateri je zapisan datum 30. 6. 2018, 
ni razvidno ali je bila evidenca opravljenih ur vodena sproti ali za nazaj.  
 
Ugotovljene nepravilnosti: 
 

- pripravnikom: █, ni bil vnaprej določen mentor, kot to določa Pravilnik o pripravništvu, strokovnih 
izpitih za zdravstvene delavce in sodelavce na področju zdravstvene dejavnosti, 

- javni uslužbenki sta bili obračunani 2 uri mentorstva72 za dneve, ko iz Registracije delovnega časa 
izhaja, da je bila javna uslužbenka: 13. 2. 2017 - na letnem dopustu (pripravnik █), 18. 2. 2017 - ni 
registracije delovnega časa (pripravnik █),16. 3. 2017 -  na letnem dopustu (študent █), 19. 3. 
2017 - ni registracije delovnega časa (█), 25. 5. 2017 - dvakrat zapisan dan, skupaj 26 ur (2 + 2 
uri 25. 5. 2017) in da je bilo javni uslužbenki za mesec maj obračunanih 30 ur, čeprav je bilo 
opravljenih manj ur (študent █),  

- v 36. členu KPJS ni pravne podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo (C030) za študente █, ki 
so bili na kliničnem usposabljanju, saj le-ta taksativno določa krog oseb, za katerih uvajanje 
mentorjem pripada dodatek (uvajanje pripravnikov, specializantov in delavcev na usposabljanju, 
ne pa za praktično izobraževanje dijakov in študentov). Nadalje inšpektorica ugotavlja, da je SB 
Slovenj Gradec sklenila več pogodb o sodelovanju pri izvajanju kliničnega usposabljanja v katerih 
je določeno plačilo stroškov za opravljeno pedagoško delo pri kliničnih vajah. 

 
Pisno pojasnilo direktorja SB Slovenj Gradec z dne 19. 7. 2018, v zvezi z obračunom 2 ur mentorstva 
dne 13. 2. 2017, 18. 2. 2017,16. 3. 2017, 19. 3. 2017, 25. 5. 2017 in obračunom mentorstva za mesec 
maj:  
 
Obračun 2 uri mentorstva za javno uslužbenko █dne 13. 2. in 18. 2. 2017 ni pravilno, pravilna datuma 
sta 5. 2. in 12. 2. 2017. Datum 25. 5. 2017 je pomotoma zapisan dvakrat, pravilno je 2 uri mentorstva 
za 25. 5. in 29. 5. 2017.  
 
Inšpektorica direktorju SB Slovenj Gradec priporoča da naj poskrbi, da bodo mentorji natančno 
evidentirali opravljene mentorske ure. 

Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja direktorju SB Slovenj Gradec: 

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo v skladu s 
36. členom KPJS (mentorji naj bodo ustrezno imenovani, plačilo dodatka za mentorstvo pa naj se 
mentorjem obračuna in izplača le na podlagi dejansko opravljenih mentorskih ur), 

- da javnim uslužbencem takoj preneha izplačevati dodatek za mentorstvo iz 36. člena KPJS za 
praktično izobraževanje dijakov in študentov ter uredi način izplačila (ne sme biti izplačan kot 
dodatek za mentorstvo iz 36. člena KPJS). 

 
 
3. 4. █ - ugotovitve in ukrepi inšpektorice 

Javna uslužbenka je do 19. 6. 2017 opravljala delo na delovnem mestu diplomirana medicinska sestra 
v negovalni enoti – v. d. odgovorne medicinske sestre Enote za neonatologijo in namestnica v. d. 
glavne medicinske sestre Oddelka za pediatrijo, DM šifra E037021, z uvrstitvijo v 37. plačni razred in 
od 20. 6. 2017 opravlja delo na delovnem mestu diplomirana medicinska sestra v negovalni enoti – 
odgovorna medicinska sestra Enote za neonatologijo in namestnica v. d. glavne medicinske sestre 

                                                                 
72 55. člen Pravilnika o strokovnem izobraževanju, izpopolnjevanju oziroma usposabljanju delavcev Splošne bolnišnice Slovenj 
Gradec, junij 2010. 
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Oddelka za pediatrijo kot v.d., DM šifra E037021, z uvrstitvijo v 37. plačni razred (pogodba o 
zaposlitvi, št. EKN10402/31155/365/2016 z dne 8. 7. 2016,  aneks k pogodbi o zaposlitvi, št. 
EKN10402/31155/322a/2017 z dne 27. 6. 2017).  
 
Javni uslužbenki izplačan dodatek za mentorstvo: 

Mesec  Pripravnik73 
Študent 
 

Čas mentorstva  
od - do 

Poročilo 
mentorja - 
število 
opravljenih 
ur74 

Plačilo  
mentorstva/ 
ure, višina eur 
(bruto)75 

Januar  
 

█, štud ZN 17. 1. – 20. 1.,  
23., 24., 25., 26., 
27. in 30. 1. 2017 

20 ur 30 ur 
67,41 eur 

Februar  
 

█, štud ZN 1. 2. , 3. 2. – 4. 2., 
6. – 8. 2., 10. 
2.,13. 2., 15. 2. -
16. 2. 2017 

30 ur  
 

30 ur 
67,41 eur 

Marec 
 

█, štud ZN 1. 3. – 2. 3., 5. 3., 
7. 3. – 8. 3., 13. 3. 
-14. 3., 16. 3. -17. 
3., 21. 3. 2017 

30 ur  
30 ur 

67,41 eur 

April  
 

█, štud ZN 22. 3. – 23. 3., 26. 
3., 28. – 29. 3., 

10 ur  
 

20 ur 
44,94 eur 

█, štud ZN 31. 3., 3. 4. – 5. 
4., 11. 4. 2017 

10 ur 

Maj    
 

█, štud ZN 13. 4. , 19. 4. - 20. 
4., 25. 4. - 26. 4.  
2017 

10 ur  
 
 

20 ur 
44,94 eur 

█, štud ZN 27. 4., 4. 5. - 5. 5., 
9. 5. - 10. 5. 2017 

10 ur 

Junij  / / / / 

Julij  
 

█, štud ZN 11. 5., 16. 5. - 18. 
5. , 22. 5. 2017 

10 ur 10 ur 
22,47 eur 

Avgust  / / / / 

September   / / / / 

Oktober / / / / 

November █, štud ZN 7. 11. – 9. 11. 
2017 

5 ur 5 ur 
11,23 eur 

December █, štud ZN 27. 11. - 28. 11., 
28. 11. – 29. 11. 
2017 
1. 12. , 4. 12. – 5. 
12., 7. 12. – 9. 
12., 11. 12., 13. 
12. 15. 12., 17. 
12., 19. 12. 2017 

30 ur  
 
 
 
 
 
 
 

30 ur 
67, 41 eur 

█, štud ZN 20. 12,  27. 12., 
29. 12. 2017 

5 ur 

 
 
Ugotovitve inšpektorice: 

Inšpektorica ugotavlja, da iz predložene mesečne evidence poimenovane Mentorstva – neposredni 
mentorji v letu 2017, Oddelek za pediatrijo, na kateri je zapisan datum 30. 6. 2018, ni razvidno ali je 
bila evidenca opravljenih ur vodena sproti ali za nazaj.  
 
Ugotovljene nepravilnosti: 

- v 36. členu KPJS ni pravne podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo (C030) za študente █, ki 
so bili na kliničnem usposabljanju, saj le-ta taksativno določa krog oseb, za katerih uvajanje 
mentorjem pripada dodatek (uvajanje pripravnikov, specializantov in delavcev na usposabljanju, 
ne pa za praktično izobraževanje dijakov in študentov), 

- iz evidence opravljenih ur za študentko █je razvidno da je v mesecu januarju 2017 opravila 20 ur 
mentorstva od 17. 1. – 20. 1.,  23., 24., 25., 26., 27. in 30. 1. 2017, v evidenci Opravljene ure 

                                                                 
73 Podatki sporočeni obračunu plač – Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
74 Podatki sporočeni obračunu plač – Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
75 Podatki plačilnih list javnih uslužbencev. 
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mentorstva za mesec januar 2017, za obračun plač, pa je sporočeno da je opravila 30 ur, ki so ji 
bile izplačane pri plači za mesec januar 2017, 

- iz evidence opravljenih ur za študentko █je razvidno, da je v mesecu februarju 2017 opravila 24 ur 
mentorstva (dne 1. 2.  2 uri, 3. 2. – 4. 2. 6 ur, 6. – 8. 2. 6 ur, 10. 2. 2 uri ,13. 2. 2 uri, 15. 2. - 16. 2. 
2017 6 ur), v evidenci Opravljene ure mentorstva za mesec februar 2017, za obračun plač, pa je 
sporočeno da je opravila 30 ur, ki so ji bile izplačane pri plači za mesec februar 2017, 

- iz evidence opravljenih ur za študentko █je razvidno, da je v mesecu marcu 2017 opravila 26 ur 
mentorstva (dne 1. 3. – 2. 3. 4 ure, 5. 3. 4 ure, 7. 3. – 8. 3. 4 ure in 8. 3. 2 uri popoldne, 13. 3. -14. 
3. 4 ure , 16. 3. -17. 3. 4 ure in 17. 3. 2 uri popoldne, 21. 3. 2017 2 uri), v evidenci Opravljene ure 
mentorstva za mesec marec 2017, za obračun plač, pa je sporočeno da je opravila 30 ur, ki so ji 
bile izplačane pri plači za mesec marec 2017, 

- v mesecu novembru je obračunanih 5 ur mentorstva za študenta █, ne pa tudi za študentko 
█opravljenih 8 ur mentorstva (primerjava podatkov iz predloženih obrazcev Mentorstvo – 
neposredni mentorji z dne 30. 11. 2018 in Opravljene ure mentorstva za mesec november 2017). 

 
Pisno pojasnilo direktorja SB Slovenj Gradec z dne 19. 7. 2018, v zvezi z obračunom 5 ur mentorstva 
za █v mesecu novembru:  
 
█je bila v mesecu novembru 2017 osemkrat dežurna, naslednji dan je odšla po dežurstvu domov. Na 
rednem delu je bila prisotna le osem delovnih dni, za te dni ima obračunano mentorstvo za študenta 
█.  
 
Inšpektorica direktorju SB Slovenj Gradec priporoča da naj poskrbi, da bodo mentorji natančno 
evidentirali opravljene mentorske ure. 

Direktor SB Slovenj Gradec v pripombah na osnutek zapisnika z dne 25. 10. 2018 navaja, da je iz 
evidence prisotnosti za mesec januar razvidno, da je █opravljala mentorstvo dne 17., 18., 19., 20., 
23., 24., 25., 26., 27. in 30. 1. Študentka █je opravljala klinično usposabljanje na oddelku za pediatrijo 
od 17. 1. do 6. 2. 2017. █je tako opravila 20 ur mentorstva, izplačan ji je bil dodatek za 30 ur 
mentorstva pri plači za mesec januar 2017. 
 
Inšpektorica je upoštevala dane pripombe glede obračuna mentorstva za študentko █za mesec januar 
2017.  

Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja direktorju SB Slovenj Gradec: 

- da javnim uslužbencem takoj preneha izplačevati dodatek za mentorstvo iz 36. člena KPJS za 
praktično izobraževanje dijakov in študentov ter uredi način izplačila (ne sme biti izplačan kot 
dodatek za mentorstvo iz 36. člena KPJS), 

- da naj v zvezi z nepravilnim obračunom in izplačilom dodatka za mentorstvom študentom  █(v 
mesecu januarju 2017 evidentiranih opravljenih 20 ur, pri plači za mesec januar 2017 obračunanih 
in izplačanih 30 ur mentorstva), █(v mesecu februarju 2017 evidentiranih opravljenih 24 ur 
mentorstva, pri plači za mesec februar 2017 obračunanih in izplačanih 30 ur mentorstva), █ (v 
mesecu marcu 2017 evidentiranih 26 ur mentorstva, pri plači za mesec marec 2017 obračunanih 
in izplačanih 30 ur mentorstva), preveri zakaj prihaja do različnih podatkov v  dokumentaciji in v 
primeru ugotovljenih nepravilnosti ukrepa (opravi poračun izplačila dodatka za mentorstvo in v 
primeru ugotovljenih nepravilnosti ustrezno ukrepa v skladu s 3. a členom ZSPJS). 
 

 
3. 5. █- ugotovitve in ukrepi inšpektorice 

Javna uslužbenka je do 19. 6. 2017 opravljala delo na delovnem mestu diplomirana medicinska sestra 
v negovalni enoti – namestnica v. d. glavne medicinske sestre Oddelka za splošno in abdominalno 
kirurgijo, DM šifra E037021, z uvrstitvijo v 38. plačni razred in od 20. 6. 2017 na delovnem mestu 
diplomirana medicinska sestra v negovalni enoti – namestnik v. d. Glavne medicinske sestre Oddelka 
za splošno in abdominalno kirurgijo kot v. d, DM šifra E037021, z uvrstitvijo v 38. plačni razred 
(pogodba o zaposlitvi, št. EKN10402/31091/357/2016 z dne 22. 7. 2016,  aneks k pogodbi o zaposlitvi, 
št. EKN10402/31091/310a/2017 z dne 29. 6. 2017).  
 
Javni uslužbenki izplačan dodatek za mentorstvo: 
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Mesec  Pripravnik76 
Študent 
 

Čas mentorstva  
od - do 

Poročilo 
mentorja - 
število 
opravljenih 
ur77 

Plačilo  
mentorstva/ 
ure, višina eur 
(bruto)78 

Januar  
 

█, štud ZN 28. 11. 2016 do 3. 
2. 2017 

15 ur  
 

30 ur 
64,82 eur 

█, prip ZT 3. 1  do 22. 1. 
2017 

15 ur 

Februar  
 

█, štud ZN 28. 11. 2016 do 3. 
2. 2017 

15 ur 15 ur 
32,41 eur 

Marec 
 

█, pripr ZN 20. 3. – 22. 3. 
2017 

5 ur  
 

20 ur 
43,21 eur 

█, štud ZN 7. 2. – 11. 4. 2017 15 ur 

April  
 

█, štud ZN 11. 4. -19. 6. 2017 5 ur  
 
 

25 ur 
54,01 eur 

█, prip ZT 3. 4. – 5. 4. 2017 5 ur 

█, prip ZT 3. 4. - 12. 4. 2017 15 ur 

Maj    
 

█, prip ZT 29. 5. - 31. 5. 
2017 

5  
 

15 ur 
32,41 eur 

█, prip ZT 22. 5. – 26. 5. 
2017 

10 

Junij  █, prip ZT 1. 6. - 12. 6. 2017 15 ur 15 ur 
32,41 eur 

Julij  
 

█, prip ZT 3. 7. – 5. 7. 2017 5 ur  5 ur 
10,80 eur 

Avgust  / / / / 

September   / / / / 

Oktober █, prip ZT 9. 10. – 20. 10. 
2017 

15 ur 15 ur 
32,41 eur 

November █, štud ZN 6. 11. – 8. 11.  
2017 

5 ur  
 
 
 

20 ur 
43,21 eur 

█, prip ZT 6. 11. – 8. 11.  
13. 11. -15. 11 
20. 11. – 21. 11. 
2017 

15 ur 

December █, štud ZN 1. 12. – 12. 12. 
2017 

15 ur 15 ur 
32,41 eur 

 
Ugotovitve inšpektorice: 

Inšpektorica ugotavlja, da iz predložene mesečne evidence poimenovane Mentorstva – neposredni 
mentorji v letu 2017, Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo, na kateri je zapisan datum 29. 6. 
2018, ni razvidno ali je bila evidenca opravljenih ur vodena sproti ali za nazaj.  
  
Ugotovljene nepravilnosti: 
 

- pripravnikom: █ ni bil vnaprej določen mentor, kot to določa Pravilnik o pripravništvu, strokovnih 
izpitih za zdravstvene delavce in sodelavce na področju zdravstvene dejavnosti,  

- za 1. 4. 2017 - ko ni registracije delovnega časa, sta bili javni uslužbenki obračunani opravljeni 2 
uri mentorstva  za pripravnico █,  

- v 36. členu KPJS ni pravne podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo (C030) za študente █, ki 
so bili na kliničnem usposabljanju, saj le-ta taksativno določa krog oseb, za katerih uvajanje 
mentorjem pripada dodatek (uvajanje pripravnikov, specializantov in delavcev na usposabljanju, 
ne pa za praktično izobraževanje dijakov in študentov).  

 
Pisno pojasnilo direktorja SB Slovenj Gradec z dne 19. 7. 2018, v zvezi z obračunom 2 ur mentorstva 
dne 1. 4. 2017: 
 
Za soboto 1. 4. 2017 ni pravilno obračunano 2 uri mentorstva, saj nista bili na delu niti pripravnica in 
ne mentorica. Napaka se je zgodila pri zapisu datuma, sicer sta bili mentorica in mentoriranka skupaj 
prisotni na delu 13 delovnih dni, kar pomeni da ni šlo za neupravičeno izplačilo 2 ur mentorstva.   

                                                                 
76 Podatki sporočeni obračunu plač – Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
77 Podatki sporočeni obračunu plač – Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
78 Podatki plačilnih list javnih uslužbencev. 
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Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja direktorju SB Slovenj Gradec: 

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo v skladu s 
36. členom KPJS (mentorji naj bodo ustrezno imenovani, plačilo dodatka za mentorstvo pa naj se 
mentorjem obračuna in izplača le na podlagi dejansko opravljenih mentorskih ur), 

- da javnim uslužbencem takoj preneha izplačevati dodatek za mentorstvo iz 36. člena KPJS za 
praktično izobraževanje dijakov in študentov ter uredi način izplačila (ne sme biti izplačan kot 
dodatek za mentorstvo iz 36. člena KPJS), 
 

3. 6. █- ugotovitve in ukrepi inšpektorice 

Javna uslužbenka je do 19. 6. 2017 opravljala delo na delovnem mestu strokovni vodja VII – 
namestnica v. d. glavne medicinske sestre Oddelka za interno medicino z omejitvami, DM šifra 
E037907, z uvrstitvijo v 41. plačni razred, od 1. 5. 2017 na delovnem mestu diplomirana medicinska 
sestra s specialnimi znanji, šifra DM E037013, z uvrstitvijo v 38. plačni razred, od 1. 5. 2017 na 
delovnem mestu diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji – v. d. odgovorne medicinske 
sestre za paliativo z omejitvami, šifra DM E037021, z uvrstitvijo v 38. plačni razred, in od 20. 6. 2017 
na delovnem mestu diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji – odgovorna medicinska 
sestra Enote za paliativo z omejitvami kot vršilec dolžnosti, DM šifra E037021, z uvrstitvijo v 38. plačni 
razred (pogodba o zaposlitvi, št. EKN10402/31258/362/2016 z dne 8. 7. 2016, pogodba o zaposlitvi, 
št. EKN10402/31258/185/2017 z dne 18. 5. 2017, pogodba o zaposlitvi, št. 
EKN10402/31258/190/2017 z dne 18. 5. 2017, aneks k pogodbi o zaposlitvi, št. 
EKN10402/31258/317a/2017 z dne 29. 6. 2017).  
 
Javni uslužbenki izplačan dodatek za mentorstvo: 

Mesec  Pripravnik79 
Študent 
 

Čas mentorstva  
od - do 

Poročilo 
mentorja - 
število 
opravljenih 
ur80 

Plačilo  
mentorstva/ 
ure, višina eur 
(bruto)81 

Januar  
 

█, štud ZN 10. 1.  – 19. 1.  
2017 

15 ur  
 

25 ur 
60,76 eur 

█, štud ZN 4. 1. -  9. 1. 2017 10 ur 

Februar  
 

█, štud ZN 13. 2. - 28. 2. 
2017 

20 ur 20 ur 
48,60 eur 

Marec █, štud ZN 1. 3. – 14. 3. 2017 20 ur  

April █, štud ZN 24. 4. – 26. 4. 
2017 

5 ur  
 

15 ur 
36,45 eur 

█, štud ZN  3. 4. – 7. 4. 2017 10 ur 

Maj    
 

█, štud ZN 7. 2. – 11. 4. 2017 30 ur 30 ur 
64,81 eur 

Junij  / / / / 

Julij  
 

█, štud ZN 17. 7. – 21. 7. 
2017 

10 ur 10 ur 
21,60 eur 

Avgust  █, Štud ZN 10. 7. - 4. 8. 2017 5 ur 5 ur 
10,80 eur 

September   / / / / 

Oktober / / / / 

November █, štud ZN 27. 11. 2017 – 6. 
2. 2018 

5 ur 5 ur 
10,80 eur 

December █, štud ZN 27. 11. 2017 – 6. 
2. 2018 

30 ur 30 ur 
64,81 eur 

 
Ugotovitve inšpektorice: 

Inšpektorica ugotavlja, da iz predložene mesečne evidence poimenovane Mentorstva – neposredni 
mentorji v letu 2017, na kateri je zapisan datum 27. 6. 2018, ni razvidno ali je bila evidenca opravljenih 
ur vodena sproti ali za nazaj.  

Ugotovljene nepravilnosti: 

                                                                 
79 Podatki sporočeni obračunu plač – Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
80 Podatki sporočeni obračunu plač – Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
81 Podatki plačilnih list javnih uslužbencev. 
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- v 36. členu KPJS ni pravne podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo (C030) za študente █, ki 
so bili na kliničnem usposabljanju, saj le-ta taksativno določa krog oseb, za katerih uvajanje 
mentorjem pripada dodatek (uvajanje pripravnikov, specializantov in delavcev na usposabljanju, 
ne pa za praktično izobraževanje dijakov in študentov).  

Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja direktorju SB Slovenj Gradec: 

- da javnim uslužbencem takoj preneha izplačevati dodatek za mentorstvo iz 36. člena KPJS za 
praktično izobraževanje dijakov in študentov ter uredi način izplačila (ne sme biti izplačan kot 
dodatek za mentorstvo iz 36. člena KPJS), 

 
3. 7. █- ugotovitve in ukrepi inšpektorice 

Javna uslužbenka je do 19. 6. 2017 opravljala delo na delovnem mestu strokovni vodja VII –v. d. 
glavne medicinske sestre Enote za nevrologijo, DM šifra E037907, z uvrstitvijo v 41. plačni razred in 
od 20. 6. 2017 na delovnem mestu diplomirana medicinska sestra v negovalni enoti – odgovorna 
medicinska sestra Enote z nevrologijo kot v. d., DM šifra E037907, z uvrstitvijo v 41. plačni razred 
(pogodba o zaposlitvi, št. EKN10402/31600/350/2016 z dne 2. 8. 2016, aneks k pogodbi o zaposlitvi, 
št. EKN10402/301600/319a/2017 z dne 7. 7. 2017).  
 
Javni uslužbenki izplačan dodatek za mentorstvo: 

Mesec  Pripravnik82 
Študent 
 

Čas mentorstva  
od - do 

Poročilo 
mentorja - 
število 
opravljenih 
ur83 

Plačilo  
mentorstva/ 
ure, višina eur 
(bruto)84 

Januar  / / / / 

Februar  
 

█, štud ZN 7. 2. – 23. 2.  
2017 

20 ur 20 ur 
52,57 eur 

Marec / / / / 

April █, štud ZN 7. 2. – 23. 2. 2017 15 ur  
 

30 ur 
78,86 eur 

█štud ZN 7. 2. – 12. 4. 2017 15 ur 

Maj    
 

█, štud ZN 3. 5. – 26. 5. 2017 30 ur 30 ur 
78,86 eur 

Junij  █, štud ZN 1. 6. - 12. 6. 2017 15 ur 15 ur 
33,70 eur 

Julij  
 

█, prip ZT 17. 7. – 27. 7. 
2017 

15 ur 15 ur 
33,70 eur 

Avgust  / / / / 

September   / / / / 

Oktober / / / / 

November █, štud ZN 27. 11. 2017 – 6. 
2. 2018 

5 ur 5 ur 
11,23 eur 

December █, štud ZN 4. 12. – 28. 12. 
2017 

30 ur 30 ur 
67,41 

 
Ugotovitve inšpektorice: 

Inšpektorica ugotavlja, da iz predložene mesečne evidence poimenovane Mentorstva – neposredni 
mentorji v letu 2017, na kateri je zapisan datum 27. 6. 2018, ni razvidno ali je bila evidenca opravljenih 
ur vodena sproti ali za nazaj.  
 
Ugotovljene nepravilnosti: 
 

- pripravniku █ni bil vnaprej določen mentor, kot to določa Pravilnik o pripravništvu, strokovnih 
izpitih za zdravstvene delavce in sodelavce na področju zdravstvene dejavnosti, 

- v 36. členu KPJS ni pravne podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo (C030) za študente █, ki 
so bili na kliničnem usposabljanju, saj le-ta taksativno določa krog oseb, za katerih uvajanje 

                                                                 
82 Podatki sporočeni obračunu plač – Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
83 Podatki sporočeni obračunu plač – Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
84 Podatki plačilnih list javnih uslužbencev. 
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mentorjem pripada dodatek (uvajanje pripravnikov, specializantov in delavcev na usposabljanju, 
ne pa za praktično izobraževanje dijakov in študentov).  

Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja direktorju SB Slovenj Gradec: 

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo v skladu s 
36. členom KPJS (mentorji naj bodo ustrezno imenovani, plačilo dodatka za mentorstvo pa naj se 
mentorjem obračuna in izplača le na podlagi dejansko opravljenih mentorskih ur), 

- da javnim uslužbencem takoj preneha izplačevati dodatek za mentorstvo iz 36. člena KPJS za 
praktično izobraževanje dijakov in študentov ter uredi način izplačila (ne sme biti izplačan kot 
dodatek za mentorstvo iz 36. člena KPJS), 

 
3. 8. █ - ugotovitve in ukrepi inšpektorice 

Javna uslužbenka je do 30. 9. 2017 opravljala delo na delovnem mestu diplomirana medicinska sestra 
v negovalni enoti – odgovorna medicinska sestra Enote za travmatologijo, DM šifra E037021, z 
uvrstitvijo v 30. plačni razred in od 1. 10. 2017 na delovnem mestu strokovni vodja VII – v.d. glavne 
medicinske sestre Oddelka za zdravstveno nego, DM šifra E037907, plačni razred javne uslužbenke 
je 38 (pogodba o zaposlitvi, št. EKN10402/31131/447/2017 z dne 5. 7. 2016, podpisana dne 29. 9. 
2017).  
 
Javni uslužbenki izplačan dodatek za mentorstvo: 

Mesec  Pripravnik85 
Študent 
 

Čas mentorstva  
od - do 

Poročilo 
mentorja - 
število 
opravljenih 
ur86 

Plačilo  
mentorstva/ 
ure, višina eur 
(bruto)87 

Januar  / / / / 

Februar  
 

█, štud ZN 7. 2.  – 23. 2.  
2017 

20 ur 20 ur 
36,94 eur 

Marec █, štud ZN 15. 3. – 31. 3. 
2017 

30 ur 30 ur 
55,40 eur 

April █, štud ZN 15. 3. – 19. 4. 
2017 

15 ur  
 

30 ur 
55,40 eur 

█, štud ZN 20. 4. – 28. 4. 
2017 

15 ur 

Maj    
 

█, štud ZN 3. 5. - 30. 5. 2017 30 ur 30 ur 
55,40 eur 

Junij  █, štud ZN 1. 6. do 29. 6 
2017 

30 ur 30 ur 
55,40 eur 

Julij  
 

█, štud ZN 3. 7. - 21. 7. 2017 20 ur 20 ur 
36,94 eur 

Avgust  █, prip ZT88 1. 8. – 28. 8. 2017 30 ur 30 ur 
55,40 eur 

September   / / / / 

Oktober / / / / 

November / / / / 

December / / / / 

 
Ugotovitve inšpektorice: 

Inšpektorica ugotavlja, da iz predložene mesečne evidence poimenovane Mentorstva – neposredni 
mentorji v letu 2017, Oddelek za travmatologijo in ortopedijo, na kateri je zapisan datum 30. 6. 2018, 
ni razvidno ali je bila evidenca opravljenih ur vodena sproti ali za nazaj.  
 
Ugotovljene nepravilnosti: 

- pripravnici █ni bil vnaprej določen mentor, kot to določa Pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih 
za zdravstvene delavce in sodelavce na področju zdravstvene dejavnosti, 

                                                                 
85 Podatki sporočeni obračunu plač – Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
86 Podatki sporočeni obračunu plač – Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
87 Podatki plačilnih list javnih uslužbencev. 
88 Pogodba o zaposlitvi za čas pripravništva od 1. 8. 2017 do opravljenega strokovnega izpita oz. najdlje do 31. 1. 2018, št. 
EKN10402/10402/10603/358/2017 dne 24. 7. 2017. 
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- javni uslužbenki sta bili obračunani 2 uri mentorstva89 za dneve, ko iz Registracije delovnega časa 
izhaja, da je bila javna uslužbenka: 17. 3. in 31. 3. 2017 - na letnem dopustu (študent █), 22. 4. in 
13. 8. 2017 - ni registracije delovnega časa, 28. 4. 2017 - na letnem dopustu (študent █), 26., 27., 
28., in 29. 6. 2017 - na letnem dopustu (študent █), 3., 4., 5., 6., in 7. 7. 2017 - na letnem dopustu 
(študent █), 

- v 36. členu KPJS ni pravne podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo (C030) za študente █, ki 
so bili na kliničnem usposabljanju, saj le-ta taksativno določa krog oseb, za katerih uvajanje 
mentorjem pripada dodatek (uvajanje pripravnikov, specializantov in delavcev na usposabljanju, 
ne pa za praktično izobraževanje dijakov in študentov).  

Pisno pojasnilo direktorja SB Slovenj Gradec z dne 19. 7. 2018, v zvezi z obračunanimi 2 urami 
mentorstva za 17. 3. in 31. 3. 2017, 22. 4. in 13. 8. 2017, 28. 4. 2017, 26., 27., 28., in 29. 6. 2017, 3., 
4., 5., 6., in 7. 7. 2017:  
Obračunani 2 uri mentorstva za javno uslužbenko █na datume 17. 3., 31. 3. 2017, 22. 4. in 28. 4. 
2017 ni pravilno. V mesecu juniju so datumi od 26. 6. do 29. 6. 2017 nepravilno zapisani, pravilni 
datumi, ko sta bili prisotni študentka █in mentorica █so 8. 6., 12. 6., 19. 6., in 21. 6. 2017. Študentka 
█, ki je imela prvotno usposabljanje določeno za čas od 31. 5. do 4. 7. 2017 je zaradi bolezni le-to 
opravljala do 19. 7. 2017 (priloga 5). Tako da je upravičeno mentorstvo še za 18. 7. in 19. 7. 2017.  

Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja direktorju SB Slovenj Gradec: 

- da naj v prihodnje javnim uslužbencem obračunava in izplačuje dodatek za mentorstvo v skladu s 
36. členom KPJS (mentorji naj bodo ustrezno imenovani, plačilo dodatka za mentorstvo pa naj se 
mentorjem obračuna in izplača le na podlagi dejansko opravljenih mentorskih ur), 

- da javnim uslužbencem takoj preneha izplačevati dodatek za mentorstvo iz 36. člena KPJS za 
praktično izobraževanje dijakov in študentov ter uredi način izplačila (ne sme biti izplačan kot 
dodatek za mentorstvo iz 36. člena KPJS). 

 
3. 9. █- ugotovitve in ukrepi inšpektorice 

Javna uslužbenka je do 19. 6. 2017 opravljala delo na delovnem mestu fizioterapevt s specialnimi 
znanji – namestnik v.d. vodilnega fizioterapevta, DM šifra E047025, z uvrstitvijo v 34. plačni razred in 
od 20. 6. 2017 na delovnem mestu fizioterapevt s specialnimi znanji – namestnik v.d. vodilnega 
fizioterapevta kot v.d., DM šifra E047025, z uvrstitvijo v 34. plačni razred (pogodba o zaposlitvi, št. 
EKN10402/10167/450/2016 z dne 27. 10. 2016, aneks k pogodbi o zaposlitvi, št. 
EKN10402/10167/290a/2017 z dne 4. 7. 2017).  
 
 
Javni uslužbenki izplačan dodatek za mentorstvo: 

Mesec  Pripravnik90 
Študent 
 

Čas mentorstva  
od - do 

Poročilo 
mentorja - 
število 
opravljenih 
ur91 

Plačilo  
mentorstva/ 
ure, višina eur 
(bruto)92 

Januar  █, prip FTH 9. 1. in 10. 1. 
2017 

3 ure  
 

8 ur 
14,77 eur 

█, prip 1. 9. 2016 - 31. 5. 
2017 

5 ur 

Februar  / / / / 

Marec █, prip FTH 1. 3.  - 30. 11. 
2017  

27 ur 27 ur 
49,87 eur 

April █, prip FTH 1. 3.  - 30. 11. 
2017 

24 ur  
 

27 ur 
49,86 eur 

█, štud FTH 3. 4. – 4. 4. 2017 3 ure 

Maj    
 

█, prip FTH 1. 3.  - 30. 11. 
2017 

27 ur 27 ur 
49,86 eur 

Junij  █, prip FTH 1. 3.  - 30. 11. 26 ur  

                                                                 
89 55. člen Pravilnika o strokovnem izobraževanju, izpopolnjevanju oziroma usposabljanju delavcev Splošne bolnišnice Slovenj 
Gradec, junij 2010. 
90 Podatki sporočeni obračunu plač – Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
91 Podatki sporočeni obračunu plač – Opravljene ure mentorstva za posamezni mesec. 
92 Podatki plačilnih list javnih uslužbencev. 
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2017  
30 ur 

55,40 eur 
█, štud FTH 5. 6.  - 6. 6. 2017 4 ure 

Julij  
 

█, prip FTH 1. 3.  - 30. 11. 
2017 

18 ur  
 

26 ur 
14,77 eur 

█, prip FTH 10. 7 - 13. 7. 2017 8 ur 

Avgust  █, prip FTH 1. 8. - 3. 8. 2017 6 ur  
 

26 ur 
48,02 eur 

█, prip FTH 1. 3.  - 30. 11. 
2017 

20 ur 

September   █, prip FTH 1. 3.  - 30. 11. 
2017 

2 uri 2 uri 
14,77 eur 

Oktober █, prip FTH 2. 10. – 3. 10. 
2017 

4 ure  
 

12 ur 
22,16 eur 

█, prip FTH 1. 3.  - 30. 11. 
2017 

8 ur 

November █, prip FTH 1. 3.  – 30. 11. 
2017 

4 ure  4 ure 
7,39 eur 

December / / / / 

 
Ugotovitve inšpektorice: 

Inšpektorica ugotavlja, da iz predložene evidence poimenovane Mentorstva – neposredni mentorji za 
leto 2017, Oddelek za fizikalno medicino in medicinsko rehabilitacijo, ni razvidno ali je bila evidenca 
opravljenih ur vodena sproti ali za nazaj.  

 
V predloženi evidenci Mentorstva - neposredni mentorji za leto 2017 za Oddelek za fizikalno medicino 
in medicinsko rehabilitacijo, ni zapisanega podatka o opravljenih urah/dnevih mentorstva za 
pripravnika █in █. Opravljene ure mentorstva pa so zapisane v izpisu Opravljene ure mentorstva za 
posamezne mesece leta 2017, za obračun plač (█: januar 5 ur; █: marec – 27 ur,  april 24 ur,  maj 27 
ur,  junij 26 ur, julij 18 ur, avgust 20 ur, september 2 uri, oktober 8 ur,  november 4 ure). 

Inšpektorica direktorju SB Slovenj Gradec priporoča da naj poskrbi, da bodo mentorji natančno 
evidentirali opravljene mentorske ure. 
 
Ugotovljene nepravilnosti: 
 

- v 36. členu KPJS ni pravne podlage za izplačilo dodatka za mentorstvo (C030) za študenta █in █, 
ki sta bila na kliničnem usposabljanju, saj le-ta taksativno določa krog oseb, za katerih uvajanje 
mentorjem pripada dodatek (uvajanje pripravnikov, specializantov in delavcev na usposabljanju, 
ne pa za praktično izobraževanje dijakov in študentov). 

Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica odreja direktorju SB Slovenj Gradec: 

- da javnim uslužbencem takoj preneha izplačevati dodatek za mentorstvo iz 36. člena KPJS za 
praktično izobraževanje dijakov in študentov ter uredi način izplačila (ne sme biti izplačan kot 
dodatek za mentorstvo iz 36. člena KPJS). 

 
 
 
III.   Odrejeni ukrepi inšpektorice  
 
Na podlagi prvega odstavka 43.č člena ZSPJS inšpektorica direktorju SB Slovenj Gradec odreja 
naslednje potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti: 
- direktor je dolžan izvesti vse odrejene ukrepe navedene v II. poglavju tega zapisnika, 
- direktor je dolžan ugotovljene nepravilnosti odpraviti tudi javnih uslužbencih, ki niso bili pregledani 

v inšpekcijskem nadzoru, 
- direktor je o izvedenih ukrepih in finančnih učinkih izvedenih ukrepov dolžan poročati v 60 dneh od 

prejema tega zapisnika in v tem roku predložiti tudi listinska dokazila o izvedenih ukrepih. 
 
Opozorila inšpektorice 
 
Inšpektorica opozarja odgovorno osebo: 
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- da se za nespoštovanje odrejenih ukrepov inšpektorja odgovorna oseba kaznuje za prekršek z 
globo 500 eurov, ki se lahko izreče večkrat zaporedoma (druga alinea prvega odstavka 44. člena 
ZSPJS); 

- da je skladno s 145. členom Zakona o kazenskem postopku Inšpektorat za javni sektor dolžan 
naznaniti kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen Kazenskega 
zakonika), oškodovanja javnih sredstev (257a. člen Kazenskega zakonika), nevestnega dela v 
službi (258. člen Kazenskega zakonika) in druga kazniva dejanja, za katera se storilec preganja 
po uradni dolžnosti, če je o njih obveščen ali kako drugače zve zanje. 

 
 
Pouk o pravnem sredstvu: 
 
Direktor Splošne bolnišnice Slovenj Gradec lahko poda ugovor v roku osmih dni po vročitvi zapisnika. 
Pisni ugovor se lahko vloži neposredno pri Inšpektoratu za javni sektor, Tržaška 21, 1000 Ljubljana ali 
pošlje priporočeno po pošti, lahko pa se poda tudi ustno na zapisnik.  
 
Na podlagi 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10- upb) za ugovor zoper ta 
zapisnik ni potrebno plačati upravne takse.  
 

 
Inšpektorica za sistem javnih uslužbencev 

Mihelca Gajšek, univ. dipl. prav., 
inšpektorica višja svetnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vročiti: 
- Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, █, dr. med., direktor, Gosposvetska cesta 1,  
   2380 Slovenj Gradec, osebno po ZUP, 
- Ministrstvo za javno upravo, kabinet ministra, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, gp.mju@gov.si, 
   po e-pošti, 
- Ministrstvo za zdravje,  Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, gp.mz@gov.si, po e-pošti. 
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