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A. POSLOVNO POROČILO DIREKTORICE 

 
UVOD 
 
Iz obseženega letnega poročila izhaja, da je SZOZD poslovno leto 2018 zaključila ob skupnem 
sodelovanju vseh deležnikov uspešno in da so bili uresničili tudi zastavljeni cilji. Odločitve vodstva so 
posledično imele vpliv na rezultat posloanja, zadovoljstvo odjemalcev poslovno administrativnih storitev 
in njihova pričakovanja ter zadovoljstvo zaposlenih. Pri tem pa ne gre zanemariti, da je poslanstvo, ki ga 
opravlja SZOZD izjemno odgovorno. Ugotavljamo, da je bilo poslovanje v letu 2018 tekoče in brez večjih 
zapletov, razen na kadrovskem področju, kjer smo se soočali z deficitom zaradi daljših bolniških 
odsotnosti. Prav tako je potrebno izpostaviti, da je že v začetku leta 2018 prišlo do organizacijskih 
sprememb v delovanju SZOZD, saj je ustanovitelj - ZD Šmarje pri Jelšah realiziral izstop od 
ustanoviteljstva SZOZD, katerega napoved je bila podana še za časa prejšnjega vodstva ZD in dokončno 
realizirana s 1. 4. 2018. Navedena sprememba je narekovala vodstvu, da pristopi k prilagoditvi 
poslovnih procesov in s tem tudi zmanjšanju števila zaposlenih in ugotavljanju presežnih delavcev. 
Namreč z izstopom ZD Šmarje pri Jelšah so bila posledično zmanjšana finančna sredstva oz. prihodki 
SZOZD. Zmanjšanju prihodkov v letu 2018 pa je dodatno prispeval tudi izstop pridruženega člana - ZD 
Brežice in zmanjšanje financiranja poslovno administrativnih storitev v višini 10 % s strani največjega 
ustanovitleja ZD Celje, ki je med sanacijske ukrepe zaradi neugodnega poslovanja v letu 2017 kot 
sanacijski ukrep sprejel tudi zmanjšanje financiranja SZOZD. Kljub nastalim neugodnim razmeram, s 
katerimi se je v letu 2018 soočilo vodstvo SZOZD, smo uspeli realizirati najpomemebnejše kratkoročne 
cilje in izvajati vse dogovorjene naloge do ustanoviteljev in pridruženih članov.  
   
Predloženo poslovno poročilo podrobneje prikazuje vsebinsko izvajanje poslovnih procesov in 
podprocesov ter posledično tudi uresničitev programa dela, ki je bil dogovorjen skupaj z ustanovitelji za 
izvajanje poslovno administrativnih storitev in  pridruženih članov ter drugih občasnih naročnikov. 

Ključno vodilo SZOZD je skrb za zadovoljstvo odjemalcev poslovno administrativnih storitev, h kateremu 
pa sledi tudi skrb za zadovoljstvo zaposlenih. Namreč le zadovoljni zaposleni, ki imajo občutek varnosti v 
delovnem okolju ter vzpodbujanje in sodelovanje znotraj poslovnih procesov, ustvarja takšno delovno 
klimo, ki omogoča tudi možnost osebnih ambicij. Zavedamo se, da vselej nismo izpolnili vseh 
pričakovanj do naših ustanoviteljev, vendar rezultati izvedene ankete o zadovoljstvu »uporabnikov  
nezdravstvenih storitev« v letu 2018 kažejo, da so bili s kakovostjo dela in odnosom zaposlenih, s 
katerimi so se v procesu srečevali oz. sodelovali,  zadovoljni.  
 
Za vso opravljeno delo in dosežene rezultate gre zahvala vsem zaposlenim, ki so s svojim strokovnim 
znanjem in profesionalnim odnosom prispevali k realizaciji skupnih ciljev. Naš skupen cilj ostaja tudi za 
prihodnje nuditi pravočasne in kakovostne storitve našim ustanovitlejem in pridruženim članom, pri 
čemer bomo v ospredje vselej postavili tudi skrb za zadovoljstvo zaposlenih.   

 

 
I. PREDSTAVITEV, NASTANEK, RAZVOJ  IN  ORGANIZIRANOST  SZOZD 

 
 
Naziv:                                     Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije   
Skrajšani naziv:                        SZOZD 
Naslov:                                    Gregorčičeva ulica 3, 3000 Celje 
Matična št.:                              5683122000 
Šifra dejavnosti:                       91.110 
Transakcijski račun:                  05100-8015290975 
Davčna številka:                       43103375 
Ime banke:                              Abanka d.d. 
Telefon:                                   03 5434 611 
Fax:                                        03 5434 614  
E- pošta:                                  tajnistvo@szozd.si 
www-stran:                              http://www.szozd.si 
 
 
V letu 1992, ko so bili postopoma z ustanovitvenimi akti (Odloki) ustanovljeni v celjski in posavski regiji 
na primarni ravni samostojni javni zavodi in sicer:  

mailto:tajnistvo@szozd.si
http://www.szozd.si/


4 

 

 Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva ulica 5, 3000 Celje 
 Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec, Prešernova ulica 6, 3310 Žalec 
 Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah 
 Zdravstveni dom Laško, Kidričeva ulica 5 b, 3270 Laško 
 Zdravstveni dom Radeče, Ulica OF 8, 1433 Radeče 
 Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica, 

 
je bila sočasno sprejeta odločitev, da se za opravljanje poslovno administrativnih zadev ustanovi 
Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije (SZOZD), ki je pričela delovati s 1. 1. 
1993. Kasneje so kot pridruženi člani pristopili še Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Zdravstveni dom 
Slovenske Konjice, Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice, Zdravstveni dom Šentjur, Cesta Leona 
Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur in Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice. Zaradi 
sprememb v organizaciji dela so kasneje postopoma iz SZOZD izstopili Psihiatrična bolnišnica Vojnik, 
Zdravstveni dom Laško, Zdravstveni dom Brežice in Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, ki so za 
izvajanje poslovno administrativnih storitev organizirali navedeno dejavnost v okviru svoje uprave.  
SZOZD za ZD kot svoje ustanovitelje izvaja vsa dela in naloge s področja financ, računovodstva, plana 
in analiz, pravno kadrovskih storitev in delno s področja informatike. Organizacija dela v SZOZD zahteva 
prilagoditev poslovnih procesov potrebam ustanoviteljev. Notranja organizacija je določena v Pravilniku 
o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Zaposleni v SZOZD znotraj posameznega 
poslovnega procesa izvajanje posamičnih storitev prilagajajo specifičnim potrebam posameznega ZD 
glede na posebnosti in značilnosti oz. obseg njihove dejavnosti.  
Naša dejavnost je izražena v kompetencah, zanesljivosti in odzivnosti.  
 
 
1. Poslanstvo, vizija, vrednote, organizacijska kultura in moto 
 
 
Poslanstvo 
 

Na podlagi zakonskih in drugih podlag, ki opredeljujejo pristojnosti in odgovornosti za izvajanje 
poslovno administrativnih storitev, je mogoče poslanstvo SZOZD povzeti v obliki naslednje izjave 
»Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije zagotavlja svojim ustanoviteljem in 
pridruženim članom pravočasne in kakovostne poslovno administrativne storitve«. Naše delo temelji na 
strokovnem izpopolnjevanju in nenehnem prilagakjanju zahtevam uporabnikov.    
 
 
Vrednote in organizacijska kultura 
 
V SZOZD pod organizacijsko kulturo razumemo samopodobo, ki vodi k njeni prepoznavnosti in 
predstavlja skupek vrednot, ki temeljijo na morali, kot tudi na pravilih profesionalnega in poslovnega 
bontona, načinu komuniciranja (notranje, zunanje), ter medsebojnih odnosih. Organizacijska kultura je 
del poslanstva, kot tudi vizije SZOZD. Za doseganje poslanstva in vizije pa so za doseganje vrednot 
pomembni zaposleni, njihovo zadovoljstvo ter pripravljenost za doseganje strateških usmeritev oz. 
ciljev. V SZOZD ocenjujemo, da vrednote predstavljajo v njenem delovanju pomembno vlogo, podobno 

kot v življenju posameznika, saj usmerjajo vedenja in ravnanja, vplivajo na odnos ustanove do drugih, 
do posameznikov ter do različnih stvari in pojavov. Vse kar se izraža navzven, zagotovo izvira iz njene 
notranjosti, zato pri tem vrednote predstavljajo ključno mesto, saj določajo tako prepričanja, 
pričakovanja, stališča in usmerjenost. Pri tem ostajamo zavezani našim temeljnim vrednotam 
organizacijske kulture kot so: spoštovanje, zaupanje, odgovornost, kakovost, strokovnost in kreativnost, 
integriteta, partnerstvo, odzivnost in fleksibilnost, skrbnost in samoiniciativnost ter pripadnost SZOZD.  
 
• Spoštovanje - Uspešno delovanje SZOZD med zaposlenimi zahteva medsebojno spoštovanje. 

Posamezne službe znotraj OE, morajo delati tako, kot je koristno za celotno SZOZD. Pri izvajanju 
posameznih poslovnih procesov zaposleni spoštujemo dogovore, roke za izdelavo konkretnih 
opravil, čas sodelavcev in ustanoviteljev. Za uspešno izvedbo konkretnih nalog je potrebno 
dogovarjanje med posameznimi službami, pri pogovorih mora vladati strpnost in pripravljenost 
poslušati sodelavca. S sodelavci je potrebno analizirati delo v preteklem obdobju. Spoštljiv odnos je 
potreben do vseh ustanoviteljev, pridruženih članov in drugih naročnikov poslovno administrativnih 
storitev. Še posebej pa se je potrebno osredotočiti na pritožbe in pripombe, saj nam le-te povedo, v 
kateri smeri je potrebno izvajati spremembe.   

 
• Zaupanje - S strani ustanoviteljev in pridruženih članov so podana pooblastila za izvajanje 

poslovno administrativnih opravil, ki jih izvajajo posamezne službe znotraj OE v njihovem imenu in 
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za njihov račun. Z danimi pooblastili je ustvarjena organizacijska kultura, s katero se sprejemajo 
odločitve na vseh nivojih, s ciljem čim bolj kvalitetne izvedbe poslovno administrativnih storitev.  

 
• Odgovornost - Zaposleni v SZOZD imajo široko področje odgovornosti, na podlagi katerih  se 

lahko sprejemajo kakovostne in pravočasne odločitve in tudi ustrezno ukrepanje. Vsi zaposleni v 
SZOZD dela in naloge izvajamo profesionalno, skrbno v postavljenih časovnih rokih in natančno, 
praviloma brez napak. Vsak zaposleni se zaveda, da za svoje opravljeno delo in izdelek sprejema 
polno odgovornost.  

 
• Kakovost - Zaposleni v SZOZD si prizadevamo za stalno izboljševanje kakovosti izvajanja poslovno 

administrativnih storitev. Našo kakovost določajo ustanovitelji, pridruženi člani in drugi naročniki. S 
pridobitvijo certifikata za vodenje kakovosti ISO 9001:2015 našim uporabnikom 
poslovno administrativnih storitev zagotavljamo še bolj kakovostne storitve.    

 
• Strokovnost in kreativnost  - V SZOZD bomo gradili timsko delo, zagotavljali hiter pretok znanja 

in informacij in s stalnim izboljševanjem lastnega dela ustvarili pogoje za spremembe.  
 
• Integriteta - Zaposleni v SZOZD bomo pri izvajanju poslovno administrativnih storitev  pošteni in 

etični. Izvedli bomo tisto, za kar in k čemur se bomo zavezali.  
 
• Partnerstvo - Temeljna vrednota delovanja SZOZD je poslovna odličnost in poslovanje z visokimi 

pravnimi in etičnimi standardi. Cenimo svoje ustanovitelje, pridružene člane in druge naročnike. 
Spoštujemo svoje sodelavce in skrbimo za njihov stalen razvoj. 

 
• Odzivnost in fleksibilnost - Vsi zaposleni v SZOZD se v največji možni meri prilagajamo 

potrebam ustanoviteljev, pridruženih članov in drugih naročnikov ter se hitro odzivamo na njihova 
pričakovanja.  

 
• Skrbnost in samoiniciativnost - Vsak zaposleni v SZOZD mora pri opravljanju del in nalog 

ravnati s profesionalno skrbnostjo, v skladu s cilji, strategijo in politiko SZOZD.  
Samoiniciativnost je kvaliteta, ki jo pri naših sodelavcih še posebej cenimo, poleg poštenosti in želje 
po osvajanju novih znanj. Omenjena vrednota je izrednega pomena tudi za kredibilnost in 
strokovnost SZOZD kot celote. Naše sodelavce odlikuje sposobnost prepoznavanja svoje vloge v 
izzivih ter pripravljenost opraviti, kar je potrebno, da dosežemo in presežemo zastavljene cilje. 
Sodelavce se spodbuja k samoiniciativnosti in samostojnosti. 

 
• Pripadnost SZOZD - V SZOZD sodelavci drug drugega spodbujamo k uspehu in s tem razvijamo 

občutek pripadnosti kolektivu. Dela in naloge so delegirane, pristojnosti razdeljene in sprejete. 
 

Na podlagi predhodno opisanih vrednot se prepoznava razumevanje etike in etičnih odnosov zaposlenih 
v SZOZD do odjemalcev poslovno administrativnih storitev izven SZOZD. Da ustanovitelji in pridruženi 
člani prepoznavajo razumevanje etike in etičnih odnosov izkazuje sprejet Poslovno etični kodeks 
ravnanja pri medsebojnem poslovanju, katerega namen je graditi in ohranjati visoke profesionalne in 
etične standarde med ustanovitelji in pridruženimi člani.  

 
 

Vizija  
 
V slovenskem prostoru si želi SZOZD biti prepoznavna po odličnosti, kakovosti poslovno administrativnih 
storitev, zglednem odnosu do dela, razvoja in uporabnikov njenih storitev. S pridobljenim certifikatom 
za vodenje sistema kakovosti ISO 9001:2008 se ustanoviteljem in pridruženim članom zagotavlja še 
kakovostnejše poslovno administrativne storitve.   
 
Na podlagi poslanstva, ki temelji na ustanovitvenem aktu, pristojnostih in odgovornosti SZOZD na 
področju izvajanja poslovno administrativnih storitev, je vizijo SZOZD mogoče opredeliti na podlagi 
presoje zmožnosti, vrednot in potreb ter zahtev ustanoviteljev, pridruženih članov in drugih naročnikov, 
je mogoče vizijo SZOZD povzeti v obliki naslednje izjave: »Skupnost zavodov osnovne zdravstvene 
dejavnosti celjske regije želi postati in ostati temeljna oblika povezovanja izvajalcev primarnega 
zdravstvenega varstva v širši celjski in posavski regiji in prevzeti vodilno vlogo ključnega nosilca 
izvajanja poslovno administrativnih storitev ustanoviteljem, pridruženim članom in drugim naročnikom«. 
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Moto  
 
Dejavnost SZOZD je izražena v kompetencah, zanesljivosti in odzivnosti. 
 
 
2. Predstavitev vodstva SZOZD  
 
SZOZD predstavlja in zastopa direktor, ki ga za obdobje 4-ih let imenuje Svet SZOZD v soglasju z 
ustanoviteljicami. Direktor imenuje pomočnika za področje ekonomike in financ za čas trajanja 
njegovega mandata.   
 
 
3. Predstavitev organov SZOZD  
 
Organ upravljanja v SZOZD je Svet, ki ga sestavljajo: predstavniki ustanoviteljev (5 članov, od 1. 4. 
2018 pa 4 člani) in predstavniki zaposlenih (3 člani). Skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu 
(Ur. l. RS št. 43/2011) in Zakonom o delovnih razmerjih imajo zaposleni v SZOZD predstavnika 
zaposlenih za uresničevanje pravic s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu in pooblaščenca 
za mobing. 
Direktor SZOZD uresničuje izvajanje operativno izvršilnih funkcij preko Poslovne koordinacije SZOZD in 
Poslovnega kolegija, ki ga sestavljajo direktorji ustanoviteljev in pridruženih članov, le-ta pa se 
praviloma sestaja enkrat mesečno glede na potrebe razreševanja aktualnih problemov. Za področje 
zdravstvene nege pa je organiziran tudi Poslovni kolegij pomočnikov direktorjev za zdravstveno nego.  
 
 
4. Vplivi okolja na delovanje SZOZD  
 
Glede na to, da je SZOZD vezana na pridobivanje prihodka na podlagi pogodbenega odnosa z 
ustanovitelji in pridruženimi člani se neugodne ekonomske in posledično tudi družbenopolitične razmere 

odražajo v poslovnih odnosih z odjemalci poslovno administrativnih storitev. Uporabniki naših storitev so 
tako ena najpomembnejših javnosti, saj je od njih odvisen obseg naše dejavnosti. Naša 
najpomembnejša naloga pa je skrb za njihovo zadovoljstvo.  
 
5. Programi dejavnosti SZOZD  
 
Tudi v letu 2018 se je celotna dejavnost  SZOZD izvajala v obliki programov po organizacijskih enotah, 
znotraj katerih se oblikujejo kot delovne enote posamezne službe kot zaokrožene strokovne enote.  
 
Kot posledica izstopa ZD Šmarje pri Jelšah dne 1. 4. 2018 je bila na novo sprejeta notranja organizacija 
dela, s katero so bili reorganizirani poslovni procesi. Konkretna opravila, ki jih SZOZD izvaja za 
posameznega odjemalca na operativni ravni predstavljajo izvajanje naslednjih poslovnih procesov in 
podprocesov: 

 
5.1. Uprava 

❖ Proces vodenja SZOZD 
o Podproces planiranja in analiziranja 
o Podproces informatika  

 
Proces vodenja SZOZD: 
 
❖ SZOZD predstavlja in zastopa direktor, ki izvaja v okviru pooblastil naslednje aktivnosti:  organizira, 

načrtuje in vodi delo ter poslovanje SZOZD, odloča o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi in o disciplinski 
odgovornosti delavcev, imenuje pomočnika direktorja za posamezno področje, odloča o 
razporejanju delavcev k določenim delom in nalogam, sprejema splošne akte SZOZD, razen tistih, ki 
so v pristojnosti sveta SZOZD, pripravlja predloge delovnih in razvojnih programov in odgovarja za 
njihovo uresničevanje, sprejema sklepe o hrambi in uporabi pečatov ter določa delavce, ki so 
odgovorni zanje,  pripravlja predlog letnega delovnega in finančnega načrta in odgovarja za njihovo 
izvedbo, odloča o uporabi sredstev SZOZD v skladu s finančnim planom SZOZD in odgovarja za 
namensko porabo sredstev, spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, organizira 
mentorstvo za pripravnike, skrbi za sodelovanje  SZOZD z drugimi institucijami, določa sistemizacijo 
delovnih mest, odgovarja za varnost in zdravje pri delu, izvršuje sklepe sveta SZOZD in 
ustanoviteljev, opravlja druge zadeve na podlagi zakona. 
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❖ Podproces planiranja in analiziranja obsega sodelovanje pri oblikovanju pripomb na Splošni 

dogovor za posamezno pogodbeno leto, zbiranje in urejanje podatkov za pripravo ponudb za Zavod 

za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), izdelavo dokončnega predloga ponudb za sklenitev 

pogodb o izvajanju programa zdravstvenih storitev  z ZZZS, sodelovanje pri pripravi letnega 

poročila, sestavljanje periodičnih in letnih finančnih planov po dejavnostih in vrstah stroškov, 

sodelovanje pri izvajanju postopkov notranje revizije, izračunavanje mesečnih finančnih planov po 

dejavnostih in vrstah stroškov, izpolnjevanje vprašalnikov, anket za ZZZS, Združenje zdravstvenih 

zavodov, Ministrstvo za zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), mesečno in 

kumulativno spremljanje realizacije fizičnega obsega dela v primerjavi s planom, primerjava 

izplačane mase bruto osebnih dohodkov, spremljanje izvajanja pogodbe o izvajanju programa 

zdravstvenih storitev in obračunov glede na opravljeno delo in izhodišča ZZZS ter korekcije 

finančnih planov zaradi spremenjenih izhodišč za nazaj z obračuni, komuniciranje z ZD in zunanjimi 

institucijami, mesečna primerjava realizacije po vrstah stroškov s planiranimi za ZD kot celoto, ob 

periodičnem in letnem obračunu pa tudi po dejavnostih, izdelava posameznih analiz, instalacije 

novih programskih produktov na zahteve ZD, komuniciranje s plačniki faktur storitev, reševanje 

reklamacij faktur, izobraževanje izvajalcev zdravstvenih storitev po lokacijah, inštruktažo sprememb 

vnosa podatkov, razlago in analizo  izhodnih podatkov na zahtevo uporabnika, pripravo manj 

obsežnih programov za uporabnika, izdelovanje dodatnih izhodnih tabel iz obstoječih baz podatkov, 

priprava in izdelavo raznih statističnih poročil za Združenje zdravstvenih zavodov, Ministrstvo za 

zdravje in druge naročnike, pripravo statističnih poročil o delu, bolezni in kadrih za NIJZ, 

sodelovanje z zunanjimi programskimi hišami pri popravkih računalniških programov, spremljanje 

fizičnega obsega dela in analiza izhodnih list, sodelovanje pri pripravi podlag za oblikovanje 

ponudbe programov do ZZZS in spremljanje po varstvih dogovorjenih programov.  

 

❖ Podproces informatika obsega: vzdrževanje strežniške infrastrukture, vzdrževanje strežniških 

operacijskih sistemov, nadziranje delovanja strežnikov, zagotavljanje ustreznih nadgradenj za 

zanesljivost delovanja in varovanje dostopa do podatkov; vzdrževanje baze PIS, vzdrževanje  

podatkovnih baz poslovnega informacijskega sistema, ki zajema aplikacije: kadrovske evidence, 

obračuna plač, finančno računovodstvo in glavno knjigo, fakturiranje ter dokumentni sistem za  

procesiranje  e-računov; vzdrževanje lokalnega omrežja, kamor je vključeno vzdrževanje lokalnega 

omrežja z VPN povezavo do zunanjih zavodov za aplikacijo dokumentnega sistema; vzdrževanje 

delovnih postaj z vzdrževanjem operacijskih sistemov na delovnih postajah z ustreznimi 

nadgradnjami, instalacija in nadgradnje aplikacij, vzdrževanje programov za zaščito pred 

zlonamerno kodo z aktualnimi nadgradnjami, nastavitve  odjemalcev e-pošte, ažuriranje 

uporabnikov e-pošte, vklop novih delovnih postaj in tiskalnikov v lokalno omrežje, nadgradnje in 

vzdrževanje  programov namiznega založništva; zaščita podatkov z izvajanjem varnostnega 

kopiranja kritičnih podatkov, preverjanjem zanesljivosti arhivskih kopij, varovanjem občutljivih 

osebnih podatkov pred nepooblaščenim dostopom; zagotavljanje zunanjih virov s komuniciranjem z 

zunanjimi programskimi hišami, javljanje napak in zahtev po dopolnitvah v poslovnih aplikacijah in 

pridobivanje zunanjih izvajalcev za izvedbe del izven obsega lastne službe. Konec leta 2018 je prišlo 

do sprememb tako, da se je področje informatike za ZD Radeče v celoti preneslo v izvajanje 

zunanjemu pogodbenemu izvajalcu s 1. 1. 2019, prav tako pa proces fakturiranja zdravstvenih 

storitev za ZD 2dr. Jožeta Poprtare« Žalec in ZD Radeče zagotavlja z zunanjim pogodbenim 

izvajalcem.  

 
5.2. Pravno kadrovski splošni proces  

❖ Pravni podproces 
❖ Kadrovski podproces 
❖ Splošni podproces: 

o Podproces javnega naročanja 
o Podproces upravljanja in arhiviranja dokumentarnega gradiva. 

 
Pravno kadrovski splošni proces  
V letu 2018 je prišlo do združitve kadrovskega podprocesa in obračuna plač tako, da je bil proces 
obračuna plač prenesen v kadrovski proces. Pravno kadrovski splošni proces tako obsega delokrog 
pravne, kadrovske in splošne službe v okviru katerih se izvaja: zastopanje in predstavljanje ZD pred 
sodišči in drugimi organi, vlaganje tožb, predlogov in drugih zahtevkov pred sodišči, državno revizijsko 
komisijo in drugimi institucijami, vodenje disciplinskih postopkov, sodelovanje v postopkih iz delovnih 
razmerij za zaposlene v ZD in v postopkih  varstva pacientovih pravic, urejanje statusnih in 
premoženjsko pravnih poslov, sodelovanje pri sklepanju vseh vrst pravnih poslov, priprava strokovnih 

http://www.szozd.si/enote1.php
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podlag za oblikovanje splošnih aktov, strokovna obdelava dokumentacije v zvezi z odškodninskimi 
zahtevki, vodenje izvršilnih postopkov, stečajev in postopkov prisilne poravnave za izterjavo 
neporavnanih obveznosti, urejanje zemljiško knjižnih zadev, priprava gradiv in sodelovanje na sejah 
organov ZD, priprava, obdelava, urejanje in spremljanje celotne kadrovske dokumentacije od nastopa 
do razrešitve delavca, opravljanje statistično poročevalskih nalog za interno in eksterno uporabo, 
urejanje in obdelava dokumentacije v zvezi s pravicami iz zdravstvenega varstva zaposlenih ter njihovih 
zavarovanih družinskih članov, izvrševanje sklepov ustanoviteljev, inšpekcijskih organov in drugih služb 
s področja delovnih razmerij, izvajanje strokovno administrativnih opravil s področja pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja in sodelovanje v postopku predstavitve za oceno pri invalidski komisiji, 
opravljanje strokovnih opravil s področja štipendiranja, strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja 
delavcev, sodelovanje s pooblaščenim  zunanjim izvajalcem s področja varnosti in zdravja pri delu, 
vodenje vseh vrst postopkov javnega naročanja, priprava razpisne dokumentacije za javna naročila 
blaga, storitev in gradenj, vodenje evidenc postopkov javnega naročanja, arhiviranje poslovne 
dokumentacije, opravljanje vseh vrst administrativnih opravil v zvezi z dostavo in odpremo pošte, 
fotokopiranje poslovne dokumentacije, pregled in vnos evidenčnih listov in priprava podatkov za 
obračun plač in posameznih odtegljajev, obdelava plač in nakazilo plač in prispevkov, posredovanje 
podatkov o plačah na pristojne institucije v skladu z zakonskimi predpisi, priprava podatkov za 
refundacije (bolniški stalež, pripravniki, specializanti, ipd), obračun in nakazila premij za dodatno 
pokojninsko zavarovanje, letno dostavljanje podatkov za odmero dohodnine na pristojne institucije, 
sestavljanje raznih statističnih poročil, izpolnjevanje kreditnih pol in drugih raznih obrazcev za 
zaposlene, izpolnjevanje obrazca M-4 za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ),  
strokovno svetovanje zaposlenim in vodstvu ZD in nakazilo štipendij. 
 
5.3. Finančno računovodski proces  

❖ Podproces finančno poslovanje 
❖ Podproces računovodsko poslovanje 
❖ Podproces fakturiranje. 

 
Finančno računovodski proces obsega delokrog finančnega knjigovodstva, knjigovodstva osnovnih 

sredstev in drobnega inventarja in finančne operative z likvidacijo, v okviru katerih se izvaja: zbiranje in 
obdelava poslovnih dogodkov za prihodke in odhodke ter spremembe stanja gibanja sredstev, 
kontroliranje pravilnosti in verodostojnosti knjigovodskih listin pred knjiženjem, vodenje predpisanih 
poslovnih knjig za vse poslovne spremembe izkazane v časovnem zaporedju, knjiženje poslovnih 
dogodkov, sestavljanje bilance stanja, bilance uspeha in drugih poročil v skladu s Slovenskimi 
računovodskimi standardi, sestavljanje poslovnih poročil s področja finančnega računovodstva, vodenje  
stroškov po stroškovnih mestih, vodenje analitične evidence saldakontov kupcev in dobaviteljev, ki 
obsega knjiženje vseh faktur kupcev, usklajevanje odprtih postavk, pošiljanje opominov, telefonična 
izterjava neplačanih računov in predaja dokumentacije pravni službi za uvedbo sodne izterjave, 
reševanje opominov, izmenjava kompenzacijskih poslov, sestavljanje pregledov fakturirane in plačane 
realizacije, priprava odprtih postavk za inventuro in usklajevanje analitičnih evidenc s knjigovodstvom 
glavne knjige, kontiranje in knjiženje računov za nabavo osnovnih sredstev in drobnega inventarja, 
priprava in kontrola dokumentacije osnovnih sredstev in drobnega inventarja  za knjiženje temeljnic v 
glavni knjigi in vodenje analitične evidence osnovnih sredstev, knjiženje novih osnovnih sredstev v 
register osnovnih sredstev, izpis in posredovanje kod z inventarno številko v ZD, odpis dotrajanih  

osnovnih sredstev in drobnega inventarja, izdelava letnega predračuna in končnega obračuna 
amortizacije, priprava in obdelava dokumentov za inventuro osnovnih sredstev in drobnega inventarja in 
sodelovanje z inventurnimi komisijami, zagotavljanje finančnih sredstev za tekoče poslovanje, izdelava 
finančnih poročil za interno in eksterno uporabo, kontrola in kompletiranje bančnih izpiskov ter 
reševanje reklamacije v zvezi z izpiski, formalna računovodska kontrola pravilnosti prejetih računov, 
kontrola, ali je račun podpisan s strani osebe, ki likvidira račun in ali so predložene vse dobavnice, ki 
dokazujejo nastanek poslovnega dogodka, opravljanje storitev v zvezi z likvidacijo in poravnavo 
računov, knjiženje prispelih faktur, priprava nalogov za plačilo računov, plačevanje kotizacij in avansov, 
likvidacija predračunov in računov za nabavo osnovnih sredstev, plačevanje in vodenje evidence 
najemnin in zemljiško knjižnih prispevkov za objekte, izdelava faktur zdravstvenih storitev in pošiljanje 
plačnikom, vodenje fakturne knjige odposlanih faktur, obračunavanje in fakturiranje zdravstvenih 
storitev za neposredno menjavo dela, evidenca in reševanje reklamacij v sodelovanju z ZD, obračuni 
nezdravstvenih storitev (najemnine, funkcionalni stroški, itd.) in izdajanje drugih računov na zahtevo  
ZD.  
 
 
 
 
 
 

http://www.szozd.si/enote2.php
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II.  POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH  
 

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki opredeljujejo delovno področje oz. poslovne 
procese v  SZOZD 

 
• Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC in 

127/06-ZJZP)   
• Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/2005-UPB2, 23/08, 15/08-ZPacP, 58/08-

ZZdrS-E in 77/08 – ZDZdr) 
• Sklep o ustanovitvi SZOZD (sprejet 27. 11. 1992 in Aneks k sklepu z dne 15. 1. 1993), 
• Statut SZOZD z dne 1. 3. 2004 
• Dogovor o izvajanju prenesenih poslovno administrativnih storitev in pokrivanju deleža 

skupnih stroškov z aneksi 
• Program dela, finančni in kadrovski načrt SZOZD za leto 2018 št. 1-DIR/2018-1642/1 z dne 

2. 10. 2018.  

 
2. Interni akti SZOZD 

 
• Sklep o ustanovitvi SZOZD 
• Statut SZOZD 
• Poslovnik o delu Sveta SZOZD 
• Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
• Strategija upravljanja s tveganji v SZOZD 
• Načrt integritete SZOZD 
• Navodila za izvedbo letnih razgovorov 
• Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v SZOZD 
• Program razvoja SZOZD za obdobje 2013-2018 
• Katalog informacij javnega značaja 
• Pravilnik o plačah 
• Pravilnik o delovnem času 
• Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov zaposlenim  
• Navodila za izpolnjevanje evidenc o delu in izostankih zaposlenih 
• Navodila za izvedbo postopka zaposlitve in sklenitve pogodbe o zaposlitvi 
• Merila o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za zaposlene v SZOZD 
• Pravilnik o hrambi in izločanju dokumentarnega gradiva 
• Navodilo o upravljanju z dokumentarnim gradivom 
• Izjava o varnosti z ocenjevanjem tveganja 
• Požarni red in Ocena požarne ogroženosti 
• Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc 
• Pravila obnašanja in ravnanja zaposlenih 
• Pravila za ukrepanje v primeru nasilnega vedenja v prostorih SZOZD 
• Pravilnik o ravnanju z darili, omejitvah in dolžnostih v zvezi s prejemanjem daril 
• Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost 

• Pravilnik o uporabi in vzdrževanju službenih vozil SZOZD 
• Navodila o ukrepih za zaščito prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj 
• Cenik stroškov posredovanja informacij javnega značaja 
• Kriteriji za nagrajevanje mentorjev 
• Navodilo za oddajo javnih naročil, pri katerih se ne uporabljajo določila ZJN-2 
• Navodila o uporabi in hrambi štampiljk 
• Navodilo o varovanju in uničevanju ključev poslovnih prostorov v SZOZD 
• Pravilnik o računovodstvu 
• Pravilnik o blagajniškem poslovanju 
• Pravilnik o popisu 
• Organizacijsko navodilo o ravnanju z izredno odpisanimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi 

in neopredmetenimi sredstvi 
• Pravilnik o notranjem revidiranju 
• Navodilo o ravnanju s knjigovodskimi listinami 
• Pravilnik o določitvi dolžine in izrabe letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela 

• Program vzpostavitve mediacijskega središča za zdravstvene domove celjske in posavske 
regije 

• Pravilnik o delovanju mediacijskega središča (pisarne) v SZOZD 
• Program promocije zdravja na delovnem mestu v SZOZD 
• Navodila za zagotavljanje in spoštovanje prepovedi kajenja 
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▪ Pravilnik o strokovnem izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju  

▪ Poslovno etični kodeks ravnanja pri medsebojnem poslovanju  

▪ Pravilnik o prepoznavanju in preprečevanju mobinga, drugih oblik trpinčenja na 
delovnem mestu in ukrepih 

▪ Poslovnik kakovosti 
▪ Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v SZOZD.  

 
3. Temeljne strateške usmeritve in dolgoročni cilji SZOZD 
 
Temeljne strateške usmeritve in dolgoročni cilji SZOZD izhajajo iz vizije, poslanstva in  strateških 
usmeritev, so:  
• zadovoljstvo ustanoviteljev in pridruženih članov ter drugih naročnikov ter zmanjševati število 

pritožb 
• zadovoljstvo zaposlenih 
• ohraniti z razpoložljivimi kadri sedanjo organiziranost in obseg programov dela 

• ohranjanje ugleda in dela zaposlenih pri ustanoviteljih, pridruženih članih in drugih naročnikih  
• sledenje strokovnim smernicam in razvoju ter uvajati v procese dela sodobno tehnologijo, ki 

zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalne stroške poslovanja 
• usposabljanje in izobraževanje zaposlenih na vseh ravneh, kar je temeljni pogoj za uspešno 

izvajanje politike kakovosti 
• pridobivanje dodatnih prihodkov od storitev na trgu 
• ohraniti uravnoteženo finančno poslovanje in doseganje čim boljših poslovnih rezultatov; uveljaviti 

sistem načrtovanja, izvajanja, nadzora in izboljševanja delovnih postopkov v cilju izboljšati 
učinkovitost in kakovost delovanja vseh služb in s tem ponudbe poslovno administrativnih storitev 

• sodelovanje zaposlenih s svojimi predlogi v procesu izboljšanja dela poslovanja in ustvarjanja 
kulture dobrih in korektnih medsebojnih odnosov 

• sprejemanje vrednot kot so: spoštovanje, zaupanje, odgovornost, kakovost, strokovnost in 
kreativnost, integriteta, partnerstvo, odzivnost in fleksibilnost, skrbnost in samoiniciativnost ter 
pripadnost SZOZD  

• izgradnja in izboljševanje sistema vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami mednarodnega 
standarda ISO. 

 
 

3.1. Realizacija letnih ciljev SZOZD 
 
Realizacija letnih ciljev se navezuje na postavljene dolgoročne cilje in strateške usmeritve. Temeljni cilj, 
ki je postavljen, je ohranitev obsega programa dejavnosti in ohranitev sedanje organiziranosti, kot to 
določa ustanovitveni akt.  
 
Na podlagi dolgoročnih ciljev, ki so: ohraniti z razpoložljivimi kadri sedanjo organiziranost in obseg 
programov dela po OE; doseganje čim boljših poslovnih rezultatov; načrtovanje, izvajanje, nadzor in 
izboljševanje delovnih postopkov v cilju izboljševanja ponudbe poslovno administrativnih storitev in s 
tem večanja zadovoljstva in zaupanja ustanoviteljev ter pridruženih članov; permanentno strokovno in 
splošno izpopolnjevanje zaposlenih in ustvarjanje pozitivne klime v cilju zadovoljstva in uspešnosti; 

ohranjanje ugleda SZOZD in  dela zaposlenih delavcev v celjski in posavski regiji ter v širši skupnosti, je 
bilo zastavljenih 12 letnih ciljev kakovosti in sicer: dolgoročni poslovni odnosi z odjemalci; prijazna 
ustanova za dosego zadovoljstva odjemalcev za poslovno administrativnih storitev pri ustanoviteljih, 
pridruženih članih in drugih naročnikih; zadovoljstvo zaposlenih; izpolnitev programa dela poslovno 
administrativnih storitev za  ustanovitelje in pridružene člane; ohraniti druge naročnike na trgu kot 
odjemalce poslovno administrativnih storitev; vsakemu zaposlenemu zagotoviti udeležbo na vsaj eno 
strokovno izpopolnjevanje; ohranitev prihodkov na ravni leta 2017 – stabilno finančno poslovanje; 
zagotoviti kvartalno spremljanje prihodkov in odhodkov (analize prihodkov in odhodkov); vsak proces 
dela poda en predlog za izboljšavo v okviru svojega poslovnega procesa; vzpostavitev pristnega 
partnerskega odnosa z odjemalci storitev; delovanje mediacijske pisarne in izvajanje ukrepov po 
certifikatu Družini prijazno podjetje.    

 
Večina usmeritev in letnih ciljev kakovosti za leto 2018, ki so bili določeni v Programu dela, finančnem in 
kadrovskem načrtu SZOZD za leto 2018 je bilo uresničenih, v aktivnosti pa so bili vključeni vsi zaposleni 

v okviru svojih delovnih zadolžitev v posameznem poslovnem procesu, kot sledi v nadaljevanju: 
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1. Dolgoročni poslovni odnosi z odjemalci 
 
Vodstvo SZOZD se zaveda odgovornosti do svojih odjemalcev, ki je razvidna v ključnih 

usmeritvah delovanja SZOZD glede na sprejeti Program razvoja SZOZD za obdobje 2013 – 2018 in 
sicer: v strategiji, viziji, poslanstvu in vrednotah, kar vse se dnevno odraža na delovanju vsakega 
posameznega zaposlenega. Cilj vodstva SZOZD v letu 2018 je bil v vzpostavitvi kakovostnega in 
dolgoročnega sodelovanja z odjemalci poslovno administrativnih storitev in tudi sodelovanje z 
drugimi deležniki, s katerimi sodelujejo odjemalci, kot npr. ustanovitelji ZD (Mestna občina Celje, 
Občina Štore, Občina Vojnik, Občina Žalec, Občina Braslovče, Občina Prebold, Občina Polzela, 
Občina Vransko, Občina Tabor, Občina Šmarje pri Jelšah, Občina Rogaška Slatina, Občina Rogatec, 
Občina Podčetrtek, Občina Kozje, Občina Bistrica ob Sotli, Občina Šentjur, Občina Sevnica, Občina 
Radeče, Občina Slovenske Konjice, Občina Votanje in Občina Zreče), Ministrstvo za zdravje, 
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, Zdravniška zbornica Slovenije, itd.      

 
2. Prijazna ustanova za dosego zadovoljstva odjemalcev poslovno administrativnih 

storitev (ustanovitelji, pridruženi člani in drugi naročniki) 
 
Izvedena anketa o zadovoljstvu odjemalcev s storitvami SZOZD za vse poslovne procese in 
podprocese izkazuje visoko stopnjo zadovoljstva uporabnikov storitev in se glede na analizo in 
primerjavo rezultatov s preteklim letom ni zmanjšalo.  
 
Priloga: Analiza ankete o zadovoljstvu odjemalcev s storitvami SZOZD 

 

 
 
Graf 1: Zadovoljstvo odjemalcev za opravljanje poslovno administrativnih storitev v letu 
2018 

 
 

3. Zadovoljstvo zaposlenih 
 

Glede na usmeritev »skrb za zaposlene« vsako leto merimo zadovoljstvo zaposlenih z anketnim 
vprašalnikom, ki vključuje vprašanja organizacijske kulture in klime v SZOZD in zadovoljstva 
zaposlenih na delovnem mestu v vseh poslovnih procesih, v katerega je vključen tudi nabor 
ukrepov iz polnega certifikata »Družini prijazno podjetje« (16 vprašanj). Po analizi odgovorov je 
izkazano izboljšanje zadovoljstva zaposlenih ma delovnem mestu. Ker se zavedamo visokih 
delovnih obremenitev zaposlenih v nekaterih poslovnih procesih, bo naloga vodstva, da v 
prihodnje zagotovi čim bolj enakomerno razporeditev dela, ustrezno zagotavljanje počitka, 
prerazporeditve – občasno in racionalno medsebojno nadomeščanje brez preobremenitev. 
Upoštevali pa bomo tudi želje zaposlenih v okviru možnosti, saj se zavedamo, da prisluhniti 
zaposlenemu doprinese k večjemu zadovoljstvu zaposlenih, kar vse rezultira boljšemu delovnemu 

uspehu.  
 
Priloga: Analiza ankete o merjenju organizacijske kulture in klime v SZOZD in 
merjenje zadovoljstva zaposlenih 
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             Graf 2: Zadovoljstvo zaposlenih v letu 2018 
 
4. Izpolnitev programa dela poslovno administrativnih storitev za ustanovitelje in 

pridružene člane  
 
Vodstvo SZOZD si je tudi v letu 2018 prizadevalo, da ohrani program dela za vse odjemalce 
(ustanovitelje in pridružene člane) na ravni leta 2017. Kot cilj za kazalnik kakovosti je določilo 
realizacijo vsaj v obsegu 80 % v primerjavi z letom 2016 za: realizacijo prihodka; realizacijo 
presežka prihodka nad odhodki in za realizacijo ponudb. 
 

 
5. Ohraniti druge naročnike na trgu kot odjemalce poslovno administrativnih storitev 

 
Vodstvo SZOZD se je aktivno angažiralo, da ohrani tudi v letu 2018 delovni program za druge 
naročnike na trgu (Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu, Lekarna Sevnica, 
Dom starejših občanov Krško) in vodilo tudi povečane aktivnosti za pridobitev dodatnih naročil 
storitev, še zlasti na področju poslovnega podprocesa javno naročanje, poslovnega procesa 
računovodstva in finančnega upravljanja za manjše gospodarske družbe in subjekte v 
organizacijski obliki s. p. ali d.o.o. Kot cilj za kazalnik kakovosti se določi realizacija ponudb 
številčno in vrednostno, vsaj v obsegu 80 %. Iz opravljene analize podatkov je ugotovljeno, da 

je bila realizacija prihodka presežena. S 1. 1. 2018 je bilo prekinjeno poslovno sodelovanje z 
ZD Brežice kot pridruženim članom.  
 
 

6. Vsakemu zaposlenemu zagotoviti udeležbo na vsaj eno strokovno izpopolnjevanje 
 
V letu 2018 je bilo načrtovano strokovno izobraževanje in izpolnjevanje zaposlenih na 
seminarjih, kongresih, simpozijih, tečajih, konferencah v okviru finančnih zmožnosti SZOZD in 
zagotovljena možnost udeležbe vsakemu zaposlenemu udeležba na vsaj enem izobraževanju.  
 
 

7. Ohranitev prihodkov na ravni leta 2017 – stabilno finančno poslovanje 
 
SZOZD je za leto 2018 načrtoval prihodke na ravni leta 2017. Glede na to, da je ZD Šmarje s 1. 
4. 2018 odstopil od ustanoviteljstva, ZD Celje pa je zaradi sanacijskih ukrepov zmanjšal delež 

financiranja SZOZD za 10 %, so se bistveno zmanjšali prihodki za financiranje dejavnosti 
SZOZD.  
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8. Zagotoviti kvartalno spremljanje prihodkov in odhodkov (analize prihodkov in 
odhodkov) 

 
Od 1. 1. 2018 se je v okviru finančno računovodskega procesa izvajalo kvartalno spremljanje 
poslovanja SZOZD z oceno prihodkov in odhodkov. Kot cilj za kazalnik kakovosti je bila 
določena realizacija prihodka in realizacija presežka prihodka nad odhodki vsaj v obsegu 80 % 
glede na leto 2017. 
 

9. Vsak proces dela poda en predlog za izboljšavo znotraj poslovnega procesa 
 
Za leto 2018 je bil realiziran tudi cilj, da vsak proces dela z vključevanjem vseh zaposlenih 
poda v povprečju vsaj en koristni predlog za program izboljševanja kakovosti poslovanja 
znotraj posameznega poslovnega procesa. 
 
 

10. Vzpostavitev pristnega partnerskega odnosa z odjemalci storitev  
 
a) 
V letu 2018 je vodstvo SZOZD za vzpostavitev pristnega partnerskega odnosa z odjemalci 
storitev organiziralo 1x mesečno seje Poslovnega kolegija ustanoviteljev SZOZD, na katerih se 
je obravnavala vsebinsko aktualna problematika in zadeve, ki se nanašajo na posameznega 
ustanovitelja (odjemalca), sprejemale pobude s strani ustanoviteljev in postavljajo neposredna 
vprašanja na posamezni poslovni proces oz. podproces. Za operativno in vsebinsko hitrejše 
razreševanje posameznih zadev so bile imenovane tudi delovne skupine, ki so pripravile 
podlage za ureditev spornega vprašanja. Sicer pa je vodstvo SZOZD in vodstvo posameznega 
odjemalca ali posamezni strokovni delavec tudi večkrat neposredno ali v telefonskem kontaktu 
za ažurno razreševanje tekočih in operativnih zadev.  
 
b) 

Tudi v letu 2018 je vodstvo SZOZD zagotavljalo organizacijo in izvedbo sej odgovornih 
delavcev za zdravstveno nego s pripravo vsebine dnevnega reda, vezano na aktualna 
vprašanja in problematiko pri odjemalcih. 
 
 

11. Delovanje mediacijske pisarne   
 
Za mirno reševanje konfliktov med zaposlenimi in delodajalcem ter pritožbami uporabnikov 
zdravstvenih storitev od 1. 1. 2017 v okviru SZOZD deluje mediacijska pisarna na podlagi 
Programa vzpostavitve mediacijskega središča za zdravstvene domove celjske in posavske 
regije. Sedež mediacijske pisarne je v Celju, na sedežu SZOZD na Gregorčičevi ulici 3. Vodstvo 
SZOZD bo vodilo aktivnosti, da se število mediatorjev za pridobitev certifikata poveča, saj 
imajo pridobljeni certifikat le 4 izvajalci (ZD Celje -2, ZD Sevnica – 1 in SZOZD-1).  

 

 
12. Izvajanje ukrepov po certifikatu Družini prijazno podjetje  

 
SZOZD je 5.11.2018 pridobil polni certifikat »Družini prijazno podjetje«, ki ga je uspešno izvajal 
že od leta 2015, saj se vodstvo SZOZD zaveda, da le zadovoljni zaposleni lahko delajo dobro, v 
kolikor imajo usklajeno zasebno in poklicno življenje. 
 
Od začetka pridobitve certifikata se izvajajo in so vpeljani naslednji ukrepi:  

1. Skrajšan delovni čas zaradi družinskih obveznosti  
2. Otroški časovni bonus    
3. Načrtovanje letnega dopusta  
4. Odsotnost zaradi izrednih družinskih razlogov 
5. Nadomeščanje 
6. Informiranje oz. možnost konzultacij o prihajajočih spremembah, pomembnih za  
        zaposlene 

7. Možnost izrednega dela od doma  
8. Komuniciranje z zaposlenimi 
9. Komuniciranje z zunanjo javnostjo 
10. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine 
11. Posredovanje informacij odsotnim delavcem  
12. Pooblaščenka za vprašanja usklajevanja poklica in družine 
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13. Druženje med zaposlenimi 
14. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine 
15. Obdaritev otrok zaposlenih  
16. Novoletno obdarovanje otrok. 

 
Ob uspešni tri letni implementaciji vseh ukrepov in ob pridobitvi polnega certifikata, je 
projektna skupina pristopila k implementaciji novih treh ukrepov, ki bodo sprejeti in se pričeli 
izvajati v letu 2019. Kljub temu že sedaj vodstvo SZOZD zaposlenim omogoča izrabo plačane 
odsotnosti z dela za koriščenje zdravstvenih storitev v časovnem obsegu 20 ur na letni ravni.   
 
V letu 2018 je bila iz stani Inštituta Ekvilib izvedena tudi anketa o zadovoljstvu zaposlenih z 
ukrepi, katere rezultat je bil dober oz. v pričakovanjih, glede na to, da gre za majhno število 
zaposlenih, visoko starostno povprečje in posledično tudi manjša možnost koriščenja vseh 
ukrepov.  
 
V letu 2019 si bo vodstvo SZOZD ob implementaciji novih ukrepov, ki bodo namenjeni starejši 
skupini zaposlenih, prizadevalo zagotavljati prijazno delovno okolje ter na ta način prispevati k 
izboljšanju zadovoljstva zaposlenih, ter pri zaposlenih doseči spoznanje, da gresta lahko 
poklicno in zasebno življenje skupaj brez odrekanj. 

 
4. Realizacija  programa dela SZOZD 
 
V letu 2018 je SZOZD izvajala program dela poslovno administrativnih storitev za potrebe odjemalcev 
(ustanovitelji, pridruženi člani in drugi naročniki) na podlagi Dogovora o izvajanju prenesenih poslovno 
administrativnih storitev in pokrivanju deleža skupnih stroškov in aneksov ter na podlagi pogodb o 
poslovnem sodelovanju za izvajanje storitev in aneksov. SZOZD je celoten obseg dela in nalog na 
področju poslovno administrativnih storitev izvajala v skladu z delovnim programom, ki je bil dogovorjen 
z naročniki in finančno ovrednoten v Programu dela, finančnem in kadrovskem načrtu SZOZD za leto 
2018 št. 1-DIR/2018- 1642/1 z dne 2. 10. 2018. Dogovorjeni program dela SZOZD je bil v celoti 

realiziran, obseg izvajanja programa dejavnosti se je spremljal kvartalno. 
 
V nadaljevanju predstavljamo podrobnejši pregled opravljenega obsega dela po posameznih poslovnih 
procesih in podprocesih z navedbo pravnih podlag, ki določajo delovno področje posameznega 
poslovnega procesa in podprocesa.   
 
 
4.1 FINANČNO RAČUNOVODSKI PROCES  

 
Pravne podlage, ki določajo delovno področje podprocesa finančno poslovanje in podprocesa 
računovodsko poslovanje so:  

 
1. Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, s spremembami in dopolnitvami), 
2. Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 s spremembami in dopolnitvami); 
3. Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS št. 40/12, s spremembami in dopolnitvami, 

v nadaljevanju: ZUJF),  
4. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09-ZSPJS-UPB13, s 

spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZSPJS),  
5. Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ur. l.  RS, št. 68/17, UPDJS), 
6. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja zdravja v plačne razrede znotraj 

razponov plačnih razredov (Ur. l. RS št. 72/17), 
7. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s 

področja zdravstva (Ur. l. RS, št. 57/09),  
8. Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur. l. RS, št. 

97/09, s spremembami in dopolnitvami),  
9. Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Ur. l. RS, št. 7/10, s 
spremembami in dopolnitvami),  

10. Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (Ur. l. RS, št. 91/00 s spremembami in dopolnitvami); 

11. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Ur. l. RS št. 115/02,  s spremembami in dopolnitvami); 

12. Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
(Ur. l. RS št. 134/03, s spremembami in dopolnitvami); 
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13. Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Ur.l. 
RS št. 33/11) 

14. Odredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Ur. l. RS, št. 
56/00); 

15. Odredba o funkcionalno – programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna (Ur. l. RS, 
št. 43/00); 

16. Odredba o funkcionalni klasifikaciji javno finančnih izdatkov (Ur. l. RS, št. 43/00); 
17. Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev (Ur. l. RS,  št. 45/05, s spremembami in dopolnitvami); 
18. Slovenski računovodski standardi – računovodsko proučevanje (Ur. l. RS, št. 107/01, s 

spremembami in dopolnitvami); 
19. Splošni dogovor za leto 2018 z aneksi 
20. Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 z aneksi, 

sklenjene med ZD in Zavodom za zdravstveno zavarovanje, OE Celje in OE Krško; 
21. Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in 

tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010), 
22. Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 

(Ur. l. RS št. 14/2009 s spremembami in dopolnitvami); 
23. Kolektivna pogodba  za javni sektor (Ur. l. RS št. 57/08 s spremembami in dopolnitvami),  
24. Pravilnik  o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja zdravja v plačne razrede znotraj 

razponov plačnih razredov (Ur. l. RS, št. 106/05 s spremembami in dopolnitvami), 
25. Odredba o določitvi enotnega šifranta vrst zdravstvene dejavnosti (Ur. l. RS št. 58/11) 
26. Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Ur. 

l. RS, št. 53/08, s spremembami in dopolnitvami),  
27. Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur. l. RS, št. 

97/09),  
28. Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnosti iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu  v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Ur. l. RS, št. 7/10),  
29. Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Ur. l. RS, 

št. 85/10), 
30. Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS št. 51/08, s 

spremembami in dopolnitvami),  
31. Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Ur.l. RS št. 15/94, s 

spremembami in dopolnitvami), 
32. Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike (Ur. l. RS, št. 14/94, s spremembami in 

dopolnitvami), 
33. Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (Ur. l. RS, št. 60/98, s spremembami 

in dopolnitvami) 
34. Zakon o interventnih ukrepih  (Ur. l. RS št. 94/2010, 110/2011) 
35. Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Ur. l. RS št. 110/2011, 43/2012) 
36. Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v 

osnovnih plačah javnih uslužbencev  (Ur. l. RS št. 100/13, ZNIRPJU) 
37. Navodilo za izvršitev določb 2. in 3. člena Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi 

odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev  (Ur. l. RS št. 

108/13) 
38. Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), (Ur. l. RS št. 13/11, UPB4) 
39. Zakon o fiskalnem pravilu (Ur. l. RS št. 55/15) 
40. Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU), (Ur. l. RS št. 

59/10 s spremembami in dopolnitvami) 
41. Zakon o izvršbi in zavarovanju  (Ur. l. RS št. 3/2007, s spremembami in dopolnitvami) 
42. Zakon o dohodnini  (Ur. l. RS št. 117/2006, s spremembami in dopolnitvami) 
43. Uredba o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih 

in javnih gospodarskih zavodih (Ur. l. RS št. 116/2009, s spremembami in dopolnitvami) 
44. Navodilo o vsebini in načinu sporočanja podatkov o izplačanih plačah pri pravnih osebah 

za potrebe statističnega raziskovanja (Ur. l. RS št. 93/07, s spremembami in dopolnitvami) 
45. Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZdavPR, Uradni list RS, št. 75/15)  
46. Pravilnik o izvajanju zakona o davčnem potrjevanju računov (Ur. l. RS št. 60/15 in 

naslednji)  
47. Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (Ur. l.  list RS, št. 71/17, 83/18),  
48. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v 

javnem sektorju (Ur. l.  list RS, št. 88/16) 
49. Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 

2016  (Ur. l.  list RS, št. 88/16) 
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50. Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18, v 
nadaljevanju: Dogovor). 

 
 
➢ Podproces finančno poslovanje in podproces finančno računovodsko poslovanje  
 
Skozi vse leto 2018 so se izvajale dogovorjene aktivnosti za ažurno opravljanje finančno računovodskih 
opravil, ki so navedene v točki 5:  Programi dejavnosti SZOZD. 
      
➢ Podproces fakturiranje  

 
Posamezne aktivnosti obsegajo redno mesečno fakturiranje, predvsem nemedicinskih storitev in storitev 
pogodbenih obveznosti, storitev direktne menjave in reševanje reklamacij v sodelovanju z ZD. Na 
podlagi sklenjenih najemnih in podjemnih pogodb ter pogodb o poslovnem sodelovanju so se mesečno 
izstavljali računi za obračun posameznih storitev, najemnin in funkcionalnih stroškov in oblikovale 
specifikacije, ki so priloga k računom. Fakture so se pošiljale plačnikom v obliki e-računov za 
proračunske uporabnike in v pisni obliki za ostale plačnike. Dodelan je bil  sistem potrjevanja in 
izmenjave e-računov za proračunske uporabnike. in izmenjave e-računov.  
 

 
 

 
 
Graf 3: pregled števila oddanih e-račuov preko UJP v letu 2018 
 
 
4.2 PROCES VODENJA 

 
 
SZOZD ima za doseganje svojih ciljev in delovanja sistema vodenja kakovosti opredeljene naslednje tipe 
procesov:  
• vodstvene in  
• podporne procese.  
 
Ožje vodstvo SZOZD predstavlja direktor, ki predstavlja in zastopa SZOZD z vsemi pooblastili, organizira 
in vodi delo ter odgovarja za zakonitost poslovanja. Organi SZOZD so: Svet SZOZD in Poslovna 
koordinacija. Širše vodstvo SZOZD predstavljajo: pomočnik direktorja in vodje služb. 
 
Vodstvo v ožjem in širšem pomenu izkazuje svoje voditeljstvo in za zavezanost sistemu vodenja tako, 
da: 
• prevzema odgovornost za uspešno poslovanje SZOZD 

• zagotavlja vzpostavljenost ustrezne politike kakovosti 
• zagotavlja vključenost zahtev sistema vodenja v poslovne procese in podprocese 
• vzpodbuja pri zaposlenih procesni pristop in razmišljanja na podlagi tveganj 
• zagotavlja razpoložljivost virov (človeški, finančni, materialni, delovno okolje, informacijski) 
• zagotavlja nenehno  izboljševanje sistema kakovosti 
• vzpodbuja in podpira vodstvene kadre, da se dokazujejo v voditeljstvu na svojih področjih. 
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a) Podproces planiranja in analiziranja  
 
V okviru podprocesa planiranje in analiziranje so se v letu 2018 izvajale naslednje aktivnosti: 
 

• priprava in usklajevanje osnov za sklepanje letnih pogodb o izvajanju  programa zdravstvenih    
       storitev med ZZZS in ZD na podlagi Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 z aneksi 
• mesečno zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov o planiranem in fakturiranem           
       fizičnem obsegu storitev do ZZZS in ostalih plačnikov za posamezne ZD 
• spremljanje cenikov in realizacija programov dela, finančnih in kadrovskih načrtov ZD 
• izdelava programov dela in  finančnih načrtov za  ZD in SZOZD 
• priprava analize finančnih obračunov med ZZZS in ZD 
• priprava določenih podatkov pri izdelavi letnega poročila za ZD 

• sodelovanje pri pripravi izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ za ZD  
• sodelovanje pri pripravi arbitražnih zahtevkov 
• spremljanje izvajanja Splošnega dogovora in aneksov ter drugih predpisov s področja plana in 

analiz.     
 
Zaradi učinkovitejše uporabe sodobnih informacijskih storitev ZD je potekalo tudi stalno izvajanje 
strokovnega računalniškega izobraževanja. Nenehno strokovno usposabljanje na tem področju dviga 
nivo strokovnega znanja ter kakovost storitev, informatizacija poslovnih procesov omogoča vodstvu 
posameznega ZD spremljanje realizacije planiranega obsega dejavnosti oz. ciljev ter pravočasno in 
učinkovito ukrepanje v primeru odstopanja od programa dela, finančnega in kadrovskega načrta.   
 
 
b) Podproces informatika  

 

V okviru navedenega podprocesa so v letu 2018 potekale aktivnosti za zagotovitev nemotenega 
delovanja in vzdrževanja informacijskih sistemov za izvajalce na primarni ravni:  
 
1)  Aktivnosti za delovanje računalniških omrežij in računalniške opreme: 
 

• sodelovanje pri širitvah in predelavi računalniških omrežij, menjavo posameznih komponent 
strojne opreme in zamenjava strojne opreme 

• operativno odpravljanje tehničnih okvar na strojni opremi in sodelovanje pri načrtovanju 
hardwarske opreme z zunanjimi izvajalci 

• sodelovanje z zunanjimi izvajalci pri posegih na računalniških omrežjih 
• instalacije programskih produktov (razni programski produkti za povezavo z drugimi sistemi, 

nadgradnje operacijskih sistemov, protivirusni programi). 
 
 

2)  Aktivnosti pri vzdrževanju in delovanju  zdravstvenih  aplikacij (Promedica, Izdatki): 
 

• ažuriranje podatkovnih baz šifrantov in registrov ob upoštevanju zakonskih sprememb in 
navodil  ZZZS in NIJZ 

• apliciranje vsebinskih sprememb in dopolnil pri mesečnih obdelavah za izdajo poročil in 
računov opravljenih zdravstvenih storitev 

• obračun storitev in izmenjava podatkov o obračunanih storitvah za potrebe upravičenih 
poslovnih partnerjev (ZZZS, zavarovalnice, podjetja)   

• posamične obdelave podatkov na zahtevo naročnikov (ZD, NIJZ, ZZZS) 
• mesečne obdelave absentizma  in izmenjava podatkov za potrebe NIJZ 
• računalniško obdelavo reklamacij v povezavi z izvajalci (ZD), plačniki in službo finančnega 

knjigovodstva (SZOZD) 
• izvajanje nadgradenj ZIS (Promedica, izdatki). 

  
Tudi v letu 2018 je bil zaznan trend povečanja obsega zaradi vzdrževanja  e-storitev (e-račun,  e-recept, 
e-naročanje), kar zahteva večjo podporo pri delovanju programske opreme in nenehno posodabljanje 
le-te. 
    
3)  Statistična poročila: 

• poročilo o obiskih in napotitvah, boleznih in stanjih, kadrih in urah (polletno in letno poročilo)  



18 

 

• poročilo o sistematičnih pregledih dojenčkov, otrok, predšolskih otrok, šolarjev, pred vstopom v 
šolo in otrok s posebnimi zahtevami (poletno in letno) 

• poročilo o delu patronažne službe (letno in polletno) 
• poročilo o delu zdravstvene vzgoje  (letno). 

 
4.3  PRAVNO KADROVSKI SPLOŠNI PROCES  
 
 
Na področju programa pravno kadrovsko splošnega procesa so se v letu 2018 za potrebe ustanoviteljev 
kontinuirano izvajale naslednje operativne naloge:  

 
4.3.1. Pravni proces  
 
Pravna funkcija se izvaja za pokrivanje pravnega področja posameznega ZD in obsega pravno 

svetovanje posameznim enotam, službam in zaposlenim znotraj ZD. Na podlagi pooblastil se izvaja 
permanentno zastopanje ZD pred sodišči v pravdnih, nepravdnih in kazenskih postopkih ter postopkih 
pred delovnimi in socialnimi sodišči, upravnim sodiščem, kakor tudi drugimi državnimi organi in 
institucijami  v upravnih postopkih (denacionalizacijski postopki, podeljevanje koncesij) in arbitražnimi 
postopki v zvezi s sklepanjem pogodb in aneksov o izvajanju programa zdravstvenih storitev pred ZZZS.   
 
Postopki pred Delovnim in socialnim sodiščem 
 
Strokovna služba je sodelovala pri vodenju postopkov pred Delovnim sodiščem v Celju, ki so jih sprožali 
zaposleni zaradi varstva pravic iz delovnega razmerja v naslednjih zadevah: Pd 185/2018 – zaradi plačila 
odškodnine in izplačila razlike v plači in Pd 106/2016 – zaradi priznanja plačila plače (NPK).  
 
 
Postopki pred rednimi sodišči 
 

Strokovna služba je sodelovala pri vodenju postopkov pred rednimi sodišči, katere so sprožali 
posamezniki večinoma zaradi uveljavljanja plačila odškodnine v naslednjih zadevah, opr. št.: P 
328/2014, 312/2018 in P 836/22017, vsi zaradi plačila odškodnine. 
 
 
Postopki na področju izvršbe, stečaja in prisilne poravnave 
 
 
Strokovna služba je sodelovala pri vodenju postopkov na področju izvršbe, stečaja in prisilne poravnave 
v naslednjih primerih:  
 
Izvšilni predlogi: 
 
➢ ZD Celje:  
V ZD Celje je bilo v letu 2018 vloženih  14 predlogov za izvršbo  v skupni vrednosti 18.830,60 EUR in 
sicer pod opr. št.:     
VL 7965/2018, VL 24698/2018, VL 24697/2018, VL 24699/2018, VL 27368/2018, VL 29504/2018,  
VL 29506/2018, VL 30812/2018, VL 33312/2018, VL 38554/2018, VL 38835/2018, VL 39554/2018, 
VL 75849/2018, VL 75850/2018.  
 
V letu 2018 je bilo končanih 11 predlogov za izvršbo s skupnim poplačanim zneskom 10.832,18 EUR in 
sicer pod opr. št.:  
VL 24698/2018, VL 24697/2018, VL 24699/2018, VL 27368/2018, VL 29504/2018, VL 29506/2018,  
VL 30812/2018, VL 33312/2018, VL 38554/2018, VL 38835/2018, VL 75850/2018 
 
 
Stečaji in prisilne poravnave: 
 
➢ ZD Celje:  
 
V letu 2018 so bile vložene 3 prijave terjatev zoper stečajne dolžnike v znesku 760,37 EUR pri 
Okrožnem sodišču v Celju, pod opr. št. St 3741/2017, St 901/2018 in St 1156/2018in 1 prijava v 
postopek prisilne poravnave v znesku 5.120,55 EUR pod opr. št. St 2682/2018. 
 

http://www.szozd.si/enote1.php
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V drugih ZD ni evidentiranih odprtih terjatev, za katere bi bilo potrebno vlagati izvršilne predloge. 
 
Strokovna služba SZOZD mora ponovno izpostaviti, da so postopki elektronskih izvršb učinkoviti v 
primerih, ko je dolžnik plačilno sposoben, medtem ko v primerih, ko dolžnik nima dohodkov - sredstev 
na računu, vrednostnih papirjev, premičnin oz. nepremičnin le-ti trajajo več let, upnik pa mora sprotno 
preverjati premoženjsko stanje dolžnika. Tudi v letu 2018 se opaža nelikvidnosti dolžnikov zaradi 
blokiranih transakcijskih računov, stečajev, osebnega stečaja in prisilnih poravnav. V primerih, ko 
dolžnik izrazi željo, da bo dolg poravnal v več obrokih, se takšni vlogi praviloma ugodi.  
 
Drugi postopki 
 
a) Arbitraža 
 
Na podlagi določil Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2017 (Dogovor) so bili že v letu 2017 vloženi 
arbitražni zahtevki ZD: Celje, “dr. Jožeta Potrate” Žalec, Šmarje pri Jelšah in Šentjur na podani predlog 
pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 proti Vladi RS in ZZZS, ki 
so bili zaključeni v začetku leta 2018. Glede na to, da ZD niso bili uspešni z vloženimi arbitražnimi 
zahtevki so se odločili, da bodo uveljavljali plačilo izostanka prilagoditve cen zdravstvenih storitev po 
sodni poti. Aktivnosti v zvezi z možnostjo uveljavljanja plačila glede na določila Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter 9. člena Splošnega dogovora 2017 je vodilo Združenje 
zdravstvenih zavodov Slovenije, ki je za zastopanje angažiralo zunanjo odvetniško pisarno.  
 
Stroški dela v ZD so bili v  letu 2018 višji zaradi učinkov Aneksa k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne 
pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS (Uradni list RS, št. 16/17), ki se je pričel uporabljati  s 1. 
10. 2017, Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni 
list RS, št.46/17) in Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 
46/17), ki pomenita realizacijo IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih 
ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju 
delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja do 26. plačnega razreda (pravica s 1. 7. 

2017). Predpisi so začeli veljati že leta 2017, vendar se je celoletni učinek izkazal šele v letu 2018. ZD 
tako kot ostali izvajalci zdravstvene dejavnosti na povišanje plač v letu 2017 in 2018 niso imeli vpliva.  
Dodatna sredstva bi morala biti zagotovljena v skladu s 4. odstavkom 9. člena in 66. člena Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS št. 72/06-UPB in naslednji, v 
nadaljevanju: ZZVZZ), v katerem je iz naslova podpisa navedenih kolektivnih pogodb določena 
metodologija izračuna kalkulativnih elementov v ceni zdravstvenih storitev. Združenje zdravstvenih 
zavodov je na podlagi podatkov o plačah Ministrstvu za javno upravo pripravilo izračun povprečja dviga 
plačnega razreda za načrtovane delavce v cenah zdravstvenih storitev oz. pripravilo podatek, za koliko 
se morajo v cenah zdravstvenih storitev dvigniti plačni razredi. Po izračunu so imeli ZD iz naslova 
finančnih posledic v stroških dela zaradi sprejetih aneksov h kolektivnim pogodbam med Vlado RS in 
reprezentativnimi sindikati v letu 2017 višje izplačilo plač že v letu 2017 in skozi vse leto 2018, kot je 
predvideno v pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 in tudi leto 
2018. Izvajalci na primarni ravni so pričeli z aktivnostmi za priznanje povišanja financiranja storitev v 
letu 2017 za prejem dodatnih sredstev za plačilo razlike v masi plač zaradi sprejetih aneksov h 
kolektivnim pogodbam med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati v letu 2017. ZD in ostali izvajalci na 

primarni ravni so poskušali zadevo rešiti na sporazumen način tako, da je bil v mesecu aprilu 2018 
posredovan na Vlado RS predlog, da Vlada zagotovi sredstva za kritje povišanih stroškov dela v letu 
2017. Ministrstvo za zdravje je sklicalo sestanek s predstavniki ZD v mesecu juniju 2018, na katerem je 
bilo priznano, da je zaradi dejanj Vlade prišlo do povišanja stroškov za zaposlene v ZD, da bi bilo 
potrebno te stroške pokriti, vendar da pa je stališče MZ, da bi morali biti ti stroški pokriti s strani ZZZS, 
kot že navedeno, pa s strani ZZZS ob sklepanju dogovora za leto 2017 ni bilo pripravljenosti na 
dogovarjanje o rešitvi navedenega področja. Nekateri ZD so zoper predloge pogodb o izvajanju 
programa zdravstvenih storitev v letu 2017 vložili arbitražni zahtevek proti ZZZS in arbitrirali določilo III. 
poglavja pogodbe, ki opredeljuje vrednost programa in izhodiščne cene storitev, saj izračun načrtovane 
vrednosti programov po posameznih dejavnostih in kalkulativnih elementih ni upošteval nastalih 
zakonskih sprememb kolektivnih pogodb, ki določajo višino plač javnih uslužbencev. V zahtevku je bila  
izpostavljena tako kršitev določila 66. člena ZZVZZ, ki določa, da se pri elementih za oblikovanje cen 
cene programov oz. storitev upoštevajo: plače in drugi prejemki v skladu s predpisi, kolektivnimi 
pogodbami in drugimi splošnimi akti, materialni stroški, amortizacija, predpisana z zakonom in druge 
zakonske obveznosti, kakor tudi 8. člena Dogovora, ki določa, da se pri vrednotenju programov in 
oblikovanju cen zdravstvenih storitev upoštevajo vsi predhodno navedeni elementi. Posebej je bilo 
izpostavljeno določilo 4. odstavka 9. člena Dogovora, da v kolikor Vlada RS in reprezentativni sindikati 
javnega sektorja sprejmejo aneks h kolektivni pogodbi v javnem sektorju, ki bi urejal spremembo višine 
plač v javnem sektorju in druga vprašanja, ki zadevajo plače v javnem sektorju ali v primeru sprememb 
ZSPJS oz. drugega predpisa, ki ureja to področje, se v kalkulacijah cen zdravstvenih storitev 
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avtomatično upoštevajo sprejete spremembe. V ponujenem predlogu pogodbe pa ZZZS kljub z zakonom 
in Dogovorom opredeljenim obveznostim v kalkulativnih elementih ni upošteval sprememb. Izvajalci 
primarne ravni so predlagali, da se zahtevku ugodi tako, da se navedeno določilo 4. odstavka 9. člena 
Dogovora v celoti upošteva in pripravi nov izračun načrtovane vrednosti letnega obsega programa po 
posameznih dejavnostih, ki je opredeljen v 2. členu pogodbe. Izvajalci na primarni ravni so nadaljevali 
aktivnosti za pridobitev sredstev iz naslova povišanja plač v letu 2017 in 41 zdravstvenih domov je 
sprejelo odločitev, da zoper MZ in ZZZS vložijo tožbo, s katero so zahtevali plačilo sredstev iz naslova 
povišanja plač v letu 2017 z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 11. 1. 2018. Po zadnjih informacijah pa 
je Okrožno sodišče v Ljubljani izdalo sklep VII Pg 2135/2018, s katerim je zavrglo tožbo zoper 
Ministrstvo za zdravje tako, da se bo postopek v prihodnje vodil samo zoper ZZZS. Razlog za zavrženje 
tožbe je, ker pred vložitvijo tožbe ni bil pred Državnim odvetništvom vložen predlog za poskus mirne 
rešitve spora. Kot že pojasnjeno, je bil predlog za poskus mirne rešitve spora poskušan v neposrednem 
postopku mediacije pri MZ, vendar je sodišče štelo, da slednje ne zadostuje in da bi bilo potrebno kljub 
neuspešnemu poskusu rešitve spora z Vlado RS (MZ) ponovno vložiti predlog na Državno odvetništvo. 
Zoper navedeni sklep vlagatelji tožbe – ZD ne bodo vložili pritožbe, saj ni smiselna, saj že od vsega 
začetka menimo, da je ZZZS tisti, kateri je dolžan plačati zdravstvene storitve in je tudi pogodbeni 
partner vseh izvajalcev. So pa ZD -  tožniki podali soglasje za izvedbo postopka mediacije.   
 
 
b) Finančno medicinski in administrativni nadzori  
 
Strokovna služba SZOZD – podproces za planiranje in obračun zdravstvenih storitev je za nekatere ZD 
sodelovala pri pripravi podatkov za najavljene finančno medicinske in administrativne nadzore, ki so 
potekali s strani ZZZS – pristojne OE na posameznih lokacijah ZD, s katerimi se je ugotavljala pravilnost 
izvajanja pogodb o izvajanju posameznih programov dejavnosti, vodenje čakalnih knjig, pregled 
evidentiranih storitev, skladnost metodologije evidentiranja in obračunavanja storitev, spoštovanje 
ordinacijskega časa, itd. V primeru ugotovljenih kršitev pogodbenih obveznosti na strani posameznega 
izvajalca je le-ta moral ZZZS poravnati pogodbeno kazen oz. se je v določenih primerih odštela  
vrednost storitev ali pa je bila zaračunana finančna škoda. 

 
 
c) Inšpekcijski postopki 
 
 
Strokovna služba SZOZD je bila vključena v postopke inšpekcijskega nadzora za posamezna področja v 
posameznih ZD, ki so potekali v letu 2018. 
 
V nadaljevanju izpostavljamo vsebino posameznih inšpekcijskih nadzorov in sicer: 
 
Zdravstvena inšpekcija Ministrstva za zdravje: 
V postopku je bilo preverjeno področje ravnanja z odpadki; zagotavljanje cepljenja za delavce na 
posameznih delovnih mestih; uveljavitve sprememb in dopolnitev Zakona o pacientovih pravicah in 
Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov, sprememb in dopolnitev Zakona o zdravstveni 
dejavnosti za področje sklepanja podjemnih pogodb in pisnih soglasij ter časovne omejitve in vodenja 

evidence izdanih soglasij in podjemnih pogodb in za področje veljavnosti in ustreznosti zdravniških 
licenc. V nadzoru so bile ugotovljene določene nepravilnosti oz. neskladnosti, ki pa jih je ZD v 
določenem roku odpravil. 
Celotna dokumentacija v zvezi s postopki, ki so potekali na sedežu posameznega ZD je arhivirana na 
sedežu ZD, deloma tudi v strokovni službi SZOZD. Največji obseg aktivnosti zaradi ugotavljanja kršitve s 
področja delovnih razmerij je potekal v ZD Šentjur, kjer je bil uveden tudi inšpekcijski nadzor s strani 
Ministrstva za javno upravo, Inšpektorata za javni sektor ter pri Inšpektoratu za delo.  
 
 Inšpektorat  RS za infrastrukturo   
 
Na podlagi opravljenih inšpekcijskih pregledov Ministrstva za infrastrukturo, Inšpektorata  RS za 
infrastrukturo so bile izdane odločbe, v katerih se je ZD odredilo več ukrepov povezanih s sanacijo 
nizkonapetostnih električnih inštalacij, vgradnjo prenapetostnih zaščitnih naprav ter končnega pregleda, 
preskusa in meritve nizkonapetostnih električnih inštalacij.  

 
 

Inšpektorat Republike Slovenije za delo (OE Celje – Velenje)  
 
S strani Inšpektorata RS za delo, OE Celje – Velenje je potekal v letu 2018 nadzor s področja delovnih 
razmerij v zvezi z: 
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• odpravo nepravilnosti in nezakonitosti na podlagi Zakona o inšpekciji dela (Ur. l. RS št. 19/14) 

in 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS št. 80/99, 70/00).  Izdana 
odločba nalaga ZD, da mora upoštevati določilo 3. odstavka 41. d. člena Zakona o zdravniški 
službi (ZZdrS), ki opredeljuje, da zaradi zagotavljanja dežurstva lahko zdravnikov delovni čas 
traja nepretrgoma največ 32 ur, od tega lahko traja delo v okviru polnega delovnega časa 
največ 10 ur v enem delovnem dnevu, v dveh zaporednih delovnih dneh pa največ 16 ur. Za 
delovni čas, ki nepretrgoma traja več kot 16 ur pa je potrebno soglasje v skladu z določilom 3. 
odstavka 41. d člena ZZdrS, v katerem je navedeno, da zaradi zagotavljanja dežurstva lahko 
zdravnikov delovni čas traja nepretrgoma največ 32 ur, od tega lahko traja delo v okviru 
polnega delovnega časa največ 10 ur v enem delovnem dnevu, v dveh zaporednih delovnih 
dneh pa največ 16 ur, v primeru, ko pa traja delovni čas nepretrgoma več kot 16 ur, je 
potrebno soglasje zdravnika. Zdravniki morajo za delovni čas, ki traja nepretrgoma več kot 16 
ur, podati tudi pisna soglasja. Delodajalec mora v zvezi z institutom delovnega časa in 
razporejanjem le-tega upoštevati različne razporeditve: enakomerno, neenakomerno ter tudi 

začasno prerazporeditev pod pogoji, določenimi v zakonu in kolektivni pogodbi, v skladu z 148. 
členom ZDR-1 pa je potrebno v posameznih primerih uporabiti institut neenakomerne 
razporeditve delovnega časa tako, da se v nekaterih časovnih obdobjih delovni čas zaposlenih 
daljši od polnega, v drugih obdobjih pa krajši od polnega, pri čemer se upošteva, da lahko 
traja polni delovni čas skupaj 56 ur tedensko. Pri konkretnem razporejanju delovnega časa 
mora delodajalec upoštevati maksimalni tedenski delovni čas in tudi zakonsko določene pravice 
delavcev do odmora, dnevnega in tedenskega počitka, v skladu s 3. odstavkom 154. člena 
ZDR-1 in 155. člena ZDR-1 tako, da bodo delavci, ki imajo delovni čas neenakomerno 
razporejen ali začasno prerazporejen, v obdobju 24 ur imeli pravico do počitka, ki traja 
nepretrgoma najmanj 11 ur. Glede na to, da v dosedanjih pogodbah o zaposlitvi delodajalec ni 
določil kot obvezno sestavino razporeditev delovnega časa, se je zaposlenim ponudil v podpis 
aneks k pogodbi o zaposlitvi, da se glede razporeditve delovnega časa in pogojev za začasno 
prerazporeditev delovnega časa, upoštevajo veljavni zakonski predpisi, kolektivne pogodbe in 
splošni akti ZD. ZD ima sprejeta Navodila za izpolnjevanje evidenc o delu in izostankih 
zaposlenih, v katerih se podrobneje določa način izpolnjevanja evidence o delu in izostankih v 
skladu z Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 
(Ur. l. RS št. 64/08 in naslednji).  
 

• določilom 148. in 146. člena ZDR-1, ki nalagata ZD, da mora določiti  razporeditev in pogoje za 
začasno prerazporeditev delovnega časa v skladu s pogodbo o zaposlitvi, ZDR-1 in kolektivno 
pogodbo. Prav tako pa se lahko nadurno delo uvede samo v primeru, če dela ni možno opraviti 
v polnem delovnem času z ustrezno organizacijo in delitvijo delo, razporeditvijo delovnega časa 
z uvajanjem novih izmen ali z zaposlitvijo novih delavec. ZD mora delavcu nadurno delo 
odrediti v pisni obliki, praviloma pred začetkom dela. Če zaradi narave dela ali nujnosti 
opravljanja nadurnega dela ni možno delavcu pisno naložiti pred začetkom dela, se lahko 
nadurno delo odredi tudi ustno. V tem primeru se pisno odreditev vroči delavcu naknadno, 
vendar najkasneje do konca delovnega tedna po opravljenem nadurnem delu. V skladu z 
izdanima odločbama in postavljenimi roki za izvršitev le-teh je bilo izdelano poročilo o izvršitvi.  

• nepravilnostmi in pomanjkljivostmi iz varnosti pri delu IN oceniti tveganja v zvezi s pojavom 
nezgod in nevarnih pojavov – razlitje, razsutje kemične snovi na delovnem mestu laboratorijski 
tehnik skladno z določilom 1. alineje 1. odstavka 17. člena Zakona o varnosti in zdravju pri 
delu.  

• dopolnitvijo programa usposabljanja za varno in zdravo delo.   
• pridobitvijo preizkusov usposobljenosti za varno delo za določeno število delavcev z načrtom in 

postopkom za izvedbo ukrepov v primeru neposredne nevarnosti in v oceni tveganja za 
delovno mesto dipl. m. sestra opredeliti lastnosti materiala glede na določilo 11. člena 
Pravilnika o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu.   

• določitvijo vrste, obsega, vsebine in rokov usmerjenih obobnih preventivnih pregledov. 
• obveščanjem neizbranih kandidatov v postoku izbire na podlagi objave prostega delovnega 

mesta. 
• razporeditvijo delavca invalida na drugo delovno mesto; 
• določitvijo dodatnih dni letnega dopusta za delo s psihično motenimi po 36. členu KPZZ.   

 

 
Ministrstvo za javno upravo,  Inšpektorat za javni sektor 
 
V letu 2018 je potekal redni inšpekcijski nadzor za področje pravilnosti izplačila dodatkov za delo preko 
polnega delovnega časa in dodatkov za delo v dežurstvu, ki je bil izveden skupaj z Inšpektoratom RS za 
delo. Postopek do konca koledarskega leta še ni bil zaključen z izdajo končnega zapisnika.  
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Postopek pred Komisijo za preprečevanje korupcije 
 
V letu 2018 je bila s strani Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) podana prijavA o domnevnih 
nepravilnostih v zvezi s postopkom imenovanja direktorja ZD v letu 2017, zato je KPK pričela s 
pridobivanjem določenih informacij oz. podatkov s strani Sveta ZD in strokovne službe. O uvedenem 
postopku se je seznanil tudi Svet ZD. Postopek pa še ni zaključen. 
  
 
Register tveganj 
 
ZD so izvajali notranje kontrole in preverjali izpolnjevanje registra tveganj. V skladu s Pravilnikom o 
usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS št. 72/2002) 
je bila v vseh ZD v letu 2018 izvedena notranja revizija poslovanja za področje »Uvrščanje na delovna 
mesta s posebnimi pogoji dela (PPD1, PD2 in PPD3) in na delovna mesta višji zdravnik/zobozdravnik 
specialist« s strani Inštituta za javno finančno pravo, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. Podrobnejša 
obrazložitev revizije in ugotovitve so navedene v poglavju VI. Upravljanje  s tveganji in notranji finančni 
nadzor. SZOZD ni bila vključena v postopek notranje revizije, saj nima po veljavnem pravilniku o 
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,  delovnih mest višji zdravnik/zobozdravnik specialist. 
 
Tudi v letu 2018 so ZD nadaljevali s postopki za obvladovanje tveganj v skladu s sprejeto Strategijo 
upravljanja s tveganji. Na podlagi registra tveganj je bil izpolnjen samoocenitveni vprašalnik kot podlaga 
za izdelavo obrazca »Izjava – rezultati ocene stanja v ZD« na področju uvajanja procesov in postopkov 
notranjega nadzora javnih financ.  
 
Iz rezultatov ocene izhaja, da ima večina ZD vzpostavljeno: primerno kontrolno okolje na pretežnem 
delu poslovanja; upravljanje s tveganji (na posameznih področjih poslovanja) - cilji so realni in merljivi 
oz. so določeni z indikatorji za merjenje doseganja ciljev; tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so 

opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (na posameznih področjih poslovanja); na 
obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo 
tveganja na sprejemljivo raven (na posameznih področjih poslovanja); ustrezen sistem informiranja in 
komuniciranja (na pretežnem delu poslovanja); ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno 
lastno skupno pogodbeno notranjo revizijsko službo (na pretežnem delu poslovanja).  
 
 
d) Varstvo pacientovih pravic 
 
V letu 2018 je strokovna služba sodelovala pri vodenju postopkov zaradi vloženih zahtev za prvo 
obravnavo kršitve pacientovih pravic na podlagi Zakona o pacientovih pravicah (Ur. l. RS, 15/2008 in 
naslednji, ZPacP), Pravilnika o sistemu varstva pacientovih pravic ter posebnega pooblastila ZD. Tako je 
bilo vodenih 10 postopkov v zvezi z vloženo zahtevo pacientov za prvo obravnavo kršitve pacientovih 
pravic, ki so se v šestih primerih končali s sklenitvijo dogovora na prvi stopnji, v enem primeru je bil 
postopek zaradi neutemeljenosti ustavljen, v dveh primerih je bilo izrečeno opravičilo, v enem primeru 

pa je bil pacient napoten na komisijo pri Ministrstvu za zdravje.  
 
Po posameznih ZD se dodatno evidentirajo tako ustne kot pisne pritožbe pacientov, kakor tudi pohvale, 
ki pa niso bile vodene formalno po opredeljenem postopku ZPacP, temveč se je domnevna nepravilnost 
razrešila na podlagi  razgovora ali mediacije med udeleženci. Zastopniku pacientovih pravic se skladno z 
določbami ZPacP posredujejo zapisniki vseh postopkov v anonimizirani obliki. ZD je kot izvajalec 
zdravstvenih storitev dolžan seznanjati zastopnika pacientovih pravic na svojem območju o 
obravnavanih pritožbah. ZD vodijo tudi evidenco pohval in pritožb pacientov. 
 
Ocenjujemo, da se vsi odgovorni za reševanje pritožb pacientovih pravic zavzemajo za hitro in 
učinkovito izvedbo postopkov. Vsi napori so usmerjeni v reševanje nesporazuma na kraju, kjer je le-ta 
nastal, velikega pomena pa je odzivnost izvajalca, da pacienti dobijo pravilno in strokovno obrazložitev, 
predvsem pa občutek razumevanja za njihove težave.   
 
Strokovna služba ponovno ugotavlja, da izvajalci še vedno v celoti ne upoštevajo zakonsko določenih 
rokov, ki so prekluzivni po zakonu za izvedbo postopka prve obravnave zaradi kršitve pacientovih pravic. 
V primeru, da se opravi nadzor s strani Zdravstvenega inšpektorata, je lahko izvajalec, v kolikor so 
ugotovljene kršitve določil zakona tudi sankcionirani tako kot pravna oseba in tudi odgovorna oseba 
pravne osebe. 
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e) Postopki v zvezi s kršitvijo pogodbenih obveznosti  
 
Zaradi kršitve delovnih obveznosti posameznika po sklenjenih pogodbah o zaposlitvi  je strokovna služba 
vodila vsa strokovno tehnična opravila v zvezi s postopki v skladu z delovno pravno zakonodajo. Iz 
podatkov in evidence postopkov je bilo izdanih 8 pisnih opozoril pred redno odpovedjo pogodbe o 
zaposlitvi zaradi kršitev iz naslednjih razlogov: neupoštevanje pravil delovnega časa, nepravočasno 
sporočanje odsotnosti z dela in opustitev vnosa podatkov v program, zloraba bolniškega staleža, 
opustitev primopredaje zadev, nepravilno pošiljanje zdravstvenega kartona, sprejemanje daril, 
neprimeren odnos do sodelavcev, odklonitev dela in malomarnost pri delu. 
 
 
f) Postopki pri Informacijskem pooblaščencu   
 

 
V letu 2018 je bil po uradni dolžnosti začet postopek zaradi kršitev določb Zakona o varstvu osebnih 
podatkov zoper eno pravno osebo ZD kot kršitelja in odgovorno osebo – fizično osebo zaradi kršitve 
Zakona o varstvu osebnih podatkov. Postopek še ni zaključen. 
   
 
NORMATIVNA DEJAVNOST 
 
V letu 2018 so potekale na področju normativne dejavnosti obsežne aktivnosti, ki so se rezultirale v 
pripravi postopkov za sprejem posameznih splošnih aktov po vsebinskih področjih za uveljavljanje pravic 
in obveznosti zaposlenih (delovna razmerja) in organizacije delovanja posameznega izvajalca (ZD) in 
sicer:  
 
Varčevalni ukrepi, ki so prenehali veljati v letu 2018 

 
• Letni dopust - Sprosti se omejitev števila letnega dopusta iz naslova delovne dobe, zahtevnosti 

dela, starosti javnega uslužbenca, socialnih in zdravstvenih razmer ter drugih kriterijev na največ 35 
dni letnega dopusta. Sprosti se omejitev števila letnega dopusta iz naslova posebnih pogojev dela, 
upoštevaje kriterije in višine, kot so določene v zakonih, podzakonskih predpisih, splošnih aktih in 
kolektivnih pogodbah na določi največ 15 dodatnih dni letnega dopusta.  

• Avtorske in podjemne  pogodbe - Sprosti se omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb  s 
svojimi zaposlenimi, za katere  ne velja Zakon o zdravstveni dejavnosti. 

• Upokojevanje - Izpolnitev pogojev za starostno upokojitev ni več razlog za prenehanje pogodbe o 
zaposlitvi (prenehanje   »prisilnega upokojevanja«). Zaposleni, ki že izpolnjujejo pogoje za 
starostno upokojitev, upoštevajoč znižanje starosti zaradi varstva otrok ali katerega drugega 
razloga, imajo pravico do uveljavljanja 20 % pokojnine po določilih ZPIZ-2.  

• Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence - V letu 2018 se premije 
izplačujejo po Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13 in 80/17). 

• Regres za letni dopust za leto 2018 - Višina regresa za letni dopust ni določena s predpisi in 
kolektivnimi pogodbami, ki urejajo stroške dela in druge prejemke v javnem sektorju, zato se višina 
regresa za letni dopust določa skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih, ki v 131. členu 
določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni 
dopust najmanj v višini minimalne plače in da se mora izplačati najkasneje do 1. julija tekočega 
koledarskega leta. 

 
 
Varstvo osebnih podatkov - Splošna uredba EU o varstvu podatkov 2016/679  (GDPR) 
 
S 25. 5. 2018 je pričela veljati Splošna uredba EU o varstvu podatkov (GDPR), ki spreminja postopke v 
zvezi z obdelavo osebnih podatkov. V ZD so potekale aktivnosti v zvezi z uveljavitvijo GDPR, v ta namen  
je bila sklenjena pogodba z zunanjim pogodbenim izvajalcem Datainfo, d.o.o., Tržaška cesta 85, 2000 
Maribor o izvajanju svetovanja in izdelave dokumentov z navedenega področja. Tako je v zvezi z 

ureditvijo evidence dejavnosti informacij javnega značaja, kar predstavlja popis in opredelitev vseh 
informacij, ki jih od upravljavca zahteva GDPR in obsega navedbo vseh zbirk osebnih podatkov, ki se 
sistematično in na podlagi posebnih meril vodijo v posameznih zbirkah oziroma so temu namenjene, 
pogodbeni izvajalec uredil prenos že zabeleženih zbirk podatkov pri Informacijskem pooblaščencu v 
novo tabelo, ki je naložena v posebnem varnem oblaku in se lahko uporablja kot izhodišče za pripravo 
evidence dejavnosti obdelave za posamezni ZD.  Za vse ZD je vzpostavljen varni oblaka storitev, tako 
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imenovani »Sharepoint«, s čemer je  zagotovljena varna izmenjava dokumentov med javnimi zavodi oz. 
ustanovitelji in pridruženimi člani, s katerimi posluje SZOZD. S takšno izmenjavo podatkov odpade tudi 
nepotrebna dosedanja praksa med ZD in SZOZD, da se v komunikaciji po elektronski pošti med ZD in 
SZOZD vse vrste podatkov pošilja v šifrirani obliki, kar predstavlja dodatno nepotrebno delo. Vseskozi pa 
so v zvezi aktivnostmi potekala izobraževanja. V ZD so bile imenovane projektne skupine za ureditev 
skladnosti varstva osebnih podatkov z GDPR, ki so bile s strani pogodbenega izvajalca seznanjene z 
osnovami in obvezami varstva osebnih podatkov iz GDPR, predvsem z obdelavo primerov dela z varnim 
oblakom, navodilom za pripravo evidenc in s konkretnimi napotki z življenjskimi primeri za zaposlene, 
kaj je dovoljeno in kaj je prepovedano, posamezni ZD pa je sprejel tudi pravilnik o varstvu osebnih 
podatkov. ZD ima dostop do varnega oblaka na naslovu https://datainfo.si/dokument/, kamor se lahko 
nalagajo dokumenti, za katere je zaželeno, da so pregledani in dopolnjeni, predvsem pa se nalaga tista 
dokumentacija, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov (soglasja, obrazci, pogodbe itd.).  
 
Tudi pri Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije je bila ustanovljena posebna delovna skupina  za 
uveljavljanje GDPR, ki je pripravila potrebne dokumente in sicer: sklep o imenovanju pooblaščene osebe 
za varstvo osebnih podatkov (DPO); obvestilo o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih 
podatkov (DPO); dopolnitev obstoječih privolitev (dodatne klavzule za privolitve pred 25. 5. 2018); 
privolitev za obdelavo osebnih podatkov v posebnih primerih (npr. za namen obdarovanja otrok 
zaposlenih); privolitev za obdelavo osebnih podatkov pri kliničnem preskušanju zdravil in določilo aneksa 
k pogodbi z zunanjim obdelovalcem. Delovna skupina je tudi odgovarjala na vsa prejeta vprašanja, 
odgovore podkrepila tudi z mnenji IP ter pripravila vzorce dokumentov, ki jih je bilo potrebno spremeniti 
in zdravstvenim zavodom služijo kot pripomoček pri urejanju internih aktov ter pogodb. Mnenja in vzorci 
delovne skupine so objavljeni tudi na spletni strani združenja pod zavihkom »GDPR«, odgovore na vrsto 
vprašanj pa je mogoče najti na spletni strani Informacijskega pooblaščenca. Vsi zaposleni v ZD so bili 
prav tako seznanjeni s pojasnili o postopku komuniciranja preko e-pošte za občutljive osebne podatke s 
pogodbenimi izvajalci tako, da je v primeru prenosa kakršnegakoli občutljivega podatka preko e-pošte 
zagotovljeno, da pri prenosu ne pride do možnosti razkritja nepooblaščenim osebam, kar se zagotovi 
tako, da se uporablja metode šifriranja s pomočjo e-podpisovanja.  
 

Strokovna služba SZOZD je pripravila osnutek seznama evidenc zbirk osebnih podatkov v ZD (26. 
člen ZVOP-1), ki vsebujejo osebne podatke na dan 25. 5. 2018. Namreč, ZD mora izdelati oz. ažurirati 
katalog zbirk osebnih podatkov tako, da bodo le-ti skladni s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov ter 
jih tudi prijaviti Uradu Informacijskega pooblaščenca. Po oceni strokovnih služb SZOZD katalog zbirk 
osebnih podatkov obsega naslednje evidence: 
 

I. Splošne evidence 
 

1. Evidenca podatkov o zaposlenih javnih uslužbencih  
2. Evidenca podatkov o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih 
3. Evidenca podatkov o vzdrževanih družinskih članih 
4. Evidenca podatkov o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, poklicnih boleznih in o 

boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih 
5. Evidenca podatkov o zdravstvenih pregledih javnih uslužbencev  
6. Evidenca podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega 

znanja 
7. Evidenca javnih uslužbencev o seznanjenosti s požarnim redom 
8. Evidenca podatkov o iskalcih zaposlitve 
9. Evidenca podatkov o osebah, ki so napotene na delo 
10. Evidenca podatkov o osebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene 
11. organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom 
12. Evidenca podatkov o izvajanju prakse študentov in dijakov 
13. Evidenca podatkov o štipendistih 
14. Evidenca podatkov o izrabi delovnega časa 
15. Evidenca podatkov o fluktuaciji javnih uslužbencev 
16. Evidenca podatkov o plačah, potnih nalogih in drugih mesečnih izplačilih 
17. Evidenca podatkov o uporabi službenega mobitela, službenega avtomobila, zaščitnih 

sredstev oz. drugih sredstev, danih v uporabo 
18. Evidenca splošnih aktov  
19. Evidenca mandatne dobe sveta ZD in drugih organov  
20. Evidenca podatkov o strankah in naročnikih 
21. Evidenca podatkov o terjatvah do pravnih in fizičnih oseb ter plačilih 
22. Evidenca podatkov iz reklamacij storitev 
23. Evidenca podatkov o avtorskih, podjemnih in drugih pogodbah civilnega prava 

https://datainfo.si/dokument/
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24. Evidenca podatkov o članih sveta zavoda in drugih organih ter sklicanih rednih, izrednih in 
dopisnih sejah 

25. Evidenca podatkov o postopkih pred delovnimi in socialnimi sodišči, civilnimi in kazenskimi 
zadevami 

26. Evidenca podatkov o vodenih odškodninskih zahtevkih 
27. Evidenca o vodenih arbitražnih postopkih v zvezi s pogodbo/aneks z ZZZS 
28. Evidenca o vodenih postopkih mediacije 
29. Evidenca o vodenih postopkih zaradi kršitve delovnih obveznosti (disciplinski postopki) 
30. Evidenca o vodenih postopkih zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi (pisno opozorilo pred 

redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi)  
31. Evidenca podatkov o poslovodenju ZD (javni uslužbenci - plačna skupina B) 
32. Evidenca elektronske pošte 
33. Evidenca podatkov o vstopih v poslovne prostore ZD 
34. Evidenca podatkov o pravicah vstopa in gibanja po poslovnih prostorih ZD 
35. Evidenca podatkov o izvajanju videonadzora 
36. Evidenca podatkov o številu štampiljk 
37. Evidenca podatkov o številu ključev 

 
II. Evidence zbirk podatkov v zvezi z zdravstveno dejavnostjo 
 

1. Osnovna medicinska dokumentacija 
2. Evidenca osnovnega zdravstvenega varstva 
3. Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva odraslih 
4. Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine 
5. Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva žensk 
6. Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva delavcev, udeležencev v prometu in športu 
7. Evidenca začasne / trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in 

drugih vzrokov 
8. Evidenca poškodb pri delu 

9. Evidenca patronažne zdravstvene nege 
10. Evidenca o boleznih in stanjih ugotovljenih v specialistično ambulantni dejavnosti 
11. Evidenca bolezni, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici 
12. Evidenca poškodb, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici 
13. Evidenca zastrupitev, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici 
14. Evidenca obravnave uživalcev drog 
15. Evidenca gibanja zdravstvenih delavcev in mreža zdravstvenih zavodov 
16. Evidenca nalezljivih bolezni 
17. Evidenca pojavnosti infekcije s HIV, aidsa in smrti zaradi aidsa 
18. Evidenca pojavnosti spolno prenesenih bolezni (SPB) 
19. Evidenca vloženih zahtev za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic  

 
Predhodno navedene evidence podatkov so okvirne, ki se lahko prilagodijo glede na specifičnost obsega 
dejavnosti posameznega ZD.  
 

 
Šifriranje e-sporočil 
 
Zahteva po šifriranju e-sporočil je slovenska posebnost, vendar bo ta zahteva ostala v Zakonu o varstvu 
osebnih podatkov (ZVOP-2) in tudi v Uredbi GDPR, kot eden  izmed možnih ukrepov glede varovanja 
podatkov. Šteje se, da sporočilo vsebuje občutljive osebne podatke, ko vsebuje najmanj en občutljiv 
podatek. Kar se tiče zdravstvenega stanja je razlaga zelo široka, zajeti so vsi podatki v zvezi z 
zdravstveno obravnavo posameznega pacienta. Definicijo občutljivega podatka pa podaja 6. člen ZVOP 
(19. točka) in sicer: 19. Občutljivi osebni podatki – so podatki o rasnem, narodnem ali narodnostnem 
poreklu, političnem, verskem ali filozofskem prepričanju, članstvu v sindikatu, zdravstvenem stanju, 
spolnem življenju, vpisu ali izbrisu v ali iz kazenske evidence ali evidenc, ki se vodijo na podlagi zakona, 
ki ureja prekrške (v nadaljnjem besedilu: prekrškovne evidence); občutljivi osebni podatki so tudi 
biometrične značilnosti, če je z njihovo uporabo mogoče določiti posameznika v zvezi s kakšno od prej 
navedenih okoliščin. Poseben seznam oz. nabor občutljivih podatkov ne obstaja. Gre za kombinacijo 
podatkov, kjer vsak podatek posebej, glede na konkreten primer presojamo, ali gre za osebne podatke 
(OP) in se zato obravnava vsak konkretni primer posebej. Informacijski pooblaščenec je mnenja, da 
enotne rešitve glede šifriranja e-pošte ni. Najprej je treba v zavodu pregledati načine oz. vrste 
komunikacije, ki jih imamo ter ugotoviti, ali posamezna komunikacija vsebuje občutljive osebne podatke 
oz. ali je šifriranje podatkov v posameznem primeru sploh potrebno. Preučiti je treba možnosti 
pošiljanja OP po varnejši poti, bolj tveganim načinom se je potrebno izogibati. Pri pošiljanju osebnih 
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podatkov je nujno zagotoviti ustrezno zavarovanje le teh. Pošiljanje / izmenjava podatkov poteka na 
različnih ravneh: 
• Pacient lahko varno dostopa preko zNet-a (eNaročanje) 
• Zavod / pacient –potrebno je šifrirati priponke/besedilo npr. s programi za stiskanje datotek in 

zaščititi z geslom, geslo pa poslati po drugi poti (SMS, lahko tudi v naslednjem e-sporočilu) 
• Zavod / zavod – uporaba zVem, CRPP, IH – čim več komunikacije naj bo v teh varnih sistemih 
• Znotraj posameznega zavoda – preko internega poštnega strežnika, le v primeru, da ta strežnik ni 

povezan z zunanjimi sistemi, se lahko pošilja oziroma omogoča nepooblaščene dostope do  
nešifrirane dokumente.  

• V primeru oddaljenega dostopa preko VPN   treba sporočila še šifrirati (ta način ne pride v poštev 
pri komunikaciji pacient /zavod). 

 
Splošno priporočilo pa je, da se je treba komunikaciji (z občutljivimi osebnimi podatki) preko e-pošte 
znotraj zavoda izogibati. Pri stalni komunikaciji z zunanjimi uporabniki (ZZZS, MZ, NIJZ) je smiselna 
izmenjava ključev (klasično šifriranje z ustrezno programsko opremo), pri naročanju na storitve preko 
spletnih aplikacij  - varna spletna stran mora zagotavljati komunikacijo po SSL protokolu (https). 
Izvajalci naj vnaprej pripravijo splošna navodila za potrebe varne komunikacije s pacienti. Vsekakor pa 
se pacienta ne sme prisiliti, da bi pošiljal nešifrirane podatke (zagotoviti je treba varne načine 
posredovanja podatkov). Elektronski podpis se zahteva le izjemoma in sicer v primeru, ko prejemnik 
potrebuje zagotovilo, da je bilo sporočilo poslano s strani 'prave' osebe ter se od podpisa ni spremenilo. 
V primeru, da ne gre za prepričanje, da je oseba na drugi strani tista, za katero se predstavlja, se lahko 
takšna komunikacija tudi zavrne oz. se ne razkrijemo bistveno več, kot je sporočila oseba. Veliko 
tveganje predstavlja tudi pošiljanje po faksu, če se ta na prejemnikovi strani ne nahaja v zaščitenem 
prostoru. 
 
 
Novela Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 64/17)  
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti je pričel veljati  17. 12. 2017 in  

prinesel novosti, ki so narekovale aktivnosti ZD, še zlasti v letu 2018 v zvezi z : 
 
• od 17. 12. 2017 - soglasja za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu zdravstvene 

dejavnosti izda direktor v 30 dneh po prejemu popolne vloge zdravstvenega delavca. O njej mora 
odločiti v 30 dneh od prejema, če v tem roku ne odloči, se šteje, da je soglasje podano. 

• postopki za izdajo soglasja zdravstvenim delavcem iz javnih zdravstvenih zavodov in drugih javnih 
zavodov iz šestega odstavka 8. člena zakona, ki so bili začeti pred 17. 12. 2017,  se dokončajo po 
določbah novele. 

• do 17. 2. 2018 je potrebno uskladiti soglasja za  opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem 
izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki ni javni zavod ali kot izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki so bila 
izdana pred uveljavitvijo tega zakona (to je 17. 12. 2017), morajo javni zdravstveni zavodi z 
omejitvami iz drugega odstavka 53.b člena zakona, kar pomeni časovno omejitev na 8 ur tedensko.  

  
Glede soglasij je novost, da mora po novem zdravstveni delavec svojemu delodajalcu posredovati 
podatke o dejanskem mesečnem obsegu ur opravljanja zdravstvenih storitev oziroma podatke o 

dejanskem tedenskem obsegu opravljanja zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu zdravstvene 
dejavnosti na podlagi izdanega soglasja  do 8. v mesecu za pretekli mesec, in sicer na način, da so 
razvidni dan, ura začetka in konca opravljanja zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu.  Navedena 
dolžnost sporočanja je posebej opredeljena tudi v soglasju, ker je lahko nesporočanje tudi razlog za 
preklic soglasja. Strokovna služba je pripravila za vse ZD ustrezna soglasja v skladu z zakonsko 
spremembo, pri čemer je sedaj tudi obveznost direktorja ZD, da mora Svetu ZD poročati o obsegu 
opravljenih podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava ter izdanih soglasjih za izvajanje 
zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti (53. č člen). Spremembe veljajo tudi 
na področju pripravništva in sicer, da pripravništvo za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce 
(razen za zdravnike in dr. dent. med.)  traja 6 mesecev ne glede na stopnjo izobrazbe. Nove vsebine 
pripravništva, program in postopek opravljanja strokovnega izpita, primere oprostitev opravljanja 
pripravništva in oprostitev opravljanja strokovnega izpita bo določil minister za zdravje. V teku so 
postopki za pripravo novih programov pripravništev. Glede na navedeno spremembo, torej pripravništva 
začeta po 17. 12. 2017 trajajo 6 mesecev, ker pa novih predpisanih programov pripravništev še ni, je 
skladno s 6. členom Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih 
sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Ur. l. RS št. 33/04 in naslednji) potrebno pripraviti 
program pripravništva in ga poslati v soglasje na Ministrstvo za zdravje.  Ministrstvo za zdravje je vse 
izvajalce z dopisom št. 60/40-132/2018 obvestilo v zvezi z izvajanjem določbe, ki se nanaša na 
pripravništvo in posebej opozorilo, da morajo delodajalci spoštovati navedeno spremembo in da za 
pripravništva, začeta po 17. 12. 2017, upoštevati, da trajajo le 6 mesecev. Novela ZZdej-K je prav tako 
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ukinila volontersko pripravništvo, zato od 17. 12. 2017 dalje ni podlage za opravljanje navedene oblike 
pripravništva.  
 
 
Novela Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah  (Ur. l. RS št. 
55/2017) 
 
Novela se je pričela uporabljati z 21. 1. 2018 z izjemo 1. odstavka 15. b člena in 1. odstavka 16. člena, 
ki se uporabljata z dnem uveljavitve (21. 10. 2017). Osnovni cilj zakona je ureditev dostopnosti 
pacientov do zdravstvenih storitev v okviru razumnega časa in ureditev ustreznega nadzora na področju 
zagotavljanja pacientovih pravic in obveznosti. Pacientom se želi zagotoviti tudi primerno, kakovostno in 
varno zdravstveno oskrbo s pravočasnim dostopom so zdravstvenih storitev in zagotavljanja 
transparentnosti na področju vodenja čakalnih seznamov, poostrene pa so tudi nekatere dolžnosti 
pacientov. Zakon zagotavlja pacientu kot uporabniku zdravstvenih storitev zavarovanje pred kršenjem 
njegovih pravic. Bistvene spremembe zakona so navedene v: 1., 2., 3. (sprememba pravice do 
pacientovega časa; , 14. a člen (čakalni čas), 14. b člen (stopnja nujnosti in uvrščanja na čakalni 
seznam), 15. člen (sprememba čakalnega seznama), 15. a člen (naročanje zdravstvenih storitev, 15. b 
člen (upravljanje čakalnega seznama), 15. c člen (črtanje s čakalnega seznama), 15. č (obvezne objave 
glede naročanja in glede spoštovanja pacientovega časa), 16. člen (izmenjava podatkov), 18. 
(strokovno mnenje oz. izvid po specialistični obravnavi ), 31. a (posebni varovalni ukrepi), 34. člen, 6. 
odstavek (upoštevanje v naprej izražene volje), 40. člen (pravica do drugega mnenja). Novela zakona v 
kazenskih določbah (85. člen) določa, da so poleg zdravstvenega inšpektorata za nadzor nad izvajanjem 
zakona pristojni tudi informacijski pooblaščenec , nosilec obveznega zdrav. zavarovanja (ZZZS – nadzor 
je omejen na storitve, ki so predmet Splošnega dogovora). Vsi organi, ki po zakonu o pacientovih 
pravicah lahko izvajajo nadzor se štejejo za prekrškovne organe in lahko izrekajo tudi globe za prekrške.    
Izvajalci zdravstvenih dejavnosti so morali v 30. dneh od uveljavitve – t.j. 21. 11. 2017 določiti 
pooblaščene osebe za čakalni seznam iz prvega odstavka 15.b člena zakona in NIJZ poslati podatke o 
pooblaščenih osebah za čakalni seznam v skladu s prvim odstavkom 16. člena zakona. V zvezi z 
vodenjem čakalnih seznamov pri izvajalcih primarne zdravstvene dejavnosti pa so bili v drugi polovici 

leta 2018 izvajani inšpekcijski nadzori s strani Inšpektorata za zdravstvo pri Ministrstvu za zdravje, kar 
je podrobneje predstavljeno v točki inšpekcijski nadzori.  

 
 

Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih 
dob  (Ur. l. RS št. 3/2018) 
 
Na podlagi določb sprememb in dopolnitev Zakona o pacientovih pravicah je z 21. 1. 2018 stopil v 
veljavo Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dob.  
Pravilnik podrobneje ureja naročanje na zdravstvene storitve, odpoved termina, postopek prenaročanja, 
način uvrščanja na čakalni seznam in način njegovega upravljanja, najdaljše dopustne čakalne dobe za 
posamezno vrsto zdravstvene storitve glede na stopnjo nujnosti ter vsebino in način poročanja 
izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Pravilnik skupaj z novelo zakona predstavlja celovit normativni okvir 
za upravljanje čakalnih seznamov in s tem daje izvajalcem učinkovito orodje za obvladovanje tega 
področja, nadzornikom pa pravne podlage za pristojno ukrepanje.   

 
 
Pravilnik o vrstah, vsebini, poteku in trajanju specializacij zdravnikov (Ur. l. RS št. 
22/2018) 
 

Pravilnik o  vrstah, vsebini, poteku in trajanju specializacij zdravnikov, ki je pričel veljati 5. 4. 2018 
prinaša kar nekaj sprememb.  Določilo tretjega odstavka 17. člena, ki med drugim članom izbirne 
komisije (člani so lahko le zdravniki oziroma doktorji dentalne medicine) nalaga, da morajo pred 
začetkom sodelovanja v izbirnih postopkih opraviti usposabljanje iz vodenja strukturiranih 
intervjujev.  Ker je v primeru razpisa za izvajalca član izbirne komisije  tudi  predstavnik izvajalca, za 
katerega je razpisana specializacija, Združenje svetuje, da ZD določijo  svojega predstavnika (zdravniki 
oziroma doktorji dentalne medicine), ki bo sodeloval v izbirni komisiji, in ga napotijo na usposabljanje iz 
vodenja strukturiranih intervjujev. Tretji odstavek 17. člena je stopil v veljavo v roku 6 mesecev po 
uveljavitvi pravilnika 5. 10. 2018. Navedena izobraževanja bo organizirala Zdravniška zbornica Slovenije, 

udeležencu izobraževanja  pa bodo dodeljene tudi kreditne točke. V nekaterih ZD pa se je tekom leta 
izpostavilo vprašanje, kdaj specializantu preneha pogodba o zaposlitvi za določen čas, sklenjena za čas 
opravljanja specializacije. Strokovna služba SZOZD je ob sodelovanju Zdravniške zbornice Slovenije 
(ZZS) in Združenja zdravstvenih zavodov pridobila mnenje, da glede na pravilnik takrat, ko ZZS izda 
odločbo o prenehanju specializacije. Kandidat ima čas tri mesece po zaključenem programu 
specializacije, da pristopi k specialističnemu izpitu. V kolikor ne pristopi k izpitu, mu ZZS izda odločbo o 
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prenehanju specializacije in to takoj, ko ga ne opravi oziroma do izgube pravice do opravljanja 
specialističnega izpita po 46. členu pravilnika. Specializant, ki drugič ne opravi specialističnega izpita, 
izgubi tudi pravico do nadaljnjega opravljanja specialističnega izpita v tekočem letu. Skupno lahko 
specializant specialistični izpit opravlja največ trikrat. Specializacija pa se refundira od dne, ki  je določen 
v sklepu o začetku specializacije do dne, določenem v odločbi o prenehanju specializacije. V primeru, ko 
specializant ne opravi specialističnega izpita, ga lahko ZD razvrsti na delovno mesto zdravnik brez 
specializacije/zdravnik po opravljenem sekundariatu, E017001. Glede kompetenc pa ima zgolj tiste, za 
katere mentor tako odloči in mora delati pod nadzorom. 
 
 
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 68/2017) 
 
Navedena Uredba, ki se uporablja od 1. 1. 2018 dalje, je določila plačne razrede, razpone plačnih 
razredov, kriterije ter metodologijo za uvrstitev delovnih mest ravnateljev, direktorjev in tajnikov pri 
proračunskih uporabnikih, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja sistem plač v javnem sektorju. Z navedeno 
uredbo se odpravljajo določene anomalije tako glede načina kot tudi določanja osnovnih plač direktorjev 
kot tudi glede uvrstitev delovnih mest direktorjev v plačne razrede.  Uredba v prilogi IV vključuje nove 
kriterije za uvrščanje delovnih mest direktorjev v plačen razrede, pri čemer se je spremenila tako 
vsebina kot vrednosti kriterijev. V določilu 5. člena Uredbe pa je spremenjena metodologija uvrščanja 
delovnih mest direktorjev znotraj razponov plačnih razredov iz priloge II in III uredbe. Tako je na 
podlagi pregledne, novo določene metodologije uvrščanja delovnih mest direktorjev znotraj razponov 
plačnih razredov iz priloge II in III Uredbe ter iz priloge IV na podlagi seštevka vrednosti kriterijev 
razvidna tudi konkretna uvrstitev direktorja v plačni razred.  Na podlagi 8. člena Uredbe se prva 
uvrstitev direktorjev skladno s to uredbo izvede s 1. 1. 2018, pri čemer se vrednosti kriterijev preverjajo 
na stanje 1. 11. 2017. Ministrstvo za zdravje je skladno z določilom 11. člena Zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju v povezavi s 3. členom Uredbe sprejelo Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s 
področja zdravja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Ur. l. RS št. 72/17, v 
nadaljevanju: Pravilnik),  ki se uporablja od 1. 1. 2018 dalje in v 2. členu določa uvrstitve delovnega 
mesta direktorja posameznega ZD, šifra delovnega mesta: B017334, v različno določeni plačni razred. 

Kot delovna mesta direktorjev se štejejo tudi delovna mesta strokovnih direktorjev oz. strokovnih vodij 
in pomočnikov direktorjev. Po določilu 2. člena Uredbe se delovna mesta strokovnih vodij uvrstijo za 
najmanj 1 plačni razred nižje kot delovna mesta direktorjev, delovna mesta pomočnikov direktorjev pa 
se uvrstijo za najmanj 5 plačnih razredov nižje kot delovna mesta direktorjev. V ZD celjske in posavske 
regije se je s 1. 1. 2018 na novo določil plačni razred direktorja ZD: Celje, Sevnica, Radeče, Slov. 
Konjice, Šentjur, razen ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec, v nekaterih ZD pa je prišlo tudi spremembe 
plačnega razreda za strokovno vodenje ZD (ZD Celje) in pomočnika direktorja za zdravstveno nego. 
 
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega 
varstva (Ur. l. RS št. 31/18) 
 
V Ur. l. RS št. 31/2018 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zbirkah podatkov s 
področja zdravstvenega varstva, po katerem se v Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega 
varstva (Uradni list RS, št. 65/00 in 47/15) v 5. členu za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki glasi: 

»Za posamezne zbirke podatkov iz Priloge 1 (NIJZ 16, NIJZ 25, NIJZ 25.1, NIJZ 26, NIJZ 26.1, NIJZ 
26.2, NIJZ 53.1 in NIJZ 53.2) so določeni upravičenci do podatkov iz zbirke.«. Za besedilom člena, ki 
postane prvi odstavek, se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Ne glede na določbe zakona, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov, lahko upravljavec zbirk podatkov NIJZ 16, NIJZ 25, NIJZ 25.1, NIJZ 26, NIJZ 
26.1, NIJZ 26.2, NIJZ 53.1 in NIJZ 53.2 iz Priloge 1 za podatke iz teh zbirk brez plačila stroškov 
pridobiva podatke iz drugih zbirk podatkov iz Priloge 1, lahko tudi le z uporabo EMŠO ali ZZZS številke 
(identifikacijske številke zavarovane osebe).«.  
 
 
Pravilnik o vrstah zdravstvene dejavnosti (Ur. l. RS št. 63/18)     
 
Pravilnik o vrstah zdravstvene dejavnosti (Ur. l. RS št. 63/18) določa vrste zdravstvene dejavnosti za 
namen zagotavljanja enotnosti sistema vodenja zbirk podatkov s področja zdravstvenega varstva ter 
oblikovanja in vodenja zbirk podatkov, ki so skupni za Ministrstvo za zdravje (MZ), Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in za Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ter vrste 
zdravstvene dejavnosti, za katere se izdaja dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti v skladu z 
zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost. Vrste zdravstvene dejavnosti so navedene v prilogi pravilnika, 
z dnem uveljavitve tega pravilnika pa preneha veljati Odredba o določitvi enotnega šifranta vrst 
zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/12), šifra VZD 512 033 za klinično psihologijo pa se 
uporablja do 1. januarja 2019. Skladno z navedenim pravilnikom je potrebno v roku 6 mesecev 
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potrebno pristopiti k uskladitvi vrste zdravstvenih dejavnosti za vse ZD v roku 6 mesecev z vložitvijo 
vloge na MZ, to je najkasneje do 12. 4. 2019.  Namreč, dosedanja dovoljenja MZ, ki so jih ZD za 
opravljanje dejavnosti ZD pridobili v letu 2008,  je potrebno uskladiti z novo zakonodajo. 
 
 
Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. RS št. 
64/2018) 
 
Skupščina ZZZS je dne 17. 9. 2018 sprejela spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, ki so bile objavljene v Uradnem listu št. 64/2018 s pričetkom veljavnosti 13. oktobra 2018 . 
Nekatere novosti se začnejo uporabljati z zamikom, na primer za novo pravico do zobnih vsadkov (do 
katerih bodo zavarovane osebe upravičene v primeru redkih, hudih nepravilnosti ali bolezni, pri katerih 
ni mogoča drugačna zobno-protetična rehabilitacija), velja podaljšan rok začetka uporabe teh določil za 
eno leto (torej od 13. oktobra 2019 dalje). Vodstva ZD so se udeležila tudi predstavitve navedenih 
sprememb, ki jih je predstavila strokovna služba ZZZS, OE Celje v mesecu novembru 2018 na 
Poslovnem kolegiju ustanovitlejev SZOZD.  
 
 
Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, Aneks h Kolektivni pogodbi za 
dejavnost zdravstva in socialnega varstva, Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in 
zobozdravnike, Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (vsi objavljeni v 
Ur. l. RS št. 80/2018) 
 
Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (v nadaljevanju: Dogovor), ki so ga 
podpisali predstavniki Vlade in predstavniki sindikatov javnega sektorja v mesecu decembru 2018, prav 
tako pa Stavkovni sporazum med Vlado RS in Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije; 
Stavkovni sporazum med Vlado RS in Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije; Sporazum o 
razreševanju stavkovnih zahtev; Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS; Aneks 
št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor; Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi; 

Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS in Aneks h Kolektivni pogodbi za 
dejavnost zdravstva in socialnega varstva. Navedeni dokumenti so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 
80/18  z dne 7. 12. 2018, ki so pričeli veljati naslednji dan po objavi, z njimi pa se posega v plače in 
nekatere prejemke iz delovnega razmerja javnih uslužbencev. V Dogovoru so se Vlada Republike 
Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja dogovorili o naslednjih vsebinah: spremembi 
uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede, pravici do višje plače - javni uslužbenci pridobijo 
pravico do izplačila višje plače glede na uvrstitev delovnega mesta na dan pred uveljavitvijo aneksov h 
kolektivnim pogodbam (to je 7. 12. 2018), s katerimi se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne 
razrede, postopno in sicer na naslednji način:  s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja; s 1. 
novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja in s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja in 
ostali plačni razredi povišanj. Posebnosti v zvezi z navedenimi povišanji so določene v stavkovnih 
sporazumih. Redna delovna uspešnost se do 30. junija 2020 ne izplačuje, medtem ko se delovna 
uspešnost iz naslova povečanega obsega dela do navedenega datuma izplačuje. Slednje bo urejeno z 
Zakonom o izvrševanju proračuna. Javnim uslužbencem, ki so na dan izplačila regresa za letni dopust za 
leto 2018 imeli osnovno plačo, ki ustreza 17. ali nižjemu plačnemu razredu, pripada poračun med 1050 

evrov in že prejetim regresom za letni dopust za leto 2018. Ker gre za regres za letni dopust za leto 
2018, mora biti poračun regresa, torej razlika med prejetim regresom in zneskom 1050 evrov, izplačana 
v mesecu decembru 2018. Spremembe, ki se nanašajo na dodatke, so uveljavljene z Aneksom h 
Kolektivni pogodbi za javni sektor, in so naslednje: dodatek za izpostavljenost pri delu s citostatiki (prvi 
odstavek 38. člena KPJS); dodatek za delo z osebami z demenco (11. točka 39. člena KPJS); dodatek za 
delo v deljenem delovnem času (41. člen KPJS); dodatek za delo v neenakomerno razporejenem 
delovnem času (drugi odstavek 42. člena KPJS); dodatki za delo v delovnem času, ki je manj ugoden. 
Spremembe glede jubilejnih nagrad so bile uveljavljene za celoten javni sektor, zato jubilejno nagrado 
za 40 let delovne dobe urejajo tudi ostali aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, ki pa, 
kot že rečeno, ne vsebujejo opredelitve delodajalcev v javnem sektorju. Enako kot pri aneksu h 
Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti velja glede višje jubilejne nagrade za člane 
reprezentativnih sindikatov tudi za ostale anekse, saj določba glede višje jubilejne nagrade za člane 
reprezentativnih sindikatov iz aneksov iz Uradnega lista RS, št. 46/13, ostaja v veljavi. Javnim 
uslužbencem z dnem uveljavitve aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev oziroma z 
dnem uveljavitve aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti pripada ob upokojitvi 
odpravnina v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji oziroma v višini treh 
zadnjih njegovih plač, če je to zanj ugodneje. Taka višina odpravnine pripada javnemu uslužbencu ne 
glede na to, kdaj se upokoji, ali takoj, ko izpolni pogoje ali kasneje. V Aneksu h Kolektivni pogodbi za 
zdravstveno nego (Uradni list RS, št. 80/18) in v Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in 
socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 80/18) je vključeno tudi besedilo, ki se nanaša na 

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018064.pdf
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razporejanje delovnega časa v povezavi z delom na praznike in dela proste dni. Navedene spremembe 
pa bodo za izvajalce zdravstvene dejavnosti imele za posledico potrebo po priznanju dodatnih finančnih 
sredstev. Strokovna služba je pripravila oceno finančnih učinkov sprememb aneksov h kolektivnim 
pogodbam za področje zdravstva in s tem predvidena povišanja plač v letu 2019 in 2020 za posamezne 
ZD, kjer je upoštevano postopno povišanje plačnih razredov na dan 1. 1. 2019, 1. 11. 2019 in 1. 9. 
2020. Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev aneksov na področju zdravstvene dejavnosti je 
strokovna služba že v mesecu decembru 2017 pristopila k pripravi sprememb in dopolnitev pravilnikov o 
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. V mesecu januarju 2019 pa so bile realizirane 
spremembe uvrščanja zaposlenih v plačne razrede s sklenitvijo novih pogodb o zaposlitvi oz. aneksov k 
pogodbam o zaposlitvi. V nadaljevanju izpostavljamo bistvene novosti: 
 
Nove (višje) uvrstitve delovnih mest v plačne razrede: S sprejetimi spremembami in 
dopolnitvami aneksov h kolektivnim pogodbam za področje zdravstva so se povišale uvrstitve delovnih 
mest. Praviloma za en plačni razred višje so se uvrstila delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred 
odpravo anomalij uvrščena do vključno 26. plačnega razreda. Delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred 
odpravo anomalij uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega razreda VII/1 in tarifnega 
razreda VII/2, so praviloma uvrščena za 2 plačna razreda višje. Delovna mesta, ki so uvrščena nad 26. 
plačnim razredom v VIII. in IX. tarifnem razredu, in za katera se kot pogoj za zasedbo delovnega mesta 
zahteva specializacija, magisterij znanosti in doktorat, pa so praviloma uvrščena za 3 plačne razrede 
višje. Dodatno se za še en plačni razred višje uvrstijo delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo 
anomalij uvrščena do vključno 26. plačnega razreda in iz naslova odprave anomalij pri uvrstitvah 
delovnih mest in nazivov v javnem sektorju do 26. plačnega razreda v letu 2017 niso bila uvrščena v 
višji plačni razred – javni uslužbenci na teh delovnih mestih sedaj pridobijo torej za 2 plačna razreda 
višjo plačo. Posebej poudarjamo, da spremembe uvrstitev delovnih mest v plačne razrede ne veljajo za 
zdravnike in zobozdravnike. 
 
Pridobitev pravice do izplačila višje plače: Javni uslužbenci pravico do izplačila višjih plač za en, 
dva ali tri plačne razrede pridobijo postopno in ne takoj z dnevom uveljavitve novih aktov in sicer: prvi 
plačni razred povišanja s 1. 1. 2019, drugi plačni razred povišanja  s 1. 11. 2019, tretji plačni razred 

povišanja s 1. 9. 2020.  
 
Izplačilo delovne uspešnosti (redna delovna uspešnost, delovna uspešnost iz naslova 
povečanega obsega dela): Na podlagi Dogovora med Vlado RS in sindikati se do vključno 30. 6. 
2020 redna delovna uspešnost ne izplačuje. Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pa 
se do 30. 6. 2020 izplačuje v enaki višini.  
 
Spremembe na področju dodatkov: 
 
• dodatek za delo v deljenem delovnem času  (41. člen Kolektivne pogodbe za javni sektor) se 

je povišal na 15 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca, če prekinitev delovnega časa 
traja 2 uri ali več, pri čemer se dodatek obračuna za vse opravljene ure v deljenem delovnem času, 
ne le za opravljene ure po prekinitvi; 

• dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času (2. odstavek 42. člena KP 
za javni sektor) pripada javnemu uslužbencu poleg za 6. in 7. dan tudi za vsak nadaljnji zaporedni 
delovni dan; 

• dodatek za delo z osebami z demenco (11. točka 39. člena KP za javni sektor) je sprememba 
vstopnega pogoja preseganja 23 % delovnega časa tako, da je le-ta pogoj črtan za pridobitev 
pravice do izplačila dodatka;  

• dodatek za delo v manj ugodnem delovnem času od 1. 9. 2019 pripada višje plačilo in sicer: 
o dodatek za delo ponoči 40 % (1. odstavek 43. člena KP za javni sektor)  

o dodatek za delo v nedeljo 90 %  (1. odstavek 44. člena KP za javni sektor)  

o dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot prost dan 120 % (2. odstavek 44. člena 

KP za javni sektor). 

Poračun pri regresu za letni dopust za leto 2018: V ZD je bil skladno s pojasnilom z dne 7. 12. 
2018 št. 0100-17/2018/732 izveden poračun regresa za letni dopust za leto 2018 za vse tiste zaposlene, 
ki so na dan izplačila regresa za letni dopust za leto 2018 prejemali osnovno plačo, ki ustreza 17. ali 
nižjemu plačnemu razredu.  
 
Jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju: V sprejetih 
aneksih h KP za dejavnost zdravstva se je dodatno določila pravica do jubilejne nagrade za 40 let 
delovne dobe, katere višina je enaka nagradi za 30 let delovne dobe, to je 577,51 EUR. Zaposlenim, ki 
so člani sindikata in zahtevo za izplačilo jubilejne nagrade vloži sindikat, pripada za 20 % višja jubilejna 
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nagrada. Navedeni akti določajo, da se jubilejna nagrada zaposlenemu izplača ob izplačilu plače v 
naslednjem mesecu po izpolnitvi pogojev. 
 
Odpravnina ob upokojitvi: Pravica do odpravnine ob upokojitvi pripada zaposlenemu ne glede na čas 
upokojitve (takoj ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine ali kasneje) v višini 
treh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v RS za pretekle tri mesece oziroma treh zadnjih mesečnih 
plač javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje. 
 

Normativna dejavnost v ZD 

 
Na področju normativne dejavnosti v ZD so potekale naslednje aktivnosti :  

 
Pobuda za sprejem spremembe Odloka o ustanovitvi ZD (v nadaljevanju: Odlok) za 
razširitev dejavnosti ZD za izvajanje storitev socialnega varstva brez nastanitve za starejše 

in invalidne osebe.  
 
Vodstva ZD so se odločila, da pristopijo k pobudi za sprejem spremembe Odlokov o ustanovitvi javnega 
zavoda (v nadaljevanju: odlok), s katero bi se razširila dejavnost ZD za izvajanje storitev socialnega 
varstva brez nastanitve za starejše in invalidne osebe, ki v skladu Uredbo o  standardni klasifikaciji 
dejavnosti (Ur. l. RS št. 17/08) predstavlja dopolnitev pod šifro: Q 88.109 Drugo socialno varstvo brez 
nastanitve za starejše in invalidne osebe. Predlog za razširitev dejavnosti je vezan na možnost izvajanja 
dolgotrajne oskrbe, ki med seboj povezuje službe in izvajalce zdravstvenega in socialnega varstva, z 
namenom zagotoviti učinkovito pomoč ljudem, ki so zaradi posledic bolezni, poškodb, invalidnosti ali 
splošne oslabelosti delno ali popolnoma odvisni od pomoči drugih v daljšem časovnem obdobju pri 
izvajanju temeljnih in podpornih življenjskih aktivnosti. Z novo dejavnostjo (razširitvijo) bodo ZD še 
uspešneje zagotavljali zdravje ljudi, kar je temeljna prioriteta in vodilo pri izvajanju zdravstvene oskrbe. 
Pri tem je potrebno posebej izpostaviti tudi vsebino Strategije razvoja zdravstvene nege in oskrbe v 
sistemu zdravstvenega varstva v republiki Sloveniji za obdobje od 2011 do 2020, ki določa naslednje: 
»Medicinske sestre so in bodo tudi v prihodnosti izvajale zdravstvene storitve dolgotrajne oskrbe. 

Storitve na pacientovem domu izvaja patronažna medicinska sestra, s sodelavci v timu, ki v domačem 
okolju izvaja koordinacijo obravnave kroničnega pacienta in posledično tudi storitve, ki so vezane na 
dolgotrajno oskrbo.« Prav organiziranost patronažnega varstva z dejavnostjo nege in pomoči na domu 
se je v preteklosti izkazala za najkakovostnejši model obravnave. Nosilka patronažne zdravstvene nege 
je bila patronažna medicinska sestra, ki je ugotavljala, načrtovala in vključevala izvajalce (zdravstveni 
tehnik, bolničar) v proces izvedbe načrtovanega dela. Hkrati je imela možnost spremljanja in nadziranja 
izvajanja pomoči na domu. Takšno timsko sodelovanje in delitev dela je zagotavljalo takojšno, 
kakovostno in hitro pomoč posamezniku in družini. ZD so prepričani, da bodo s širitvijo dejavnosti 
izvajanja storitev dolgotrajne oskrbe in profesionalnim pristopom delovali v dobrobit posameznikov in 
družin na eni strani in v dobrobit ZD na drugi strani. V mesecu oktobru 2018 pa je v okviru ZD Celje že 
začel delovati pilotni projekt dolgotrajne oskrbe, ki je finaciran s strani evropskih strukturnih skladov.  
 
 
Sprejem prečiščenih besedil splošnih aktov  

 
V primeru sprejema večih sprememb in dopolnitev splošnih aktov v posameznih ZD so bila sprejeta 
prečiščena besedila le-teh (Pravilnik o notranji o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, 
Statut).  
 
 
Pravilnik o varstvu osebnih podatkov  

 
V zvezi z uresničevanjem GDPR je strokovna služba SZOZD v sodelovanju z zunanjim pogodbenim 
izvajalcem pripravila osnutke Pravilnikov o varstvu osebnih podatkov, ki so v postopku sprejemanja.   

 
 

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o notranji o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest 

 

V letu 2018 so vodstva ZD zaradi uveljavitve zakonskih sprememb na področju plačne zakonodaje in 
sprejetih aneksov h kolektivnim pogodbam na področju zdravstvene dejavnosti novelirali Pravilnike o 
notranji o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (v nadaljevanju: pravilnik) in sicer: 
 
 



32 

 

• Januar 2018 – na podlagi Uredbe o plačah direktorjev (Ur. l. RS št. 68/2017) je bil določen 
nov plačni razred  direktorja, strokovnega vodje in pomočnika direktorja za zdravstveno nego 

• Marec 2018 - širitve programov dejavnosti in izvajanje projekta »Nadgradnja in razvoj 
preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih 
skupnostih« je bila sprejeta dopolnitev  pravilnika z razširitvijo sistemizacije delovnih mest za 
kineziologa in prehranskega svetovalca   

• September 2018 - Na podlagi javnega razpisa Ministrstva za zdravje za izbor operacij 
»izvedbe pilotnih projektov, ki podpirajo prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni 
oskrbi« na podlagi projekta »Vzpostavitev sistemskega izvajanja dolgotrajne oskrbe v celjski 
regiji« so bile sprejete dopolnitve pravilnika za zaposlitev dodatnega kadra za čas trajanja 
projekta za obdobje od junij 2018 do junij 2020.   

• December 2018 - Na podlagi priloge 1 Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem 
sektorju (Ur. l. RS št. 80/2018, v nadaljevanju: Dogovor) so bile v ZD izvedene spremembe 
uvrstitev delovnih mest in nazivov v Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega 
varstva (Ur. l. RS št. 80/2018) in Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Ur. l. RS, 

št. 80/2018) tako, da se na novo določajo plačni razredi v plačni skupini E in F ter v plačnih 
podskupinah: E3, E4, F2 in v plačni skupini J ter plačnih podskupinah: J1, J2 in J3. Navedene 
spremembe so posledično zahtevale prilagoditev Pravilnika o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v prilogi 2 – Katalog tipičnih in vodstvenih delovnih mest, kar bo 
podlaga za izdajo aneksov k pogodbam o zaposlitvi z veljavnostjo od 1. 1. 2019 dalje 
postopno.   

 
 

Vzorčna notranja Pravila  
 
Za ZD so bili s strani zunanjega pogodbenega izvajalca že v letu 2016 pripravljeni osnutki Vzorčnih 
notranjih pravil, ki bi jih morali upoštevaje specifičnost organizacije dela in dejavnosti v ZD dopolniti in 
nato sprejeti. Postopek sprejemanja je še vedno v teku in nedokončan, kar pa bo nujno realizirati v letu 
2019 zaradi uveljavitve GDPR.  
 
 
Posodobitev Enotnega klasifikacijskega načrta 
 
Združenje zdravstvenih zavodov je dne 16. 5. 2017 posredovalo dopolnjen Enotni klasifikacijski načrt za 
razvrščanje poslovne in zdravstvene dokumentacije z roki hranjenja za zavode s področja zdravstva 
(EKN), na podlagi katerega je bil izveden popis stalne zbirke dokumentarnega in arhivskega gradiva. 
 

 
Katalog informacij javnega značaja 
 
Tudi v letu 2018 so potekale aktivnosti za noveliranje Kataloga informacij javnega značaja. Strokovna 
služba SZOZD je pripravila nekoliko spremenjen vzorec kataloga informacij javnega značaja, ki ga 
morajo glede na specifičnost organizacijske strukture in načina poslovanja v ZD prilagoditi na dejansko 
stanje. Kljub nenehnim opozorilom, da mora ZD vsakokratne spremembe sprotno ažurirati in le-te 
objaviti, se še vedno ugotavlja, da ZD navedene spremembe izvajajo s časovnim zamikom ali sploh ne.  
 
 
Načrt integritete 
 
Tudi v letu 2018 je strokovna služba izvajala aktivnosti v skladu z Zakonom o integriteti in 
preprečevanju korupcije (Ur. l. RS št. (Ur.l. RS št.: 45/2010, v nadaljevanju: ZIntPK). Vsak ZD ima 
sprejet Načrt integritete, s tem pa tudi obveznost, da se ažurirajo sprejeti načrt integritete v skladu z 
veljavnimi predpisi na tem področju. Na podlagi določil 23. in 24. člena Smernic za izdelavo, uvedbo in 
izvajanje načrtov integritete (smernice), ki so veljavne od 7. 3. 2014 dalje, je potrebno komisiji (KPK) 
posredovati Poročilo o izvedenih ukrepih iz načrta integritete za preteklo leto. Po določilu zadnjega 
odstavka 30. člena smernic je rok za poročanje o izvajanju načrta integritete  vsako leto do 5. junija. 
Prav tako je obveznosti poročanja premoženjskega stanja odgovornih oseb za javno naročanje:  
»Obrazec o spremembah premoženjskega stanja je namenjen prijavi sprememb premoženjskega stanja 

v času opravljanja funkcije oziroma dela; zavezanci morajo komisiji poročati podatke o spremembah 
premoženjskega stanja enkrat letno, do 31. januarja za preteklo koledarsko leto. V primeru, da do 
sprememb podatkov o premoženjskem stanju ni prišlo, zavezancem ni treba poročati.« Osebe, 
odgovorne za javna naročila - Osebe, odgovorne za javna naročila, so v skladu z 11. točko 4. člena 
novele ZIntPK-B osebe, ki jih naročniki imenujejo v strokovne komisije za oddajo javnega naročila in ki 
odločajo, potrjujejo ter predlagajo vsebino razpisne dokumentacije, ocenjujejo ponudbe oziroma 

https://www.kpk-rs.si/upload/datoteke/Smernice_za_nacrt_integrit.pdf
https://www.kpk-rs.si/upload/datoteke/Smernice_za_nacrt_integrit.pdf
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naročniku predlagajo izbor ponudnika. Opisano velja za primere, kadar gre za javna naročila, za katera 
je treba v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, izvesti omenjeni postopek, razen pri oddaji 
naročila male vrednosti in kadar gre za javna naročila, za katera ni potrebno izvesti postopka javnega 
naročanja, če je vrednost naročila enaka ali višja od vrednosti za izvedbo postopka zbiranja ponudb po 
predhodni objavi, ne glede na to ali so ta naročila ali del dokumentacije o javnem naročilu v skladu z 
zakonom, ki ureja tajne podatke, označeni s stopnjo tajnosti. Za osebe, odgovorne za javna naročila, se 
štejejo tudi osebe, ki v skladu s to definicijo sodelujejo pri javnem naročanju in niso v delovnem 
razmerju pri naročniku. Po ZIntPK so osebe za javna naročila zavezanci za prijavo premoženja. 
Strokovna služba SZOZD je v program izobraževanja vključila izvedbo seminarja v začetku leta 2019 v 
sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije. 
 
 
Strokovna služba je podajala vodstvom ZD, kakor tudi zaposlenim sprotne informacije o drugih 
aktualnih objavah mnenj, stališč in navodil, objavljenih v raznih biltenih, revijah in sredstvih javnega 
obveščanja.  
 
a) Področje plač, stroškov dela in drugih ukrepih za leto 2018 v javnem sektorju 
 
Reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada Republike Slovenije so dne 21. 12. 2016 podpisali 
Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 
88/16; v nadaljevanju: Dogovor) z namenom stabilizacije javnih financ. Dogovorjeni ukrepi so bili 
uveljavljeni z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih 
v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16; v nadaljevanju: ZUPPJS17) in s sklenitvijo Aneksa h 
Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/16; v 
nadaljevanju: Aneks h KPND), ki so veljali tudi v letu 2018.  
 
I. Ukrepi, ki zadevajo plače 
 

1. Neizplačevanje redne delovne uspešnosti v letu 2018 

 
ZUPPJS17 (2. člen) je podaljšal obdobje neizplačevanja redne delovne uspešnosti in določa, da 
javni uslužbenci in funkcionarji tudi do 31.12.2018 niso upravičeni do dela plače iz naslova 
redne delovne uspešnosti.  
 
2. Omejeno izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v  
     letu 2018 
 
ZUPPJS17 (3. člen) podaljšuje obdobje omejenega izplačevanja delovne uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega dela tudi do 31. decembra 2018. Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega dela se lahko pri opravljanju rednih nalog porabi največ 40% sredstev iz 
prihrankov, določenih v 22. d členu ZSPJS. Izjemoma lahko uporabniki v primeru veljavnih 
sporazumov ali dogovorov med delodajalcem in reprezentativnim sindikatom za dejavnost ali 
poklic v javnem sektorju, ki se nanašajo na delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega 
dela, porabijo odstotek sredstev iz prihrankov, ki je veljal ob podpisu navedenega akta. Na 

individualni ravni lahko višina dela plače iz naslova povečanega obsega dela za opravljanje 
rednih delovnih nalog uporabnika proračuna ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega 
finančnega načrta uporabnika proračuna, znaša največ 20% osnovne plače javnega 
uslužbenca, oziroma skupno največ 30% osnovne plače javnega uslužbenca v primeru izplačila 
dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev 
posebnega projekta (torej iz naslova rednega dela in projektov ter posebnih projektov). Javnim 
uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 
73/05, in naslednji) pa se lahko del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega 
dela izplačuje največ v višini 10 % osnovne plače. 
 
3. Napredovanje v višji plačni razred in višji naziv v letu 2018 
 
Javni uslužbenci, ki so v letu 2018 izpolnili pogoje za napredovanje, kot jih določa Uredba o 
napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09; v 
nadaljevanju Uredba) oziroma splošni akt predstojnika, napredujejo v višji plačni razred v 
skladu z navedenimi akti, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom 
s 1.12.2018. Proračunski uporabniki, za katere velja Uredba, so morali do 15.3.2018 izpeljati 
postopke preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred in izdati 
ustrezne anekse k pogodbi o zaposlitvi, pri čemer mora iz aneksa izhajati, da javni uslužbenci, 

https://www.kpk-rs.si/sl/eobrazci/eobrazci/57
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3249
http://www.uradni-list.si/1/content?id=86672&part=u&highlight=Uredba+o+napredovanju+javnih+uslu%C5%BEbencev+v+pla%C4%8Dne+razrede+
http://www.uradni-list.si/1/content?id=88465&part=&highlight=uredba+o+napredovanju
http://www.uradni-list.si/1/content?id=95722&part=&highlight=uredba+o+napredovanju
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ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, ne pridobijo pravico do plače v 
skladu z višjim plačnim razredom s 1.4.2018, temveč šele s 1.12.2018. 
 
 
 

II. Ukrepi, ki zadevajo druge stroške dela in drugi ukrepi za leto 2018   
 

1. Regres za letni dopust  
 

Skladno s 131. členom ZDR-1 je delodajalec javnim uslužbencem, ki imajo pravico do letnega 
dopusta, izplačal regres za letni dopust v višini minimalne plače. Regres se je izplačal do 1. 
julija tekočega koledarskega leta. Glede na to, da dogovor med Vlado RS in sindikati glede 
višine regresa za letni dopust do konca leta 2017 za 2018 ni bil sklenjen, je bilo potrebno 
javnim uslužbencem izplačati regres za letni dopust v višini minimalne plače. 
Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja so 7.12.2018 sklenili dogovor, na podlagi 
katerega je javnim uslužbencem, zaposlenim do 17. plačnega razreda, pripadal poračun med 
1.050,00 EUR in že prejetim regresom za letni dopust za leto 2018.    
 

2. Nadomestilo plače funkcionarjem in javnim uslužbencem za čas odsotnosti 

z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom  
 
ZUPPJS17 v 6. členu določa višino nadomestila plače funkcionarjem in javnim uslužbencem tudi 
v letu 2018 za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom in sicer 
v višini 80% osnove. 
 

3. Izplačevanje jubilejnih nagrad 
 
V 7. členu ZUPPJS17 je tudi za leto 2018 določeno, da pripada jubilejna nagrada zaposlenemu 

le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju. 
 

4. Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence 
 

S 1. januarjem 2018 so se uveljavile višine premij po premijskih razredih, kot so določene v 
Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 
javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), ob upoštevanju uskladitve minimalne premije v 
višini iz navedenega sklepa s 1. januarjem 2014, 1. januarjem 2015, 1. januarjem 2016, 1. 
januarjem 2017 in 1. januarjem 2018. 
Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v Uradnem listu RS, št. 80/17 z 
dne 29.12.2017 objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Zneski usklajene premije in skupne premije so 
se začele uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko 
zavarovanje za javne uslužbence za januar 2018. 
 

5. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi 
 

ZUPPJS17 ohranja ukrep glede prenehanja pogodbe o zaposlitvi in v 9. členu določa, da 

javnemu uslužbencu (moški in ženska), ki bi v obdobju od 1. januarja 2018 do 31. decembra 

2018 izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine za moške na podlagi 

četrtega, v prehodnem obdobju pa na podlagi petega odstavka 27. člena, v povezavi s prvim in 

drugim odstavkom 398. člena ZPIZ-2, pogodba o zaposlitvi preneha veljati najkasneje v enem 

letu po izpolnitvi teh pogojev. Možnost nadaljevanja dela tako ni več vezana na odločitev 

delodajalca in sklenitev dogovora, ampak se o nadaljevanju dela odloči javni uslužbenec. 

Novost v ZUPPJS17 je določba, da javnemu uslužbencu, ki se upokoji v roku enega leta po 

izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine (po pogojih, kot jih določa ZPIZ-

2), pripada ne glede na določbe kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev odpravnina ob 

upokojitvi v višini treh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle 

tri mesece oziroma treh zadnjih mesečnih plač zaposlenega, če je to zanj ugodneje.  

Javnemu uslužbencu, ki se ne upokoji najkasneje s prvim dnem po izteku enega leta po 

izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, pogodba o zaposlitvi preneha 

veljati na podlagi dokončnega sklepa, ki ga izda predstojnik oziroma oseba, ki izvršuje pravice 

in obveznosti delodajalca, s prvim dnem po izteku enega leta po izpolnitvi pogojev za 
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pridobitev pravice do starostne pokojnine. Sklep mora predstojnik oziroma oseba, ki izvršuje 

pravice in obveznosti delodajalca, izdati v roku osmih dni pred datumom prenehanja pogodbe o 

zaposlitvi. Javni uslužbenec mora namreč delodajalca o nameravanem prenehanju pogodbe o 

zaposlitvi zaradi upokojitve obvestiti pravočasno, praviloma pred začetkom odpovednega roka. 

Ob tem prenehanju pogodbe o zaposlitvi, torej na podlagi izdanega sklepa, ima javni 

uslužbenec pravico do odpravnine v višini dveh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v 

Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma dveh zadnjih mesečnih plač zaposlenega, če 

je to zanj ugodneje.  
 

6. Omejitev števila dni letnega dopusta 
 

ZUPPJS17 določb glede omejitve letnega dopusta za leto 2018 ne vsebuje, kar pomeni, da je 
treba javnim uslužbencem do konca marca 2018 določiti število dni letnega dopusta in jih tudi 
pisno obvestiti in jim vročiti sklep o določitvi števila dni letnega dopusta. 
Za leto 2018 se je javnim uslužbencem določilo število dni letnega dopusta skladno z merili in 
kriteriji, ki so določeni v zakonu ali v kolektivni pogodbi dejavnosti in poklica. Javni uslužbenci 
so lahko izrabili toliko dni letnega dopusta, kot jim bo določeno skladno z veljavnim predpisom 
ali kolektivno pogodbo po predhodnem planu, ki se dogovori z neposrednim vodjem delovnega 
procesa. 
 

7. Omejitev sklepanja avtorskih in podjemih pogodb 
 
ZUPPJS17 določb glede sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb za leto 2018 ne vsebuje. To 
pomeni, da je treba pri sklepanju avtorskih in podjemnih pogodb upoštevati določbe področnih 
predpisov oziroma predpise, ki urejajo avtorsko delo oziroma podjemne pogodbe. 
 

 
b) Nadurno delo  in pravne podlage za odobravanje dela preko polnega delovnega časa 

(nadurno delo) obvezni obrazci- priloga k evidenci delovnega časa 
 

Pravne podlage za opravljanje dela preko polnega delovnega časa so: 
 
➢ Navodilo Ministrstva za zdravje iz leta 2007, ki je bilo posredovano v vse ZD, v katerem je natančno 

opredeljeno, koliko ur traja polni delovni čas in koliko nadur je dovoljeno opraviti na teden. 
➢ 144. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa naslednje:   

»(1) Delavec je dolžan na zahtevo delodajalca opravljati delo preko polnega delovnega časa – 
nadurno delo: 

• v primerih izjemoma povečanega obsega dela, 
• če je potrebno nadaljevanje delovnega ali proizvodnega procesa, da bi se preprečila 

materialna škoda ali nevarnost za življenje in zdravje ljudi, 
• če je nujno, da se odvrne okvara na delovnih sredstvih, ki bi povzročila prekinitev 

dela, 

• če je potrebno, da se zagotovi varnost ljudi in premoženja ter varnost prometa, 
• v drugih izjemnih, nujnih in nepredvidenih primerih, določenih z zakonom ali 

kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. 
 

(2) Delodajalec mora delavcu nadurno delo odrediti v pisni obliki praviloma pred začetkom dela. Če 
zaradi narave dela ali nujnosti opravljanja nadurnega dela ni možno odrediti nadurnega dela 
delavcu pisno pred začetkom dela, se lahko nadurno delo odredi tudi ustno. V tem primeru se pisna 
odreditev vroči delavcu naknadno, vendar najkasneje do konca delovnega tedna po opravljenem 
nadurnem delu. 
 
(3) Nadurno delo lahko traja največ osem ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 170 ur na 
leto. Delovni dan lahko traja največ deset ur. Dnevna, tedenska in mesečna časovna omejitev se 
lahko upošteva kot povprečna omejitev v obdobju, določenem z zakonom ali kolektivno pogodbo, in 
ne sme biti daljše od šestih mesecev. 
 

(4) Nadurno delo lahko s soglasjem delavca traja tudi preko letne časovne omejitve iz prejšnjega 
odstavka, vendar skupaj največ 230 ur na leto. V primeru vsakokratne odreditve nadurnega dela, ki 
presega 170 ur na leto, mora delodajalec pridobiti pisno soglasje delavca. 
 
(5) V primeru odklonitve pisnega soglasja iz prejšnjega odstavka, delavec ne sme biti izpostavljen 
neugodnim posledicam v delovnem razmerju«. 
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Strokovna služba SZOZD je za vse ZD ponovno pripravila tudi obrazce, ki so podlaga za odreditev in 
obračun dela preko polnega delovnega časa in sicer:  

• Nalog/pisna odreditev za delo preko polnega delovnega časa – nadurno delo  
• Poročilo o opravljenem delu preko polnega delovnega časa – nadurno delo 
• Sklep za obračun dela preko polnega delovnega časa – nadurno delo 

in so priloga k Pravilniku o delovnem času, Navodil za izpolnjevanje evidenc o delu in izostankih 
zaposlenih in Pravil za obračun plač, nadomestil in stroškov zaposlenim.   

 
 

c) Izplačilo denarnega nadomestila za neizrabljeni letni dopust ob prenehanju delovnega 
razmerja  (164. člen ZDR-1)  
 
Strokovna služba SZOZD je v zvezi z navedeno problematiko pripravila mnenje, v katerem je 
izpostavila, da je izjava, s katero bi se delavec odpovedal pravici do letnega dopusta, neveljavna. 

Neveljaven je tudi sporazum, s katerim bi se delavec in delodajalec dogovorila o denarnem 
nadomestilu za neizrabljen letni dopust, razen ob prenehanju delovnega razmerja. 
Pravica do letnega dopusta je temeljna pravica delavca iz delovnega razmerja in se ji delavec ne 
more odreči niti z enostransko izjavo, niti s sporazumom z delodajalcem o odpovedi pravici ali 
odškodnini za neizrabljen letni dopust. Letni dopust koristi delavcu v tem, da se odpočije, nabere 
novih moči, kot tudi, da je v stiku z družino. Kljub temu pa je dopusten sporazum med delavcem in 
delodajcem o odškodnini za neizrabljen letni dopust, vendar le v primeru, ko delavcu preneha 
delovno razmerje pri delodajcu in mu pred iztekom delovnega razmerja ni več mogoče zagotoviti 
izrabe letnega dopusta, do katerega je upravičen.  
Delodajalec je namreč dolžan plačati delavcu nadomestilo za neizrabljen dopust tedaj, ko delavec 
svoje pravice do plačanega letdnega dopusta ni mogel dejansko izvršiti. 
Iz zgoraj navedenega izhaja, da moramo 166. člen ZDR-1 razlagati tako, da je delavec upravičen 
do nadomestila za neizrabljen letni dopust ob prenehanju delovnega razmerja, če ga do izteka 
pogodbe o zaposlitvi objektivno ni mogel izrabiti. Bistveno je dejstvo, ali je imel delavec dejansko 

možnost izkoristiti svojo pravico do letnega dopusta, ali pa je to možnost izgubil zaradi 
nepredvidljivih dogodkov. Delavec je upravičen do nadomestila zaradi neizkoriščenega letnega 
dopusta, če se izkaže, da je od delodajalca izrecno zahteval koriščenje letnega dopusta in da mu je 
delodajalec to pravico odklanjal. Zgolj neizraba letnega dopusta še ne predstavlja pravne podlage 
za priznanje nadomestila za neizrabljen letni dopust.  
 
 

d) Vključevanje zdravnikov v NMP in dežurno službo ob upoštevanju Pravilnika o pogojih, 
pod katerimi zdravniku ni potrebno opravljati dežurstva (Ur. l. RS, št.  44/09) 

 
Še vedno s strani starejših zdravnikov v ZD in tudi koncesionarjev prihaja do zahtev, da jih ZD 
oprosti vključevanja v izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva (NZV) in kot razlog za 
oprostitev vključevanja v NZV navajajo starost, drugi pa zdravstvene razloge oz. uveden invalidski 
postopek.  
 

Obveznost vključevanja koncesionarjev v NZV je določena tako v koncesijski pogodbi, v pogodbi o 
sodelovanju med ZD in koncesionarjem ter Pravilniku o pogojih, pod katerimi zdravniku ni potrebno 
opravljati dežurstva (Ur. l. RS, št. 44/09). Pravilnik sicer omogoča zdravniku, ki ne želi opravljati 
dežurstva oz. neprekinjene nujne zdravniške pomoči, da poda pisno obvestilo organizatorju oz. 
izvajalcu te dejavnosti, ki vlogi lahko ugodi ali pa jo zavrne. Kot razlog za zavrnitev vloge prosilca – 
zdravnika pravilnik omogoča, kadar izvajalec neprekinjene nujne pomoči zaradi starostne strukture 
zdravnikov posameznih specialnosti ni drugih organizacijskih možnosti za zagotavljanje 
neprekinjenega zdravstvenega varstva. Samo zdravniško potrdilo koncesionarja, s katerim 
uveljavlja izključitev iz NZV, ker je v teku invalidski postopek, pa ni zadostna in utemeljena pravna 
podlaga. Šele na podlagi pravnomočne invalidske odločbe, s katero bo priznana invalidnost ali 
omejitev opravljanja del in nalog bo predstavljala pravno podlago, da se zdravnika koncesionarja 
lahko izključi iz sodelovanja po tej obliki dela.  
 
 

e) Sklenitev pogodb za delovanje reprezentativnih sindikatov v ZD 
 
V letu 2018 so v nekaterih ZD sklepali nove pogodbe za delovanje z reprezentativnimi sindikati.  
 
 

f) Določitev kriterijev za povračilo stroškov zaposlenim v zvezi z izobraževanjem 
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Zaposlenemu, ki ima že sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, v primeru, da mu je odobreno 
izobraževanje, je potrebno medsebojne pravice in obveznosti iz naslova izobraževanja urediti s 
posebno pogodbo in natančno opredeliti pravice in obveznosti, še zlasti pa določiti obdobje, koliko 
časa mora zaposleni po izobraževanju še ostati na delu v ZD.  

 
 
g) Ocenjevanje javnih uslužbencev 

 
Strokovna služba je v zvezi s postopkom ocenjevanja javnih uslužbencev (JU), ki je podlaga za 
njihovo napredovanje po Uredbi o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede podala 
pojasnilo glede načina izvajanja postopka ocenjevanja, zlasti pa opozorila tudi na roke izvedbe 
ocenjevanja za posamezno ocenjevalno obdobje in da morajo biti ocenjevalni listi podpisani tako s 
strani ocenjevalca kot zaposlenega.     
 

h) Pogodbe civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev 
 

Ministrstvo za zdravje je v zvezi s sklepanjem pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih 
storitev podalo dodatna pojasnila glede plačila za opravljanje zdravstvenih storitev po podjemnih 
pogodbah ter zavarovanje poklicne odgovornosti in sicer:  
»Dne 31. 3. 2017 je bil v Uradnem listu RS, št. 15/17 objavljen nov Pravilnik o merilih za določitev 
višine plačila opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi ali drugih pogodbah civilnega 
prava. Slednji določa merila, ki jih javni zdravstveni zavod upošteva pri določitvi višine plačila 
opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi, in sicer javni zdravstveni zavod pri določitvi 
višine plačila opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi upošteva razliko med prihodki, 
pridobljenimi za opravljeno zdravstveno storitev, in stroški dela, materiala, storitev (razen stroška 
za plačilo podjemne pogodbe), amortizacije in drugih stroškov poslovanja, povezanih z 
opravljanjem zdravstvene storitve, ki je predmet podjemne pogodbe. Plačilo ne sme biti višje od 
prihodka, pridobljenega za opravljeno zdravstveno storitev. Če višine plačila po podjemni pogodbi 

ni mogoče določiti javni zdravstveni zavod kot merilo za določitev višine plačila opravljanja 
zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi upošteva največ bruto urno postavko plače glede na 53. 
plačni razred. Z novim pravilnikom je prenehal veljati prejšnji Pravilnik o merilih za določitev višine 
plačila opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi ali drugih pogodbah civilnega prava 
(Uradni list RS, št. 18/13). Ostale zahteve, torej da mora javni zdravstveni zavod glede na 53.c člen 
Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – 
ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 88/16 – ZdZPZD; v 
nadaljnjem besedilu: ZZDej) pred sklenitvijo podjemne pogodbe z zdravstvenim delavcem opraviti 
analizo stroškovne upravičenosti, s katero dokaže, da je sklenitev podjemne pogodbe za javni 
zdravstveni zavod ekonomsko smotrnejše, ostajajo enake.  
 
 

i) Zavarovanja poklicne odgovornosti v primeru podjemnih pogodb 
 
Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 - UPB in naslednji) v 61. členu določa, da mora 

biti zdravnik, ki dela neposredno z bolniki, zavarovan za odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala 
pri njegovem delu. Zaposlenega zdravnika zavaruje delodajalec.  
Navedena določba se smiselno uporablja tudi v primerih podjemnih pogodb, ki jih javni zdravstveni 
zavodi sklepajo z zdravniki bodisi, da gre za sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi na 
podlagi šestega odstavka 53.c člena ZZDej in sklepa o posebnih programih (sklep št. 1001-
132/2017/1 z dne 10. 7. 2017 in sklepa 1001-132/2017/3 z dne 14. 6. 2018  (v ta sklop sodijo tudi 
enkratni dodatni programi za skrajševanje čakalnih dob) kot tudi v drugih primerih sklepanja 
podjemnih pogodb z zdravniki. V takih primerih namreč zaposleni zdravniki navzven opravljajo 
zdravstvene storitve v odvisnem razmerju in sicer na podlagi usmeritev svojega delodajalca (ki je 
hkrati naročnik). Zdravniki navzen (proti pacientu) nastopajo v imenu in na račun svojega 
delodajalca (ki je hkrati tudi naročnik podjemne pogodbe). Delodajalec, ki z zdravniki sklepa 
podjemne za izvajanje zdravstvenih storitev po posebnih programih bi moral zagotoviti enako 
zavarovanje poklicne odgovornosti zdravnikov, ki delajo po podjemni pogodbi kot takrat, ko za 
delodajalca delajo po pogodbi o zaposlitvi. Glede na navedeno je smiselno, da se določba o 
zavarovanju poklicne odgovornosti zdravnikov vključi tudi v besedilo podjemnih pogodb. 

 
 
j) Sklepanje podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava 

V letu 2018 se je zaradi uveljavitve novele Zakona o zdravstveni dejavnosti skozi vse leto izpostavljala 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0614
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-0778
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0372
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3927
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3076
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problematika pravilnosti sklepanja le-teh. Tako so bila s strani Združenja zdravstvenih zavodov in 
Ministrstva za zdravje podana pojasnila in navodila, nadzor pravilnosti sklepanja podjemnih pogodb pa 
je potekal v vseh ZD tudi s strani MZ, Zdravstvenega inšpektorata.  
 
Ministrstvo za zdravje je v zvezi z navedeno problematiko podalo naslednje pojasnilo št. 0140-
52/2018/2 z dne 21. 1. 2019: 
 
»Za namen spremljanja in izvajanja nadzora nad izdanimi soglasji in sklenjenimi podjemnimi pogodbami 
direktor zavoda po novem poroča o izdanih soglasjih in sklenjenih podjemnih pogodbah v preteklem 
letu, in sicer do 28. februarja ob pripravi letnih poročil le svetu JZZ in ne več Ministrstvu za zdravje. 
Zanima vas, ali se dolžnost poročanja nanaša tudi na sklenjene pogodbe s pravnimi osebami. Uvodoma 
pojasnjujemo, da Ministrstvo za zdravje kot del izvršilne veje oblasti ne sme obvezujoče razlagati 
zakonov. Zakone lahko, poleg sodišč (prvi odstavek 23. člena Ustave Republike Slovenije), obvezujoče 
razlaga le zakonodajna veja oblasti, tj. Državni zbor Republike Slovenije po določbah za t. i. avtentično 
razlago zakona (149. do 152. člen Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 
92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17). Poleg tega izpostavljamo, da Ministrstvo 
za zdravje ne sme podajati obvezujočih pravnih mnenj, saj za to ni pristojno. Upoštevaje navedeno 
Ministrstvo za zdravje pojasnjuje, da Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrSE, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 
88/16 – ZdZPZD in 64/17; v nadaljnjem besedilu: ZZDej) v prvem odstavku 53.b člena določa: 
»Zdravstveni delavec, ki je zaposlen v javnem zdravstvenem zavodu ali javnem zavodu iz šestega 
odstavka 8. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu tega člena: javni zavod) lahko zdravstvene 
storitve pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali kot izvajalec zdravstvene dejavnosti opravlja le 
na podlagi predhodnega pisnega soglasja delodajalca. Soglasje izda direktor javnega zavoda na podlagi 
pisne vloge zdravstvenega delavca za največ 12 mesecev. Direktor javnega zavoda mora o vlogi odločiti 
v roku 30 dni od njenega prejema, sicer se šteje, da je soglasje podano.«. Zdravstveni delavec iz 
prejšnjega odstavka, ki je v javnem zavodu zaposlen za polni delovni čas, lahko opravlja zdravstvene 
storitve pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali kot izvajalec zdravstvene dejavnosti največ v 
obsegu osem ur na teden, ta časovna omejitev pa se lahko upošteva tudi kot povprečna časovna 
omejitev v obdobju šestih mesecev. V to omejitev se šteje tudi delo v obliki dopolnilnega delovnega 
razmerja. V primeru zaposlitve za krajši delovni čas se osem urna omejitev nanaša na delo, ki presega 
obseg dela, ki ustreza polnemu delovnemu času.« Glede na navedeno je po mnenju Ministrstva za 
zdravje soglasje potrebno, vedno v primeru, ko zaposleni zdravstveni delavec opravlja zdravstvene 
storitve pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali kot izvajalec zdravstvene dejavnosti. Navedeno 
pomeni, da v kolikor bi tak delavec želel opravljati zdravstveno dejavnost kot s.p. oziroma ustanoviti 
s.p., ki opravlja zdravstveno dejavnost, bi za delo vsekakor potreboval soglasje delodajalca, prav tako 
pa bi moral za tako delo izpolniti tudi vse ostale pogoje za pridobitev dovoljenja, ki jih določa ZZDej v 
3.a členu. V primeru, da dejavnost s.p., ni konkurenčna dejavnost, ki jo delodajalec dejansko izvaja, 
delavec o tem delodajalca po Zakonu o zdravstveni dejavnosti niti po Zakonu o delovnih razmerjih ni 
dolžan obvestiti, niti mu delodajalec tega ne sme prepovedati. Soglasje delodajalca za odprtje 
popoldanskega s.p. torej ni potrebno v primeru, da gre za opravljanje dejavnosti, ki dejavnosti 
delodajalca ni konkurenčna. V primeru, da sta dejavnosti enaki ali podobni, pa bo predhodna pridobitev 
delodajalčevega pisnega soglasja nujna. Takrat namreč obstaja zakonska dolžnost upoštevanja 
prepovedi konkurence. V vezi sklepanja pogodb javnega zdravstvenega zavoda z drugim izvajalcem 

zdravstvene dejavnosti, kar določa sedmi odstavke 53.c člena ZZDej, pa vam pojasnjujemo, da je tudi 
mnenje Ministrstva za zdravje, da je vsebina navedenega odstavka podnormirana ter da iz navedenega 
odstavkani razvidno, ali tudi za tovrstne pogodbe veljajo pogoji, ki so določeni od prvega do šestega 
odstavka 53.c člena ZZDej, za sklepane podjemnih pogodb ali drugih pogodb civilnega prva z 
zdravstvenim delavcem. Glede na navedeno je Ministrstvo za zdravje za mnenje zaprosilo Službo vlade 
Republike Slovenije za zakonodajo. Njihov odziv vam posredujemo v prilogi. Glede na odziv Službe vlade 
Republike Slovenije za zakonodajo je določba sedmega odstavka 53.c člena Zakona o zdravstveni 
dejavnosti povsem nedvoumna. Z vsakršnim navodilom bi se dejansko Ministrstvo za zdravje postavilo v 
vlogo »tolmača« zakona, kar pa ni vloga ministrstva, temveč zakonodajalca. Prav tako bi lahko takšno 
navodilo ožilo ali širilo izvirni namen določbe in bi lahko po vsebini predstavljalo spremembo zakona, 
slednja pa je mogoča le v skladu z jasnimi pravili, vsebovanimi v Poslovniku državnega zbora. Priprava 
takih navodil tudi ni del pristojnosti izvajanja zakona, kar je naloga področnega ministrstva, s čimer bi 
zlahka prestopili mejo zakonitega delovanja. Zato glede na mnenje Službe vlade Republike Slovenije za 
zakonodajo Ministrstvo za zdravje tudi ni izdalo navodil, vendar pa je kljub navedenemu po mnenju 
Ministrstva za zdravje treba določbo sedmega odstavka 53.c člena ZZDej razlagati v povezavi z ostalimi 
pogoji in omejitvami, ki so določeni v tem zakonu in ostalih področnih predpisih, ki urejajo sistem 
zdravstvenega varstva. Najprej moramo izpostaviti pogodbeni odnos med izvajalcem zdravstvene 
dejavnosti in financerjem (Zavod za zdravstveno zavarovanje) ter način pridobitve in financiranja 
programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja (program). Sredstva za obvezno zdravstveno 
zavarovanje, ki se pridobivajo iz prispevkov zavarovancev, delodajalcev in drugih določenih zavezancev, 
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so namenjena le financiranju javne zdravstvene službe, ki se zagotavlja v javnem interesu. Ta sredstva 
so torej namenjena plačilu zdravstvenih storitev izvajalcem zdravstvene dejavnosti v mreži javne 
zdravstvene službe, ki so v postopku pridobivanja programa izkazali izpolnjevanje zahtevanih pogojev za 
uspešno izvedbo določenega programa. Poudariti je potrebno, da uporaba predvidene začasne rešitve, 
nikakor ni namenjena prenosu opravljanja zdravstvenih storitev v trajnejši časovni obliki oziroma dalj 
trajajoči ponavljajoči obliki zunanjemu izvajalcu, ki ni del mreže javne zdravstvene službe in opravlja 
zdravstvene storitve v svojem imenu, za svoj račun in v svojih prostorih (t.j. v prostorih, ki niso v 
nadzoru nosilca programa). Tak način in tolmačenje bi omogočala zaobid vseh pogojev, določenih v 
področnih predpisih, katerih namen je zagotavljanje primerne, kakovostne in varne zdravstvene 
obravnave. Z dopuščanjem takšne prakse bi prišli do situacije, ko v mreži javne zdravstvene službe, 
toritve opravljajo izvajalci brez pridobljene koncesije, zaradi česar bi bili postavljeni v privilegiran položaj 
v primerjavi z izvajalci, ki so pridobili koncesijo za opravljanje javne službe. Vendar s tem ne podajamo 
sklepa, da posamezni izvajalci, ki so zunaj mreže javne zdravstvene službe, ne dosegajo teh standardov, 
ampak zgolj izpostavljamo, da ti niso bili presojani v postopkih, ki so zakonsko določeni za izvajalce v 
mreži javne zdravstvene službe oziroma jih ni presojalo ministrstvo, odgovorno za sistem javnega 
zdravstvenega varstva. Naj opozorimo še, da so v primeru pogodbenega sodelovanja z drugim 
izvajalcem, ki ni v mreži javne zdravstvene službe, ogrožene tudi pacientove pravice, zlasti pravica 
pacienta do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvene dejavnosti (9. člen Zakon o pacientovih 
pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17; v nadaljnjem besedilu: ZPacP), pravica do primerne, 
kakovostne in varne zdravstvene obravnave (11. člen ZPacP) in pravica do enakopravnega dostopa do 
zdravstvenih storitev. Na podlagi 14.b člena ZPacP, so (le) izvajalci zdravstvene dejavnosti v mreži javne 
zdravstvene službe zavezani k vodenju čakalnih seznamov. Prenos opravljanja zdravstvenih storitev na 
izvajalca izven mreže javne zdravstvene službe (ki se ne glede na navedeno plačajo iz javnih sredstev) 
posledično lahko pomeni direkten obid zakonskih določil o vodenju čakalnih seznamov. Glede poročanja 
direktorja svetu zavoda pa menimo, da je glede na določbo tretjega odstavka 53.č člena ZZDej v 
povezavi z evidenco izdanih soglasij in sklenjenih podjemnih pogodb, ki jo je dolžan voditi javni 
zdravstveni zavod direktor zavoda dolžan svetu zavoda poročati zgolj o izdanih soglasjih zaposlenim 
zdravstvenim delavcem in sklenjenih podjemnih pogodbah ali drugih pogodbah civilnega prava z 
zdravstvenim delavcem, in ne tudi sklenjenim pogodbam z drugimi izvajalci zdravstvene dejavnosti. 

Ocenjujemo, da bi bilo tudi tovrstno poročanje svetu zavoda potrebno, že iz razloga ugotavljanja 
smotrne porabe javnih sredstev, in zakonitosti delovanja, vendar pa izrecna dolžnost direktorja zavoda 
ni določena.« 
 

 
k) Razlaga Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS, sprejete na seji dne 

31. 5. 2018 in nadaljevanju seje dne 19. 6. 2018 
 
V zvezi s sprejeto razlago določil 10. a člena ter 47. člena Kolektivne pogodbe za zdravnike in 
zobozdravnike v RS in 7. člena Posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in 
zobozdravnike zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki so bile objavljene v 
Uradnem listu Republike Slovenije, številka 44/2018 z dne 29. 6. 2018 se je zastavilo vprašanje, kako 
navedeno razlago konkretno realizirati v ZD. Namreč ob razlagi 47. člena zdravniške kolektivne pogodbe 
v besedilu: »Če se zdravnik izobražuje ali izpopolnjuje za potrebe zavoda, se mu v delovni čas všteva 
toliko ur, kolikor sta trajala pot in dejansko trajanje izobraževanja«, se zastavlja kar nekaj vprašanj. 

Temeljno vprašanje je, zakaj navedena razlaga odstopa od doslej sprejetih razlag oziroma v katerih 
primerih je dopuščeno (če sploh), da se zdravnikovo izobraževanje ali izpopolnjuje za potrebe zavoda 
šteje kot delo glede na to, da 75. člen iste kolektivne pogodbe določa taksativno primere, v katerih 
zdravniku pripada nadomestilo plače, med primeri je navedena tudi »odsotnost z dela zaradi napotitve 
na izobraževanje oziroma izobraževanja v interesu zavoda.« Zaradi pomislekov je bilo na Odbor za 
razlago kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike posredovano zaprosilo za posredovanje 
dokumentacije, ki je bila podlaga za obravnavo na Odboru za razlago citirane kolektivne pogodbe na seji 
dne 31. 5. 2018 in nadaljevanju seje dne 19. 6. 2018. Pravna komisija Združenja zdravstvenih zavodov 
je po prejemu pojasnila Odbor zaprosila za razlago 33. člena, 1. odstavka 47. člena in 49. člena KPZZ 
zaradi natančnejše opredelitve, kateri čas v času službenega potovanja ali izobraževanja, na katere 
zdravnika napoti delodajalec, šteje v delovni čas.  
 
 
l) Darilo za zaposlene 
 
Po Zakonu o dohodnini obstajata dve izjemi, ko se darilo ne šteje za boniteto in se tudi ne všteje v 
davčno osnovo delavca le v dveh primerih: 
• če gre za darilo, ki ga delodajalec decembra v koledarskem letu podari otroku zaposlenega, če je 

otrok mlajši od 15 let in če vrednost takšnega darila ne presega 42 EUR. Takšen znesek se šteje 
tudi kot davčno priznan odhodek; 
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• če gre za občasna darila, ki jih prejme delavec, če njihova skupna vrednost znaša manj kot 15  EUR 
v posameznem mesecu. 

Delodajalec – ZD mora navedena darila – zneske izplačati v breme prihodkov iz prodaje blaga in storitev 
na trgu (tržna dejavnost) in ne iz javnih sredstev, saj bi v nasprotnem primeru bila to neracionalna 
poraba javnih prihodkov (mnenje Računskega sodišča).  

 
 

m) Odpravnina v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za določen čas 
 

Strokovna služba SZOZD je v zvezi z navedeno problematiko pripravila mnenje, v katerem je izpostavila, 
da ima delavec, ki mu preneha pogodba o zaposlitvi za določen čas, na podlagi 79. člena ZDR-1 pravico 
do odpravnine. Pravice do odpravnine pa nima delavec v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za 
določen čas, če gre za: nadomeščanje začasno odsotnega delavca, v primeru prenehanja pogodbe o 
zaposlitvi za določen čas za opravljanje sezonskega dela, ki traja manj ko tri mesece v koledarskem 
letu, ter v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje javnih del oz. 

prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je bila sklenjena zaradi vključitve v ukrepe aktivne 
politike zaposlovanja. 

 
V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je sklenjena za eno leto ali manj, ima 
delavec pravico do odpravnine v višini 1/5 osnove . Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena 
za več kot eno leto, ima delavec ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi pravico do odpravnine, povečane 
za sorazmerni del odpravnine za vsak mesec dela. 

 
Delodajalec, ki bo z delavcem sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas, se bo lahko izognil plačilu 
odpravnine: 

• če bo z delavcem v času trajanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas ali ob njenem izteku z 
delavcem sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, 

• če bo z delavcem nadaljeval z delom na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas (npr. 
delavci, ki jim miruje pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas v času trajanja mandata – 

vodstveni delavci), 
• če delavec ne sklene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za ustrezno delo, ki mu jo je 

ponudil delodajalec po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas. 
 

Določbe ZDR-1, ki se nanašajo na pravico do odpravnine, veljajo le za tiste pogodbe, ki so sklenjene po 
uveljavitvi ZDR-1, to je po 12. 4. 2013.  Vsaka pogodba o zaposlitvi, ki se sklepa za določen čas, mora 
poleg razloga, zaradi katerega se sklepa za določen čas, vsebovati tudi čas trajanja, ki je določen oz. 
določljiv. Pogodbeni stranki morata razlog sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas navesti v 
pogodbi predvsem zaradi pravice do odpravnine, do katere je upravičen delavec ob prenehanju 
pogodbe. Če pogodbeni stranki v pogodbi o zaposlitvi ne določita določenega oz. določljivega roka 
prenehanja pogodbe o zaposlitvi, potem se šteje, da sta pogodbeni stranki sklenili pogodbo o zaposlitvi 
za nedoločen čas.     

 
 

n) Varnost in zdravju pri delu 

Proces varstva in zdravja pri delu ter požarne varnosti se izvaja na podlagi pogodbe z zunanjim 
izvajalcem, ki zagotavlja: svetovanje glede sredstev za delo, svetovanje glede opremljanja delovnega 
mesta, izvaja ocenjevanje tveganja za posamezna delovna mesta, izvaja meritve toplotnih razmer, 
osvetljenosti, prahu, hrupa, idr., pregleduje in ocenjuje delovno opremo, izvaja notranji pregled nad 
ukrepi varnosti pri delu, sestavlja in implementira navodila za varno delo, pripravlja poročila za 
delodajalca glede zdravstvenega stanje in poškodb pri delu pri delodajalcu in usposablja delavce za 
varno delo. Skozi vse leto 2018 je potekala koordinacija potrebnih aktivnosti za ureditev navedenega 
področja med odgovornimi delavci ZD in zunanjim strokovnim sodelavcem. 
 
 
o) Prenos neizkoriščenega letnega dopusta od prejšnjega delodajalca k novemu 

delodajalcu in način izrabe  

Področje letnega dopusta ureja Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, 21/2013 s spremembami in 
dopolnitvami, ZDR-1) od 159. do vključno 164. člena, po katerih delavec pridobi pravico do letnega 
dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno 
razmerje med koledarskim letom in ima v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od 
enega leta, ima pravico do 1/12 letnega dopusta za vsak mesece zaposlitve – sorazmerni del dopusta. V 
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kolikor delavec med koledarskim letom sklene pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, mu je vsak 
delodajalec dolžan zagotoviti izrabo sorazmernega dela letnega dopusta glede na trajanje  zaposlitve 
delavca pri posameznem delodajalcu v tekočem koledarskem letu, razen če se delavec in delodajalec ne 
dogovorita drugače (161. člen ZDR). V takem primeru je vsak izmed delodajalcev dolžan delavcu 
omogočiti izrabo letnega dopusta v sorazmernem delu glede na trajanje zaposlitve pri delodajalcu. 
Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem  letu, delavec 
pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega 
dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta. Izjemoma ima delavec pravico 
izrabiti ves letni dopust, ki ni bil izrabljen v tekočem koledarskem letu oz. do 30. junija naslednjega leta 
zaradi odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo 
otroka do 31. decembra naslednjega leta. Temeljno pravilo glede izrabe letnega dopusta je, da se ta 
praviloma izrabi v tekočem koledarskem letu in je delodajalčeva obveznost, da delavcu omogoči izrabo 
celotnega letnega dopusta do konca tekočega koledarskega leta. Delovnopravna zakonodaja pa dopušča 
možnost dogovora med delavcem in delodajalcem o denarnem nadomestilu za neizrabljeni letni dopust 
v primeru, ko delavcu preneha delovno razmerje pri delodajalcu. Gre za denarno nadomestilo namesto 
neizrabljene pravice. Delavec je upravičen do denarnega nadomestila pri prejšnjem delodajalcu, če do 
izteka pogodbe o zaposlitvi letnega dopusta objektivno ni mogel izrabiti.  
 
p) Dodatek za znanstveni naziv  
 
Na podlagi 37. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Ur. l. RS št. 57/08 in naslednji, KPJS) in 
sprejetimi razlagami, dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat (1. odstavek 37. člena) javnemu 
uslužbencu pripada, v kolikor je specializacija, magisterij ali doktorat pridobljen na poklicnem področju, 
za katerega je javni uslužbenec sklenil pogodbo o zaposlitvi ali opravlja delo, če je pridobljen iz smeri 
strokovne izobrazbe, ki se zahteva za opravljanje dela ali iz druge smeri strokovne izobrazbe, ki je po 
presoji delodajalca povezana z vsebino dela, ki ga opravlja javni uslužbenec.  
 
 
r) Izplačilo delovne uspešnosti - tržna dejavnost 

 
Skladno z zakonodajo, ki dovoljuje izplačilo »tržne« uspešnosti je dovoljeno izplačilo le-te v primeru, da 
zavod kot celota posluje z najmanj uravnoteženim poslovnim izidom. Ker se lahko »tržna« uspešnost 
izplačuje tudi kot akontacija že med letom obstaja možnost, da je »nezakonita« v primeru, da zavod ob 
koncu leta izkaže negativen poslovni izid. V tem primeru je možnost, da se izplačilo akontacije tržne 
uspešnosti preknjiži na terjatev do delavcev, ki se porabi v prihodnosti, ko zavod ponovno pozitivno 
posluje. Upoštevati je potrebno načelo previdnosti in v primeru ocenjenih slabih poslovnih rezultatih ne 
izplačevati tržne uspešnosti in jo izplačati takrat, ko obstajajo pogoji zanjo. V ZD je bil pričetek izplačila 
tržne dejavnosti zaposlenim v letu 2018 realiziran po sprejemu Programa dela, finančnega in 
kadrovskega načrta in soglasja ustanovitelja.   
 
 
Zakonodaja 

 
Strokovna služba SZOZD je sprotno podajala informacije o zakonodajnih novostih, ki se nanašajo na 

posamezne poslovne procese, objavljenih v Uradnem listu RS v letu 2018 in sicer:  
 
➢ Ur. l. RS št. 3 z dne 12. 1. 2018 

• Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji 
spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 

• Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših  dopustnih čakalnih dobah 
 
➢ Ur. l. RS št. 4 z dne 19. 1. 2018 

• Uredba o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju 
• Pravilnik o vsebini in poteku sekundariata  
• Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi članarine Zdravniške zbornice Slovenije 

 
➢ Ur. l. RS št. 5 z dne 26. 1. 2018 

• Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 24 urne dežurne službe 
 
➢ Ur. l. RS št. 14 z dne 2. 3. 2018 

• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju ZJN-3A 
 
➢ Ur. l. RS št. 22 z dne 4. 4. 2018 

• Pravilnik o  vrstah, vsebini, poteku in trajanju specializacij zdravnikov 
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➢ Ur. l. RS št. 23 z dne 6. 4. 2018: 

• Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu - 2018-2027 (ReNPVZD18-27) 
 
➢ Ur. l. RS št. 24 z dne 13. 4. 2018: 

• Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028 (ReNPDZ18-28) 
 
➢ Ur. l. RS št. 28 z dne 20. 4. 2018: 

• Pravilnik o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti 
 
➢ Ur. l. RS št. 30 z dne 26. 4. 2018: 

• Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega 
varstva (ZZPPZ-B) 

 

➢ Ur. l. RS št. 39 z dne 8. 6. 2018: 
• Pravilnik o upravnem nadzoru v zdravstvu 
• Pravilnik o sistemskem nadzoru v zdravstvu 

 
➢ Ur. l. RS št. 44 z dne 29. 6. 2018 

• Razlage kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji 
 
➢ Ur. l. RS št. 47 z dne  6. 7. 2018:  

• Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev 
na področju zdravstvene dejavnosti 

• Pravilnik o spremembi Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni 
ravni 

 
➢ Ur. l. RS, št. 49 z dne  18. 7. 2018:  

• Zakon o dopolnitvi Zakona o zdravniški službi (Zzdrs-G) 
 
➢ Ur. l. RS št. 57 z dne  24. 8. 2018:  

• Pravilnik o spremembah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na 
primarni ravni 

• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja 
profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu 

• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje 
obveznega zdravstvenega zavarovanja 

 
➢ Ur. l. RS št. 61 z dne  14. 9. 2018:  

• Pravilnik o usposabljanju in izpitu iz prve pomoči za kandidate za voznike motornih vozil ter 
pogojih, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena organizacija v primeru izvajanja usposabljanj iz 
prve pomoči  

 

➢ Ur. l. RS št. 63 z dne  27. 9. 2018:  
• Pravilnik o vrstah zdravstvene dejavnosti 

 
➢ Ur. l. RS št. 80 z dne 7. 12. 2018  

• Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju 
• Stavkovni sporazum med Vlado RS in Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije 
• Stavkovni sporazum med Vlado RS in Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije 
• Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev 
• Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS 
• Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor 
• Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi  
• Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS  
• Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva  

 

➢ Ur. l. RS št. 83 z dne 24. 12. 2018:  
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 

2019  
 
➢ Ur. l. RS št. 84 z dne  28. 12. 2018:  

• Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.  
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4.3.2. Kadrovski proces 

 
Pravne podlage, ki določajo delovno področje izvajanja kadrovskega procesa so: 
 

• Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, ZDR-1, s spremembami in dopolnitvami, v 
nadaljevanju: ZDR-1), 

• Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/10, s spremembami in dopolnitvami), 
• Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/12 in naslednji), 
• Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96), 
• Zakon o zdravniški službi (Ur. l. RS, št. 72/06 –UPB3 s spremembami in dopolnitvami), 
• Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/05 s spremembami in dopolnitvami) 
• Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06 s 

spremembami in dopolnitvami) 
• Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, s spremembami in dopolnitvami),   
• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/2009 s spremembami in 

dopolnitvami, v nadaljevanju: ZSPJS), 
• Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v 

javnem sektorju  (Ur. l. RS št. 88/16), 
• Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Ur. l. RS št. 

88/16), 
• Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 68/17, v nadaljevanju: UPDJS),  
• Pravilnik  o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja zdravja v plačne razrede znotraj 

razponov plačnih razredov (Ur.l. RS, št. 72/17),  
• Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologije 

spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Ur. l. RS št. 12/14, 52/14), 
• Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018  (Ur. l.  RS, 80/16,  v 

nadaljevanju: ZIPRS1718) 

• Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019  (Ur. l.  RS, 71/17,  v 
nadaljevanju: ZIPRS1819) 

• Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v 
javnem sektorju (Ur.l RS št. 88/16) 

• Kolektivna pogodba  za javni sektor (Ur. l. RS št. 57/08, s spremembami in dopolnitvami, v 
nadaljevanju: KPJS),  

• Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Ur.l. RS, št. 18/91 s spremembami in 
dopolnitvami), 

• Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (Ur. l. RS št. 60/98 s spremembami in 
dopolnitvami), 

• Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Ur. l. RS št. 14/94 s 
spremembami in dopolnitvami), 

• Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Ur.l. 
RS št. 14/09, s spremembami in dopolnitvami),  

• Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s 
področja zdravstva (Ur.l. RS, št. 57/09),  

• Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Ur.l. RS, 
št. 53/08, s spremembami in dopolnitvami), 

• Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur. l. RS, št. 97/09 s 
spremembami in dopolnitvami), 

• Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev 
na trgu  v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Ur. l. RS, št. 7/10), 

• Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Ur.l. RS, št. 
85/10), 

• Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS št. 51/08, s 
spremembami in dopolnitvami), 

• Pravilnik o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov ( Ur. l. RS  št. 22/18, s 
spremembami in dopolnitvami), 

• Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Ur.l. RS, št. 1/18),  

• Zakon o tujcih (Ur.l. RS, št. 1/18),  
• Odredba o seznamu izvajalcev zdravstvenih poklicev, ki morajo biti vpisani v register in imeti 

veljavno licenco (Ur.l. RS, št. 16/2013 s spremembami in dopolnitvami), 
• Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne 

medicine in doktor dentalne medicine specialist (Ur.l. RS, št. 107/10),                               

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200957&stevilka=2793
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• Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Ur.l. RS, št. 
126/03),                                 

• Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence  (Ur.l. RS, št. 
11/2004, s spremembami in dopolnitvami), 

• Pravilnik o merilih za določitev višine plačila opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni 
pogodbi ali drugih pogodbah civilnega prava  (Ur.l. RS, št. 15/17), 

• Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur.l. RS, št. 94/2010), 
• Zakon o varnosti in zdravju pri delu  (Ur. l. RS št. 43/2011), 

• Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na 
področju zdravstvene dejavnosti  (Ur.l. RS, št. 47/18 s spremembami in dopolnitvami), 

• Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov (Ur.l. RS, št. 81/06 spremembami in dopolnitvami), 
• Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu RS za 

zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve (Ur. l. RS, št. 59/13 s 
spremembami in dopolnitvami), 

• Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 80/18). 

 
 
ZDR-1 je del celovite reforme trga dela, katere namen je vzpostaviti primerno razmerje med ustrezno 
varnostjo delavcev in možnostjo učinkovitejšega prilaganja razmeram na trgu. ZDR-1 zastavljene cilje 
uresničuje z naslednji ukrepi: poenostavitev postopkov v zvezi s sklenitvijo in odpovedjo pogodbe o 
zaposlitvi ter zmanjšanje administrativnih ovir, povečanje fleksibilnosti trga dela in notranje 
fleksibilnosti, zmanjšanje stroškov pri zaposlitvah za določen čas, destimulacija za uporabo pogodb za 
določen čas, povečanje pravne varnosti zaposlenih z namenom preprečevanja zlorab. 
 
Zaposlovanje 
 
Pri zaposlovanju v letu 2018 so ZD in strokovne službe SZOZD upoštevale zakonodajo in potrebe 
delodajalca po kadru zaradi nadomeščanj ali dodatnih zaposlitev na posameznih pridobljenih projektih 
oz. širitvah programov. Trg dela se je sprostil tudi za javne zavode, saj pri zaposlovanju ne potrebujejo 
več predhodnih soglasij občin ustanoviteljic. 
 
 
Avtorske in podjemne pogodbe ter omejitev zaradi opravljanja dela dijaka ali študenta 
 
Javnim zdravstvenim zavodom je omogočeno sklepanje podjemnih pogodb za opravljanje zdravstvenih 
storitev po določilih 53. c člena ZZDej. Javni zavod lahko za opravljanje zdravstvenih storitev sklene 
podjemno pogodbo z zdravstvenim delavcem, če je tovrstno opravljanje zdravstvenih storitev za javni 
zavod ekonomsko smotrnejše in če za opravljanje zdravstvenih storitev, ki so predmet pogodbe ni 
mogoče skleniti pogodbe o zaposlitvi, ali da gre za enkratno povečanje programa zdravstvenih storitev 
za potrebe obveznega zdravstvenega zavarovanja ali javni zavod z obstoječimi kadrovskimi 
zmogljivostmi ne more zagotoviti pogodbenih obveznosti do ZZZS. Javni zdravstveni zavod mora pred 
sklenitvijo podjemne pogodbe z zdravstvenim delavcem opraviti analizo stroškovne upravičenosti, s 
katero dokaže, da je sklenitev podjemne pogodbe za javni zdravstveni zavod ekonomsko smotrnejše.  
 

Podjemna pogodba se lahko sklene za največ 12 mesecev in mora vsebovati vrsto in obseg zdravstvenih 
storitev, čas, v katerem bo zdravstveni delavec opravljal zdravstvene storitve, oceno ur, ki se bodo 
opravile, plačilo za opravljene zdravstvene storitve, zavarovanje poklicne odgovornosti, rok za opravo 
zdravstvenih storitev in soglasje delodajalca, v kolikor je le ta zaposlen v drugem zavodu. 
 
Sklepanje podjemnih pogodb za opravljanje zdravstvenih storitev z lastnimi zaposlenimi delavci ni 
dovoljeno, razen če gre za opravljanje zdravstvenih storitev v okviru državnih presejalnih programov in 
drugih posebnih programov, ki jih potrdi minister za zdravje in je zagotovljen vir financiranja.  
  
Tabela 1: Število sklenjenih podjemnih pogodb po posameznih zavodih za leto 2017 in 
2018 
 

ZD Leto 2017 Leto 2018 

ZD RADEČE 13 19 

ZD SEVNICA 13 15 

ZD ŽALEC 10 16 

ZD CELJE 27 21 
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V Ur. l. RS, št. 63/2013 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga 
dela, ki na novo ureja področje začasnega in občasnega dela upokojencev tako, da lahko upokojenec na 
podlagi posebnega pogodbenega razmerja opravlja delo v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu, 
urna postavka upravičenca za opravljeno uro začasnega in občasnega dela pa ne sme biti nižja od 4,20 
EUR. Delodajalci iz javnega sektorja in gospodarskih družb v lasti države morajo pri Zavodu za 
zaposlovanje javno objaviti prosto delovno mesto oz. vrsto dela, razen v primerih izjem od obveznosti 
javne objave. Strokovna služba SZOZD ugotavlja da, pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti ni zanimanja s 
strani že upokojenih zdravnikov po sklepanju tovrstnih pogodb, saj sta bili v letu 2018 sklenjeni le dve. 
 
Pogodbe o izobraževanju 
 
Za sklepanje pogodb o izobraževanju z zaposlenimi v letu 2018 ne veljajo omejitve, vendar pa mora 
delodajalec v primeru, da gre za  specialistično usposabljanje, ki je nujno zaradi zagotavljanja kadrovske 
zasedenosti z določenega področja, ki jo opravlja ZD na podlagi pogodbe sklenjene z ZZZS – 
specializacija iz klinične psihologije, pridobiti soglasje Ministrstva za zdravje z obrazložitvijo, da ima ZD 
zagotovljen vir financiranja specializacije.  
 
Kadri 
 
V kadrovski evidenci je na dan 31.12.2018 po ZD evidentiranih na podlagi sprejetih programov dela, 
kadrovskih in finančnih načrtov za leto 2018, v skladu z določili ZDR-1 in sprejeto politiko zaposlovanja  
v ZD skupaj 845 javnih uslužbencev, ki imajo sklenjenih pogodb o zaposlitvi (v nadaljevanju: POZ). 
 
V obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018 je v kadrovski evidenci po ZD evidentiranih 126 odpovedi POZ na 
podlagi  izjave delavcev, na podlagi sporazuma, poteka dela za določen čas redne starostne upokojitve, 
invalidske upokojitve in smrti.   
 
Tabela 2: Število zaposlenih v ZD celjske in posavske regije za nedoločen in določen čas na 

dan 31.12.2017  in 31.12.2018 
 

Število zaposlenih na dan 31.12.2017 Število zaposlenih na dan 31.12.2018 

 ned. čas dol. čas Skupaj ned. čas dol. čas Skupaj 

ZD CELJE 348 67 415 358 99 457 

ZD RADEČE 19 2 21 19 2 21 

ZD SEVNICA 73 27 100 78 29 107 

ZD ŽALEC 77 31 108 74 34 108 

ZD ŠENTJUR 52 7 59 57 14 71 

ZD SL. KONJICE 61 12 73 65 16 81 

 
 
Tabela 3: Gibanje zaposlenih zdravstvenih delavcev, sodelavcev in nezdravstvenih delavcev 
glede na področje dela v obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018 v ZD: Celje, Radeče, Sevnica 

in »dr. Jožeta Potrate« Žalec 
 

Področje dela 
Prihodi 
skupaj 

Odhodi 
 skupaj   

E1  zdravniki in zobozdravniki (zdravniki specialisti, zdravniki brez 
specializacije z licenco, zobozdravniki, zobozdravniki specialisti, 
specializanti, višji zdravniki specialisti, višji zdravniki/zobozdravniki) 

28 23 

E3  zdravstvena nega (dipl.med.sestre,srednje med. sestre, tehniki zdrav. 
nege, pripravniki s področja zdravstvene nege..)  

106 69 

E4  zdravstveni delavci in sodelavci (fizioterapevti, laboratorijski tehniki, 
psihologiji, zobotehniki, radiološki inženirji, dipl. inž. lab.biomedicine, 
vozniki reševalci…) 

29 16 

Ostali iz drugih plačnih skupin – skupina B (direktorji, pomočniki 
direktorjev..) 

2 0 

J –nezdravstveni delavci (administrativno tehnični delavci, področje 
informatike, področje tehničnega vzdrževanja ekonomsko področje, 
oskrbovalne službe..) 

10 18 

SKUPAJ 175 126 
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V ZD: Celje, Radeče, Sevnica in »dr. Jožeta Potrate« Žalec je bilo v letu 2018 skupaj 126 odpovedi POZ 
zaradi starostne upokojitve, prenehanje POZ na podlagi izjave javnega uslužbenca, POZ za določen čas 
in zaradi smrti javnega uslužbenca. 
 

 
     
Graf 4: Število zaposlenih, ki jim je prenehala POZ (vzroki odpovedi) 
 
 
Število zaposlenih zdravstvenih delavcev, zdravstvenih sodelavcev in nezdravstvenih delavcev (za 
nedoločen in določen čas) na dan 31.12.2018 v ZD: Celje, »dr. Jožeta Potrate« Žalec, Sevnica in  
Radeče,  glede na področje in podpodročje dela: 
E1 - zdravniki specialisti, zdravniki brez specializacije z licenco, zdravniki specializanti, zdravniki z 
opravljenim strokovnim izpitom, zobozdravniki specialisti, zobozdravniki z licenco, višji zdravniki 
specialisti, višji zobozdravniki, pripravniki zobozdravniki; 
E3 - zdravstvena nega - dipl. med. sestre/zdravstveniki, srednje med. sestre/zdravstveniki, srednje 
medicinske sestre/ zdravstveniki z NPK, pripravniki s področja zdravstvene nege; 
E4 - zdravstveni delavci in sodelavci –medicinski biokemiki specialisti, inženirji laboratorijske 
biomedicine, fizioterapevti, delovni terapevti, radiološki inženirji ,psihologi, logopedi, specialni pedagogi,  
laboratorijski tehnik, zobotehniki, vozniki reševalci, pripravniki; 
B -  direktorji, pomočniki direktorjev; 
J - nezdravstveni delavci – strokovni delavci, administrativno tehnični javni uslužbenci, pomožna dela…  
in zaposleni udeleženci v okviru programov javnih del.  
 
 

 
 
Graf 5: Število zaposlenih glede na področje dela v posamezni plačni skupini in plačni 
podskupini 
 
Število zaposlenih zdravstvenih delavcev (zdravniki in zobozdravniki, delavci s področja zdravstvene 
nege), zdravstveni sodelavci in nezdravstveni delavci glede na vrsto pogodbe o zaposlitvi (nedoločen 
čas, določen čas) v ZD: Celje,»dr. Jožeta Potrate« Žalec, Sevnica, Radeče in SZOZD na dan 31.12.2018: 
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• javni uslužbenci s sklenjeno POZ za nedoločen čas,   
• javni uslužbenci s sklenjeno POZ za določen čas (pripravniki, specializanti, javni uslužbenci, ki 

nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence zaradi bolniškega staleža, starševskega in 
materinskega dopusta, javni uslužbenci, ki opravljajo dela in naloge, zaradi začasnih potreb 
delovnega procesa, javni uslužbenci vključeni v projekt), 

• udeleženci v programih javnih del.  
 
 

 
 
Graf 6: Število zaposlenih glede na vrsto POZ 
 
 

Prikaz števila izvajalcev, ki so v letu 2018 opravljali zdravstvene in druge storitve na podlagi sklenjenih 
podjemnih pogodb na podlagi 53.a, b, c in č člena Zakona o zdravstveni dejavnosti in Uredbe o merilih 
za sklepanje podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev v 
mreži javne zdravstvene službe. 
 

 

Graf 7: Prikaz števila izvajalcev na podlagi sklenjenih podjemnih pogodb v letu 2018 

 
Druge aktivnosti na področju delovnih razmerij 
 

1. Postopek napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede 
 
Napredovanje javnih uslužbencev ureja ZSPJS, ki v 2. odst. 16. člena določa, da lahko javni uslužbenci 
na delovnih mestih z nazivi v posameznem nazivu napredujejo največ za pet plačnih razredov (PR) in na 
delovnih mestih brez nazivov največ za deset plačnih razredov. Citirani zakon v 3. odst. 16. člena 



48 

 

določa, da javni uslužbenec na podlagi tega zakona napreduje vsaka tri leta za en PR ali dva PR, če 
izpolnjuje predpisane pogoje. Napredovanje pomeni, da se osnovna plača, ki je tudi podlaga za obračun 
dodatkov od dneva napredovanja, to je od 1. aprila v koledarskem letu, zviša za 4 ali 8 odstotkov, v 
istem odstavku pa je določeno, da  je napredovalno obdobje čas od zadnjega napredovanja v višji 
plačni razred, upošteva pa se čas, ko javni uslužbenec dela na delovnih mestih, za katera je predpisana 
enaka stopnja strokovne izobrazbe. Po določilih ZSPJS mora biti ob napredovanju izpolnjen pogoj 
triletnega napredovalnega obdobja in javni uslužbenec v nobenem primeru ne more napredovati prej, 
kot po izteku treh let od zadnjega napredovanja. V zadnjih obdobjih je bila ureditev napredovanj javnih 
uslužbencev podvržena interventnim ukrepom opredeljenim v ZIU, ZUJF in ZIPRS1718.  
 
Tudi za leto 2018 so na področju napredovanj javnih uslužbencev veljale omejitve, ki jih določa Zakon o 
ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2018 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Ur. l. 
RS, št. 88/16). V skladu s 7. členom ZUPPJS17 javni uslužbenci, ki v letu 2018 izpolnijo pogoje za 
napredovanje v višji plačni razred, napredujejo v višji plačni razred, vendar so pridobili pravico do plače 
v skladu z višjim plačnim razredom s 1.12.2018. 
 
Postopek in način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje je določen v 2. odst. 17. člena 
ZSPJS, ki med drugim določa, da se le-ta uredi z uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne 
razrede (Ur. l. RS, št. 51/08 in naslednji, v nadaljevanju: uredba). Glede napredovalnega obdobja le ta v 
2. odst. 2. člena določa, da je to čas od zadnjega napredovanja oz. prve zaposlitve, ko javni uslužbenec 
pridobi triletne ocene, ki mu omogočajo napredovanje. Navedeno pravno podlago morajo torej 
zaposleni v javnem sektorju za napredovanje na delovnem mestu v višji plačni razred izpolnjevati dva 
pogoja in sicer: izpolnitev triletnega napredovalnega obdobja po določilih ZSPJS in pridobitev treh letnih 
ocen, ki morajo biti primerne oz. take, da javnemu uslužbencu omogočajo napredovanje. Napredovanja 
v javnem sektorju ne pomenijo avtomatizma, ampak lahko napreduje le javni uslužbenec, ki ima 
ustrezno visoko oceno delovne uspešnosti, ki jo določi neposredni vodja, saj le on pozna rezultate dela 
posameznika in javnega uslužbenca vsako leto, po končanem postopku ocenjevanja s pisno oceno in 
utemeljitvijo ocene tudi seznani. Določilo 8. člena uredbe določa, da pripada javnemu uslužbencu višja 
plača od 1. aprila v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred (PR). Po preteku 

prehodnega obdobja, ki se je izteklo leta 2010, se postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za 
napredovanje izvaja tako, da javni uslužbenci, ki se jim začne šteti novo napredovalno obdobje do 
vključno 1. aprila v koledarskem letu napredujejo po preteku triletnega napredovalnega obdobja ob 
izpolnjevanju pogojev, kot jih določata ZSPJS in uredba 1. aprila v istem koledarskem letu. V kolikor pa 
se javnemu uslužbencu začne šteti novo napredovalno obdobje v koledarskem letu 2. 4. ali kasneje, 
javni uslužbenec napreduje po preteku triletnega napredovalnega obdobja 1. aprila, vendar v 
naslednjem koledarskem letu. Tako Uredba v 4. členu določa postopek ocenjevanja, to je, da se 
ocenjuje vse javne uslužbence, ki so pri proračunskem uporabniku zaposleni za določen ali nedoločen 
čas, za polni delovni čas ali delovni čas, krajši od polnega delovnega časa. Javne uslužbence se  oceni 
enkrat letno, postopek ocenjevanja pa se vsako leto izvede najkasneje do 15. marca.  
  
Ocenjevanje 
 
Predstojnik oziroma neposredno nadrejeni enkrat letno oceni vse javne uslužbence za preteklo leto. 

Pri postopku ocenjevanja se ocenijo vsi javni uslužbenci, ki so v letu 2018 opravljali delo najmanj šest 

mesecev, ocenijo pa se tudi tisti javni uslužbenci, ki so zaradi napotitve s strani delodajalca odsotni več 

kot šest mesecev, ki so odsotni več kot šest mesecev zaradi poškodbe pri delu, poklicne bolezni in 

starševskega varstva (porodniški dopust, dopust za nego in varstvo otroka).  

 

Delovna uspešnost javnega uslužbenca se ocenjuje glede na:  
a. rezultate dela (strokovnost, obseg dela, pravočasnost),  
b. samostojnost, ustvarjalnost in natančnost pri opravljanju dela, 
c. zanesljivost pri opravljanju dela, 
d. kvaliteto sodelovanja in organizacijo dela ter  
e. druge sposobnosti v zvezi z opravljanjem dela (interdisciplinarnost, odnos do 

uporabnikov storitev, komuniciranje).  
 

Na podlagi izvedenega postopka ocenjevanja ob upoštevanju kriterijev je lahko javni uslužbenec  
ocenjen z oceno: odlično (5 točk), zelo dobro (4 točke), dobro (3 točke), zadovoljivo ( 2 točki)  in 
nezadovoljivo (0 točk).   
 
Pri opredelitvi posamične ocene  je v uredbi posebej določeno, kaj pomeni konkretna ocena, glede na 
kriterije ocenjevanja v ocenjevalnem oziroma napredovalnem obdobju.  
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Pri tem pomeni: 

a. Odlična ocena delovne uspešnosti: odlično opravljeno delo, to je visoko nad 
pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalnem 
obdobju. 

b. Zelo dobra ocena delovne uspešnosti:  zelo dobro opravljeno delo, to je nad 
pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalnem 
obdobju. 

c. Dobra ocena delovne uspešnosti: dobro opravljeno delo, to je v skladu s pričakovanji 
glede na kriterije ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalnem obdobju. 

d. Zadovoljiva ocena delovne uspešnosti: zadovoljivo opravljeno delo, to je delno pod 
pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalnem 
obdobju. 

e. Nezadovoljiva ocena delovne uspešnosti: nezadovoljivo opravljeno delo, to je v celoti 
pod pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma 
napredovalnem obdobju. 

 
Kriteriji so enotni za vse javne uslužbence, pri oceni pa se upošteva vsebina dela, ki ga na konkretnem 
delovnem mestu opravlja posamezni javni uslužbenec. 
 

• O oceni in utemeljitvi ocene je potrebno seznaniti javnega uslužbenca, ki se mora na 
ocenjevalni list tudi podpisati, da je bil z njo seznanjen. Javni uslužbenec, ki se ne strinja z 
oceno, lahko v osmih delovnih dneh od seznanitve z oceno zahteva preizkus ocene pred 
komisijo, ki jo imenuje direktor ZD v roku 15 dni od vložitve zahteve za preizkus ocene in se 
sestoji iz treh članov, ki imajo najmanj enako stopnjo izobrazbe, kot se zahteva za delovno 
mesto javnega uslužbenca, ki je zahteval preizkus ocene. Komisija opravi preizkus ocene oz. 
naloži delodajalcu, da javnega uslužbenca oceni najkasneje v 15-tih dneh od njenega 
imenovanja. Odločitev komisije je dokončna, zoper oceno komisije pa lahko javni uslužbenec 
uveljavlja sodno varstvo v skladu z zakoni, ki urejajo področje delovnih razmerij (17. a čl. 
ZSPJS). 

 
• Ocenjevalci skupno utemeljitev ocene posebej pozorno (lahko tudi s konkretnimi primeri) 

napišejo z namenom, da bo utemeljitev preprečila morebitne nesporazume oz. nestrinjanja 
javnih uslužbencev z oceno in na tej podlagi tudi morebitno pritožbo, saj je v takem primeru 
utemeljitev ocene bistvena, ko javni uslužbenec uporabi določilo 17. a člena ZSPJS in zahteva 
preizkus ocene. 

 
• V ocenjevalnem listu je določen podpis javnega uslužbenca ob seznanitvi z oceno. Če javni 

uslužbenec seznanitve z oceno ne podpiše, ocenjevalec naredi uradni zaznamek, da javni 
uslužbenec seznanitve z oceno ni hotel podpisati.  

 
Kadrovska služba je po pridobitvi ocen za ocenjevalno obdobje za leto 2018 pristopila k izvedbi 
evidentiranja ocen za posamezno ocenjevalno obdobje in za zaposlene javne uslužbence vodila 
postopek v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za napredovanje. Tako je ob zaključenem preverjanju 

pogojev za napredovanju v mesecu aprilu 2018 izdala zaposlenim javnim uslužbencem, ki so izpolnili 
pogoje za napredovanje s 1.4.2018 s pravico do plače s 1.12.2018 ustrezne anekse k pogodbi o 
zaposlitvi, ali v primeru, ko je javni uslužbenec imel še staro pogodbo o zaposlitvi in več aneksov, izdala 
novo pogodbo o zaposlitvi. 
Kadrovska služba sicer že v manjši meri še vedno opaža, da kljub navodilom dokumentacija za 
pridobitev pravice do napredovanja ni vodena oz. izpolnjena skladno z določili uredbe (manjka datum in 
podpis ocenjevalca). 
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Graf 8: Število zaposlenih po posameznih ZD, ki so napredovali s 1.4.2018 
 
 
2. Kadrovska služba je v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih 
uporabnikov proračuna (Uredba) in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 in 
končnih izhodiščih za pripravo kadrovskih načrtov s strani Ministrstva za zdravje v povezavi z določili 
Zakona o izvrševanju proračuna za leti 2018 in 2019 in pojasnili in izhodišči glede kadrovskih načrtov 
sodelovala z vodstvi posameznih zdravstvenih domov in pripravljala  poročila o stanju števila zaposlenih- 
administrativno spremljanje kadra in spremljanje kadra po virih financiranja v skladu s prilogo 2  Uredbe 
glede na posredovana nova Izhodišča za pripravo kadrovskih načrtov za leto 2019.  
Kadrovska služba  zaradi potrebe poročanja za izvajanje kadrovskih načrtov proračunskih uporabnikov  
evidentira za vsakega zaposlenega javnega uslužbenca vir financiranja s pomočjo posebnega programa 
v kadrovski evidenci in s tem omogoča mesečno spremljanje podatkov skladu z Uredbo in prenos v 
knjigovodstvo plač, ki mora te podatke posredovati tudi v sistem Informacijski sistem za poročanje plač 
javnih uslužbencev (ISPAP).  
 
 
3. Določanje dolžine letnega dopusta za zaposlene v zdravstvu temelji na veljavnih kolektivnih 
pogodbah za zaposlene v zdravstvu. Zaposlenim se letni dopust vsako leto določa z izdajo ustreznega 
sklepa o določitvi dolžine letnega dopusta. Sklepi o določitvi letnega dopusta za leto 2018 so bili 
zaposlenim izdani do konca meseca februarja 2018.   
Letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali 
delavec dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Iz naslova posebnih pogojev dela, ki 
izhajajo iz specifičnosti posameznih dejavnosti oz. poklicev, se delavcu lahko določi še največ 15 dni 
dopusta. ZD so zaposlenim javnim uslužbencem povečan letni dopust iz kriterijev »pogojev dela«, 
določili v skladu s sprejetimi kriteriji za določitev povečanega letnega dopusta, glede na delovna mesta, 

na katera so posamezni javni uslužbenci razporejeni.   
 
Tabela 4: Primerjalni pregled določanja letnega dopusta po kriterijih (2014 -2018) 
 

2014 2015 2016 2017 2018

Št. dni Št. dni Št. dni Št. dni Št. dni

Delovna doba 12642 14729 13905 14051 15835

Zahtevnost del 2340 2831 2654 2694 3051

Delovni pogoji 1603 2054 1990 2054 2270

Posebni pogoji dela 443 600 601 1017 1143

Invalidnost, nega druž. člana, kron. Bolezni 247 294 296 321 330

Starost delavca 885 945 955 945 1008

Dopust za otroka 328 394 636 423 496

Skupaj dni 18.488 21.847 21.037 21.505 24.133

Št. zaposlenih v letu 580 688 643 652 743

Povprečno število dni na zaposlenega 31,88 31,75 32,72 32,98 32,48

Letni dopust po kriterijih

 
 
Kadrovska služba se je v letu 2018 predvsem srečevala s problematiko koriščenja letnega dopusta za 
javne uslužbence, ki so bili dlje časa odsotni iz dela in niso imeli možnosti koristiti ves dopust v tekočem 
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letu. Podana so bila dodatna pojasnila, da je potrebno najmanj dva tedna letnega dopusta izkoristiti 
skupaj. Javni uslužbenci, ki v tekočem letu ne morejo koristiti letni dopust, imajo pravico, da letni 
dopust izkoristijo v naslednjem obdobju do 30. junija naslednjega leta. V primeru odsotnosti zaradi 
bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka pa do 31. decembra 
naslednjega leta. S strani strokovne službe je bil podan predlog, da morajo zaposleni v začetku 
koledarskega leta planirati izrabo najmanj dveh tednov letnega dopusta za tekoče koledarsko leto, ki ga 
je zaposleni tudi dolžan izrabiti do konca tekočega koledarskega leta. Zaposleni, ki niso izrabili celotnega 
letnega dopusta v tekočem koledarskem letu oz. do 30. junija naslednjega leta, lahko le-tega po 
predhodnem dogovoru z nadrejenim delavcem izkoristijo do 30. 6. naslednjega leta. V primeru, da je bil 
zaposleni odsoten zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo 
otroka pa ima pravico izkoristiti preostanek letnega dopusta do 31. decembra naslednjega leta. 
V začetku novega koledarskega leta se predstojnikom DE posreduje izpis neizkoriščenega letnega 
dopusta iz preteklega koledarskega leta za vsakega zaposlenega s predlogom, da v dogovoru z 
zaposlenimi poskrbijo za enakomerno izrabo letnega dopusta v času od januarja do junija oz. do 31. 
decembra tako, da se zagotovi nemoten proces dela v posamezni dejavnosti.  
 
S strani ZD so bila na strokovno službo naslovljena tudi vprašanja glede kriterijev priznavanja 
povečanega števila dni dopusta za kronično bolezen. S strani strokovne službe so bila podana pojasnila 
v katerih primerih lahko delodajalec javnemu uslužbencu po določilih Kolektivnih pogodb prizna dodatni 
dan dopusta za kronično bolezen. Javni uslužbenec je dolžan delodajalcu predložiti potrdilo zdravnika, iz 
katerega izhaja, da gre za kronično bolezen, ki zahteva vsakoletno neprekinjeno, najmanj 3-mesečno 
zdravljenje v zdravstveni ustanovi ali v primeru bolezni delavca, ki zahteva neprekinjeno daljše 
zdravljenje. Javni uslužbenec mora za izkaz kronične bolezni predložiti vsako leto potrdilo osebnega 
zdravnika ali potrdilo zdravnika specialista. Bolezen mora biti diagnosticirana kot kronična in ne kot 
ponavljajoča se – akutna bolezen. 
 
Poleg rednega letnega dopusta javnim uslužbencem ob posebnih primerih pripada tudi izredni dopust. 
Javni uslužbenec je lahko odsoten z dela s pravico do nadomestila osebnega dohodka v posameznem 
koledarskem letu in sicer do sedem dni zaradi nege ožjega družinskega člana v primerih, ko nima 
pravice do nadomestila osebnega dohodka za odsotnost zaradi nege družinskega člana po predpisih o 
zdravstvenem zavarovanju in sicer na podlagi zdravniškega potrdila in zaradi aktivnega sodelovanja pri 
kulturnih, športnih in podobnih prireditvah in v primeru elementarnih nesreč; tri dni zaradi sklenitve 
zakonske zveze, rojstva otroka, smrti ožjega družinskega člana in staršev, selitve v drug kraj; dva dni za 
poroko otroka in selitev v istem kraju; en dan zaradi smrti bližjih sorodnikov, zaradi vpoklica k vojaškim 
vajam, ki trajajo nad šest dni in drugih neodložljivih opravkov. Spodaj v tabeli je prikazano število dni 
koriščenja izrednega dopusta po posameznih zavodih. 
 
Tabela 5: Koriščenje števila dni izrednega dopusta (2017 -2018) 
 

ZD Leto 2017 Leto 2018 

ZD RADEČE 0 21 

ZD SEVNICA 42 31 

ZD ŽALEC 56 28 

ZD CELJE 196 137 

 
 
4. Tudi v letu 2018 je kadrovska služba aktivno sodelovala pri pisnih in ustnih informacijah s področja 
omejitve sklepanja podjemnih pogodb oz. drugih pogodb civilnega prava. Za opravljanje 
zdravstvenih storitev mora zdravstveni delavec pri drugem javnem zdravstvenem zavodu oz. pri drugi 
pravni ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost pridobiti pisno soglasje. Delavec, ki je zaposlen 
v javnem zdravstvenem zavodu, pridobi predhodno soglasje, v kolikor opravlja delo na primarni ravni od 
delodajalca, tako mora zdravstveni delavec sam podati vlogo za izdajo soglasja. Upokojeni zdravniki za 
opravljanje zdravstvenih storitev v javnem zdravstvenem zavodu ne potrebujejo predhodnega soglasja. 
Pisno soglasje mora imeti samo zdravstveni delavec, ki je v delovnem razmerju pri javnem 
zdravstvenem zavodu. 

ZD lahko za opravljanje zdravstvenih storitev sklepa podjemno pogodbo ali drugo pogodbo civilnega 
prava, če je tovrstno opravljanje zdravstvenih storitev za ZD ekonomsko smotrnejše in kadar 
zdravstveni zavod z obstoječimi kadrovskimi zmogljivostmi ne more zagotoviti pogodbenih obveznosti 
do ZZZS. 
Sklepanje podjemnih pogodb ali drugih pogodb civilnega prava z lastnim zaposlenim zdravstvenim 
delavcem je prepovedano, razen če gre za opravljanje zdravstvenih storitev v okviru državnih 
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presejalnih programov ali drugih posebnih programov, ki jih potrdi minister, pristojen za zdravje in je za 
te storitve zagotovljen vir financiranja. Podjemne pogodbe se lahko sklepajo za obdobje največ 12 
mesecev.  
Na podlagi Sklepa ministra za zdravje o posebnih programih št. 1001-128/2016/1 z dne 7.7.2016  in 
sklepom o podaljšanju programa št. 1001-132/2017/1 z dne 10. 7. 2017, s katerim se je prvotni sklep 
podaljšal do 31.7.2018. ZD so z lastnimi zaposlenimi v letu 2018 sklepali podjemne pogodbe-
samoplačniške storitve v okviru tržne dejavnosti: za opravljanje ginekoloških pregledov, za področje 
samoplačniških storitev v fizioterapiji in za opravljanje preventivnih ultrazvočnih preiskav v ZD Celje. 
 
ZD mora prav tako voditi evidenco izdanih soglasij in sklenjenih podjemnih pogodb, vodstvo ZD pa mora 
o tem poročati svetu ZD do 28. 2. za preteklo leto pri pripravi letnega poročila.  
 
Na podlagi evidence izdanih soglasij k sklepanju podjemnih pogodb je v letu 2018 opravljalo dela po 
podjemnih pogodbah  73  izvajalcev, ki so opravljali naslednja strokovna dela in naloge: storitve splošne 
oz. družinske medicine v dežurstvu; specialistične preglede s področja radiologije, ginekologije, 
nevrologije, okulistike, psihiatrije, specialistične zobozdravstvene storitve s področja pedontologije, 
dentistične dejavnosti, psihološke preglede, storitve logopedije in defektologije, zdravstvene nege, 
občasna dela in naloge čiščenja, storitve plana, ekonomike in analiz, tehnično vzdrževalna dela, 
reševalne in sanitetne prevoze.   
 
Strokovna služba SZOZD je vodstva ZD usmerjala k pravilnosti v zvezi z zaposlovanjem, sklepanjem 
podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava, občasnega dela dijakov in študentov ter 
upoštevanja omejitev na področju določanja dolžine letnega dopusta, in delovne uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega dela.  Upoštevaje obvezna navodila Ministrstva za zdravje v zvezi s sklepanjem 
podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava, se le-te lahko sklepajo za izvajanje zdravstvenih 
storitev z izvajalci, ki imajo registrirano dejavnost v organizacijski obliki s.p. ali d.o.o. le takrat, kadar se 
vključujejo v izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva (dežurstvo), v vseh ostalih primerih pa 
mora ZD skleniti podjemno pogodbo. Pri tem je potrebno posebej izpostaviti, da izvajalci, ki opravljajo 
zdravstvene storitve in nastopajo na trgu kot ponudnik zdravstvenih storitev, morajo za opravljanje 

navedenih storitev obvezno pridobiti dovoljenje za opravljanje zdravstvenih storitev pri Ministrstvu za 
zdravje, delodajalec pa mora obvezno opraviti tudi stroškovno analizo upravičenosti sklepanja podjemne 
pogodbe glede na pogodbo z ZZZS.  
 
Na podlagi pooblastil Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07- UPB1 in 40/14) v zvezi 
s 17. členom Zakona o zdravstveni inšpekciji (Uradni list RS, št. 59/06-UPB2 in 40/14) so bili opravljeni 
inšpekcijski pregledi v ZD Celje, Sevnica, Radeče in »dr. Jožeta Potrate« Žalec. Inšpekcijski pregled je 
bil opravljen z namenom preverjanja spoštovanja zakonodaje, ki ureja sklepanje podjemnih pogodb oz. 
drugih pogodb civilnega prava ter izdajanje soglasij, ki jih je delodajalec izdal svojim redno zaposlenim 
zdravstvenim delavcem za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem delodajalcu. S strani 
inšpekcijskega nadzora, ki so potekali v ZD je bilo ugotovljeno, da podjemne pogodbe niso vsebovale 
minimalnega nabora sestavin, ki jih določa 53. c člen ZZDej ter da evidenca izdanih soglasji ni vsebovala 
vseh elementov, ki jih predvideva prvi odstavek 53. č člena Zzdej. Vse pomanjkljivosti, ki so bile 
ugotovljene v inšpekcijskem nadzoru, so bile v sodelovanju z vodstvi ZD in kadrovsko službo 
odpravljene v postavljenih rokih.  

 
 
5. Aneksi h kolektivnim pogodbam vsebujejo določilo glede odpravnine ob odhodu v pokoj. 
Praviloma znaša odpravnina ob odhodu v pokoj treh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v RS za 
pretekle tri mesece oz. tri zadnje mesečne plači javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje, v kolikor se 
javni uslužbenec upokoji v dveh mesecih po izpolnitvi minimalnih pogoojev za pridobitev pravice do 
starostne pokojnine v skaldu s predpisi. V letu 2018 na področju prenehanja delovnega razmerja javnim 
uslužbencev zaradi izpolnjevanja starostnega pogoja ni bilo uveljavljenih nobenih novih predpisov, tako 
da v letu 2018 za javnega uslužbenca, ki začne izpolnjevati pogoje za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine, ni pravne podlage za posebno obravnavo, kot je bila v preteklih letih, ki je imela za posledico 
prenehanje ali podaljšanje pogodbe o zaposlitvi.   
    
 
6. Na podlagi Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju 
za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014 (v nadaljevanju: dogovor) so 
bili sprejeti aneksi h kolektivnim pogodbam za področje zdravstva, ki so na novo določili nadomestila 
plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni in poškodbe, ki bremeni delodajalca in znaša v 
višini 80 % osnove; članu reprezentativnega sindikata pripada za 20 % višja jubilejna nagrada. 
Zahtevo za izplačilo jubilejne nagrade vloži sindikat na predlog člana. Javnemu uslužbencu pripada 
jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju. Članu 
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reprezentativnega sindikata pripada za 20 % višja solidarnostna pomoč. Do izplačila solidarnostne 
pomoči je upravičen član reprezentativnega sindikata, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je 
zgodil primer, ne presega 130 % minimalne plače. V primeru požara in naravne nesreče, ko jih določajo 
predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, omejitve ne veljajo.  
 
 
7. Zaposlenim v ZD je bil za leto 2018 v mesecu maju izplačan regres za letni dopust v višini minimalne 
plače 842,79 EUR. Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja so 7.12.2018 sklenili dogovor, 
na podlagi katerega je javnim uslužbencem, zaposlenim do 17. plačnega razreda, pripadal poračun med 
1.050,00 EUR in že prejetim regresom za letni dopust za leto 2018.  
 
 
8. Na podlagi Posebnega vladnega projekta za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter 
povečanje kakovosti zdravstvene obravnave (PVP) z dne 6. 4. 2017 je kadrovska služba skupaj z 
vodstvi ZD  izvajala vse potrebne aktivnosti za realizacijo le-tega. Poseben vladni projekt je veljal od 
01.04.2017 do 31.03.2018. 
 
V okviru sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti je Vlada RS sprejela posebni vladni projekt 
za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave. Cilj vladnega 
projekta je skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave. Glavni 
ukrepi za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave so: - 
opravljanje dela preko normativov dela zdravnikov, - dodatne ure dela s pacienti, - povečanje obsega 
opravljanja zdravstvenih storitev na način, ki za paciente pomeni bolj kakovostno zdravstveno 
obravnavo in manj napotovanj pacientov med različnimi ravnmi zdravstvene dejavnosti, - stimuliranje 
doseganja skrajševanja čakalnih dob in opravljanja zdravstvenih storitev na način, da se zmanjšuje 
nastajanje novih čakalnih dob, stimulativno nagrajevanje javnih uslužbencev v zdravstvu, ki bodo 
vključeni v aktivnosti za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene 
obravnave. PVP je sprejet na podlagi drugega odstavka 22. d člena Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju. Ta določa, da se posebni projekti, za izvajanje katerih je dovoljeno izplačevati del plače za 

delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, za javne uslužbence določijo z aktom vlade, za 
javne uslužbence drugega državnega organa pa z aktom tega državnega organa, če so za to 
zagotovljena namenska sredstva v proračunu. PVP se je začel izvajati s 1. 4. 2017, torej so zdravstveni 
delavci upravičeni do izplačila delovne uspešnosti iz naslova PVP, če so izpolnjeni pogoji, ki jih določa 
PVP. Predpogoj dodatne ure dela s pacienti se zaradi objektivnih pogojev za mesec april, maj in junij 
2017 šteje, da je bil izpolnjen tudi, če dodatne ure dela s pacienti niso bile izvedene. 
 
Pravna podlaga za izplačevanje variabilnega dela - pravno podlago predstavlja posebni vladni projekt za 
skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave (PVP) ki ga je Vlada 
RS sprejela 6. 4. 2017. V PVP je bilo tudi opredeljeno, da so kriteriji in merila nagrajevanja povečanega 
obsega dela zobozdravnikov še v pripravi, zato do konca leta 2017 izplačilo variabilnega dela ni bilo 
realizirano.  
 
Izvajalci projekta so javni zdravstveni zavodi na primarni, sekundarni in terciarni ravni, ki so na različne 
načine vključeni v skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave. 
Do dela plače iz naslova PVP pa so upravičeni tudi javni uslužbenci plačne skupine B (direktorji, 
strokovni direktorji, pomočniki in namestniki direktorja; v nadaljevanju direktorji). V izvajanje PVP niso 
vključeni zaposleni v referenčnih ambulantah, fizioterapiji, in zaposleni v NMP za čas izvajanja urgentne 
ambulante. Za zdravnike v specialistični ambulantni dejavnosti se upoštevajo Usmeritve glede izvajanja 
Posebnega vladnega projekta za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti 
zdravstvene obravnave za sekundarno in terciarno raven. Specializanti na primarni ravni so upravičeni 
do nagrajevanja iz naslova PVP, ko lahko opredeljujejo zavarovane osebe. V primeru, da so v izvajanje 
zdravstvenih storitev in aktivnosti, ki so razlog za dodelitev delovne uspešnosti zdravnikom, neposredno 
vključeni zdravstveni timi oziroma poleg zdravnika tudi drugi zdravstveni delavci in za njih to delo 
pomeni dodatne obremenitve, izplačilo delovne uspešnosti v skladu s kriteriji, določenimi za zdravnike, 
pripada tudi članom zdravstvenega tima oziroma poleg zdravnikov tudi drugim zdravstvenim delavcem. 
 
Izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela(PVP) temelji na sklenjenem Dogovoru o 
povečanem obsegu dela iz naslova PVP in posamičnih sklepih o določitvi višine izplačila dela plače za 
delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela na podlagi PVP ob izpolnjevanju natančno 
določenih kriterijev, ki so za primarno raven naslednji:  
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Predpogoj za izplačilo delovne uspešnosti posameznega zdravnika: 

- Dosledna uporaba storitev eZdravja, ki so uvedene pri izvajalcu in stabilno delujejo  (e-recept, 
e-napotnica) 

 
I. Variabilni del – delovna uspešnost iz glavarine oziroma števila oskrbovancev v 

DSO,PSZ (več časa za paciente): 
 

Delovna uspešnost  iz naslova preseganja glavarine se izplačuje kvartarno za nazaj  v višini do 
vključno  15% osnovne plače. Uporabljajo se objavljeni podatki ZZZS en mesec pred začetkom 
nagrajevanega obdobja. 
 
a) Delovna uspešnost zdravnikov, ki so izbrani zdravniki v dejavnosti splošne in družinske 

ambulante (302 001), otroškega in šolskega dispanzerja (327 009) temelji na naslednjih 
kriterijih:  

- Do 1.500 količnikov iz glavarine na zdravnika - ni variabilnega dela 
- Od 1.501 do 1.700 količnikov iz glavarine na zdravnika -  delovna uspešnost  v višini  5 % 

osnovne plače. 
- Od 1.701 do 1.900  količnikov iz glavarine na zdravnika - delovna uspešnost  v višini  8 % 

osnovne plače.  
- Od 1.901 do 2.100  količnikov iz glavarine na zdravnika - delovna uspešnost  v višini 12 % 

osnovne plače. Dodatni pogoj je, da zdravnik opravi najmanj  1 uro dodatnega dela s pacienti 
na teden. 

- Več kot  2.101 količnikov iz glavarine na zdravnika - delovna uspešnost v višini 15% osnovne 
plače. Dodatni pogoj je, da zdravnik opravi najmanj  2 uri dodatnega dela s pacienti na teden. 
 

b) Delovna uspešnost za zdravnike, ki so izbrani osebni zdravniki oskrbovancem v dejavnosti 
splošne ambulante v domovih starejših občanov (DSO) in posebnih socialnih zavodov (PSO) 
(302 002). 

 
Podlaga za plačilo variabilnega dela plače za zdravnike, ki delajo v socialno varstvenih 
zavodih, je število oskrbovancev v zavodu, ki jih s pogodbo  prizna ZZZS. 
Predpogoj za izplačilo delovne uspešnosti posameznega zdravnika je izvajanje pregledov ob 
postelji v primeru nepokretnih  pacientov oz. v odvisnosti od kliničnega stanja oskrbovanca. 

 
 Delovna uspešnost temelji na naslednjih kriterijih:  

- Do 200 oskrbovancev – ni variabilnega dela 
- Od  201 do 225 oskrbovancev - delovna uspešnost  v višini  5 % osnovne plače.  
- Od  226 do  250 oskrbovancev - delovna uspešnost  v višini  8 % osnovne plače.  
- Od  251 do  280 oskrbovancev - delovna uspešnost  v višini 12 % osnovne plače. Dodatni 

pogoj je, da zdravnik opravi najmanj 1 uro dodatnega dela s pacienti na teden. 
- Nad 281 oskrbovancev - delovna uspešnost v višini 15% osnovne plače. Dodatni pogoj je, da 

zdravnik opravi najmanj 2 uri dodatnega dela s pacienti na teden. 
  

c) Delovna uspešnost zdravnikov, ginekologov, ki so izbrani ginekologi v dejavnosti dispanzerja 
za ženske (306 007) temelji na naslednjih kriterijih:  

- Od 1.500 do 1.700 količnikov iz glavarine na zdravnika, ginekologa – 5% 
- Od 1.701 do 1.900 količnikov iz glavarine na zdravnika, ginekologa - delovna uspešnost v višini 

7 % osnovne plače. Dodatni pogoj je, da zdravnik opravi najmanj 1 uro dodatnega dela s 
pacienti na teden. 

- Več kot 1.901 količnik iz glavarine na zdravnika, ginekologa - delovna uspešnost  v višini 15 % 
osnovne plače. Dodatni pogoj je, da zdravnik opravi najmanj 2 uri dodatnega dela s pacienti 
na teden. 
  

II. Variabilni del - delovna uspešnost na podlagi opravljenih storitev 
 

Zdravniku na primarni ravni pripada delovna uspešnost vsake 3 mesece za nazaj v višini do 
vključno 10 % zadnjih treh mesečnih osnovnih plač za izvajanje storitev, ki pomenijo 
kakovostnejšo obravnavo pacientov,  manj nepotrebnih napotitev na sekundarni nivo ter bolj 
učinkovito povezanost zdravnikov med ravnmi zdravstvenega varstva. 

 
a) Splošna ambulanta (302 001) in otroški in šolski dispanzer (327 009)  
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Kriteriji in višina izplačila delovne uspešnosti: 
- Mali, srednji poseg, veliki poseg, obsežno delo – število posegov na  posameznega  zdravnika 

mora predstavljati:  
- nad 7% vseh prvih in ponovnih kurativnih pregledov skupaj v dejavnosti splošne ambulante  - 

delovna uspešnost v višini 5% osnovne plače dokler ni uvedena e-konzultacija, oziroma 4% 
osnovne plače ob uvedbi e-konzultacije 

- nad 8% vseh prvih in ponovnih kurativnih pregledov skupaj v dejavnosti otroškega in šolskega 
dispanzerja – delovna uspešnost v višini 5% osnovne plače dokler ni uvedena e-konzultacija 
oziroma 4% osnovne plače  ob uvedbi e-konzultacije 

ali 
- Hišni obiski   
- zdravnik v dejavnosti splošne ambulante mora opraviti skupaj najmanj 8 hišnih obiskov na 

mesec (vključeni tudi obiski paliativnega pacienta) - delovna uspešnost v višini 5% osnovne 
plače dokler ni uvedena e-konzultacija oziroma 3% osnovne plače ob uvedbi e-konzultacije   

- zdravnik v otroškem in šolskem dispanzerju mora opraviti skupaj najmanj 2 hišna obiska na 
mesec - delovna uspešnost v višini 5% osnovne plače dokler ni uvedena e- konzultacija 
oziroma 3%  osnovne plače ob uvedbi e- konzultacije  

ali 
- Evidentirana e-konzultacija s specialistom v skladu s pravili ZZZS – v kolikor zdravnik mesečno 

izda 8 ePosvetov - delovna uspešnost v višini 3% osnovne plače 
ali 
- vsaj polovično doseganje števila hišnih obiskov (4 hišni obiski za družinskega zdravnika oz. 1 

hišni obisk za pediatra) in hkrati 4 % posegov. V tem primeru zdravniku iz naslova drugega 
dela projekta pripada 5 % delovne uspešnosti dokler ni uvedena e-konzultacija oz. 4 % 
delovne uspešnosti po uvedbi e-konzultacije.  

 
b) Splošna ambulanta v DSO, PSZ (302 002): 

Predpogoj za izplačilo delovne uspešnosti posameznega zdravnika je izvajanje pregledov ob 

postelji v  primeru nepokretnih  pacientov oz. v odvisnosti od kliničnega stanja oskrbovanca 
Kriteriji in višina izplačila delovne uspešnosti: 

- Mali, srednji poseg, veliki poseg, obsežno delo – število posegov na  posameznega  zdravnika 
mora predstavljati :  

- nad 5% vseh prvih in ponovnih kurativnih pregledov skupaj v dejavnosti splošne ambulante v 
DSO, PSZ (302 002) - delovna uspešnost v višini 10% osnovne plače dokler ni uvedena e- 
konzultacija oziroma 7%  osnovne plače ob uvedbi e-konzultacije 

ali 
- Evidentirana e-konzultacija s specialistom v skladu s pravili ZZZS – v kolikor zdravnik mesečno 

izda 8 ePosvetov - delovna uspešnost v višini 3% osnovne plače 
 
c) Dispanzer za ženske (306 007) 

Kriteriji in višina izplačila delovne uspešnosti: 
- Posegi – število posegov (K1020-K1023) na  posameznega  zdravnika mora predstavljati:  

 

- nad   49%    pregledov  (K1002-K1016) skupaj v dejavnosti dispanzerja za ženske (306 007) 
delovna uspešnost v višini 10% osnovne plače dokler ni uvedena e- konzultacija oziroma 7% 
osnovne plače  ob uvedbi e-konzultacije 

      ali  
- Evidentirana e-konzultacija s specialistom v skladu s pravili ZZZS – v kolikor zdravnik mesečno 

izda 8 ePosvetov- delovna uspešnost v višini 3%  osnovne plače 
 

Izplačilo delovne uspešnosti  iz naslova povečanega obsega dela (PVP) je bilo realizirano za obdobje od 
1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 z časovnim zamikom, saj je bilo potrebno pridobiti ustrezna navodila s stani 
MZ. Preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije pa je bila podana s strani izvajalcev pobuda, da se 
pridobi mnenje ali so do izplačila povečanega obsega delovne uspešnosti iz naslova PVP upravičeni tudi 
direktorji in administrativni delavci. Do izteka koledarskega leta mnenje ni bilo izdano.   
 
9. Vodstva posameznih ZD in strokovne službe so tudi v letu 2018 posebno pozornost namenile  

odobravanju in evidentiranju odsotnosti z dela z nadomestilom oz. brez nadomestila plače na 
podlagi veljavnih kolektivnih pogodb v zdravstvu. Odsotnost z dela s pravico do nadomestila plače ne 
sme preseči sedem delovnih dni v koledarskem letu. Za vsako odsotnost z dela s pravico do nadomestila 
plače je potrebno izkazati z ustreznim dokumentom (npr. poročni list, rojstni list otroka, prijava 
spremembe bivališča, selitev). Dokument mora biti priložen k evidenci delovnega časa za zaposlenega. 
Tak način vodenja in evidentiranja je tudi zahteva Računskega sodišča, ki je v drugi polovici leta 2014 
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nadaljevalo z izvedbo revizije za področje odsotnosti in obračunavanja nadomestil zaposlenim v ZD 
Celje. 
 
10. Zaposlovanje tujcev poteka v skladu z veljavnimi predpisi na tem področju, s katerim se določajo 
pogoji, pod katerimi se lahko tujec zaposli ali dela v R Sloveniji. Zakon vzpostavlja enotnost urejanja 
zaposlovanja in dela tujcev v RS, ki se lahko opravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi in civilnopravnih 
pogodb.  
Pri vodenju postopkov za tuje državljane je potrebno poudariti, da kljub zakonskim določilom vsak 
primer nekoliko odstopa in da je potrebno mnogo usklajevanja pri Ministrstvu za zdravje, Zavodu za 
zaposlovanje in Upravni enoti, pri kateri si tujec ureja bivanje oz. prijavi začasno bivališče. V primeru, da 
delavec pridobi dovoljenje za stalno prebivanje, ki ga izda Upravna enota, ne potrebuje dovoljenja za 
zaposlitev tujega državljana. 
Delodajalec, ki ima zaposlenega tujega državljana na podlagi osebnega delovnega dovoljenja, mora s 
takšnim delavcem skleniti v skladu z določili ZDR-1 delovno razmerje za nedoločen čas. 
 
Delodajalci oz. vodstva ZD so pri izdaji ponudbe za delo za tuje zdravnike odgovorni tudi za določitev 
stopnje znanja slovenskega jezika. V zvezi z dogovorom s predstavniki Filozofske fakultete, Zdravniške 
zbornice Slovenije, Ministrstva za zdravje in Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije je za opravljanje 
zdravniškega poklica potrebno dobro znanje slovenščine vsaj na srednji ravni, ki je tudi primerljivo z 
evropskimi standardi. Srednja raven znanja slovenščine (B2) obsega: večjo samostojnost v 
sporazumevanju, tako govornem kot pisnem, govorec se znajde tudi v nepredvidenih situacijah. 
V letu 2018 kadrovska služba za ZD celjske in posavske regije nima evidentiranih postopkov za 
zaposlitev tujega državljana. Za enega zdravnika specialista, ki  ima sklenjeno pogodbo v ZD Celje in 
enega zdravnika, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v ZD Radeče je vodila postopek oz. pripravila 
priporočilo za pridobitev slovenskega državljanstva. Postopek še ni zaključen. 
 
11. Iz evidence prijave poškodb na delu so bile v letu 2018  evidentirani v ZD Celje  tri poškodbe, v 
ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec ena poškodba. Strokovna služba posreduje podatke o poškodbah na delu, 
na poti na delo in na poti z dela Inšpektoratu R Slovenije za delo. Vzroki poškodb so fizično nasilje nad 

zdravstvenim delavcem v času intervencije, zdrs in izguba ravnotežja ter padec zaradi omotice pri hoji. 
Evidentirane so bile naslednje vrste  poškodb:  glave (nosu), poškodba roke in udarec v koleno. Javni 
uslužbenec, ki se poškoduje na delu, na poti na delo oz. z dela, mora informirati neposredno 
nadrejenega delavca v 24 urah po nastanku poškodbe in izpolniti interni obrazec »Prijava poškodbe«. 
Delodajalec delavcu, ki ne prijavi nastale poškodbe, po preteku daljšega obdobja, ni zavezan priznati 
pravic iz naslova poškodbe na delu oz. izven dela, v kolikor le-ta ni bila ustrezno protokolirana in 
evidentirana.  
 
12. Strokovna služba je po pooblastilu ZD kot predstavnik delodajalca sodelovala v postopkih 
ugotavljanja invalidnosti za zaposlene in zastopala zavarovance na obravnavi na senatu Invalidske 
komisije I. stopnje ZPIZ-a v Celju za 5 javnih uslužbencev. V letu 2018 so bili pravnomočni štirje 
postopki. Pri pripravi delovne dokumentacije za potrebe uveljavljanja pravic iz invalidskega zavarovanja 
sodeluje tudi pooblaščeni zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa in pooblaščeni delavec za 
področje varnosti in zdravja pri delu. 
 

13. Za potrebe posameznega ZD na področju izvajanja pripravništva in praktičnega 
usposabljanja je strokovna služba v letu 2018 vodila  postopke za: 73 pripravnikov za poklic tehnik 
zdravstvene nege; 1 pripravnik za poklic psiholog; 7 pripravnikov za poklic doktor dentalne medicine; 3 
pripravniki za poklic fizioterapije in dva pripravnika za poklic zdravstveni sodelavec v laboratorijski 
dejavnosti. Strokovne izpite za poklic srednja medicinska sestra opravljajo kandidati pri pooblaščenem 
izvajalcu Splošni bolnišnici Celje, za ostale poklice v zdravstveni dejavnosti pa se strokovni izpit opravlja 
pri Ministrstvu za zdravje. 
Na podlagi sprejetega Splošnega dogovora za leto 2018 se sredstva za plače pripravnikov zdravstvenih 
poklicev zagotavljajo iz sredstev ZZZS, ki obsegajo: osnovne plače in dodatke v skladu z Zakonom o 
sistemu plač v javnem sektorju, podzakonskimi akti in kolektivnimi pogodbami; povračila stroškov 
prehrane in prevoza na in z dela v višini javnega prevoznega sredstva, sorazmerni delež regresa za letni 
dopust in premijo za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje.  
Zakon o zdravstveni dejavnosti določa da pripravništvo za zdravstvene delavce traja 6 mesecev, razen 
za zdravnike in zobozdravnike, ki traja pripravništvo 12 mesecev.  
 
14. Strokovna služba SZOZD sodeluje pri vodenju razpisnih postopkov za direktorje ZD oz. druge 
delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, za katere je potrebno izvesti postopek javnega 
razpisa. V letu 2018 je bil voden postopek imenovanja vršilca dolžnosti direktorja in nato še razpisni 
postopek za imenovanje direktorja in strokovnega vodje ZD Radeče. Imenovani direktor ZD Radeče je  
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pričel opravljati funkcijo konec meseca januarja 2018 v polovičnem delovnem času. V letu 2018 so bili v 
ZD Celje izvedeni in zaključeni razpisni postopki za vodje programov in predstojnike DE.  
 
15. Soglasja za delo direktorja v osnovnem poklicu 
  
Ministrstvo za zdravje je vse javne zdravstvene zavode obvestilo z dopisom v zvezi s pridobivanjem 
soglasja za delo prek polnega delovnega časa, dežurstva in stalne pripravljenosti (številka: 0140-
133/2018-1 z dne 24. 10. 2018), v katerem je izpostavilo, da je potrebno za direktorje, ki hkrati 
opravljajo tudi delo v svojem osnovnem poklicu zaradi nemotenega opravljanja dejavnosti, 
pridobiti soglasje za njegovo delo preko polnega delovnega časa, delo v dežurstvu in stalni 
pripravljenosti. Iz dopisa izhaja, da je tako soglasje ministra potrebno tudi v primeru, ko ima direktor 
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom in opravlja delo tako na delovnem mestu 
direktorja kot tudi na delovnem mestu v svojem osnovnem poklicu. S kasnejšim dopisom je ministrstvo 
podaljšalo rok za pridobitev soglasij in pojasnilo pravno podlago za pridobitev soglasja (4. odstavek 23. 
člena ZSPJS) in ne Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, kot izhaja iz dopisa. Strokovna služba 
je za direktorje in strokovne vodje ZD, ki opravljajo delo direktorja oz. strokovnega vodje v osnovnem 
poklicu, podalo vloge za izdajo soglasja, ki so bila tudi pridobljena za časovni obseg 20 % delovnega 
časa. V kolikor pa po izdaji soglasja nastopijo spremenjene okoliščine, je potrebno na mInistrstvo za 
zdravje posredovati obvestilo o spremembi, ki je lahko podlaga za izdajo novega soglasja.   
 
16. Področje specializacij zdravnikov ureja Zakon o zdravniški službi oz. spremembe in dopolnitve 
le-tega, po katerem Zdravniška zbornica Slovenije na podlagi odločbe o odobritvi specializacije 
zdravniku specializantu, ki opravlja določeno vrsto specializacije odredi samo enega delodajalca. V večini 
primerov Zdravniška zbornica določi delodajalca, pri katerem je zaposlen tudi glavni mentor, zdravnik 
specializant tako sklene pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem, ki ga določi Zdravniška zbornica, nato pa 
opravlja program specializacije v drugih zavodih in večji del programa specializacije dejansko ne 
opravlja pri matičnem delodajalcu. V posameznih ZD so zdravniki specializanti v letu 2018 imeli 
sklenjene pogodbe o zaposlitvi za naslednje vrste specializacij:  

 

ZD Celje:  pet specializacij iz družinske medicine; ena specializaciji iz urgentne medicine; ena 
specializacije iz radiologije; pet specializacij iz pediatrije; dve specializaciji iz otroške in mladostniške 
psihiatrije; ena specializacija iz otroškega in  preventivnega zobozdravstva, ena specializantka urgentne 
medicine, dva specializanta opravljata program specializacije s področja radiologije. V letu 2018 sta 
pričeli z opravljanjem specializacije dve specializantki in sicer ena specializantka s področja 
paradontologije in ena specializantka s področja stomatološke protetike. 

• Na podlagi strokovnih potreb ZD sta vključena v specializaciji, katerih plačnik je v celoti ZD en 
specializant za področje medicine dela, prometa in športa in dva specializanta za področje 
klinične psihologije. ZD ima zagotovljen vir financiranja za plačilo specializacij in je s strani 
Ministrstva za zdravje pridobil ustrezno soglasje; 

• ZD Radeče: v zaključnem delu specializacije iz družinske medicine je bil zdravnik specializant, 
ki pa ni uspešno opravil specialističnega izpita. Vodstvo ZD je bilo vseskozi usmerjeno k 
aktivnosti, da bo zdravnik po opravljenem specialističnem izpitu sklenil pogodbo o zaposlitvi v 
ZD, saj bi na ta način ZD vsaj delno omilil kadrovsko stisko pri izvajanju zdravstvene 
dejavnosti. ZD je zato moral podati odpoved pogodbe o zaposlitvi zdravniku specializantu; 

• ZD Sevnica: dve specializacije iz družinske medicine, ena specializacija iz ginekologije, ena 
specializacija iz otroške in mladostniške psihiatrije, dve specializacije iz pediatrije in ena 
specializacija iz psihiatrije;   

• ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec: sedem specializacij iz družinske medicine in ena specializacija iz 
zobnih bolezni in endodontije, ki je tudi program specializacije zaključila. 

 
Na podlagi sprememb in dopolnitev Zakona o zdravniški službi se sredstva za plače zdravnikov 
specializantov zagotavljajo iz sredstev ZZZS. Podatke za povračilo stroškov dela za specializante 
mesečno služba obračuna plač posreduje Zdravniški zbornici Sloveniji, ki izvršuje po posameznih 
zahtevkih delodajalcem povračila stroškov dela za zdravnike specializante.    
 
17. Strokovna služba je evidentirala vse spremembe, ki se nanašajo na kolektivno nezgodno 
zavarovanje delavcev in njihovih družinskih članov in zavarovalnih pogodb za  nezgodno zavarovanje z 
Zavarovalnico Triglav, d.d., Generali, d.d, Adriatic Slovenica, d.d. za javne uslužbence, ki so pri 

opravljanju svojih del posebej izpostavljeni in ogroženi (v patronažni službi, v reševalni službi, delavci, ki 
pretežno opravljajo terensko delo in zdravniki, ki opravljajo dežurno službo in terensko delo ter 
laboratorijski tehniki) in za katere plačuje premijo delodajalec v višini 2,45 EUR. V letu 2018 je 
kadrovska služba ponovno preverila in skupaj z vodstvi ZD uskladila sezname za javne uslužbence za 
katere na podlagi 61. a člena KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva plačuje premijo 
delodajalec. 
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18.  ZD Sevnica in Radeče so se v letu 2018 prijavili na javni razpis za podelitev javnega pooblastila in 
sofinanciranja izvajanja regisjkih shem kadrovskih štipendij 2016-2022, ki ga je izvedlo Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pridobljeno je bilo pooblastilo za izvajanje operacije 
»regijska štipendijska shema – posavska statistična regija« na podlagi katere sta ZD pridobila pravico do 
sofinanciranja kadrovskihštipendij trem študentom Medicinske fakultete. 
 
19.  Kadrovska služba je obdobno pripravljala obvezna statistična poročila za zunanje institucije in 
sicer: letna statistika o številčnem stanju zaposlenih, številčno stanje zaposlenih zdravstvenih in ostalih 
delavcev v zdravstvu, evidence o izvajalcih zdravstvene dejavnosti v posameznih zdravstvenih domovih 
in vodila evidence po posameznih zdravstvenih službah v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno 
zdravje in pripravljala druga statistična poročila na poziv Ministrstva za zdravje, Ministrstva za  javno 
upravo in Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije.  
 
20. Na podlagi Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne 
uslužbence in Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence so javni 
uslužbenci vključeni v Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence pri Modri zavarovalnici, 
d.d.. Strokovna služba mesečno opravlja vsa strokovno tehnična opravila, ki se nanašajo na 
vzpostavitev evidence članov Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada in posreduje podatke za 
razporeditev v ustrezen premijski razred glede na dopolnjena leta delovne dobe javnega uslužbenca na 
dan 1. 8. 2003. Kadrovska služba je mesečno ažurirala spremembe matičnih podatkov za zaposlene, ki 
so vključeni v Zaprti vzajemni sklad in jih posredovala v obdelavo Modri zavarovalnici, d.d. Ljubljana. 
Kadrovska služba je nudila tudi vso svetovalno, strokovno in administrativno pomoč za zaposlene, ki so 
se upokojili in posredovali Modri zavarovalnici d.d. zahtevek za izplačilo odkupne vrednosti v enkratnem 
znesku na podlagi 11. člena Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne 
uslužbence. V letu 2018 se se zneski premijskih razredov nekoliko povišali. 
 
21. Na področju obračuna in izplačil premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
se premija za dodatno pokojninsko zavarovanje na željo posameznika obračunava od njegove neto 

plače v ZD Radeče in ZD Sevnica.  
 
22. Zaradi nejasnosti v zvezi z izvajanjem posameznih določil ZSPJS, je strokovna služba 
oblikovala vprašanja za pridobitev ustreznih dodatnih mnenj in pojasnil s strani Ministrstva za 
notranje zadeve in javno upravo, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti in Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.  
Prav tako je posameznim odborom za razlago kolektivnih pogodb s področja zdravstva posredovala 
strokovna vprašanja v zvezi razlago posameznih določb kolektivnih pogodb.    
 
23. Na podlagi notranje revizije, ki se je izvajala v ZD Radeče, Sevnica, »dr. Jožeta Potrate« Žalec in 
Celje z namenom preveritve pravilnosti uvrščanja zdravnikov in zobozdravnikov na delovna mesta Višji 
zdravnik/zobozdravnik in pravilnosti določitve PPD. Notranja revizija je bila izvedena s strani Inštitut za 
javno finančno pravo. Kadrovska služba je sodelovala pri pripravi in posredovanju dokumentacije za 
zaposlene in sicer za razvrstitev v plačne razrede zdravnikov in zobozdravnikov na delovna mesta Višji 
zdravnik/zobozdravnik in pravilnosti določitve PPD. Na pobudo ZD Celje je bila še dodatno opravljena 

revizija glede priznavanja specialnih znanj, ki so jih javni uslužbenci pridobili na podlagi internega 
izobraževanja, ter preverjanje priznavanja napredovanj za delavce, ki so bili določeno obdobje zaposleni 
pri koncesionarjih ali v gospodarskih družbah, ki opravljajo stroritve institucionalnega varstva. Končno 
revizijsko poročilo je bilo izdelano v mesecu novembru 2018.  
  
24. Na podlagi razpisa v mesecu decembru 2016 je bilo na podlagi javnega povabila za izbor 
programov javnih del vključenih sedem udeležencev in sicer v ZD Sevnica dva udeleženca in v ZD 
Celje – pet udeležencev. Udeleženci so bili vključeni v naslednje programe:  Pomoč pri izvajanju 
programov za ohranjanje zdravja in drugih rehabilitacijskih programov in Družabništvo in spremljanje.  
 
25. V ZD se glede na sprejete spremembe in dopolnitve Pravilnika o pogojih, ki jih morajo 
izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine pojavljala 
vprašanja, glede kadrovske zasedenosti za vodenje laboratorija. 
Namreč medicinski laboratorij lahko vodi le specialist medicinske biokemije, ki ima sklenjeno delovno 
razmerje in niso možne druge oblike pogodbe (podjemna pogodba, pogodba o sodelovanju oz. pogodba 
o začasnem/občasnem delu upokojenca). Delovno razmerje je lahko sklenjeno v obsegu, ki omogoča 
strokovno vodenje in obvladovanje delovnih procesov v laboratoriju. Ustrezno kadrovsko zapolnitev so 
ZD reševalni s sklepanjem podjemnih pogodb oz. drugih pogodb civilnega prava s specialisti medicinske 
biokemije, ki so zaposleni v drugem večjem ZD ali z upokojenimi specialisti medicinske biokemije. 
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Smiselno bi bilo, tudi skupno sodelovanje ZD v celjski in posavski regiji, da bi pristopili k iskanju 
ustreznega kandidata za  specialistično usposabljanje s področja specializacije iz medicinske biokemije 
in s tem tudi  razdelitve finančne obremenitve posameznega ZD. S specialističnim usposabljanjem za 
področje specializacije s področja medicinske biokemije, bi ZD dolgoročno rešili problem kadrovske 
zasedenosti oz. vodenje laboratorijev po posameznih ZD. Splošno znano je, da na področju dejavnosti 
medicinske biokemije obstaja deficit ustreznih specialistov.   
O odobritvi specializacije odloča Zbornica laboratorijske medicine Slovenije. Specializacija je posebna 
oblika podiplomskega izpopolnjevanja in usposabljanja, ki je potrebna za opravljanje zahtevnejših del na 
področju medicinske biokemije. Specializacija traja 48 mesecev in se lahko odobri zdravstvenemu 
delavcu ali zdravstvenemu sodelavcu, ki ima zaključen univerzitetni študij farmacije, biokemije, kemije 
ali druge ustrezne smeri, opravljen strokovni izpit s področja zdravstvene dejavnosti in vsaj eno leto 
delovnih izkušenj v medicinskem laboratoriju. Specializacija ni financirana s strani ZZZS in je plačnik 
specializacije v celoti ZD. 
 
Glede potrebe zdravstvenih domov in drugih zdravstvenih zavodov v javni zdravstveni mreži, ki 
opravljajo laboratorijske storitve, bi bilo potrebno Ministrstvu za zdravje posredovati pobudo za 
vključitev specializacije iz medicinske biokemije v seznam specializacij, ki je refundirana in je plačnik 
specializacije v celoti ZZZS, tako kot za ostale vrste medicinskih specializacij. 
Na podlagi pogodbe o zaposlitvi za dopolnilno delo opravljajo dela in naloge medicinskega biokemika 
specialista oz. vodijo laboratorij v ZD Radeče (4 ure na teden), v ZD Sevnica (4 ure na teden), v ZD »dr. 
Jožeta Potrate« Žalec (8 ur na teden). 
 
26. Kadrovska služba je v letu 2018 sodelovala v postopkih in pri pripravi dokumentacije za 
posredovanje informacij javnega značaja na podlagi zahteve posameznika - fizične osebe in 
političnih strank.  
 
27. Kadrovska služba sodeluje in izvaja vse administrativne postopke, ki se nanašajo na evidentiranje 
kadrovskih podatkov za NIJZ oz. ažuriranje podatkov baze izvajalcev zdravstvene dejavnosti za 
posamezne zdravstvene domove in bazo podatkov zdravstvenih služb. 

 
28. Skozi vse leto je je potekala koordinacija aktivnosti za področje izvajanja varnosti in zdravja pri 
delu in požarne varnosti z zunanjimi izvajalci na podlagi sklenjenih pogodb. ZD Celje, »dr. Jožeta 
Potrate« Žalec, Slovenske Konjice in ZD Šentjur imajo sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem Kros, 
d.o.o., ZD Sevnica z družbo Vintim, d.o.o., ZD Radeče z družbo Sinet, d.o.o.. Glavnina aktivnosti je 
obsegala revizije ocene tveganja, priprava delovne dokumentacije ob uvedbi postopka za uveljavitev 
pravic iz invalidskega zavarovanja in ažuriranje evidenc ter sodelovanje ob inšpekcijskih pregledih. V ZD 
so izvoljeni tudi delavski zaupniki za področje varnosti in zdravja pri delu, ki po potrebi sodelujejo z 
zunanjimi pogodbenimi izvajalci. 
 
V nadaljevanju je podan povzetek najpomembnejših aktivnosti s področja varnosti in zdravja pri delu ter 
požarne varnosti v letu 2018 in sicer: 
 
ZD CELJE: Za zaposlene, kateri so se na novo zaposlili in za zaposlene, katerim je poteklo obdobno 
usposabljanje za varno delo v Zdravstvenem domu Celje, se je organiziralo in izvedlo usposabljanje s 

področja varnosti pri delu in varstva pred požarom. Na osnovi zahtev inšpektorja za delo se je popravil 
Program usposabljanja za področje varnosti in zdravja pri delu za zaposlene, izdelal se je akcijski načrt 
ukrepanja v primeru onesnaženja z nevarnimi kemičnimi snovmi v laboratoriju, določila se je osebna 
varovalna oprema za diplomirano medicinska sestra. Za objekt, v katerem so prostori Centra za krepitev 
zdravja, je bil izdelan Požarni red. Sodelovanje pri inšpekcijskem nadzoru s strani inšpektorja za varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. V Zdravstvenem domu Celje in ZP Štore, Vojnik, in Dobrna, so se 
opravili kontrolni pregledi varstva pred požarom. V delovnih prostorih Centra za krepitev zdravja in v 
delovnih prostorih  dispanzerja za psihohigieno otrok in mladine, so se opravile preiskave toplotnih 
razmer v zimskem obdobju in preiskave osvetlitvenih razmer. Opravil se je obdobni pregled in preizkus 
delovne opreme v pralnici in likalnici. Sodelovanje pri izpolnjevanju obrazcev v zadevi invalidskih 
postopkov za zaposlene v postopku ugotavljanja invalidnosti. Redno se je ažurirala in spremljala 
evidenca s področja varnosti pri delu in varnosti pred požarom, ki se je predvsem nanašala na 
usposabljanje zaposlenih na področju varnosti pri delu in varstva pred požarom. 
 
ZD » JOŽETA POTRATE« ŽALEC: V delovnih prostorih ZP Petrovče so se opravile preiskave 
osvetlitvenih razmer in toplotnih razmer v zimskem obdobju. v Zdravstvenem domu Žalec in Zdravstveni 
postaji Vransko so se opravili kontrolni pregledi varstva pred požarom. Za nove zaposlene se je 
organiziralo in izvedlo usposabljanje s preizkusom znanja s področja varnosti pri delu in varstva pred 
požarom. Redno se je ažurirala in spremljala evidenca s področja varnosti pri delu in varnosti pred 
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požarom, ki se je predvsem nanašala na usposabljanje zaposlenih na področju varnosti pri delu in 
varstva pred požarom. 
 
ZD RADEČE: V ZD je preko zunanjega pogodbenega izvajalca za področje varnosti in zdravja pri delu 
in požarne varnosti potekalo teoretično in praktično usposabljanje za vse zaposlene za področje varnosti 
in zdravja pri delu in varstva pred požarom za šest zaposlenih. Prav tako so bile vodene predpisane 
evidence s področja varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva z izdelavo trimesečnega poročila o 
pregledu; prav tako je pooblaščenih izvajalec vodil predpisane evidence s področja varnosti in zdravja 
pri delu in požarnega varstva.  
 
ZD SEVNICA:  V ZD je preko zunanjega pogodbenega izvajalca za področje varnosti in zdravja pri delu 
in požarne varnosti potekalo usposabljanje za vse zaposlene za področje varstva pri delu in izdelava 
navodil za varno delo za 19 zaposlenih; usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom za 25 
zaposlenih; usposabljanje zaposlenih za varno delo z nevarnimi kemikalijami in dobava navodil za varno 
delo za 17 zaposlenih; usposabljanje oseb odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje 
evakuacije za 4 udeležene; opravljeni so bili redni pregledi delovnih prostorov s poročilom o pregledu po 
Pravilniku o požarnem redu. Opravljen je bil funkcionalni preizkus varnostne razsvetljave. V mesecu 
juliju 2017 je bila izvedena praktična evakuacija. Opravljeni so bili pregledi delovne opreme, meritve 
mikroklime in osvetljenosti. Preverjena je bila uporaba osebne varovalne opreme in bila opravljena 
revizija Izjave o varnosti z oceno tveganja.   
 
ZD ŠENTJUR: Za zaposlene, kateri so se na novo zaposlili in katerim je poteklo obdobno usposabljanje 
v Zdravstvenem domu Šentjur, se je organiziralo in izvedlo usposabljanje s preizkusom znanja s 
področja varnosti pri delu in varstva pred požarom. Izdelale so se ocene tveganja za nova delovna 
mesta v Centru za krepitev zdravja: dietetik II, strokovni sodelavec, dipl. zdravstvenik, dipl. medicinska 
sestra in vodja centra za krepitev zdravja. V Zdravstvenem domu Šentjur in ZP Planina so se opravili 
kontrolni pregledi varstva pred požarom. Redno se je ažurirala in spremljala evidenca s področja 
varnosti pri delu in varnosti pred požarom, ki se je predvsem nanašala na usposabljanje zaposlenih na 
področju varnosti pri delu in varstva pred požarom. 

 
ZD SLOVENSKE KONJICE: V Zdravstvenem domu Slovenske Konjice so se opravili kontrolni pregledi 
varstva pred požarom. Opravil se je obdobni pregled in preizkus delovne opreme v pralnici in likalnici.  
Izdelale so se ocene tveganja za nova delovna mesta v Centru za krepitev zdravja: prehranski 
svetovalec II in strokovni sodelavec VII/1. Za nekatere zaposlene, katerim je poteklo usposabljanje in za 
novo zaposlene, se je organiziralo in izvedlo usposabljanje s preizkusom znanja s področja varnosti pri 
delu in varstva pred požarom. Redno se je ažurirala in spremljala evidenca s področja varnosti pri delu 
in varnosti pred požarom, ki se je predvsem nanašala na usposabljanje zaposlenih na področju varnosti 
pri delu in varstva pred požarom. 
 
29. Služba obračuna plač se je s 1.7.2018 iz organizacijskih in racionalizacijskih ukrepov priključila h 
kadrovskemu procesu. 
 
Na področju obračuna in izplačila plač in drugih stroškov dela v letu 2018 ni bilo bistvenih 
sprememb. Za leto 2018 se je na podlagi Zakona o minimalni plači (Ur. l. RS št. 13/10 s spremembami 

in dopolnitvami) zvišal znesek minimalne plače na 842,79 EUR bruto. Ukinila se je tudi lestvica za 
izplačilo regresa za letni dopust, ki je bila v preteklih letih določena v vrednosti glede na plačni razred 
javnega uslužbenca. V letu 2018 se je regres za letni dopust izplačal vsem javnim uslužbencem enako in 
sicer v višini zneska minimalne plače. Vendarle pa so vlada RS in reprezentativni sindikati javnega 
sektorja 7.12.2018 sklenili dogovor, na podlagi katerega je javnim uslužbencem, zaposlenim do 17. 
plačnega razreda, pripadal poračun med 1.050,00 EUR in že prejetim regresom za letni dopust za leto 
2018.   
 
Strokovna služba je posebej izpostavljala, da je potrebno pri odrejanju nadurnega dela in sklepov o 
povečanem obsegu dela, kadar ima JU pravico do izplačila po obeh podlagah natančno opredeliti 
vsebino del in nalog za posamezno vrsto izplačila, namreč JU je sicer upravičen do izplačila tako 
nadurnega dela kot delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela kadar opravlja različna 
opravila. Pri tem je potrebno opozoriti, da je takšno stališče zavzel tudi inšpektorat za javni sektor, ki je 
opravljal nadzore v zdravtvenih zavodih. 
 
Služba obračuna plač opravlja obračun in izplačilo plač ter drugih stroškov dela javnih 
uslužbencev, ki so zaposleni v ZD: Celje, Sevnica, dr. Jožeta Potrate Žalec, Radeče in Slovenske 
Konjice.  
Mesečni obračuni so se pripravili na podlagi podatkov o vstopih, izstopih in spremembah pridobljenih iz 
kadrovske službe ter na podlagi evidenc delovnega časa, ki se pridobijo iz posameznega ZD. Evidence 
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delovnega časa so vodene elektronsko v ZD: Celje, Radeče, Sevnica in Slovenske Konjice, ter tako 
omogočajo bolj dosledno evidentiranje, spremljanje in obračunavanje vrst plačil, ki so podlaga za 
obračun in izplačilo plač. Za zdravstvene domove se je mesečno ob obračunu plač opravil tudi obračun 
podjemnih pogodb in sejnin članom sveta posameznega ZD. 
Po obračunu plač se izplačilni listi za posameznega javnega uslužbenca v ZD: Celje in Radeče pošiljajo v 
šifrirani PDF obliki na elektronski naslov, za ZD: Sevnica, dr. Jožeta Potrate Žalec in Slovenske Konjice 
pa se pripravi tiskan izpis. Služba likvidacije računov opravi izplačilo predhodno pripravljenih virmanov z 
vsemi neto nakazili, ter davčnimi in drugimi odtegljaji.  
 
Število prikazanih obračunov je na letni ravni za vse oblike zaposlitve v zdravstvenih domovih. Dvig 
števila obračunov v letu 2018 je posledica novih zaposlitev, popravkov oz. dodatnih izplačil. 
 
Tabela 6: Število obračunov plač in drugih prejemkov za zaposlene v letu 2017 in 2018 
 

ZD Leto 2017 Leto 2018 

ZD RADEČE 389 390 

ZD SEVNICA 1.380 1.566 

ZD ŽALEC 1.374 1.551 

ZD CELJE 5.233 6.137 

ZD SLOV. KONJICE 1.018 1.248 

 
 
Po obračunu posameznih plač in drugih prejemkov se oddajo poročila oz. obrazci na: 
- portal e-Davkov - REK obrazci  
- portal Modri.net - poročilo o obračunanih premijah dodatnega pokojninskega zavarovanja   
- portal Ajpes – poročanje v sistem ISPAP (poročanje izplačanih plač v javnem sektorju) 

Prav tako so se pripravili izpisi odtegljajev javnih uslužbencev, ki so se poslali na naslovnika, ter izpisi za 
računovodstvo, kjer se izplačane plače poknjižijo kot strošek dela. 
 
Mesečno se pripravljajo tudi zahtevki za povračilo plač pripravnikov zdravstvene nege, fizioterapije, 
laboratorijske medicine, psihologije, zobozdravnike, zdravnike sekundarije in specializantov medicine 
dela, katere strošek povrne ZZZS. Povzetek obračunov se je mesečno poročal v predpisani tabeli na 
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije za izvajanje pripravništev, ki je strošek pripravništva povrnil 
vsako tromesečje. Na podlagi zahtevkov plač specializantov je Zdravniška zbornica Slovenije pripravila 
zbir stroškov na specializanta (plača, mentorstvo, kotizacije, strokovna izobraževanja), ki se je mesečno 
povrnil ZD s strani ZZZS. Število vseh zahtevkov je prikazano v spodnji tabeli. 
 
 
Tabela 7: Število refundacijskih zahtevkov pripravnikov in specializantov v letu 2017 in 
2018 
 

ZD Leto 2017 Leto 2018 

ZD RADEČE 16 11 

ZD SEVNICA 212 210 

ZD ŽALEC 246 231 

ZD CELJE 332 450 

ZD SLOV. KONJICE 82 109 

 
 
Za daljše bolniške odsotnosti javnih uslužbencev prejmejo ZD nadomestilo plače, refundirano s strani 
ZZZS, kadar je javni uslužbenec odsoten več kot 30 delovni dni in takrat, ko je zadržan zaradi nege in 
spremstva družinskih članov, ter kadar daruje kri. Zahtevki za refundacijo nadomestil so se pošiljali 
redno mesečno na območno enoto ZZZS in tudi bili v celoti refundirani. 
 
Tabela 8: Število refundacijskih zahtevkov do ZZZS v letu 2017 in 2018 
 

ZD Leto 2017 Leto 2018 

ZD RADEČE 47 24 

ZD SEVNICA 172 134 

ZD ŽALEC 123 131 

ZD CELJE 497 698 

ZD SLOV. KONJICE 61 101 



62 

 

 
4.3.3. Splošni podproces  

 
4.3.3.1  Javna naročila  
 
1. Nabavne aktivnosti v letu 2018 

 
Nabavne aktivnosti so potekale v skladu s predpisi, ki veljajo za področje javnega naročanja ter ostalimi 
internimi in eksternimi akti in navodili. 
Naloga službe za javna naročila je racionalizacija in ekonomičnost poslovanja, definicija nabavnih poti in 
pristojnosti, vzpostavitev kontrolnih mehanizmov, analiza upravičenosti zahtevkov glede na poslovno in 
programsko politiko, usklajenost s finančno politiko in investicijskimi vlaganji ter izkoriščanje tržnih 
možnosti. Za dosego čim boljših rezultatov je potrebna temeljita raziskava trga, skrbno načrtovanje 
materialnih potreb, poglobljena priprava planov, izvedba postopkov javnega naročanja, zelenega 
javnega naročanja, evidenčnih postopkov, sprotno naročanje, koncept partnerstva med poslovnim 
subjektom in dobaviteljem, celovito obvladovanje kakovosti, racionalizacija stroškov in zmanjševanje 
zalog. 
V službi za javna naročila osrednja naloga ni zgolj nabava materiala, temveč celota zgoraj omenjenih 
nabavnih aktivnosti, pri čemer je potrebna široka informiranost, strateško planiranje, poznavanje 
formalnih zahtev in pogajalskih veščin, sodelovanje s stroko, ki pripravlja tehnične zahteve za 
posamezna področja in v skladu s tem organizirati delo. 
Javna naročila zajemajo: blago, storitve in gradnje. Pripravljeno razpisno dokumentacijo objavimo na 
Portalu javnih naročil (domačem oz. evropskem), da se lahko prijavi čim več zainteresiranih ponudnikov, 
med katerimi naročnik, izbere najugodnejšo ponudbo. 
 
Tabela 9: Izvedena javna naročila vseh ZD v letu 2018 
 

VRSTA POSTOPKA BLAGO STORITEV GRADNJE SKUPAJ 

EVIDENČNI POSTOPEK (izdane naročilnice) 1.089 535 4 1.628 

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI 12 2 4 18 

ODPRTI POSTOPEK 11 5 0 16 

SKUPNA JAVNA NAROČILA 3 0 0 3 

 
 
2. Zakonodaja - spremembe področne zakonodaje 
 
Uvedba elektronskega javnega naročanja 
 
S 1. aprilom 2018 se je začela uporabljati določba 37. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), ki za 
naročnike določa obvezno elektronsko prejemanje ponudb in ostale komunikacije s ponudniki. 
 
Ministrstvo za javno upravo je vzpostavilo Portal e-JN za naročnike, ki je brezplačen, vendar le ob 
naslednjih pogojih: 

- Nosilec in upravitelj v informacijskem sistemu e-JN je oseba, ki jo za to vlogo pooblasti 
naročnik in ima najvišji nivo pri naročniku.  

- Naročniki identificirajo osebo, ki bo nosilec in upravitelj pravic v informacijskem sistemu e-JN in 
pošljejo izpolnjen zahtevek na MJU, da se izvede aktivacija naročnika in dodelijo pravice tej 
osebi. Od takrat dalje bo tudi nemudoma mogoča uporaba informacijskega sistema e-JN pri 
naročniku in nadaljnje registracije ostalih uporabnikov. 

- Pogoj za uporabo sistema je, da ga uporablja in se v sistem prijavlja le oseba/uporabnik, ki je 
zaposlen pri naročniku. Ostali uporabniki se z oddajo vloge strinjajo s splošnimi pogoji uporabe 
sistema e-JN in pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljajo, da so pooblaščeni za delo 
pri naročniku. 

 
Novela ZJN-3A 

 
V Uradnem listu RS je bila 28. februarja 2018 objavljena Novela ZJN-3A Zakona o javnem naročanju, ki 
se je pričela uporabljati s 1. novembrom 2018. Novela ZJN-3A prinaša spremembe tako v fazi priprave 
razpisne dokumentacije, saj se spreminja razlog za izključitev iz b) alineje četrtega odstavka 75. člena 
ZJN-3 kot tudi v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb, saj prinaša sprememba zakonodaje novosti 
pri oblikovanju meril za izbor.  
Novela ZJN-3A prinaša tudi posebno določbo za javna naročila za izvajanje podpornih aktivnosti 
naročnika, ki od naročnikov pri izvajanju pogodbe za javna naročila storitev, ki so izrecno opredeljena, 
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zahteva preverjanje v fazi izvajanja pogodbe. Glede na to, da se novela ZJN-3A uporablja tudi za 
pogodbe, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo spremembe zakona, novela ZJN-3A terja njeno 
poznavanje tako od naročnikov kot tudi od ponudnikov, ki imajo že sklenjene pogodbe z naročniki za 
izvajanje podpornih aktivnosti. 
 
3. Spremljanje kazalnikov kakovosti 

 
V SZOZD smo dne 29.11.2018 izvedli kontrolno presojo za obnovitev certifikata standarda kakovosti ISO 
9001:2015. V službi za javna naročila smo na podlagi uvedenega standarda sledili kazalnikom kakovosti, 
in sicer:  
 
✓ zadovoljstvo odjemalcev s storitvami na področju javnega naročanja, ki je že predmet standarda in  
✓ spremljanje vloženih zahtevkov za revizijo v postopkih javnih naročil, ki je v postopku sprejema 

kazalnika kakovosti. 
 
Pri spremljanju kazalnika kakovosti za leto 2017 o zadovoljstvu odjemalcev s storitvami na področju 
javnega naročanja je vodstvo SZOZD pripravilo anketni vprašalnik ustanoviteljev ter pridruženih članov 
za katere se v službi za javna naročila le-ta izvajajo.  
Vodstvo SZOZD si je za cilj uspešnosti delovanja službe za javna naročila postavilo 4 točke od možnih 5. 
Po izvedenem anketiranju je služba za javna naročila prejela 4,5 točke in s tem uspešno realiziral 
zastavljen cilj. Spremljanje kazalnika kakovosti za leto 2018 pa bo vodstvo sprejelo na vodstvenem 
pregledu v letu 2019. 
 
Pri spremljanju vloženih revizij v postopkih javnih naročil s strani ponudnikov v opazovanem obdobju 
2018 ugotavljamo, da ni bilo vloženega nobenega revizijskega zahtevka.  
 
3.1 Ocenjevanje in analiza dobaviteljev/izvajalcev v SZOZD 

 
V službi za javna naročila smo na podlagi uvedenega standarda kakovosti ISO 9001:2015 izvedli 

ocenjevanje dobaviteljev/izvajalcev. Referent za javna naročila je v sodelovanju z direktorico izbral 
najpomembnejše dobavitelje in izvajalce, ter jih 1-krat mesečno ocenil na ocenjevalnem listu. 
 
4.3.3.2 Potek in izvedba postopkov po posameznem ZD 
 
Določitev potreb 

 
Potrebe po nabavah blaga, storitev in gradenj so bile predvidene s strani direktorja ZD in vodstva 
odjemalca (direktor, strokovni vodja, pomočnik direktorja za zdravstveno nego) v finančnem načrtu. Vodje 
posameznih služb ali direktor so za standardne utečene (sukcesivne) nabave in storitve ter enkratne 
dobave na osnovi naročila ali stanja zalog posredovali v SZOZD potrebe po telefonu ali elektronski pošti. 
 
Izvedba povpraševanja, javnega naročila in sprejem ponudbe 

Skladno z vrednostnimi pragovi so se za posamezna naročila izvedli naslednji postopki: 

✓ Oddaja naročila z naročilnico (do 10.000,00 EUR brez DDV), za blago, storitve ali gradnje; 
✓ zbiranja ponudb - evidenčni postopek (od 10.000,00 EUR  do 20.000,00 EUR) za blago in storitve 

ter (od 10.000,00 EUR do 40.000,00 EUR) za gradnje pod vrednostnim pragom; 
✓ javno naročilo za blago, storitve ali gradnje se izvede nad navedenimi vrednostnimi pragovi 

evidenčnega postopka. 
Oddajo naročila z naročilnico je izvedla pomočnica direktorja za zdravstveno nego ali od nje pooblaščena 
oseba, ki je glede na poznavanje trga ocenila, kateremu ponudniku bo posredovana naročilnica. 
Evidenčni postopek je prav tako izvedla pomočnica direktorja za zdravstveno nego ali od nje pooblaščena 
oseba, ki je na podlagi ocene direktorja znanim in tudi novim dobaviteljem, izvajalcem posredovala spisek 
iskanih nabavnih proizvodov ter povpraševanje po kakovosti, ceni, plačilnih pogojih, ugodnostih, garanciji, 
itd..., skladno z Navodili za oddajo naročil, pri katerih se ne uporabljajo določila ZJN. 
Javna naročila je izvedel referent za javna naročila skladno z določili ZJN, ki ureja postopek javnega 
naročanja. 
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Ocenjevanje ponudnikov 
 
Po sprejemu ponudbe za izvedeni postopek je pomočnica direktorja za zdravstveno nego ali od nje 
pooblaščena oseba pregledala ponudbe in pristopila k ocenjevanju ponudb. 
Najbolj pogosti kriteriji za ocenjevanje ponudnikov po izvedenem evidenčnem postopku so bili: 
✓ cena, 
✓ izpolnjevanje tehničnih pogojev, 
✓ roki dobave, 
✓ plačilni pogoji, 
✓ možnost dobave, 
✓ pretekle izkušnje z dobaviteljem (reklamacije). 

Kriteriji za ocenjevanje ponudnikov po izvedenem javnem naročilu so bili odvisni od postavljenih kriterijev 
v razpisni dokumentaciji, ki jo je pripravil Referent za javna naročila SZOZD v sodelovanju z direktorjem 
ZD in vodstvom odjemalca (direktor, strokovni vodja, vodje služb, pomočnica direktorja za področje 
zdravstvene nege). 
 
Ustreznost-sposobnost  ponudnika  
 
Evidenčni postopek:  
• direktor posameznega ZD je izbral med ocenjenimi dobavitelji najustreznejšega, ki jih je predhodno 

ocenila odgovorna oseba odjemalca in pri tem upoštevala rezultate o ocenjevanju in analizo cen. 
Dobavitelja se je izbralo glede na rezultate ocenjevanja. 

Javno naročilo:  
• Referent za javna naročila  je preveril sposobnost in usposobljenost ponudnika skladno z razpisnimi 

pogoji in ZJN. Vse ponudnike, ki so imeli priznano sposobnost se je ocenilo skladno s postavljenimi 
merili. Direktor ZD je izbral tistega ponudnika, ki je bil ocenjen najvišje. 

 
 
4.3.3.3 Izvedena skupna javna naročila preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije  

 
 Dobava električne energije 
 
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je izvedlo javno naročilo za energente št. 68/2016 (objavljeno 
na portalu e-naročanje pod oznako JN880/2016 dne 9.2.2016 in oddano na portalu pod oznako 
JN003059/2016- C01 dne 24. 6. 2016). 
V sklopu 1 za dobavo električne energije, delno pridobljene iz obnovljivih virov energije (OVE) in/ali 
soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom (SPTE), je bilo izvedeno elektronsko 
povpraševanje med sklenitelji okvirnih sporazumov in prejete so bile ponudbe od štirih izmed šestih 
ponudnikov, s katerimi so bili sklenjeni okvirni sporazum v tem sklopu. 
Kot najugodnejši je bil izbran dobavitelj GEN-1, d.o.o., ki je ponudil fiksno neto ceno: 0,07558 EUR za 
kWh Energije VT, 
0,05042 EUR za kWh Energije MT, 0,06449 EUR za kWh Energije ET. 
Končno ceno sestavljajo še zakonsko predpisane dajatve in davki ter omrežnina, ki se zaračunavajo 
posebej. Upoštevana so bila tudi določila Uredbe o zelenem javnem naročanju, dobavitelj pa bo dobavil 
električno energijo, ki bo v 45% proizvedena iz OVE in/ali SPTE. Pogodba stopi v veljavo z dnem 
podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, dobava pa se bo vršila za obdobje od 1. 1. 2019 do 
31. 12. 2019. 

4.3.3.4 Izvedeni postopki javnega naročanja po posameznem ZD 

V nadaljevanju so prikazani statistični podatki o izvedenih postopkih javnega naročanja glede na vrsto 
postopka po posameznem ZD. 
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1. ZDRAVSTVENI DOM CELJE 
 

A) ODPRTI POSTOPEK  
 

Zap.št. Predmet javnega naročila Vrsta Št. objave na 
Portalu 

Datum 
objave 

Vrednost 
brez DDV 

1. Nakup biokemijskega-
imunokemijskega modularnega 
analiznega sistema 

Blago JN004591/2018  05.07.2018 199.385,51 
EUR 

2. Servisiranje službenih vozil Storitev JN000529/2018 30.01.2018 327.020,73 
EUR 

3. Ponovno odpiranje konkurence 
med sklenitelji okvirnih 
sporazumov za dobavo 
sanitetnega, laboratorijskega in 
zobozdravstvenega materiala 

Blago JN625/2016 28.01.2016 472.191,68E
UR 

4. Zavarovalne storitve – obnova 
letne premije 

Storitev JN007249/2016 15.11.2016 44.059,00 
EUR 

5. Ponovno odpiranje konkurence 
med sklenitelji okvirnih 
sporazumov za dobavo 
zemeljskega plina 

Blago JN005671/2016 20.09.2016 53.818,08 
EUR 

6. Ponovno odpiranje konkurence 
za dobavo energijsko učinkovite 
računalniške opreme 

Blago JN007253/2017 01.08.2017 15.669,07 
EUR 

Skupna vrednost dobav po odprtem postopku: 1.112.144,07 EUR 

 
B) JAVNA NAROČILA MALE VREDNOSTI 
 

Zap.št. Predmet javnega naročila Vrsta Št. objave na 
Portalu 

Datum 
objave 

Vrednost 
brez DDV 

1. Prenova ordinacij v 
Zdravstvenem domu Celje  
 

Gradnje JN006327/2018 13.09.2018 133.161,80 
EUR 

2. Dobava osebnih vozil – projekt 
DO 
 

Blago JN006882/2018 04.10.2018 35.721,27 
EUR 

3. Dobavo osebnih vozil 2x Blago JN003221/2018 21.05.2018 18.590,16 
EUR 

4. Dobava reševalnega vozila TIP 
A 

Blago JN008718/2018 21.18.2018 103.083,55 
EUR 

5. Dobava dveh vgradnih 
strežnikov 

 

Blago JN001479/2018 12.03.2018 40.128,20 
EUR 

6. Preureditev dela prostorov v ZD 
Celje – Trakt C, 2 nadstropje – 
projekt DO 

Gradnje JN006389/2018 14.09.2018 27.183,56 
EUR 
 
 

7. Izvedba storitev izdelave poročil 
in vrednotenje projekta – 
Vzpostavitev sistemskega 
izvajanja dolgotrajne oskrbe v 
celjski regiji 2018 – 2020 – 
projekt DO 

Storitev JN006142/2018 06.09.2018 62.660,00 
EUR 

Skupna vrednost dobav po postopku NMV: 420.528,54 EUR 

 
C) JAVNA NAROČILA PO EVIDENČNEM POSTOPKU > OD 10.000,00 EUR 

Skupna vrednost dobav po evidenčnem postopku z izdajo naročilnic višjih od 10.000,00 EUR v letu 2018 
znaša: 205.284,44 EUR. 
 
 D) JAVNA NAROČILA PO EVIDENČNEM POSTOPKU < OD 10.000,00 EUR 
 Skupna vrednost dobav po evidenčnem postopku z izdajo naročilnic nižjih od 10.000,00 EUR v letu    
 2018 znaša: 60.145,46 EUR. 
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E) JAVNA NAROČILA PO POSTOPKU S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE 
Javno naročilo za dobavo zdravil št.: 2-PKS/SS-JN/2017-07-Ce z dne 27.01.2017 v vrednosti 106.293,94 
EUR. 
javno naročilo za vzdrževanje računalniškega brezžičnega sistema centralnega nadzora fizikalnih količin 
SIRIUS št.: 2PKS/SS-JN/2018-16 z dne 04.06.2018 v vrednosti 14.007,55 EUR. 
 
 

 
 
 

 
Graf 9: ZD CELJE - prikaz javnega naročanja glede na vrsto postopka 
 
2. ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH 
 
A) ODPRTI POSTOPEK  

 

Zap.št. Predmet javnega naročila Vrsta Št. objave na 
Portalu 

Datum 
objave 

Vrednost 
brez DDV 

1. Odpiranje konkurence med 
sklenitelji okvirnih sporazumov 
za dobavo sanitetnega, 
laboratorijskega in 
zobozdravstvenega materiala 

Blago JN625/2016 28.01.2016 287.793,28 
EUR 

2. Zavarovalne storitve – obnova 
letne premije 

Storitve JN007249/2016 15.11.2016 20.126,05 
EUR 

Skupna vrednost dobav po odprtem postopku:  307.919,33 EUR 

 
B) JAVNA NAROČILA MALE VREDNOSTI 

 

Zap.št. Predmet javnega naročila Vrsta Št. objave na 
Portalu 

Datum 
objave 

Vrednost 
brez DDV 

1. Prenova in reorganizacija 
prostorov v prvem nadstropju 
Zdravstvenega doma Šmarje pri 
Jelšah 

Gradnje JN002517/2018 13.04.2018 50.450,32 
EUR 

2. Prenova in reorganizacija 
prostorov v Zdravstveni postaji 
Rogaška Slatina 

Gradnje JN005718/2018 20.08.2018 206.885,34 
EUR 

3. Dobava osebnega vozila za 
potrebe urgentnega zdravnika 

Blago JN006074/2018 04.09.2018 24.890,00 
EUR 

4. Ponovno odpiranje konkurence 
za dobavo zobotehničnega 

materiala – žlahtne zlitine 

Blago NMV2094/2016 30.03.2016 13.680,78 
EUR 

Skupna vrednost dobav po postopku NMV: 295.906,44 EUR 

 
C) JAVNA NAROČILA PO EVIDENČNEM POSTOPKU > OD 10.000,00 EUR 
Skupna vrednost dobav po evidenčnem postopku z izdajo naročilnic višjih od 10.000,00 EUR v letu 2018 
znaša: 52.089,59 EUR. 
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 D) JAVNA NAROČILA PO EVIDENČNEM POSTOPKU < OD 10.000,00 EUR 
 Skupna vrednost dobav po evidenčnem postopku z izdajo naročilnic nižjih od 10.000,00 EUR v letu    
 2018 znaša: 335.481,06 EUR. 
 
E) JAVNA NAROČILA PO POSTOPKU S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE 
Javno naročilo za dobavo zdravil št.: 2-PKS/SS-JN/2017-07-Ce z dne 27.01.2017 v vrednosti 35.107,01 
EUR. 
 

 
 

       
Graf 10: ZD ŠMARJE PRI JELŠAH - prikaz javnega naročanja glede na vrsto postopka 
 
3. ZDRAVSTVENI DOM »DR. JOŽETA POTRATE« ŽALEC  

A) ODPRTI POSTOPEK  
 

Zap.št. Predmet javnega naročila Vrsta Št. objave na 
Portalu 

Datum 
objave 

Vrednost 
brez DDV 

1. Odpiranje konkurence med 
sklenitelji okvirnih sporazumov 
za dobavo sanitetnega, 
laboratorijskega in 
zobozdravstvenega materiala 

Blago JN625/2016 28.01.2016 106.681,20 
EUR 

2. Opravljanje storitev čiščenja 
prostorov z okoljsko manj 
obremenjujočimi čistili in 
dobavo potrošnega materiala 

Storitev JN006089/2018 04.09.2018 110.369,99 
EUR 

Skupna vrednost dobav po odprtem postopku:  217.051,19 EUR 

 
 
B) JAVNA NAROČILA MALE VREDNOSTI: Ni bilo izvedenega postopka. 
 
C) JAVNA NAROČILA PO EVIDENČNEM POSTOPKU > OD 10.000,00 EUR 
Skupna vrednost dobav po evidenčnem postopku z izdajo naročilnic višjih od 10.000,00 EUR v letu 2018 
znaša: 88.739,01 EUR. 
 
 D) JAVNA NAROČILA PO EVIDENČNEM POSTOPKU < OD 10.000,00 EUR 
 Skupna vrednost dobav po evidenčnem postopku z izdajo naročilnic nižjih od 10.000,00 EUR v letu    
 2018 znaša: 168.906,74 EUR. 
 
E) JAVNA NAROČILA PO POSTOPKU S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE 

 Javno naročilo za dobavo zdravil št.: 2-PKS/SS-JN/2017-07-Ce z dne 27.01.2017 v vrednosti  35.107,01 
EUR. 
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   Graf 11: ZD »DR. JOŽETA POTRATE« ŽALEC - prikaz javnega naročanja glede na vrsto 
postopka 
 
4. ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE 
 
 
A) ODPRTI POSTOPEK  

 

Zap.št. Predmet javnega naročila Vrsta Št. objave na 
Portalu 

Datum 
objave 

Vrednost 
brez DDV 

1. Ponovno odpiranje konkurence 
za dobavo sanitetnega, 
laboratorijskega in 
zobozdravstvenega materiala 

Blago JN009234/2017 27.10.2017 69.339,79 
EUR 

Skupna vrednost dobav po odprtem postopku:  69.339,79 EUR 

 
B) JAVNA NAROČILA MALE VREDNOSTI 
 

Zap.št. Predmet javnega naročila Vrsta Št. objave na 
Portalu 

Datum 
objave 

Vrednost 
brez DDV 

1. Dobava osebnega vozila Blago JN001976/2018 28.03.2018 26.228,69 
EUR 

Skupna vrednost dobav po postopku NMV: 26.228,69 EUR 

 
 

C) JAVNA NAROČILA PO EVIDENČNEM POSTOPKU > OD 10.000,00 EUR 
Skupna vrednost dobav po evidenčnem postopku z izdajo naročilnic višjih od 10.000,00 EUR v letu 2018 
znaša: 71.824,29 EUR. 
 
 D) JAVNA NAROČILA PO EVIDENČNEM POSTOPKU < OD 10.000,00 EUR 
 Skupna vrednost dobav po evidenčnem postopku z izdajo naročilnic nižjih od 10.000,00 EUR v letu    
 2018 znaša: 185.052,01 EUR. 
 
E) JAVNA NAROČILA PO POSTOPKU S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE 
Javno naročilo za dobavo zdravil št.: 2-PKS/SS-JN/2017-07-Ce z dne 27.01.2017 v vrednosti 34.295,72 
EUR. 
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Graf 12: ZD SLOVENSKE KONJICE- prikaz javnega naročanja glede na vrsto postopka 
 
 
5. ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR  
 
A) ODPRTI POSTOPEK  

 

Zap.št. Predmet javnega naročila Vrsta Št. objave na 
Portalu 

Datum 
objave 

Vrednost 
brez DDV 

1. Ponovno odpiranje konkurence 
za dobavo sanitetnega, 
laboratorijskega in 
zobozdravstvenega materiala 

Blago JN009234/2017 27.10.2017 185.638,00 
EUR 

2. Dobava biokemičnega 
analizatorja s potrošnim 
materialom za obdobje 5 let 

Blago JN003050/2018 14.05.2018 240.322,25  
EUR 

3. Zavarovalne storitve – obnova 
letne premije 

Storitve JN007249/2016 15.11.2016 6.487,00 
EUR 

Skupna vrednost dobav po odprtem postopku:  432.447,00 EUR 

 
B) JAVNA NAROČILA MALE VREDNOSTI 
 

Zap.št. Predmet javnega naročila Vrsta Št. objave na 
Portalu 

Datum 
objave 

Vrednost 
brez DDV 

1. Dobava dveh osebnih vozil Blago JN007369/2018 05.11.2018 42.368,85 
EUR 

2. Dobava in montaža 
zobozdravstvenega stola 

Blago JN007645/2018 05.11.2018 28.990,00 
EUR 

Skupna vrednost dobav po postopku NMV: 71.358,85 EUR 

 
C) JAVNA NAROČILA PO EVIDENČNEM POSTOPKU > OD 10.000,00 EUR 
Skupna vrednost dobav po evidenčnem postopku z izdajo naročilnic višjih od 10.000,00 EUR v letu 2018 
znaša: 46.927,01 EUR. 
 
 D) JAVNA NAROČILA PO EVIDENČNEM POSTOPKU < OD 10.000,00 EUR 
 Skupna vrednost dobav po evidenčnem postopku z izdajo naročilnic nižjih od 10.000,00 EUR v letu    
 2018 znaša: 261.719,20 EUR. 
 
E) JAVNA NAROČILA PO POSTOPKU S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE 
Javno naročilo za dobavo zdravil št.: 2-PKS/SS-JN/2017-07-Ce z dne 27.01.2017 v vrednosti 37.952,92 
EUR. 
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Graf 13: ZD ŠENTJUR - prikaz javnega naročanja glede na vrsto postopka 
 
 
6. ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA 
 
A) ODPRTI POSTOPEK  

 

Zap.št. Predmet javnega naročila Vrsta Št. objave na 
Portalu 

Datum 
objave 

Vrednost 
brez DDV 

1. Ponovno odpiranje konkurence 
za dobavo sanitetnega, 

laboratorijskega in 
zobozdravstvenega materiala 

Blago JN009234/2017 27.10.2017 59.144,61 
EUR 

Skupna vrednost dobav po odprtem postopku:  59.144,61 EUR 

 
B) JAVNA NAROČILA MALE VREDNOSTI 
 

Zap.št. Predmet javnega naročila Vrsta Št. objave na 
Portalu 

Datum 
objave 

Vrednost 
brez DDV 

1. Dobava osebnega vozila Blago JN002789/2018 26.04.2018 26.100,00 
EUR 

2. Dobava naprave za 3D 
rentgensko slikanje (CBCT) 

Blago JN002788/2018 26.04.2018 41.500,00 
EUR 

3. Dobava ultrazvočnega aparata Blago JN007902/2018 15.11.2018 63.551,60 
EUR 

4. Zavarovalne storitve – obnova 
letne premije 

Storitev JN009415/2017 09.11.2017 32.386,82 
EUR 

Skupna vrednost dobav po postopku NMV: 163.538,42 EUR 

 
C) JAVNA NAROČILA PO EVIDENČNEM POSTOPKU > OD 10.000,00 EUR 
Skupna vrednost dobav po evidenčnem postopku z izdajo naročilnic višjih od 10.000,00 EUR v letu 2018 
znaša: 65.515,00 EUR. 
 
 D) JAVNA NAROČILA PO EVIDENČNEM POSTOPKU < OD 10.000,00 EUR 
 Skupna vrednost dobav po evidenčnem postopku z izdajo naročilnic nižjih od 10.000,00 EUR v letu    
 2018 znaša: 75.321,82 EUR. 
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Graf 14: ZD SEVNICA  - prikaz javnega naročanja glede na vrsto postopka 
 
 
7. ZDRAVSTVENI DOM RADEČE 
 
A) ODPRTI POSTOPEK  

 

Zap.št. Predmet javnega naročila Vrsta Št. objave na 
Portalu 

Datum 
objave 

Vrednost 
brez DDV 

1. Ponovno odpiranje konkurence 

za dobavo sanitetnega, 
laboratorijskega in 
zobozdravstvenega materiala 

Blago JN009234/2017 27.10.2017 90.096,07 

EUR 

Skupna vrednost dobav po odprtem postopku:  90.096,07 EUR 

 
B) JAVNA NAROČILA MALE VREDNOSTI: Ni bilo izvedenega postopka. 
 
C) JAVNA NAROČILA PO EVIDENČNEM POSTOPKU > OD 10.000,00 EUR 
Skupna vrednost dobav po evidenčnem postopku z izdajo naročilnic višjih od 10.000,00 EUR v letu 2018 
znaša: 30.088,00 EUR. 
 
 D) JAVNA NAROČILA PO EVIDENČNEM POSTOPKU < OD 10.000,00 EUR 
 Skupna vrednost dobav po evidenčnem postopku z izdajo naročilnic nižjih od 10.000,00 EUR v letu    
 2018 znaša: 40.065,59 EUR. 

 
E) JAVNA NAROČILA PO POSTOPKU S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE 
Javno naročilo za dobavo zdravil št.: 2-PKS/SS-JN/2017-07-Ce z dne 27.01.2017 v vrednosti 52.586,86 
EUR. 
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Graf 15: ZD RADEČE  - prikaz javnega naročanja glede na vrsto postopka 
 
 
8. SKUPNOST ZAVODOV OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI CELJSKE REGIJE 
 
A) ODPRTI POSTOPEK: Ni bilo izvedenega postopka. 
 
B) JAVNA NAROČILA MALE VREDNOSTI: Ni bilo izvedenega postopka. 
 
C) JAVNA NAROČILA PO EVIDENČNEM POSTOPKU > OD 10.000,00 EUR 
Skupna vrednost dobav po evidenčnem postopku z izdajo naročilnic višjih od 10.000,00 EUR ni bilo. 
 
 D) JAVNA NAROČILA PO EVIDENČNEM POSTOPKU < OD 10.000,00 EUR 
 Skupna vrednost dobav po evidenčnem postopku z izdajo naročilnic nižjih od 10.000,00 EUR v letu    
 2018 znaša: 60.377,76 EUR. 
 
Skupno število naročil: 
 

Blago  Storitve Gradnje 
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Graf 16: SZOZD  - prikaz javnega naročanja glede na vrsto dobave 
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Poročilo o izvedenih postopkih javnega naročanja za zunanje odjemalce storitev javnega 
naročanja 

1. TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 

A)     ODPRTI POSTOPEK  
 

Ponovno odpiranje konkurence med sklenitelji okvirnih sporazumov za dobavo konvencionalnih in 
ekoloških živil po odprtem postopku, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil št.: JN006675/2016-B01 
z dne24.10.2016 in v Uradnem glasilu EU št.: 2016/S 206-372724 v vrednosti 738.073,02 EUR. 

 
B) JAVNA NAROČILA MALE VREDNOSTI 
Javno naročilo male vrednosti gradenj: »ureditev zunanjih površin varovanega oddelka v pritličju 
novega paviljona (objekt D)«, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil z dne 26.01.2018, pod številko 
objave JN000451/2018-W01 v vrednosti 40.607,73 EUR. 

2. LEKARNA SEVNICA 

B) JAVNA NAROČILA MALE VREDNOSTI 
Javno naročilo male vrednosti gradenj: »Prenova Lekarne Krmelj – izvedba del po sistemu ključ v roke – 
okolju prijazno naročilo«, obj. na Portalu javnih št.: JN006682/2018-W01 z dne 27.09.2018 v vrednosti 
140.000,00 EUR. 
 
E) JAVNA NAROČILA PO POSTOPKU S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE 
Javno naročilo za vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja s prinosom zdravil št.: 
2-0001/2018 z dne 22.02.2018 v vrednosti 44.100,00 EUR. 
 

4.3.3.2 Upravljanje in arhiviranje dokumentarnega gradiva 

V letu 2018 je strokovna služba SZOZD pristopila k dokončni ureditvi dokumentarnega  gradiva, ki se 
nahaja v kletnih prostorih poslovne stavbe in v dodatnem prostoru v tretjem nadstropju. Vso gradivo je 
sistematično odloženo na kovinskih policah in označeno, prav tako so prostori ustrezno opremljeni z 
hidrometri in gasilnimi aparati ter z evidenco - knjigo vstopov in izposoje gradiva. 
 
Zgodovinski arhiv Celje (ZAC) obdobno izvaja pregled stanja dokumentarnega in arhivskega gradiva v 
SZOZD. Dne 9. 11. 2017 je opravil pregled arhiva SZOZD in izdal zapisnik št.05-130/1-2018 z dne 23. 
11. 2017 in med zaključnimi ugotovitvami – predlogi ter navodili zlasti izpostavil naslednje: popis 
dokumentarnega gradiva in posredovanje le-tega ZAC; izločitev in uničenje izvirnega dokumentarnega 
gradiva, ki so mu pretekli roki hrambe mora biti opravljena v skladu s pisnimi strokovnimi navodili 
pristojnega arhiva, kar opravi posebna komisija; pred uničenjem oz. oddajo izločenega dokumentarnega 
gradiva v industrijsko predelavo je potrebno o tem obvestiti ZAC ter v primeru prehoda na digitalni 

način arhiviranja upoštevati predpise s področja arhiviranja.  
 
Strokovna služba SZOZD je skladno s predhodno navedenimi ugotovitvami skozi vse leto 2018  urejala 
dokumentarno gradivo na podlagi dopolnjenega Enotnega klasifikacijskega načrta št. 0200-1/2017-12 z 
dne 18. 4. 2017 (EKN), po katerem je bilo potrebno spremeniti nekatere klasifikacijske oznake, saj je 
dopolnjen EKN spremenil določene roke veljavnosti, npr. iz oznake A-arhivsko v T-trajno. Težave pa so 
se pojavile pri obstoječih nalepkah starejšega datuma na registratorjih, saj so zaradi dotrajanosti začele 
odstopati in odpadati, zato so bile v večini primerov zamenjane. Zaradi prostorske stiske pa še vedno ni 
možnosti hraniti vso arhivsko dokumentacijo na enem mestu. Strokovna služba je prav tako sprotno 
izločevala dokumentarno gradivo, ki mu je potekel rok hrambe v skladu z EKN in v ta namen pripravila 
popis dokumentarnega gradiva po posameznih strokovnih procesih za varno uničenje ter ga posredovala 
ZAC v pregled in potrditev. Izveden je tudi popis dokumentarnega gradiva po posameznih poslovnih 
procesih (pravni proces, finančno računovodski proces in informacijsko plansko fakturni proces), kar bo 
podlaga za izdelavo posebnega pisnega navodila ZAC za odbiranje arhivskega gradiva v skladu z Uredbo 

o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur. l. RS, 42/2017).         
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III. POROČILO O DELU ORGANOV SZOZD 
 
 
1. Poročilo o delu Sveta SZOZD 
 
V letu 2018 je bila sklicana dopisna seja Sveta SZOZD dne 23. 2. 2018, na kateri so člani Sveta SZOZD 
obravnavali poročilo inventurnih komisij in inventurni elaborat za leto 2017. 
 
 
2. Poročilo o delu Poslovnega kolegija ustanoviteljev in pridruženih članov SZOZD 
 
V letu 2018 je bilo izvedenih 8 sej po naslednjem časovnem zaporedju in z vsebino dnevnih redov: 
 
1. seje Poslovnega kolegija -  16. 1. 2018  
 

➢ Pregled realizacije sklepov 10. seje Poslovnega kolegija z dne 29. 11. 2017 in potrditev 
zapisnika  

➢ Informacija o:  
a) opravljenih arbitražnih postopkih 
b) sprejemu Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2017 
c) vložitvi tožbe izvajalcev zaradi  neizvajanja določil 66. člena Zakona o zdravstvenem 

varstvu in zdravstvenem zavarovanju (cene zdravstvenih storitev) 
➢ Določitev časovnice za pripravo: 

a) Letnega poročila ZD za leto 2017 
b) Programa dela, finančnega in kadrovskega načrta ZD za leto 2018  
c) Določitev datuma sklica sej svetov ZD za obravnavo in sprejem: Letnega poročila ZD 

za leto 2016; Programa dela, finančnega in kadrovskega načrta ZD za leto 2018 
➢ Postopek v zvezi z realizacijo Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ur l. RS, 68/17) 

in Pravilnikom o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja zdravja v plačne razrede znotraj 

razponov plačnih razredov (Ur. l. RS št. 72/17)    
➢ Aktivnosti izvajanja Posebnega vladnega projekta za skrajševanje čakalnih dob ter povečanje 

kakovosti zdravstvene obravnave (PVP) 
➢ Uveljavitev zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS št. 

64/2017 z dne 17. 11. 2017) 
➢ Uveljavitev zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah  (Ur. l. RS št. 

55/2017 z dne 6. 10. 2017) 
➢ Ureditev šifriranja e-pošte 
➢ Obravnava osnutka pogodbe o vzdrževanju eZdravja (izvajalec Nova Vizija, d.d.)  
➢ Informacija o postopkih javnega naročanja v letu 2018  
➢ Pregled kadrovske fluktuacije za mesec december 2017  
➢ Vprašanja in pobude ustanoviteljev SZOZD 
➢ Razno:  

a) informacija o aktualnih zadevah 
b) zakonodajne novosti.  

 
 
2. seje Poslovnega kolegija -  20. 3. 2018  
 

➢ Pregled realizacije sklepov 1. seje Poslovnega kolegija z dne 16. 1. 2018 in potrditev zapisnika  
➢ Informacija o: 

a) uveljavitvi Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 
b) Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018 

➢ Poročilo o aktivnostih o možnih pravnih sredstvih zaradi izostale prilagoditve cen zdravstvenih 
storitev (63. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju; 9. člen 
Splošnega dogovora za leto 2017)   

➢ Uveljavitev novele Zakona o zdravstveni dejavnosti:   
a) opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti  
b) soglasja in postopki glede sklepanja pogodb srednje medicjnske sestre (sms), ki 

opravljajo kompetence dipl. med. sestre (dms) za delovno mesto dms  
c) pripravništvo  

➢ Izdajanje in davčno potrjevanje računov  
➢ Predlog ureditve varstva osebnih podatkov – nova pravila o varstvu osebnih podatkov v EU  
➢ Notranja revizija za leto 2018 
➢ Določitev pogojev za sklenitev zavarovanja odgovornosti (napaka pri zdravljenju) v primeru 
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spremembe izvajalca zavarovanja 
➢ Določanje višine plačila opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi ali drugi 

pogodbi civilnega prava 
➢ Obravnava predloga spremembe dejavnosti v ZD  
➢ Skupna baza cen 
➢ Odstop ZD Šmarje pri Jelšah od ustanoviteljstva SZOZD s 1. 4. 2018 
➢ Pregled kadrovske fluktuacije za mesec januar in februar 2018  
➢ Vprašanja in pobude ustanoviteljev SZOZD 
➢ Razno: 

c) informacija o aktualnih zadevah 
d) zakonodajne novosti.  

 
3. seje Poslovnega kolegija – 10. 4. 2018  
 

➢ Pregled realizacije sklepov 2. seje Poslovnega kolegija z dne 20. 3. 2018 in potrditev zapisnika  
➢ Predstavitev rokovnika aktivnosti za izvedbo notranje revizije: uvrščanje na delovna mesta s 

posebnimi pogoji dela (PPD1, PD2 in PPD3) in na delovna mesta višji zdravnik/zobozdravnik 
specialist po posameznih ZD  

➢ Financiranje stroškov vzdrževanja rešitev modulov eZdravja (zahteva Nove Vizije, d.d. po 
plačilu izstavljenih računov) 

➢ Predlog ponudbe za ureditev varstva osebnih podatkov po Splošni uredbi EU o varstvu 
podatkov 2016/679 (GDPR) za ZD celjske in posavske regije   

➢ Predstavitev spremembe izvajanja javnega naročanja od 1. 4. 2018 – obvezno elektronsko 
izvajanje javnih naročil  

➢ Informacija o: 
c) pripravništvu (skrajševanje programov in novi programi pripravništev) 
d) soglasjih za delo pri drugem delodajalcu in sklepanju podjemnih pogodb 
e) sklepanju pogodb o medsebojnem sodelovanju med pravnimi osebami 
f) opravljanju sekundariata in specializacij  

g) konkretnih aktivnostih ZD v zvezi z vložitvijo tožbe za priznanje cen zdravstvenih storitev 
po določilu 63. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in 9. 
člena Splošnega dogovora za leto 2017  

➢ Določitev rokovnika aktivnosti za sprejem sprememb in dopolnitev Statuta ZD – sprememba 
dejavnosti ZD 

➢ Pregled kadrovske fluktuacije za mesec marec 2018  
➢ Vprašanja in pobude ustanoviteljev SZOZD 
➢ Razno: 

e) informacija o aktualnih zadevah 
f) zakonodajne novosti.  

 
4. seje Poslovnega kolegija -  11. 5. 2018  
 

➢ Pregled realizacije sklepov 3. seje Poslovnega kolegija z dne 10. 4. 2018 in potrditev zapisnika  
➢ Poročilo 7. seje Odbora osnovne zdravstvene dejavnosti z dne 16. 4. 2018  

➢ Predstavitev ponudbe managerskega zavarovanja iz odgovornosti za direktorje ZD celjske in 
posavske regije (ponudnik:  Zavarovalnica Adriatic Slovenica, d.d. in  Allianz zavarovalnica) 

➢ Rokovnik aktivnosti za izvajanje posameznih opravil po pogodbi o izvajanju svetovanja in 
izdelave dokumentov s področja varstva podatkov po Uredbi EU o varovanju podatkov (GDPR) 

➢ Informacija o financiranju zalednih sistemov eNaročanja – veza: vzdrževalne pogodbe za 
module storitev eZdravja 

➢ Ocena poslovanja ZD celjske in posavske regije za obdobje I-III/2018 
➢ Obravnava Odredbe o programih pripravništva in strokovnega izpita za poklice v zdravstveni 

dejavnosti 
➢ Izvajanje pogodbe o sofinanciranju operacije »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov 

ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih – sklop 1 
➢ Sodelovanje ZD celjske in posavske regije pri vložitvi vloge na Vlado RS za pogajanja, zahtevo 

in arbitražo zaradi povračila povišanih stroškov dela  
➢ Poročilo o postopkih skupnih javnih naročil v letu 2018 
➢ Pregled kadrovske fluktuacije za mesec april 2018  
➢ Vprašanja in pobude ustanoviteljev SZOZD 
➢ Razno: 

o informacija o aktualnih zadevah 
o zakonodajne novosti.  
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5. seje Poslovnega kolegija -  12. 6. 2018  
 

➢ Pregled realizacije sklepov 4. seje Poslovnega kolegija z dne 11. 5. 2018 in potrditev zapisnika  
➢ Ureditev financiranja in vzdrževanja modulov eZdravja  
➢ Postopek sprejemanja splošnih aktov v ZD 
➢ Poročilo o aktivnostih v zvezi s splošno uredbo EU o varovanju podatkov (GDPR) 
➢ Odprta vprašanja v zvezi z uveljavljanjem novele Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS št. 

64/2017)  
• Priznavanje kompetenc in aktivnosti dipl. med. sester (38. člen ZZdej-K) 
• Sklepanje pogodb o medsebojnem poslovnem sodelovanju med pravnimi osebami  

➢ Izvajanje pripravništva, sekundariata in specializacij 
➢ Izvajanje mrliško pregledne službe 
➢ Pregled kadrovske fluktuacije za mesec maj 2018  
➢ Vprašanja in pobude ustanoviteljev SZOZD 
➢ Razno: 

o informacija o aktualnih zadevah 
o zakonodajne novosti.  

 
 
6. seje Poslovnega kolegija -  4. 7. 2018  
 

➢ Pregled realizacije sklepov 5. seje Poslovnega kolegija z dne 12. 6. 2018 in potrditev zapisnika  
➢ Dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence – predstavitev Modre zavarovalnice, 

d.d. 
➢ Informacija o sprejetih sklepih 8. seje Odbora osnovne zdravstvene dejavnosti z dne 18. 6. 

2018 
➢ Realizacija Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018 
➢ Poročilo o dosedanjih aktivnostih, vodenih s strani zunanjega pogodbenega izvajalca v zvezi s 

splošno uredbo EU o varovanju podatkov (GDPR) 
➢ Priprava za poročanje o poslovanju ZD za obdobje I-VI/2018 
➢ Poročilo o dosedanjih aktivnostih na področju notranje revizije za leto 2018 
➢ Evidenca izrabe delovnega časa – ugotovitve inšpekcijskih služb 
➢ Vodenje evidence specializantskih sredstev in prenehanje pogodbe o zaposlitvi, ko specializant 

ne opravi specialističnega izpita 
➢ Poročilo o izvedeni presoji v ZD, ki zagotavljajo dežurno službo, mobilne enote NMP na 

območju pristojnosti ZZZS, OE Celje z dne 21. 6. 2018 
➢ Pregled kadrovske fluktuacije za mesec junij 2018  
➢ Vprašanja in pobude ustanoviteljev SZOZD 
➢ Razno: 

g) informacija o aktualnih zadevah 
h) zakonodajne novosti.  

 
 
7. seje Poslovnega kolegija -  28. 8. 2018  
 

➢ Pregled realizacije sklepov 6. seje Poslovnega kolegija z dne 4. 7. 2018 in potrditev zapisnika  
➢ Obravnava rezultatov poslovanja ZD celjske in posavske regije za obdobje I_VI/2018 (Poslovno 

poročilo) 
➢ Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 z aneksi – 

nedoseganje realizacije programa in možni ukrepi izvajalca (ZD) do posameznika, ki ne dosega 
programa 

➢ Obravnava predloga: 
a) Predstavitev dosedanjih aktivnosti v zvezi z realizacijo Uredbe 2016/679 o varovanju 

podatkov (GDPR) 
b) Obravnava predloga:  

➢ Kataloga informacij javnega značaja ZD 
➢ Seznama evidenc v ZD, ki vsebujejo osebne podatke na dan 25. 5. 2018 

➢ Pogodbe o obdelavi osebnih podatkov 
➢ Poročilo o: 

a) že izvedenih postopkih notranje revizije za leto 2018 (ZD Celje, ZD Šentjur) 
b) inšpekcijskem nadzoru s področja delovnih razmerij (ZD Šentjur) 

➢ Obravnava sprememb in dopolnitev: 
a) Pravil za obračun plač, nadomestil in stroškov zaposlenim  
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b) Navodil za izpolnjevanje evidenc o delu in izostankih zaposlenih 
➢ Realizacija razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS, sprejete na seji 

dne 31. 5. 2018 in nadaljevanju seje dne 19. 6. 2018 (13. Izobraževanje in strokovno 
izpopolnjevanje – 47. člen KZZ) in oblikovanje predloga sprememb in dopolnitev Pravilnika o 
delovnem času 

➢ Pregled kadrovske fluktuacije za mesec julij 2018  
➢ Vprašanja in pobude ustanoviteljev SZOZD 
➢ Razno: 

i) informacija o aktualnih zadevah 
j) zakonodajne novosti.  

 
 
8. seje Poslovnega kolegija – 27. 11. 2018  
 

➢ Predstavitev sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja  
(poročevalec: strokovne službe ZZZS, OE Celje, Sergeja Travner in Olga Rojc) 

 
 
Nadaljevanje 8. seje Poslovnega kolegija z dne 10. 12. 2018 
 
➢ Pregled realizacije sklepov 7. seje Poslovnega kolegija z dne 28. 8. 2018 in potrditev zapisnika  
➢ Poročilo: 

a) s skupne seje Odbora bolnišnične dejavnosti in Odbora osnovne zdravstvene dejavnosti z dne 
11. 9. 2018 

b) s seje Odbora osnovne zdravstvene dejavnosti z dne 9. 10. 2018 
c) s skupne seje Komisije za notranji nadzor in Pravne komisije s predstavniki Ministrstva za 

zdravje, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Zdravstvenega 
inšpektorata z dne 8. 11. 2018 

➢ Poročilo o ugotovitvah izvedene notranje revizije po ZD celjske in posavske regije za leto 2018 

➢ Poročilo o ugotovitvah Zdravstvenega inšpektorata RS ob izvedbi rednih inšpekcijskih nadzorov po 
ZD na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti 

➢ Informacija o vložitvi tožbe zdravstvenih domov zoper Republiko Slovenijo – Ministrstvo za zdravje 
in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

➢ Pravilnik o vrstah zdravstvene dejavnosti (Ur. l. RS št. 63/18) in uskladitev vrste zdravstvenih 
dejavnosti v ZD   

➢ Izvajanje javnih naročil v letu 2019 
➢ Delovni koledar in koledar izplačilnih dni za leto 2019   
➢ Pregled kadrovske fluktuacije za mesec avgust, september in oktober 2018  
➢ Vprašanja in pobude ustanoviteljev SZOZD 
➢ Razno: 

k) informacija o aktualnih zadevah 
l) zakonodajne novosti.  

 
 

3. Poročilo o delu Kolegija pomočnic direktorjev za zdravstveno nego 
 

V letu 2018 so bile izvedene 3 seje po naslednjem časovnem zaporedju in z vsebino dnevnih redov: 
 
1. seja Kolegija pomočnic direktorjev za zdravstveno nego z dne 17. 4. 2018 
 

➢ Pregled realizacije sklepov 2. seje Kolegija pomočnic direktorjev ZD celjske in posavske regije 
za zdravstveno nego z dne 27. 11. 2017 in potrditev zapisnika  

➢ Predstavitev spremembe izvajanja javnega naročanja od 1. 4. 2018 – obvezno elektronsko 
izvajanje javnih naročil  

➢ Ureditev varstva osebnih podatkov po Splošni uredbi EU o varstvu podatkov 2016/679 (GDPR) 
za ZD celjske in posavske regije  od 25. 5. 2018 dalje 

➢ Izvedba notranje revizije: uvrščanje na delovna mesta s posebnimi pogoji dela (PPD1, PD2 in 
PPD3) in na delovna mesta višji zdravnik/zobozdravnik specialist po posameznih ZD  

➢ Izdajanje in davčno potrjevanje računov 
➢ Informacija o: 

h) pripravništvu (skrajševanje programov in novi programi pripravništev) 
i) soglasjih za delo pri drugem delodajalcu in sklepanju podjemnih pogodb 
j) sklepanju pogodb o medsebojnem sodelovanju med pravnimi osebami 
k) opravljanju sekundariata in specializacij  
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l) konkretnih aktivnostih ZD v zvezi z vložitvijo tožbe za priznanje cen zdravstvenih storitev 
po določilu 63. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in 9. 
člena Splošnega dogovora za leto 2017  

➢ Predlog spremembe dejavnosti v ZD 
➢ Aktualno na področju delovnih razmerij: 

a) Napredovanje javnih uslužbencev v letu 2018 in sklepanje pogodb oz. aneksov k 
pogodbam o zaposlitvi  

b) Določanje in izraba letnega dopusta ter plačilo odškodnine za neizrabljeni letni dopust 
c) Dopolnitev zaposlitvenega protokola 
d) Letni razgovori zaposlenih 

➢ Vprašanja in pobude  
➢ Razno. 

 
 
2. seja Kolegija pomočnic direktorjev za zdravstveno nego z dne 20. 9. 2018 
 
 

➢ Pregled realizacije sklepov 1. seje Kolegija pomočnic direktorjev ZD celjske in posavske regije 
za zdravstveno nego z dne 17. 4. 2018  in potrditev zapisnika  

➢ Obravnava: 
c) Dosedanje aktivnosti v zvezi z realizacijo Uredbe 2016/679 o varovanju podatkov 

(GDPR) 
d) Predlog:  

➢ Kataloga informacij javnega značaja ZD 
➢ Seznama evidenc v ZD, ki vsebujejo osebne podatke na dan 25. 5. 2018 
➢ Pogodbe o obdelavi osebnih podatkov. 

➢ Poročilo o: 
c) že izvedenih postopkih notranje revizije za leto 2018 (ZD Celje, ZD Šentjur) 
d) inšpekcijskem nadzoru s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti, Inšpektorata RS za delo s področja delovnih razmerij (ZD Šentjur) 
e) inšpekcijskem nadzoru s strani Ministrstva za zdravje, Zdravstvenega inšpektorata RS  

(ZD Žalec, ZD Sevnica in Celje) 
f) inšpekcijskem nadzoru s strani Ministrstva za infrastrukturo, Inšpektorata za 

infrastrukturo. 
➢ Aktualna problematika s področja:  

c) evidentiranja delovnega časa 
d) obračuna plač in drugih prejemkov 
e) sklepanja pogodb o zaposlitvi in aneksov, podjemnih pogodb in drugih pogodb 

civilnega prava 
f) odmera in izraba letnega dopusta. 

➢ Obravnava sprememb in dopolnitev: 
a) Pravil za obračun plač, nadomestil in stroškov zaposlenim  
b) Navodil za izpolnjevanje evidenc o delu in izostankih zaposlenih. 

➢ Realizacija razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS, sprejete na seji 

dne 31. 5. 2018 in nadaljevanju seje dne 19. 6. 2018 (13. Izobraževanje in strokovno 
izpopolnjevanje – 47. člen KZZ) in oblikovanje predloga sprememb in dopolnitev Pravilnika o 
delovnem času 

➢ Informacija o: 
a) poslovanju ZD celjske in posavske regije za obdobje I-VI/2018 
b) vlaganju tožb zoper Ministrstvo za zdravje in ZZZS s strani ZD. 

➢ Vprašanja in pobude  
➢ Razno. 

 
 
3. seja Kolegija pomočnic direktorjev za zdravstveno nego z dne 3. 12. 2018 

 
➢ Pregled realizacije sklepov 2. seje Kolegija pomočnic direktorjev za zdravstveno nego z dne 20. 

9. 2018 in potrditev zapisnika  
➢ Poročilo o ugotovitvah izvedene notranje revizije po ZD celjske in posavske regije za leto 2018 
➢ Poročilo o ugotovitvah Zdravstvenega inšpektorata RS ob izvedbi rednih inšpekcijskih nadzorov 

po ZD na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti in izvedba popravljalnih ukrepov 
➢ Uskladitev dejavnosti ZD v skladu s Pravilnikom o vrstah zdravstvene dejavnosti (Ur. l. RS št. 

63/18)  
➢ Aktualne zadeve s področja delovnih razmerij   
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➢ Izvajanje javnih naročil v letu 2019 
➢ Delovni koledar in koledar izplačilnih dni za leto 2019   
➢ Vprašanja in pobude  
➢ Razno.  

 
 
 
IV.  ODNOSI Z JAVNOSTMI IN MEDIJI 
 
SZOZD neposredno ne komunicira z mediji, temveč občasno sodeluje posredno, kadar mora posamezni 
ZD podati sporočila za javnost, bodisi v tiskanih medijih ali v ostalih medijih in tako pripravlja ali korigira 
vsebino komunikacije. Medijske aktivnosti posameznega ZD se usklajujejo in vzdržujejo neposredno 
preko vodstva ZD ali preko pooblaščenega predstavnika za odnose z javnostmi. Vodstvo SZOZD 
ocenjuje, da bi bilo potrebno za komunikacijo z javnostmi in mediji sprejeti poseben priročnik, kakor 
tudi sprejeti navodila za interno komuniciranje. V okviru poslovnih procesov so posamezne strokovne 
službe SZOZD vstopale v neposredno komunikacijo z institucijami na področju zdravstva: Zavodom za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Ministrstvom za zdravje, Združenjem zdravstvenih zavodov, 
prostovoljnimi zdravstvenimi zavarovalnicami, posameznimi fakultetami, zbornicami, sindikati in drugimi 
institucijami (informacijski pooblaščenec, zastopnik pacientovih pravic, inšpekcije).  
 
SZOZD se je po pooblastilu posameznih ZD vključevala v posamične aktivnosti glede obveščanja 
zaposlenih znotraj posameznega ZD in zunanjih institucij. Strokovne službe SZOZD so v sodelovanju z 
vodstvi ZD permanentno in pravočasno v okviru določenih rokov posredovale strokovno pisne odgovore 
in priloženo dokumentacijo glede na vložene zahtevke oz. zaprosila, kakor tudi za dokumentacijo, 
vezano na postopek, ki ga določa Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.  
 
 
V. CELOSTNA PODOBA SZOZD 
 

Koncem leta 2018 je vodstvo SZOZD pričelo z aktivnostmi za pripravo internih navodil za izdelavo 
celostne grafične podobe, s katerimi bo določena uporaba logotipa, certifikacijskih znakov za pisarniško 
poslovanje in promocijsko gradivo za prepoznavnost navzven ter označevanje ter pripravo nove spletne 
strani.  
 
 
VI. UPRAVLJANJE  S TVEGANJI IN NOTRANJI FINANČNI NADZOR 
 
Register tveganj, ki je temeljni dokument upravljanja tveganj v SZOZD, vodstvo  dopolnjuje v skladu z 
ugotovljenimi vplivi zunanjih in notranjih dejavnikov. 
 
 
Izvajanje notranje revizije 
 
V letu 2018 je v vseh ZD potekala notranja revizija na področju »Uvrščanje na delovna mesta s 

posebnimi pogoji dela (PPD1, PD2 in PPD3) in na delovna mesta višji zdravnik/zobozdravnik specialist« 
s strani Inštituta za javno finančno pravo, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. Revizija za navedeno 
področje je potekala v vseh ZD, v ZD Celje pa je bila razširjena še za dve dodatni področji, ki se 
nanašata na vprašanje upravičenosti prenosa napredovanj javnim uslužbencem, ki so se zaposlili v ZD 
po uveljavitvi novega plačnega sistema oz. postopek ugotavljanja morebitne upravičenosti do priznanja 
napredovanj glede na delovno dobo, ki jo je zaposleni dosegel v okviru zaposlitve pri koncesionarju ali 
pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v organizacijski obliki d.o.o. ter zakonitost priznavanja internih 
specialnih znanj javnim uslužbencem v ZD glede na sprejeti interni akt ZD. V ZD Radeče je bila dodatno 
opravljena porevizija iz leta 2017, saj je zaznala določene pomanjkjivosti in tudi nepravilnosti, za katere 
ZD še ni izpeljal vseh potrebnih postopkov (ugotavljanje celotne delovne dobe javnega uslužbenca). 
 
Notranja revizija je bila zaključena z izdajo končnega poročila in med drugim podala naslednje 
ugotovitve: 
 

➢ da je ZD pri uvrščanju zdravnikov/zobozdravnikov upošteval Aneks k posebnemu tarifnemu 
delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Slovenije glede umestitve 
določenih zdravnikov oz. zobozdravnikov na delovni mesti višji zdravnik oz. višji zobozdravnik 
pod določenimi pogoji in razlage citirane kolektivne pogodbe, predvsem načelo, da se na 
delovno mesto višjega zdravnika, ne glede na delovne ali organizacijske potrebe delodajalca, 
razporedi vsakega zdravnika oziroma zobozdravnika, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo tega 
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delovnega mesta, in je bil izpeljan postopek ugotavljanja pogojev, ne glede na delovne potrebe 
in organizacijo dela delodajalca. ZD je upošteval posamezne kriterije, ki morajo biti izpolnjeni 
za umestitev na delovno mesto višji zdravnik/zobozdravnik, ki morajo biti ustrezno podprti z 
dokazili oziroma so dokazila javno dostopna oziroma dostopna predstojniku. Revizija je 
ugotovila, da v večini primerov ni bilo priloženega ocenjevalnega lista po kriterijih, iz katerega 
bi bila jasno vidna ocena po kriteriju kreativnosti in komunikacije na delovnem mestu, vendar 
navedena ugotovitev ne predstavlja pomembnega odstopanja oziroma napako, saj je bilo 
potrebno kriterije za omenjene zdravnike preveriti na podlagi zadnjih obstoječih letnih ocen (za 
leto 2016, podane v letu 2017), torej na podlagi ocen, ki so bile podane pred sprejemom 
aneksa posebnega tarifnega dela kolektivne pogodbe. Notranja revizija je podala naslednja 
priporočila: 

 
• ZD naj v navodilih navede postopek za primer, ko so normativi po kriterijih iz Modre knjige 

ustrezni, ob upoštevanju zadnjega izpisa iz baze podatkov ZZZS pa kriteriji ne bi bili 
izpolnjeni ali obratno.  

• ZD mora zagotoviti tudi, da ocenjevalci vse zaposlene ocenijo po posameznih kriterijih in 
sicer na način, da bo jasno in nedvoumno iz same ocene delovne uspešnosti oziroma iz 
njenih prilog razvidno, kakšne so ocene po posameznih kriterijih, ki se jih presoja pri 
uvrstitvi na delovno mesto višji zdravnik/zobozdravnik, saj v nasprotnem primeru letna 
ocena delovne uspešnosti ne more biti zadosten dokaz, ki bi potrjeval izpolnjevanje 
navedenih kriterijev.  

• V kolikor sprememba kolektivne pogodbe ne bo sprejeta oz. ne bo sprejeta razlaga 
kolektivne pogodbe, ki bi zavodom predpisovala drugačno ravnanje, se ZD priporoča, da 
do takrat na nivoju Navodil navede to časovno obdobje oziroma točko preverjanja (npr. 
veljavnost oz. starost dokazil, ki so bodo upoštevala pri preverjanju izpolnjevanja kriterijev, 
oz. obdobje, v okviru katerega se bo preverjalo obstoj izpolnjevanja kriterijev oz. točka 
preverjanja izpolnjevanja.  

• Vodstvo ZD naj v svojih navodilih o pogojih za zasedbo delovnih mest višjih 
zdravnikov/zobozdravnikov specialistov in višjih zdravnikov/zobozdravnikov brez 
specializacije z licenco navede postopek za primer, ko so normativi po kriterijih iz Modre 
knjige ustrezni, ob upoštevanju zadnjega izpisa iz baze podatkov ZZZS pa kriteriji ne bi bili 
izpolnjeni ali obratno. ZD mora prav tako zagotoviti, da ocenjevalci vse zaposlene ocenijo 
po posameznih kriterijih in sicer na način, da bo iz same ocene delovne uspešnosti oziroma 
iz njenih prilog jasno in nedvoumno razvidno, koliko znašajo ocene po posameznih 
kriterijih, ki se jih presoja pri uvrstitvi na delovno mesto višji zdravnik/zobozdravnik, saj v 
nasprotnem primeru letna ocena delovne uspešnosti ne more biti zadosten dokaz, ki bi 
potrjeval izpolnjevanje navedenih kriterijev. V kolikor sprememba kolektivne pogodbe za 
zdravnike in zobozdravnike ne bo sprejeta oz. ne bo sprejeta razlaga navedene kolektivne 
pogodbe, ki bi predpisovala drugačno ravnanje zavodov, je ZD podano priporočilo, da se 
do takrat z navodili ZD navede časovno obdobje oz. točko preverjanja (npr. veljavnost oz. 
določitev časa izdaje starost dokazil, ki se upoštevajo pri preverjanju izpolnjevanja 
kriterijev, oz. naj se navede obdobje, v okviru katerega se bo preverjalo obstoj 
izpolnjevanja kriterijev oz. točka preverjanja izpolnjevanja.  

• ZD naj zaradi domnevne nepravilnosti pri ugotavljanju celotne delovne dobe pri 

predhodnih zaposlitvah pridobi še določene dokumente, ki bodo podlaga za ugotovitev 
dejanskega stanja in upravičenosti priznanja napredovanj ob zaposlitvi v ZD.  

 
Glede na to, da z revizijo ni bilo ugotovljenih pomembnih pomanjkljivosti, ki bi bistveno vplivale na 
gospodarno ali zakonito porabo sredstev, ZD ni potrebno pripravljati odzivnega poročila, prav tako pa ni 
potrebno sprejeti nobenih posebnih ukrepov. Izdana revizijska končna poročila so obravnavali sveti 
posameznih ZD.  

 
 

Ocena notranjega nadzora javnih financ 
 
Notranji nadzor javnih financ se izvaja za potrebe odjemalcev (ZD) in obsega na enotnem sistemu 
zasnovano finančno poslovodenje, notranje kontrole in notranje revidiranje z namenom obvladovanja 
poslovanja in zagotavljanja zakonitosti, gospodarnosti in preglednosti ter doseganje zastavljenih ciljev. 

Upoštevaje navodilo za pripravo zaključnega računa mora poslovno poročilo o doseženih ciljih in 
rezultatih vsebovati oceno delovanja sistema notranjega nadzora javnih financ. Izjava o oceni se nanaša 
na opredeljevanje ciljev in zagotavljanje njihovega doseganja z ustreznim sistemom upravljanja in 
obvladovanja poslovnih tveganj. 
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Strokovna služba SZOZD je ob pripravi letnega poročila za leto 2018 sodelovala pri oblikovanju vsebine 
ocene notranjega nadzora javnih financ za leto 2018 na podlagi katere se odgovorne osebe zavedajo 
odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih 
kontrol ter notranjega revidiranja v skladu z določili Zakona o javnih financah z namenom, da se 
obvladujejo tveganja in zagotavlja doseganje ciljev poslovanja in uresničevanja proračuna.  
 
VII.  POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 
 
 
Na podlagi načrta investicij v osnovna sredstva in drobni inventar je SZOZD v letu 2018 realizirala 
nabavo tistih sredstev za delo, ki so pripomogla k zagotavljanju nemotenega  poteka poslovnih procesov  
in s tem tudi ustreznih delovnih pogojev za zaposlene. Finančna sredstva je SZOZD zagotovila iz lastnih 
amortizacijskih sredstev. Z nabavami je bil dosežen cilj izboljšanja pogojev dela in posledično doseganja 
kvalitete storitev. SZOZD je najemnik poslovnih prostorov, katerih lastnik je zasebnik in za najete 
poslovne prostore plačuje visoko najemnino. V najetih prostorih je tudi del dejavnosti ZD Celje, ki se bo 
z adaptacijo objekta na Gregorčičevi 6, predvidoma v letu 2020 izselil. Takrat bo lastnik prostorov po 
napovedi pričel z adaptacijo celotnega objekta, zato bo SZOZD morala iskati nadomestno lokacijo. Prav 
iz navedenih razlogov v zadnjem letu ni bilo izvedenih vlaganj v prostore in opremo (beljenje, 
razsvetljava, pohištvena oprema). 
 
 
VIII.  KADRI  IN  IZOBRAŽEVANJE 
 
1. Analiza kadrovanja, kadrovska politika  
 
V SZOZD je bilo na dan 31. 12. 2018 zaposlenih skupaj 12 delavcev za nedoločen čas. Zaradi izstopa ZD 
Šmarje od ustanovitlejstva SZOZD s 1. 4. 2018 so bile nujno potrebne spremembe v organizaciji 
delovanja poslovnih procesov in podprocesov ter prilagoditve le-teh nastalim spremenjenim okoliščinam. 
Namreč ZD Šmarje bi moral ob izstopu prevzeti na delo najmanj 3 zaposlene delavcev v SZOZD in sicer 

za področje pravno kadrovskih splošnih zadev, finančno računovodkih in informacijsko plansko fakturnih 
zadev. Vodstvo ZD Šmarje kljub zahtevam ostalih ustanoviteljev SZOZD ni prevzelo 3 zaposlenih 
delavcev v SZOZD. Vodstvo SZOZD je zato bilo prisiljeno pristopiti k izvedbi postopkov reorganizacije 
poslovnih procesov in s tem zmanjšanja števila zaposlenih v posameznem poslovnem procesu. Tako je 
bil izveden postopek prenehanja potrebe in s tem odpoved pogodbe iz poslovnih razlogov za 2 
zaposlena delavca, en delavec pa se je upokojil. Ob koncu leta 2018 pa je prenehala pogodba o 
zaposlitvi na podlagi podane pisne odpovedi še enemu delavcu.  
 
  
Stanje zaposlenih glede na vrsto in raven stopnje strokovne izobrazbe (SSI) za nedoločen in določen čas 
na dan 31. 12. 2018 
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Graf 17:  
Stanje zaposlenih glede na vrsto in raven stopnje strokovne izobrazbe (SSI) za nedoločen 
in določen  čas na dan 31. 12. 2018 

 

 
 
 
a) Javna dela 

 
SZOZD v letu 2018 ni imela zaposlitev iz programa izvajanja javnih del, je pa sklenila dogovor o 
vključitvi osebe v izvedbeni (III) modul dolgega programa socialne aktivacije preko Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.   
 

b) Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava  
Sklenitev podjemnih pogodb in drugi pogodb civilnega prava je bila v SZOZD pogojena zaradi 
pomanjkanja izvajalcev zlasti na področju poslovnega procesa plana in analiz ter kadrovanja. 

 
c) Pripravništvo, praksa študentov in dijakov  

V letu 2018 v SZOZD ni bilo zaposlenih pripravnikov, prav tako pa se ni izvajal praktični pouk 
dijakov ali študentov. 
 
 

2. Izobraževanje 
 
Potreba po stalnem izobraževanju, strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju je posledica razvoja 
posameznih strokovnih področij, v okviru katerih zaposleni v SZOZD izvajajo posamezne konkretne 
zadolžitve znotraj delovnih procesov in podprocesov. Osnovni cilj celovitega upravljanja s kadri je 
ugotavljanje primernih razmer za doseganje strateških ciljev na področju razvoja kadrov in njihovega 
izobraževanja. Vse vrste izobraževanj v letu 2018 so bile prednostno usmerjene v izpopolnjevanje znanj 
s področja delovnih razmerij, informatike, financ in računovodstva ter obračuna plač. Zaposleni, ki so se 
udeleževali posameznih oblik izobraževanja so si pridobili specialna znanja in veščine, potrebne za 
uresničevanje tekočih del in nalog, saj je le-to temeljni pogoj za kvalitetno in strokovno delo vseh 
zaposlenih v SZOZD.  
 
 
3. Analiza urnega sklada delovnega časa 
 
V letu 2018 je celotni urni sklad delovnega časa obsegal 29.745,8 ur, kar je 4.016,5 ur oz. 11,9 % manj 
kot v preteklem letu. Opravljenih je bilo 19.143,1 delovnih ur, kar v strukturi celotnega urnega sklada 
predstavlja 64,4 %. V primerjavi s preteklim letom se je delež delovnih ur zmanjšal za 3.943,7 ur.  
Število nadur je znašalo 922,5 kar je 36,9 % manj. Nadure v strukturi vseh ur predstavljajo 3,1 %.  
Obseg nadomestil v breme ZD je bil 6.411,4 ure, njihov delež pa predstavlja 21,6 % urnega sklada. 
Število dni praznikov 2018 je bilo 11, v letu 2017 pa 13 dni. Prazniki so predstavljali 13,6 % urnega 
sklada. Obseg nadomestil za letni dopust je bil 4.031,0 ur in v celotnem urnem skladu to predstavlja 
13,6 %. Izredni dopust je obsegal 33,3 ure, kar v strukturnem deležu predstavlja 0,1 %. Število ur 
strokovnega izobraževanja je bilo 148,1, kar v strukturi urnega sklada predstavlja 0,5 %. 
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Tabela 10: Urni sklad in izkoristek delovnega časa    
 

 INDEKS 

Število ur Strukt. Število ur Struk. 2017/2018

1 2 3 4 5  6=4/2

DELOVNE URE 23.086,80 68,4% 19.143,10 64,4% 82,92

Redno delo 21.625,80 64,1% 18.220,60 61,3% 84,25

Nadure 1.461,00 4,3% 922,50 3,1% 63,14

Dežurstvo, nadure NMP 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00

NADOMESTILA V BREME ZD 5.278,40 15,6% 6.411,40 21,6% 121,46

Prazniki 1.102,70 3,3% 1.198,30 4,0% 108,67

Letni dopust 2.763,20 8,2% 4.031,00 13,6% 145,88

Izredni dopust, plačana odsotnost 33,60 0,1% 33,30 0,1% 99,11

Strokovno izobraž., študij. dopust, specializ. 219,90 0,7% 148,10 0,5% 67,35

Boleznina v breme SZOZD 1.159,00 3,4% 1.000,70 3,4% 86,34

SKUPAJ URE V BREME SZOZD 28.365,20 84,0% 25.554,50 85,9% 90,09

NADOMESTILA, KI SE REFUNDIRAJO 5.397,10 16,0% 4.191,30 14,1% 77,66

Ostala nadom. refun.(krvodaj., voj. vaje idr.) 7,90 0,0% 8,70 0,0% 0,00

Nega in spremstvo 24,90 0,1% 0,00 0,0% 0,00

Bolniška nad 30 dni 1.986,60 5,9% 1.292,00 4,3% 65,04

Porod. nadom., očet. dopust, nega otroka 2.337,70 6,9% 1.846,60 6,2% 0,00

Invalidnina, skrajšan DČ 1.040,00 3,1% 1.044,00 3,5% 100,38

Neplačana odsot., neplačan dopust 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00

SKUPAJ VSE URE 33.762,30 100% 29.745,80 100% 88,10

Št. zaposlenih iz ur, ki bremenijo ZD 13,58 12,24 90,09

Št. zaposlenih iz vseh ur 16,17 14,25 88,10

URE
LETO 2017 LETO 2018

 
 
 
Tabela 11: Število dni odsotnosti v breme ZZZS oz. Centra za socialno delo po poklicnih               
skupinah    
 

VIII /1 raven 

izobrazbe

VII/2 raven 

izobrazbe

VI/2 raven 

izobrazbe

VI/1 raven 

izobrazbe
V raven izobrazbe IV raven izobrazbe SKUPAJ

2017 117,5 72,25 189,75

2018 116 18 55,75 189,75

2017 1 1

2018 1 1

2017 3 3

2018 0

2017 0

2018 0

2017 53 6 59

2018 0

2017 196 96 292

2018 67 165 232

2017 0 0 249 222,5 73,25 0 544,75

2018 0 0 183 183 56,75 0 422,75

POŠKODBA IZVEN DELA

PORODNIŠKA

SKUPAJ

BOLEZNINA

KRVODAJALSTVO

NEGA IN SPREMSTVO

POŠKODBA PRI DELU
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Graf 18: Vrsta odsotnosti po poklicnih skupinah 
 

 
 
Izjava o varnosti z oceno tveganja 
 
Zaposleni v SZOZD so seznanjeni z izjavo o varnosti z oceno tveganja, ki se je v preteklem letu sproti 
ažurirala in usklajevala. Glede na oceno in analizo tveganja delovnih mest je bilo v letu 2017 v 
sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem medicine dela za enega zaposlenega ponovno pripravljena 
delovna dokumentacija za uveljavljanje pravic v invalidskem postopku. Za vse zaposlene pa so bili 
izvedeni preventivni zdravstveni pregledi.   
 
Varovanje okolja  

 
Zaposleni v SZOZD se zavedamo, da je zdravo in varno okolje ena izmed temeljnih vrednot, ki jo ljudje 
na splošno potrebujemo zase in da brez zdravega okolja ni občutka varnosti zaposlenih, zato zaposleni 
pričakujemo varno delovno okolje.  Za doseganje zdravega in varnega okolja je potrebno odgovorno 
delovanje z obvladovanjem vseh pomembnih okoljskih vidikov in zmanjševanje negativnih vplivov na 
okolje. Vsi zaposleni moramo odgovorno  ravnati z odpadki in nevarnimi snovmi. Cilj mora biti 
zmanjševanje porabe energije, zmanjševanje količine odpadkov, zmanjševanje porabe nevarnih snovi 
ter izvajati postopke zelenega javnega naročanja.    
 
IX.  KAKOVOST 
 
V SZOZD si prizadevamo za nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovosti. V letu 2018 smo 
permanentno nadgrajevali sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2015, za katerega je osnovni certifikat 
ISO 9001:2008 prejel v letu 2014. Zaposleni so ga dobro sprejeli ter ga implementirali v svoje delovne 
procese. Kontrolna presoja za obnovitev certifikata standarda kakovosti ISO 9001:2015 je potekala dne 

29.11.2018. V smislu preverjanja stopnje vzpostavljenosti sistema vodenja standarda kakovosti v letu 
2017 je bila izvedena notranja presoja, ki je potekala od 26.03.2018 do 27.03.2018. Izdanih je bilo 15 
priporočil, iz katerih je sledilo 15 preventivnih ukrepov. Po izvedeni notranji presoji je bil dne 28.3.2018 
izveden vodstveni pregled z analizo poslovanja ter izdelavo poročila za vodstveni pregled. 
 
Iz poročila so razvidni naslednji parametri za merjenje uspešnosti delovanja posameznih procesov: 
 
- za namen ocene delovanja procesov smo postavili cilje za kazalnike kakovosti. Vzpostavljenih je bilo 
14 kazalnikov kakovosti. Iz ocene realizacije ciljev za leto 2017 je razvidno, da je bilo realiziranih 13 
kazalnikov. Od tega eden ni bil realiziran. 
 
-Ugotavljanje neskladnosti z evidenco ugotovljenih ukrepov: ugotovljenih je bilo 6 korektivnih ukrepov, 
od katerih 3 niso bili realizirani in se prenesejo v naslednje leto. Realizacija tveganj iz matrike tveganj se 
je izvajala skladno s postavljenimi termini. 

 
-Evidenca reklamacij: v letu 2017 je bilo ugotovljenih 17 pritožb/predlogov/pobud, ki pa so bile vse 
obravnavane. 
 
-Zadovoljstvo odjemalcev: po izvedeni analizi ankete o zadovoljstvu odjemalcev je bilo ugotovljeno, da 
je od zastavljene točke ocenjevanja (4) od 1-5, bilo doseženo 4,6 točke. 
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-Zadovoljstvo zaposlenih: po izvedeni analizi ankete o zadovoljstvu zaposlenih je bilo ugotovljeno, da je 
od zastavljene točke ocenjevanja (2,5) od 1-3, bilo doseženo 2,2 točke. 
 
-Koristni predlogi zaposlenih: prejetih je bilo 7 predlogov. Od prejetih 7 predlogov je bilo realiziranih 6, 
medtem, ko je eden v realizaciji.  
  
-Za kontrolo uspešnosti zunanjih izvajalcev za delovanje procesov je bilo izvedeno ocenjevanje 
dobaviteljev/izvajalcev in sicer: 
 
✓ naziv dobavitelja/izvajalca, 
✓ skupno povprečno oceno dobavitelja/izvajalca in 
✓ razvrstitev v razred.  

 
Tabela za oceno dobavitelja/izvajalca: 

ocena A B C 

št. točk 40-50 25-39 0-24 

 
Kriterij primernosti dobavitelja/izvajalca: 
✓ dobavitelj/izvajalec A je ustrezen,  
✓ dobavitelj/izvajalec B je delno ustrezen, 
✓ dobavitelj/izvajalec C ni ustrezen. 

 
Pri letni analizi se je izračunalo povprečno število točk za oceno dobavitelja/izvajalca po naslednji 
enačbi: Število vseh točk/število ocenjevanih obdobij.  
Referent za javna naročila je na ta način izdelal kumulativno poročilo in sicer za: 
✓ izvajalca storitev čiščenja prostorov podjetja Panhygia d.o.o., čiščenje in trgovina, Arja vas 101, 

3301 Petrovče in ugotovil, da je glede na postavljeno tabelo za oceno izvajalca za ocenjevano 
obdobje prejel 50 točk ter dosegel glede na kriterij primernosti: dobavitelj/izvajalec A je ustrezen; 

✓ dobavitelja pisarniškega in potrošnega tiskalniškega materiala podjetja Mladinska Knjiga trgovina 
d.o.o., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana in ugotovil, da je glede na postavljeno tabelo za oceno 
izvajalca za ocenjevano obdobje prejel 50 točk ter dosegel glede na kriterij primernosti: 
dobavitelj/izvajalec A je ustrezen; 

✓ izvajalca storitev vzdrževanja fotokopirnega stroja podjetja Birobit d.o.o., Teharska cesta 24, 3000 
Celje in ugotovil, da je glede na postavljeno tabelo za oceno izvajalca za ocenjevano obdobje prejel 
50 točk ter dosegel glede na kriterij primernosti: dobavitelj/izvajalec A je ustrezen; 

✓ izvajalca storitev vzdrževanja programa JANA za javna naročila podjetja Ascent d.o.o., Pot za 
Brdom 100, 1000 Ljubljana in ugotovil, da je glede na postavljeno tabelo za oceno izvajalca za 
ocenjevano obdobje prejel 50 točk ter dosegel glede na kriterij primernosti: dobavitelj/izvajalec A je 
ustrezen; 

✓ izvajalca storitev vzdrževanja kadrovskega programa podjetja AR sistemi, Radovan Antloga 
s.p.,  Ulica Ivanke Uranjek 2, 3310 Žalec in ugotovil, da je glede na postavljeno tabelo za oceno 
izvajalca za ocenjevano obdobje prejel 50 točk ter dosegel glede na kriterij primernosti: 

dobavitelj/izvajalec A je ustrezen; 
✓ izvajalca storitev vzdrževanja programa plač podjetja Burdian računalništvo in informatika d.o.o., 

Kocbekova ulica 5, 3000 Celje in ugotovil, da je glede na postavljeno tabelo za oceno izvajalca za 
ocenjevano obdobje prejel 50 točk ter dosegel glede na kriterij primernosti: dobavitelj/izvajalec A je 
ustrezen; 

✓ izvajalca storitev vzdrževanja finančnega programa podjetja YUCE računalniške storitve Peter 
Zupan s.p., Teharska cesta 4, 3000 Celje in ugotovil, da je glede na postavljeno tabelo za oceno 
izvajalca za ocenjevano obdobje od prejel 42 točk ter dosegel glede na kriterij primernosti: 
dobavitelj/izvajalec A je ustrezen; 

✓ izvajalca storitev vzdrževanja programa podjetja Nova Vizija informacijski inženiring in svetovanje 
d.o.o., Celjska cesta 9, 3310 Žalec in ugotovil, da je glede na postavljeno tabelo za oceno izvajalca 
za ocenjevano obdobje prejel 50 točk ter dosegel glede na kriterij primernosti: dobavitelj/izvajalec 
A je ustrezen. 

Oceno s priloženimi komentarji-reklamacijami so prejeli tudi ocenjevani dobavitelji/izvajalci za možnost 
posameznih izboljšav.  
 
Priloga: Poročilo ugotovitev iz kontrolne presoje z dne 29.11.2018 
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X. ZAKLJUČEK  
 
 
Poslovno poročilo je pripravljeno skladno z veljavnimi predpisi in povzema vse aktivnosti, ki so bile 
izvajane oz. potrebne v letu 2018. Navedeni poslovni dogodki so finančno ovrednoteni in so sestavni del 
bilance, iz katere je razviden poslovni rezultat. Ne glede na zapletene razmere v zdravstvu in vse 
omejitve, ki se nanašajo na naše ustanovitelje in posredno tudi na delovanje SZOZD, smo zaposleni  
zadovoljni, da nam je s skupnimi močmi in veliko mero potrpežljivosti uspelo doseči in realizirati 
zastavljene cilje. Zaposleni v SZOZD imamo znanje in veščine in veliko motivacije, kar vse daje 
prispevek za kakovostno opravljene poslovno administrativne storitve. S prilagajanjem potrebam naših 
ustanoviteljev in pridruženih članov ter drugim odjemalcem storitev in medsebojnim sodelovanjem vseh 
zaposlenih, nam je uspelo ohraniti zavidljiv nivo zadovoljstva naših odjemalcev. Naš skupni cilj je jasen 
in ostaja tudi za v naprej: nuditi kakovostne in ažurne storitve na čim bolj prijazen način. 
 
Hvala zaposlenim, ustanoviteljem in pridruženim članom za profesionalno komunikacijo ter doprinos k 
uspešnemu zaključku poslovnega leta 2018.      
 
 
 
Št.: 1-DIR/2019 – 280 
Datum: 28. 2. 2019 
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B.  POROČILO O FINANČNEM   POSLOVANJU 
 
Vodenje poslovnih knjig ter izdelava letnih poročil se v zdravstvenih zavodih ureja v skladu z Zakonom o 
računovodstvu (Uradni list RS št. 23/99, 30/02) in Slovenskimi računovodskimi standardi, ki veljajo za 
nepridobitne organizacije. V skladu z omenjenima zakonoma mora SZOZD letno poročilo, ki ga 
sestavljajo predpisani računovodski izkazi, sestaviti in predložiti ustanovitelju in Agenciji RS za 
javnopravne evidence in storitve najpozneje v dveh mesecih po poteku poslovnega leta. 
 
Pri izdelavi letnih poročil in pri oblikovanju računovodskih usmeritev pa poleg Zakona o računovodstvu 
in računovodskih standardov upoštevamo še Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11-UPB4, 
110/11)  in štiri podzakonske akte in sicer: 
• Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (Uradni list RS št. 115/02 in naslednji); 
• Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega  

načrta (Uradni list RS št. 134/03 in naslednji); 
• Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (Uradni list RS št. 112/09 in naslednji);  
• Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

(Uradni list RS št. 45/05 in naslednji).  
 
V skladu z zakonom  je potrebno ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi 
javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, 
pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.  
 
Prihodke javne službe sestavljajo prihodki za opravljanje storitve do ustanoviteljev SZOZD (ZD Celje, ZD 
Radeče, ZD Sevnica, ZD Šmarje pri Jelšah in ZD Žalec).  
 
Prihodke tržne dejavnosti sestavljajo prihodki  za opravljanje storitev drugim zavodom (ZD Šentjur, ZD 
Slovenske Konjice, Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, Trubarjev dom Loka pri Zidanem mostu, 
Gradbeno cenilstvo Tomšič Miran s.p., Posavsko in obsoteljsko društvo za boj proti raku Brežice) in 
zaračunana provizija Zavarovalnici Triglav in Vzajemni zdravstveni zavarovalnici d.v.z.  
  
V skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu se pravne osebe javnega prava delijo na: 
 
• druge uporabnike enotnega kontnega načrta 
• določene uporabnike enotnega kontnega načrta, med katere prištevamo tudi javne zdravstvene 

domove.   
 
Javni zdravstveni zavodi kot določeni uporabniki enotnega kontnega načrta  ugotavljajo prihodke in 
odhodke v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, kar pomeni da  zanje velja glede priznavanja 
prihodkov in odhodkov načelo nastanka poslovnega dogodka – fakturirane realizacije.  
 

Medtem ko morajo zdravstveni domovi v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu nekatere 
poslovne dogodke izkazovati tudi evidenčno, kar pomeni, da se prihodki spremljajo tudi po načelu 
denarnega toka, za SZOZD tega ni več potrebno. Namreč, komisija za reševanje metodoloških vprašanj 
iz področja javnih financ, ki deluje v okviru Uprave Republike Slovenije za javna plačila, je  SZOZD pred 
leti zbrisala iz seznama neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, saj v 
skladu s Pravilnikom o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov in v skladu z Zakonom o javnih financah ne sodi med posredne proračunske uporabnike.  V 
skladu s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava pa 
pravnim osebam, ki niso uvrščene med posredne in neposredne uporabnike proračuna ni potrebno 
spremljanje prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka in sestavljati računovodskih izkazov, ki se 
sestavljajo na podlagi teh podatkov.   

 
V skladu z zgoraj povedanim mora SZOZD  sestaviti samo izkaz prihodkov in odhodkov po načelu 
nastanka poslovnega dogodka – zaračunane realizacije in izkaz prihodkov po vrstah dejavnosti, v 

katerem morajo biti ločeno prikazani prihodki in odhodki za opravljanje javne službe in prihodki ter 
odhodki iz naslova izvajanja tržne dejavnosti.   
V nadaljevanju tako  prikazujemo dve vrste prikaza izida poslovanja in sicer: 
 

• izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije, 
• izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti po načelu fakturirane realizacije.  
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1. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije 
 
V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov so prikazani prihodki in odhodki v skladu s 
Slovenskimi računovodskimi standardi, Zakonom o računovodstvu in  načelom nastanka poslovnega 
dogodka - fakturirane realizacije. 
 
Tabela 12: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije 

 

     I n d e k s

Real.18/

Real.17

PRIHODKI

1.    Prihodki za opravljene storitve od ustanoviteljev 620.562 488.597 78,7

2.    Prihodki za opravljene storitve od drugih zavodov 41.537 30.041 72,3

3.    Drugi poslovni prihodki 9.078 19.098 210,4

4.    Finančni in prevrednotevalni in drugi prihodki 1.010 17.852

SKUPAJ  PRIHODKI 672.187 555.588 82,7

ODHODKI

I. Stroški materiala in storitev 133.734 119.017 89,0

1. Poraba materiala, DI in energije 22.048 16.562 75,1

2. Storitve vzdrževanja 65.971 64.148 97,2

3. Prevozne, komunalne in storitve komunikacij 9.150 9.811 107,2

4. Pogodbe o delu in avtorske pogodbe 11.648 7.761 66,6

5. Stroški v zvezi z delom in izobraževanjem 8.365 10.635 127,1

6. Stroški drugih storitev 16.552 10.100 61,0

   II. Amortizacija osnovnih sredstev 18.163 12.244 67,4

  III. Stroški dela 514.649 421.539 81,9

1. Plače in nadomestila 392.359 322.484 82,2

2. Regres za letni dopust 12.223 11.659 95,4

3. Prispevki in davki od plač 64.052 52.106 81,3

4. Drugi stroški dela 46.015 35.290 76,7

  IV. Drugi odhodki 4.115 2.508 60,9

 SKUPAJ  ODHODKI 670.661 555.308 82,8

 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 1.526 280

V r s t a    p r i h o d k a   o z.  o d h o d k a
Realizacija       

leto 2017

Realizacija       

leto 2018
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Tabela 13: Podrobni pregled prihodkov in odhodkov 

 

    Realiz. 1-12 2017 Realiz.1-12 2018 Indeks

v EUR Strukt. v EUR Strukt. 4:2

1.             2.    3.                 4. 5. 6.

P R I H O D K I :

Prihodki za opravljene storitve od ustanoviteljev 620.562 92,3% 488.597 87,9% 78,7

Prihodki za opravljene storitve od drugih zavodov 41.537 6,2% 30.041 5,4% 72,3

Drugi poslovni prihodki 9.078 1,4% 19.098 3,4% 210,4

Finančni in prevrednotevalni prihodki 639 0,1% 2.904 0,5% 454,5

Izredni prihodki 371 14.948 2,7%

SKUPAJ  PRIHODKI 672.187 100% 555.588 100% 82,7

O D H O D K I :

Porabljeni drugi (nezdravstveni) material 10.644 1,6% 5.628 1,0% 52,9

Porabljeni drobni inventar 616 0,1% 0 0,0% 0,0

Stroški porabljene energije 5.189 0,8% 5.012 0,9% 96,6

Stroški strokovne literature 5.599 0,8% 5.922 1,1% 105,8

Stroški storitev tekočega vzdrževanja 24.660 3,7% 24.218 4,4% 98,2

Najemnine in zakupnine 28.968 4,3% 28.238 5,1% 97,5

Storitve čistilnega servisa 12.343 1,8% 11.692 2,1% 94,7

Prevozne, telefonske in PTT storitve 6.299 0,9% 7.010 1,3% 111,3

Stroški ogrevanja 1.326 0,2% 1.359 0,2% 102,5

Komunalne storitve 599 0,1% 399 0,1% 66,6

Zavarovalne premije 2.275 0,3% 2.554 0,5% 112,3

Stroški reprezentance 2.974 0,4% 1.872 0,3% 62,9

Stroški plačilnega prometa in bančne storitve 926 0,1% 1.043 0,2% 112,6

Pogodbe o delu in avtorske pogodbe 11.648 1,7% 7.761 1,4% 66,6

Stroški v zvezi z delom (dnevnice,nočnine potni str.) 591 0,1% 580 0,1% 98,1

Stroški strokovnega izobraž. in specializ. delav. 7.774 1,2% 10.055 1,8% 129,3

Druge storitve 11.303 1,7% 5.674 1,0% 50,2

Amortizacija osnovnih sredstev in drob. invent. 18.163 2,7% 12.244 2,2% 67,4

Plače in nadomestila zaposlenih 392.359 58,5% 322.484 58,1% 82,2

Prispevki in davki od plač 64.052 9,6% 52.106 9,4% 81,3

Stroški prevoza na dela in z dela 10.364 1,5% 7.968 1,4% 76,9

Stroški prehrane med delom 11.509 1,7% 9.545 1,7% 82,9

Regres za letni dopust 12.223 1,8% 11.659 2,1% 95,4

Drugi stroški dela 24.142 3,6% 17.777 3,2% 73,6

Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida 3.839 0,6% 2.362 0,4% 61,5

Finančni odhodki in prevrednotevalni odhodki 130 0,0% 115 0,0% 88,5

Izredni odhodki 146 0,0% 31 0,0% 21,2

 SKUPAJ  ODHODKI 670.661 100,0% 555.308 100,0% 82,8

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 1.526 280

V r s t a    p r i h o d k a   o z.  o d h o d k a

 
 

Prihodki  

 
SZOZD je v letu 2018  ustvarila 555.588 EUR  prihodka, kar je za 17,3 % manj kot v letu 2017.  
Največji  del  prihodka  87,9 %  pridobiva  SZOZD od svojih ustanoviteljev za opravljanje  poslovno 
administrativnih funkcij s področja finančno računovodskih, pravno kadrovskih in  informacijsko plansko 
statističnih storitev. Omenjeni prihodek  je znašal v letu 2017 488.597 EUR in se je zmanjšal v 
primerjavi z letom 2017 za 11,3 %, kar je posledica izstopa ZD Šmarje pri Jelšah iz SZOZD s 1. 4. 2018  
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Osnova za pridobivanje prihodka od ustanoviteljev za leto 2018 so bili aneksi k dogovoru o izvajanju 
prenesenih poslovno-administrativnih storitev in pokrivanju deleža skupnih stroškov, ki jih je Skupnost 
zavodov podpisala z vsemi ustanovitelji v začetku leta 2014. 
 
SZOZD pa pridobiva  del prihodka  tudi na trgu. To  je prihodek, ki ga  pridobiva od drugih zavodov, ki 
niso njeni ustanovitelji. Omenjeni prihodek je znašal 30.041 EUR in predstavlja 5,4 % vseh prihodkov in 
se je zmanjšal za 27,7 %  v primerjavi z letom 2017. 
 
Finančni prihodki so skupaj  z drugimi poslovnimi prihodki, ki predstavljajo v strukturi prihodkov 
minimalni delež, znašali 36.950 EUR.  Med drugimi poslovnimi prihodki izkazujemo prihodek od provizij s 
strani Zavarovalnice Triglav d.d. in Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z. prejetih  na podlagi 
posebnih pogodb o medsebojnem sodelovanju glede nakazovanja premij za prostovoljno zdravstveno 
zavarovanje, prihodki iz naslova nagrad in odstopljenih prispevkov za zaposlovanje invalidov nad kvoto 
in prihodek iz naslova plačane odpravnine za tri delavce, ki bi jih moral prevzeti ZD Šmarje pri Jelšah ob 
odstopu od ustanoviteljstva SZOZD v višini 14.948 EUR. Med prihodki od financiranja so knjižene  
obresti na avista sredstva.  
 
Tabela 14: Strukturni pregled najpomembnejših prihodkov  
 

Prihodki za storitve od ustanoviteljev 620.562 92,3% 488.597 87,9% 78,7

Prihodki za storitve od drugih zavodov 41.537 6,2% 30.041 5,4% 72,3

Drugi poslovni prihodki 9.078 1,4% 19.098 3,4% 210,4

Finančni, prevredn. in drugi prihodki 1.010 0,2% 17.852 3,2%

SKUPAJ  PRIHODKI 672.187 100% 555.588 100% 82,7

Delež          
Real.2018/     

Real. 2017
Vrsta prihodka 

Realizacija 

2017
Delež     

Realizacija 

2018

 
 
 
 
Graf 19: Struktura prihodkov v letu 2018 
 

 
 
 
 
 
Odhodki 
 
Odhodki   so znašali v letu 2018 555.308 EUR in so bili  v primerjavi z letom 2017 manjši  za 17,2 %. 
Odhodki in stroški se v skladu z enotnim kontnim načrtom izkazujejo v razredu 4. Omenjeni kontni načrt 
razčlenjuje stroške in odhodke v pet večjih skupin in sicer: 
• stroške materiala in  storitev, 
• amortizacije,  
• stroške dela,  
• odhodke financiranja in  
• druge odhodke. 
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Stroški materiala in storitev  so znašali 119.017 EUR in so se v primerjavi z letom 2017 zmanjšali za 
11,0 %. Sami stroški materiala in porabljene energije so znašali 16.562 EUR, kar je 24,9 % manj kot v 
letu 2017. Stroški materiala so vrednosti porabljenega pisarniškega materiala in strokovne literature, 
goriva, poraba rezervnih delov in materiala porabljenega za tekoče vzdrževanje, vrednosti porabljenega 
drobnega inventarja, katerega doba koristnosti je do enega leta. Med stroški materiala  izkazujemo tudi 
vrednost drobnega inventarja z dobo koristnosti več kot leto dni, danega v uporabo, če njegova 
posamična nabavna cena ne presega 100 EUR.   
 
Tabela 15: Strukturni pregled posameznih vrst  odhodkov: 
 

Vrsta odhodka  
Realizacija 

2017 
Delež      

Realizacija 
2018 

Delež           
Real.2018/                  
Real. 2017 

Stroški materiala 22.048 3,3% 16.562 3,0% 75,1 

Stroški storitev 111.686 16,7% 102.455 18,5% 91,7 

Amortizacija 18.163 2,7% 12.244 2,2% 67,4 

Stroški dela 514.649 76,7% 421.539 75,9% 81,9 

Finančni in drugi odhodki 4.115 0,6% 2.508 0,5% 60,9 

SKUPAJ  ODHODKI 670.661 100% 555.308 100% 82,8 

 
 
 
Graf 20: Struktura odhodkov v letu 2018 
 

 
 
 
 
Stroški storitev so storitve tekočega vzdrževanja, prevozne in poštne storitve, stroški komunalnih 
storitev, stroški najema poslovnih  prostorov in podobno. Stroški storitev so znašali v letu 2018 102.455 
EUR in so se zmanjšale v primerjav z letom 2017 za 8,3 %. Posebno obremenitev med stroški storitev 
predstavlja strošek najema poslovnih prostorov v  objektu Gregorčičeva ulica 3, Celje, kjer je sedež 
poslovnih prostorov SZOZD. Strošek najemnine je skupaj z ogrevanjem poslovnih prostorov znašal 
29.597 EUR in je bil v primerjavi z letom 2017 manjši za 2,3 %. Med stroške storitev prištevamo tudi 
stroške strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja, kotizacij, povračila stroškov nastalih na službenih 
potovanjih (dnevnice, nočnine in prevozni stroški), storitve po podjemnih pogodbah in pogodbah o 
avtorskem delu. 
 
Obračunana amortizacija,  je znašala v letu 2018 12.244 EUR kar predstavlja 2,2 % celotnih 

odhodkov SZOZD. Amortizacija osnovnih sredstev je obračunana po metodi enakomernega časovnega 
amortiziranja.  Med obračunano amortizacijo je vključena tudi  amortizacija drobnega inventarja. V 
skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi se namreč med opredmetena osnovna sredstva šteje 
tudi drobni inventar z dobo koristnosti daljšo od enega leta in katerih posamična nabavna vrednost ne 
presega  500 EUR. V skladu  Zakonom o računovodstvu pa je potrebno omenjeni drobni inventar 
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odpisati enkratno v celoti ob nabavi. Amortizacija je obračunana v skladu s Pravilnikom o načinu in 
stopnjah rednega odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. 
 
V nadaljevanju prikazujemo pregled obračunane, priznane amortizacije skozi ceno storitev  in  
porabljene amortizacije v letu 2018: 
 
Tabela 16: Pregled obračunane, priznane in porabljene amortizacije za leto 2018 
 
                                                                                                                     

1. Neporabljena amortizacija iz leta 2017 25.705     

Obračunana amortizacija v letu 2018 12.244     

Skupaj  razpoložljiva amortizacija 37.949   

2. Porabljena amortizacija v letu 2018 22.636     

Prenos neporabljene amortizacije v leto 2019 15.313     

3. Priznana amortizacija skozi ceno storitev 11.319     

Razlika med obračunano in priznano amortizacijo 925           
 

 
 

 
Graf 21: Obračunana, priznana in porabljena amortizacija 

 
  

 
Stroški dela 
 

Med odhodki poslovanja so po obsegu (75,9 %) največji stroški dela, ki vključujejo plače in 
nadomestila zaposlenih, prispevke na plače, regres za letni dopust in druge stroške dela kot so stroški 
prevoza na delo in z dela, stroške prehrane, plačila za  dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih, 
nagrade, odpravnine in podobna izplačila. Stroški dela so znašali v letu 2018 421.539 EUR in so se v 
primerjavi z letom 2017 znižali  za 18,1 %. Skupnost zavodov je za same  plače in nadomestila 
namenila 322.484 EUR, kar je za 17,8 %  manj kot v  letu 2017. 
 
SZOZD je v letu 2018 obračunal še 52.106 EUR prispevkov za socialno varnost od plač in 35.290 EUR  
drugih stroškov dela. Delež prvih v odhodkih je znašal 9,4 %, delež drugih pa 6,4 %. Med  drugimi 
stroški dela izkazuje SZOZD stroške prehrane med delom, povračila prevoza na delo in z dela in plačila v 
Prvo pokojninsko družbo za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih.  
 
Finančni odhodki in drugi odhodki so v letu 2018 znašali 2.508 EUR in  predstavljajo v strukturi 
odhodkov 0,5 %. Med odhodki financiranja so prikazane zamudne obresti, ki so nam jih zaračunali 
dobavitelji zaradi zakasnelega plačila naših obveznosti. Enako kot pri drugih prihodkih se po veljavnih 
predpisih tudi med drugimi odhodki izkazujejo le neobičajne postavke,  med katere spadajo plačane 
kazni in odškodnine, vračila preveč zaračunanih in vplačanih prihodkov iz preteklih let, stroški za vence, 
osmrtnice in podobno. 
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Ob tako ugotovljenih prihodkih in odhodkih je rezultat poslovanja pokazal, da so prihodki zadostovali za 
pokrivanje vseh odhodkov, tako da  SZOZD izkazuje  presežek  prihodkov nad odhodki v višini  280 
EUR, ki ostane začasno nerazporejen in se bo njegova uporaba opredelila  v naslednjih letih.  
 
 
2.   Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti                                                    

 po načelu fakturirane realizacije 
 
Po zakonu  je potrebno ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ 
in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu.  
 
Prihodke javne službe sestavljajo prihodki za opravljanje storitve do ustanoviteljev (ZD Celje, ZD 
Radeče,  ZD Sevnica, ZD Šmarje pri Jelšah in ZD Žalec) 
  
Prihodke tržne dejavnosti sestavljajo prihodki  za opravljanje storitev drugim zavodom, ki niso 
ustanovitelji SZOZD (ZD Šentjur, ZD Slovenske Konjice, Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, Trubarjev 
dom Loka pri Zidanem mostu, Gradbeno cenilstvo Tomšič Miran s.p., Posavsko in obsoteljsko društvo za 
boj proti raku Brežice) in zaračunana provizija Zavarovalnici Triglav in Vzajemni zdravstveni 
zavarovalnici d.v.z.  
 
 
Tabela 17: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti 
 

        Javna služba Tržna dejavnost

1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 488.597             49.139                

2. Finančni in prevrednotevalni prihodki 2.904                  -                       

3. Drugi prihodki 13.582               1.366                  

SKUPAJ PRIHODKI 505.083             50.505                

I.   Stroški blaga, materiala in storitev 108.199             10.818                

     1. Stroški materiala 15.057              1.505                 

     2. Stroški storitev 93.142              9.313                 

II.  Stroški dela 383.221             38.318                

     1. Plače in nadomestila plač 303.769            30.374               

     2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev 47.370              4.736                 

     3. Drugi stroški dela 32.082              3.208                 

III.  Amortizacija 11.131               1.113                  

IV. Drugi poslovni odh., finančni in drugi odhodki 2.280                  228                     

SKUPAJ ODHODKI 504.831         50.477           

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 252             28               

Vrsta prihodka oziroma odhodka
             R e a l i z a c i j a   2018    
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Graf 22: Primerjava prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti 
 

 
 
 
Iz izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je razvidno, da je SZOZD ustvaril 505.083 EUR 

prihodkov iz naslova opravljanja javne službe in 50.505 EUR prihodkov iz naslova tržne dejavnosti kar v 
odstotku znaša : 
 

Javna služba 90,91 % 

  Tržna dejavnost 9,09 % 

 
 
Prihodki iz naslova opravljanja javne službe so se zmanjšali za 18,7 % v primerjavi z realizacijo 
prihodkov javne službe v letu 2017, medtem ko so se prihodki iz naslova opravljanje tržne dejavnosti  
zmanjšali za 0,2 % v primerjavi z letom 2017.   
 
Odhodki iz naslova  opravljanja javne službe so znašali 504.831 EUR in so se zmanjšali za 18,6 % v 
primerjavi z letom 2017, medtem ko so bili prihodki iz naslova opravljanja tržne dejavnosti v višini leta 
2017.   

 
SZOZD je ustvaril v letu 2017 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu – tržne dejavnosti 28 EUR 
presežka prihodkov nad odhodki, medtem ko je s sredstvi za opravljane javne službe   ustvaril 352 EUR 
presežka prihodka nad odhodki. 
 
 
3. Bilanca stanja 
 
Stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja je prikazano v 
računovodskem izkazu Bilanca stanja. Celotna sredstva izkazana v bilanci stanja, ki jih sestavljajo 
dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju in kratkoročna sredstva, so znašala na dan 31. 12. 2018 
84.061 EUR in so se zmanjšala za 40,2 % v primerjavi z letom 2017. 
Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 24.840 EUR in se je v 
primerjavi z letom 2017 povečala za  7,6 %. Nabavna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev znaša 
skupaj 240.369 EUR in popravek vrednosti  osnovnih sredstev 215.529 EUR, kar pomeni  89,7 % 

odpisanost.  
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Tabela 18: Odpisanost osnovnih sredstev po stanju 31.12.2018 
 

NEOPREDMETENA SREDSTVA 36.519 32.966 3.553 90,3%

OPREMA 133.383 112.096 21.287 84,0%

   računalniki 62.309 51.066 11.243 82,0%

   pohištvo in druga pisarn. oprema 23.732 16.285 7.447 68,6%

   vozila in transportna oprema 6.284 3.993 2.291 63,5%

   druga oprema (klime fotok.stroj ip.) 41.058 40.752 306 99,3%

DROBNI INVENTAR 70.467 70.467 0 100,0%

Delež 

odpisa

89,7%

Vrsta osnovnega sredstva
Nabavna 

vrednost

Popravek 

vrednosti

Sedanja 

vrednost

SKUPAJ 240.369 215.529 24.840
 

 
V letu 2018 se je nabavna vrednost povečala zaradi nakupa opreme in drobnega inventarja v višini 
14.204 EUR, na drugi strani pa se je zaradi amortizacije osnovnih sredstev in drobnega inventarja 
zmanjšala sedanja vrednost osnovnih sredstev za 12.244 EUR. 

 
Kratkoročna sredstva so v bilanci izkazana v višini 59.221 EUR in  so  sestavljena iz denarnih sredstev 

na računu v višini 8.149 EUR, kratkoročnih terjatev do kupcev v višini 1.494 EUR, kratkoročnih terjatev 
do uporabnikov enotnega kontnega načrta  v višini 41.542 EUR in drugih kratkoročnih terjatev v višini 
7.936 EUR.    
 
Obveznosti do virov sredstev sestavljajo kratkoročne obveznosti v višini 38.782 EUR, ki so  se zmanjšale 
za 48,9 % v primerjavi z letom 2018 in dolgoročne obveznosti v višini  45.279 EUR, ki so se zmanjšale 
za 30,0 % v primerjavi z letom 2017.  
 
Med kratkoročnimi obveznosti so izkazane  kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 28.015 EUR, 
kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 6.066 EUR, kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 
v višini 159 EUR in druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 4.542 EUR.  
Svoje obveznosti do dobaviteljev SZOZD poravnava v dogovorjenih rokih, tako da so v bilanci odprte 
samo tiste obveznosti, ki do 31.12.2017 še niso zapadle v plačilo. 
 
Med lastnimi viri in dolgoročnimi obveznostmi izkazuje  SZOZD  obveznosti  za neopredmetena sredstva 
in opredmetena osnovna sredstva do ustanoviteljev v višini  40.153 EUR in kumulativno izkazani 
presežek  prihodkov nad odhodki v višini 5.126 EUR. 
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Tabela 19: Bilanca stanja na dan 31.12.2018 

 

A. SREDSTVA

I. DOLGOROČNA SRED. IN SRED. V UPRAVLJANJU 23.083 24.840 107,6

   1. Neopredmetena dolgoročna sredstva 5.834 3.553 60,9

       -  nabavna vrednost 34.919 36.519 104,6

       -  popravek vrednosti 29.085 32.966 113,3

   2. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 17.249 21.287 123,4
       -  nabavna vrednost 212.538 203.850 95,9

       -  popravek vrednosti 195.289 182.563 93,5

II. KRATKOROČNA SREDSTVA 117.540 59.221 50,4

    1. Denarna sredstva 45.335 8.149 18,0

    2. Kratkoročne terjatve do kupcev 1.627 1.494 91,8

    3. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN 54.770 41.642 76,0

    4. Druge kratkoročne terjatve 14.967 7.936 53,0

    5. Aktivne časovne razmejitve 841 0,0

SKUPAJ AKTIVA 140.623 84.061 59,8

B. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

I. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 75.933 38.782 51,1

     1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 47.249 28.015 59,3

     2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 9.096 6.066 66,7

     3. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 9.240 4.542 49,2

     4. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 84 159 189,3

     5. Pasivne časovne razmejitve 10.264 0,0

II. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 64.690 45.279 70,0

     1. Dolgoročne rezervacije 13.308 0,0

     2. Obveznosti za neopredm. dolgor. sred. in opredm. OS 46.536 40.153 86,3

     3. Presežek prihodkov nad odhodki 4.846 5.126 105,8

SKUPAJ PASIVA 140.623 84.061 59,8

IndeksN  a  z  i   v Leto 2017 Leto 2018

 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Pomočnik direktorice 
                                                                                                     za ekonomiko  in finance  
                                                                                                            Marjan Kramer 
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