LETNO POROČILO
Z A L ET O 2 0 1 9

Celje, 26. 2. 2020

Gregorčičeva ulica 3
3000 Celje
Slovenija

T: 03 543 46 11
E: tajnistvo@szozd.si
www.szozd.si

TRR: SI56 0510 0801 5290 975
ID za DDV: SI43103375
Matična številka: 5683122000

Letno poslovno in računovodsko poročilo za leto 2019

A.

B.

POSLOVNO POROČILO DIREKTORICE.......................................................................................

3

I.

PREDSTAVITEV, NASTANEK, RAZVOJ IN ORGANIZIRANOST SZOZD.......................

3

1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Poslanstvo, vizija, vrednote, organizacijska kultura in moto................................................
Predstavitev vodstva.......................................................................................................
Predstavitev organov SZOZD............................................................................................
Vplivi okolja na delovanje SZOZD.....................................................................................
Programi dejavnosti SZOZD.............................................................................................
Uprava...........................................................................................................................
Pravno kadrovski splošni proces.......................................................................................
Finančno računovodski proces..........................................................................................

4
6
6
6
6
6
7
8

II.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH...................................................

9

1.

9

2.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.1.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.3.1.
4.3.3.2.

Zakonske in druge pravne podlage, ki opredeljujejo delovno področje oz. poslovne procese
v SZOZD.........................................................................................................................
Interni akti SZOZD..........................................................................................................
Temeljne strateške usmeritve in dolgoročni cilji SZOZD......................................................
Realizacija letnih ciljev SZOZD..........................................................................................
Realizacija programa dela SZOZD.....................................................................................
Finančno računovodski proces..........................................................................................
Proces vodenja...............................................................................................................
Pravno kadrovski splošni proces.......................................................................................
Pravni proces..................................................................................................................
Normativne dejavnosti ....................................................................................................
Kadrovski proces.............................................................................................................
Splošni podproces...........................................................................................................
Javna naročila.................................................................................................................
Upravljanje in arhiviranje dokumentarnega gradiva...........................................................

9
10
10
13
13
16
17
17
22
48
67
67
78

III.

POROČILO O DELU ORGANOV SZOZD........................................................................

79

1.
2.

Poročilo o delu Sveta SZOZD............................................................................................
Poročilo o delu Poslovnega kolegija ustanoviteljev in pridruženih članov..............................

79
79

IV.

ODNOSI Z JAVNOSTMI IN MEDIJI.............................................................................

85

V.

CELOSTNA PODOBA SZOZD........................................................................................

85

VI.
VII.
VIII.
1.
2.
3.

UPRAVLJANJE S TVEGANJI IN NOTRANJI FINANČNI NADZOR...............................
Izvajanje notranje revizije................................................................................................
POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJI.................................................................
KADRI IN IZOBRAŽEVANJE........................................................................................
Analiza kadrovanja, kadrovska politika..............................................................................
Izobraževanje.................................................................................................................
Analiza urnega sklada delovnega časa..............................................................................

85
85
86
86
86
87
87

IX.

KAKOVOST NA PODROČJU POSLOVANJA...................................................................

89

X.

ZAKLJUČEK..................................................................................................................

90

POROČILO O FINANČNEM POSLOVANJU..................................................................................

91

1.
2.

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije............................................
Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti po načelu fakturirane realizacije..............

92
97

3.

Bilanca stanja.................................................................................................................

98

1

Letno poslovno in računovodsko poročilo za leto 2019

LETNO POROČILO
SKUPNOSTI ZAVODOV OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI CELJSKE REGIJE
ZA LETO 2019
Gregorčičeva ulica 3, 3000 Celje

Odgovorna oseba:
Bronja Vilč, direktorica

Letno poročilo so pripravili:
Bronja Vilč, Marjan Kramer, Vlado Geršak, Maja Kladnik, Špela Kukovič, Vida Bokal

2

Letno poslovno in računovodsko poročilo za leto 2019

A.

POSLOVNO POROČILO DIREKTORICE

UVOD
Zaključilo se je še eno poslovno leto, zato je pred nami, skupaj z ustanovitelji in pridruženimi člani,
dolžnost podaje skrbne ocene, kako uspešno je bilo poslovanje v preteklem letu. Skupna ugotovitev
vodstev ZD celjske in posavske regije glede na izkazane finančne rezultate je, da smo ZD povezani v
Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije (SZOZD) poslovali zelo uspešno in da
smo skupaj složno skozi vse leto premagovali določene ovire. Z vključenostjo in trudom vseh zaposlenih
so bili uresničeni tudi vsi letni cilji, kateri so bili zastavljeni s programom dela.
Letno poslovno poročilo je sestavljeno v obliki, ki smo ga sprejeli kot standard in nam omogoča sprotno
in neprekinjeno spremljanje strokovnih in poslovnih kazalnikov ter trendov. Iz finančnega poročila
izhaja, da je tudi SZOZD poslovno leto 2019 zaključila uspešno in da je bil do ustanoviteljev in
pridruženih članov v celoti realiziran pogodbeno dogovorjen program dela, kljub temu, da se pri
poslovanju SZOZD odraža zmanjšan obseg financiranja programa s strani ZD Celje in ZD Radeče.
Vsebina poslovnega poročila izčrpno povzema vsebinsko izvajanje poslovnih procesov in podprocesov,
kar izkazuje, da je bil program dela izjemno bogat. Pri izvajanju posameznih aktivnosti pa smo se
zaposleni nemalokrat soočili z zahtevami ustanoviteljev in pridruženih članov, da posamezni poslovni
proces takoj uredi odprto vprašanje oz. razreši problem, čemur pa vselej ni bilo možno ugoditi. Kljub že
večkrat izpostavljenim razlogom in okoliščinam, ki so objektivne narave, da določeni poslovni proces
zaradi narave dela ni vselej ažurno izvedel posamezne aktivnosti za določenega ustanovitelja ali
pridruženega člana, le-ti niso bili sprejeti z razumevanjem, kar se je odrazilo tudi v podani oceni glede
zadovoljstva s strani posameznega ustanovitelja. S prilagajanjem potrebam naših ustanoviteljev in
pridruženih članov ter drugih odjemalcev pa nam je uspelo obdržati visok nivo, tako zadovoljstva
odjemalcev storitev, kakor tudi zaposlenih. Tako smo uspešno sledili skupnemu cilju v sodelovanju z
vsemi deležniki nuditi pravočasne in kvalitetne poslovno administrativne storitve, ki so nesporno tudi del
zdravstvenih storitev, ki jih izvajajo ustanovitelji in pridruženi člani. Kvalitetne poslovno administrativne
storitve lahko izvajajo le zadovoljni zaposleni, zato je bilo skozi vse leto pomembno vodilo tudi skrb za
dobro počutje in delovno okolje zaposlenih, ki ga pogojuje občutek varnosti v delovni sredini,
spodbudna in kolegialna delovna klima ter možnost uresničevanja osebnih ambicij. Zavedamo se, da do
naših ustanoviteljev in pridruženih članov nismo izpolnili vseh pričakovanj, vendar je bila velika večina
odjemalcev naših storitev s kakovostjo dela in odnosom zaposlenih, s katerimi so se srečevali v poslovni
komunikaciji, zadovoljna. Poudarjamo, da je naš osnovni cilj, ki ostaja tudi v naprej nespremenjen,
nuditi strokovne in pravočasne storitve vseh poslovnih procesov v okviru prijaznih in humanih odnosov s
profesionalno komunikacijo na vseh ravneh.
Z doseženimi rezultati skupnega dela v letu 2019 smo lahko upravičeno zadovoljni, ponosni in nam
pomenijo izziv ter spodbudo za nadaljnje delo v prihodnje.

I.

PREDSTAVITEV, NASTANEK, RAZVOJ IN ORGANIZIRANOST SZOZD

Naziv:
Skrajšani naziv:
Naslov:
Matična št.:
Šifra dejavnosti:
Transakcijski račun:
Davčna številka:
Ime banke:
Telefon:
Fax:
E- pošta:
www-stran:

Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije
SZOZD
Gregorčičeva ulica 3, 3000 Celje
5683122000
91.110
05100-8015290975
43103375
Abanka, d.d.
03 5434 611
03 5434 614
tajnistvo@szozd.si
http://www.szozd.si
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Zdravstveni domovi celjske in posavske regije: ZD Celje, Gregorčičeva ulica 5, 3000 Celje; ZD »dr.
Jožeta Potrate« Žalec, Prešernova ulica 6, 3310 Žalec; ZD Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16, 3240
Šmarje pri Jelšah; ZD Laško, Kidričeva ulica 5 b, 3270 Laško; ZD Radeče, Ulica OF 8, 1433 Radeče; ZD
Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica so na podlagi 52. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, 12/91,
8/96) v letu 1992 ustanovili SZOZD za opravljanje poslovno administrativnih funkcij s področja finančno
računovodskih, pravno kadrovskih in informacijsko plansko statističnih storitev za potrebe ustanoviteljev
s ciljem zagotavljati navedene storitve kontinuirano in čim bolj racionalno. Kot pridruženi člani pa so v
okviru SZOZD povezani z ustanovitelji še ZD Slovenske Konjice, ZD Šentjur in ZD Brežice. Po ustanovitvi
SZOZD s 1. 1. 1993 je kot soustanoviteljica SZOZD naknadno pristopila še Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
ki pa je po dveh letih potem, ko se je odločila organizirati lastno upravo, izstopila. S 1. 7. 2014 je od
ustanoviteljstva SZOZD izstopil ZD Laško, s 1. 4. 2018 pa tudi ZD Šmarje pri Jelšah, katerega napoved
je bila podana že v letu 2014. Medsebojne pravice in obveznosti glede odstopa od ustanoviteljstva so
bile določene s sklenitvijo Dogovora o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti št. 2018-543 z dne 10.
5. 2018. Notranja organizacija in organizacija dela, s katero se določajo poslovni procesi in tipična
delovna mesta pa je določena v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki je bil
na novo sprejet kot posledica reorganizacije posamičnih poslovnih procesov zaradi odstopa od
ustanoviteljstva oz. pridruženega članstva SZOZD.

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«.
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.

•

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«.
Moto
Dejavnost SZOZD je izražena v kompetencah, zanesljivosti in odzivnosti.
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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 (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 2019 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
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.

❖

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

6

Letno poslovno in računovodsko poročilo za leto 2019

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.
Posamezne aktivnosti: zagotavljanje delovanja strežnika, računalnikov in perifernih naprav,
nameščanje varnostnih popravkov na strežnik in računalnike, spremljanje delovanja strežniških
servisov ter svetovanje pri implementaciji novih tehnologij v delovno okolje, so bile za ZD Radeče v
začetku leta 2019 v dogovoru z vodstvom ZD Radeče prenesene na novega zunanjega
pogodbenega izvajalca, dokončno pa so bile vse ostale aktivnosti, vezane na fakturiranje
zdravstvenih storitev prenešene v mesecu oktobru 2019.

5.2. Pravno kadrovski splošni proces
❖ Pravni podproces
❖ Kadrovski podproces in obračun plač
❖ Splošni podproces:
o Podproces javnega naročanja
o Podproces upravljanja in arhiviranja dokumentarnega gradiva.
Pravno kadrovski splošni proces
Že 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
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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.
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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
•
•
•
•
•

2.

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/92 in naslednji)
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/2005-UPB2 in naslednji, v nadaljevanju:
ZZDej)
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.

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
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
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
Pravilnik o strokovnem izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju
Poslovno etični kodeks ravnanja pri medsebojnem poslovanju
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•
•
•

3.

Pravilnik o prepoznavanju in preprečevanju mobinga, drugih oblik trpinčenja na delovnem
mestu in ukrepih
Poslovnik kakovosti
Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v SZOZD.

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 2018 – 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.
Usmeritve in letni cilji kakovosti za leto 2019, 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 in sicer: v strategiji, viziji, poslanstvu
in vrednotah, kar vse se dnevno odraža na delovanju vsakega posameznega zaposlenega. Cilj
vodstva SZOZD v letu 2019 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 Žalec, Občina Šentjur,
Občina Sevnica, Občina Radeče in Občina Slovenske Konjice), Ministrstvo za zdravje, Združenje
zdravstvenih zavodov Slovenije, Zdravniška zbornica Slovenije in druge institucije.

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 ne izkazuje bistvenih sprememb glede na analizo in primerjavo rezultatov s preteklim
letom.

-0,1

0,2

Zadovoljstvo
ustanoviteljev
Zadovoljstvo
pridruženih
članov

Graf 1: Zadovoljstvo odjemalcev za opravljanje poslovno administrativnih storitev v letu 2019
3. Zadovoljstvo zaposlenih
Izvedena anketa o merjenju organizacijske kulture in klime v SZOZD in merjenje zadovoljstva
zaposlenih na delovnem mestu v vseh poslovnih procesih za leto 2019, v katero je bil vključen tudi
nabor ukrepov iz polnega certifikata »Družini prijazno podjetje« (16 vprašanj) izkazuje 0,1 izboljšanje
glede na preteklo leto.
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Graf 2: Zadovoljstvo zaposlenih v letu 2019
4.

Izpolnitev programa dela poslovno administrativnih storitev za ustanovitelje in
pridružene člane
Vodstvo SZOZD si je tudi v letu 2019 prizadevalo, da ohrani program dela za vse odjemalce
(ustanovitelje in pridružene člane) na ravni leta 2018. Kot cilj za kazalnik kakovosti je določilo
realizacijo vsaj v obsegu 80 % v primerjavi z letom 2018 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 2019 delovni program za druge
naročnike na trgu (Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu, Lekarna Sevnica, Dom
starejših občanov Krško, Zdravstveni dom Ptuj, Zdravstveni dom Šmarje) 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.

6.

Vsakemu zaposlenemu zagotoviti udeležbo na vsaj eno strokovno izpopolnjevanje
V letu 2019 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 na vsaj enem izobraževanju.

7.

Ohranitev prihodkov na ravni leta 2018 – stabilno finančno poslovanje
SZOZD je za leto 2019 načrtovala prihodke, upoštevaje nastale spremembe zaradi izstopa ZD
Šmarje pri Jelšah in zmanjšanega deleža financiranja s strani ZD Celje zaradi sanacijskih ukrepov
(10 %).
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8.

Zagotoviti kvartalno spremljanje prihodkov in odhodkov (analize prihodkov in
odhodkov)
Od 1. 1. 2019 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
2018.

9.

Vsak proces dela poda en predlog za izboljšavo znotraj poslovnega procesa
Za leto 2019 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 2019 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 2019 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
Skozi vse leto 2019 si je vodstvo SZOZD ob implementaciji sprejetih ukrepov po polnem certifikatu
»Družini prijazno podjetje« (DPP) prizadevalo zaposlenim zagotavljati prijazno delovno okolje ter na
ta način prispevati k izboljšanju zadovoljstva zaposlenih, nenazadnje pa z realizacijo sprejetih
ukrepov prispevalo tudi k postopnemu spreminjanju organizacijske kulture ter pri zaposlenih
doseglo spoznanje, da gresta lahko poklicno in zasebno življenje skupaj ter da zato ni potrebno
odrekanj enemu na račun drugega.

4. Realizacija programa dela SZOZD
V letu 2019 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 predhodno
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dogovorjen z ustanovitelji in pridruženimi člani. 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, s spremembami in dopolnitvami),
Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 s spremembami in dopolnitvami);
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS št. 40/12, s spremembami in dopolnitvami, v
nadaljevanju: ZUJF),
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09-ZSPJS-UPB13, s spremembami in
dopolnitvami, v nadaljevanju: ZSPJS),
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 68/17, UPDJS),
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja zdravja v plačne razrede znotraj razponov
plačnih razredov (Ur. l. RS št. 72/17),
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 prodaje blaga in storitev na trgu (Ur. l. RS, št. 97/09, s
spremembami in dopolnitvami),
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),
Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
(Ur. l. RS, št. 91/00 s spremembami in dopolnitvami);
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Ur. l. RS št. 115/02, s spremembami in dopolnitvami);
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS
št. 134/03, s spremembami in dopolnitvami);
Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Ur.l. RS št.
33/11)
Odredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Ur. l. RS, št. 56/00);
Odredba o funkcionalno – programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna (Ur. l. RS, št.
43/00);
Odredba o funkcionalni klasifikaciji javno finančnih izdatkov (Ur. l. RS, št. 43/00);
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(Ur. l. RS, št. 45/05, s spremembami in dopolnitvami);
Slovenski računovodski standardi – računovodsko proučevanje (Ur. l. RS, št. 107/01, s
spremembami in dopolnitvami);
Splošni dogovor za leto 2019 z aneksi
Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 z aneksi, sklenjene
med ZD in Zavodom za zdravstveno zavarovanje, OE Celje in OE Krško;
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),
Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Ur. l. RS št.
14/2009 s spremembami in dopolnitvami);
Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS št. 57/08 s spremembami in dopolnitvami),
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),
Odredba o določitvi enotnega šifranta vrst zdravstvene dejavnosti (Ur. l. RS št. 58/11)
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),
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),
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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 davčnem postopku (ZDavP-2), (Ur. l. RS št. 13/11, UPB4)
35. Zakon o fiskalnem pravilu (Ur. l. RS št. 55/15)
36. Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU), (Ur. l. RS št. 59/10 s
spremembami in dopolnitvami)
37. Zakon o izvršbi in zavarovanju (Ur. l. RS št. 3/2007, s spremembami in dopolnitvami)
38. Zakon o dohodnini (Ur. l. RS št. 117/2006, s spremembami in dopolnitvami)
39. 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)
40. 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)
41. Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZdavPR, Uradni list RS, št. 75/15)
42. Pravilnik o izvajanju zakona o davčnem potrjevanju računov (Ur. l. RS št. 60/15 in naslednji)
43. Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (Ur. l. RS št. 71/17, v nadaljevanju:
ZIPRS1819)
44. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2020 in 2021
ter izredni uskladitvi pokojnin (Ur. l. RS št. 75/19, v nadaljevanju: ZUPPJS2021),
45. Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. l. RS št. 80/2018, v nadaljevanju:
Dogovor)
46. Navodilo Ministrstva za zdravje v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na
javno službo in tržno dejavnost št. 024-17/2016-11 z dne 20. 12. 2018
47. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike
in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 80/19) in na tej podlagi
48. Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno
dejavnost (št. 024-17201-29 z dne 26. 1. 2020)
49. Zakon o minimalni plači (Ur. l. RS, št. 13/10 in naslednji)
50. Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 (Ur. l. RS št. 75/19, v nadaljevanju:
ZIPRS2021).

➢

Podproces finančno poslovanje in podproces finančno računovodsko poslovanje

Skozi vse leto 2019 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.
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Graf 3: Pregled števila oddanih e-račuov preko UJP v letu 2019
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.

a) Podproces planiranja in analiziranja
V okviru podprocesa planiranje in analiziranje so se v letu 2019 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 2019 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.
16

Letno poslovno in računovodsko poročilo za leto 2019

b) Podproces informatika
V okviru navedenega podprocesa so se v letu 2019 izvajale vse potrebne aktivnosti za potrebe ZD »dr.
Jožeta Potrate« Žalec in ZD Radeče z zunanjim pogodbenim izvajalcem (ZD Celje). Že v začetku leta pa
se je v dogovoru z vodstvom ZD Radeče področje vzdrževanja in delovanja zdravstvenih aplikacij
preneslo v izvajanje zunanejmu pogodbenemu izvajalcu EGT, d.o.o., Žalec, ki je že pogodbeni izvajalec
navedenega področja v ZD Šentjur, ZD Žalec in SZOZD, nato pa so potekale aktivnosti za prenos
podprocesa fakturiranja zdravstvenih storitev, prav tako na zunanjega pogodbenega izvajalca (1. 1.
2020).
V okviru navedenega podprocesa so v letu 2019 potekale za ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec in ZD
Radeče naslednje aktivnosti:
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 2019 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.
Statistična poročila:
•
poročilo o obiskih in napotitvah, boleznih in stanjih, kadrih in urah (polletno in letno poročilo)
•
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 2019 za potrebe ustanoviteljev
in pridruženih članov 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
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odškodnine in izplačila razlike v plači, Pd 106/2016 – zaradi priznanja plačila plače (NPK); Pd 33/19 zaradi razveljavitve redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega
dela, vzpostavitve delovnega razmerja in plačila vseh obveznosti.
Eden izmed ZD je s strani predlagatelja Sindikata zdravnikov družinske medicine PraktikUM prejel
predlog, s katerim le-ta zahteva, da se ugotovi neskladnost splošnih aktov ZD - nasprotnega udeleženca
(1. točka sklepa) in da se objavi sodbo s tem v zvezi na enak način kot je objavljena KP za zdravnike in
zobozdravnike v Uradnem listu RS (2. točka sklepa), da se ZD - nasprotnemu udeležencu naloži izdajo
novega splošnega akta, ki bo upošteval določila veljavnih predpisov in Kolektivne pogodbe za zdravnike
in zobozdravnike (3. točka izreka) in da se nasprotnem udeležencu prepove nadaljnje kršenje pravic
zaposlenih zdravnikov družinske medicine (4. točka izreka). Sodišče je v celoti predlog predlagatelja
zavrglo, pred tem pa ga je tudi pozvalo na dopolnitev predloga v odrejenem roku, ki pa ga predlagatelj
ni izpolnil.
Postopki pred rednimi sodišči
Strokovna služba je sodelovala pri vodenju postopkov pred rednimi sodišči, katere so sprožali
posamezniki večinoma zaradi uveljavljanja plačila odškodnine, ki so evidentirane pod opr. št.: P
312/2018 in P 836/2017.
V letu 2019 se je nadaljeval postopek v zadevi opr. št. VII Pg 2135/2018, v katerem kot tožeče stanke
nastopajo ZD celjske in posavske regije skupaj z drugimi 40 ZD, ki jih zastopa po pooblastilu odvetniška
pisarna Ketiš in Janžekovič in partnerji, d.o.o. iz Maribora proti toženi stranki Ministrstvu za zdravje in
ZZZS v skupni tožbi, s katero zahtevajo priznanje višjih cen zdravstvenih storitev zaradi višjega
vrednotenja delovnih mest na podlagi sprememb kolektivnih pogodb na področju zdravstvene
dejavnosti (odprava plačnih anomalij do 26. plačnega razreda in uvrščanje zdravnikov in zobozdravnikov
na delovno mesto višji zdravnik/zobozdravnik).
Dne 15. 4. 2019 je bilo posredovano vsem ZD, ki so vložili tožbo zoper ZZZS obvestilo, da je bila dne
12. 4. 2019 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani obravnava v zadevi tožbe ZD/ZZZS zaradi plačila povišanih
stroškov dela. Na obravnavo je ZZZS prinesel prvo pripravljalno vlogo, zaradi česar je sodišče dodelilo
rok, da se o navedbah v pripravljalni vlogi izjasni, prav tako pa je glavno obravnavo preložilo in sicer na
dne 31. 5. 2019. Na samem naroku je bila obravnavana problematika plačevanja zdravstvenih storitev s
strani ZZZS in izpostavljeno, da so domovi upokojencev že vložili tožbe zaradi plačila povišanih stroškov
dela, zaradi dviga plač in da so sodišča v primeru domov upokojencev na prvi stopnji že odločala in sicer
tako, da so njihove zahtevke kot neutemeljene zavrnila. Na obravnavi pred Okrožnim sodiščem v
Ljubljani je bila dne 31.5.2019 izdana sodba opr. št. VII Pg 2135/2018-19, s katero je sodišče tožbene
zahtevke zdravstvenih domov zoper ZZZS zavrnilo. Iz sodbe izhaja, da ZZZS ni dolžan avtomatično
upoštevati sprememb povišanih plač v plačilu zdravstvenih storitev, ampak je to stvar dogovora. Takšno
stališče je zavzelo sodišče tudi v tožbi, kjer so domovi za starostnike prav tako tožili ZZZS, ki so se zoper
takšno odločitev sodišča pritožili. Odvetniška pisarna je predlagala vsem ZD, da se zoper izdano sodbo
pritožijo na Višje sodišče, s čemer so le-ti soglašali. Pritožba je bila vložena v roku do 16. 8. 2019,
odločitev pa še ni bila sprejeta.
Postopek pred Okrožnim državnim tožilstvom
Kazenske ovadbe, ki so bile vložene zoper enega bivših direktorjev ZD v letu 2017 in v katerih se mu je
očitala zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic, so v postopku obravnave. Postopek še ni zaključen.
Postopki na področju izvršbe, stečaja in prisilne poravnave
Strokovna služba sodeluje pri vodenju postopkov na področju izvršbe, stečaja in prisilne poravnave. V
letu 2019 so potekale aktivnosti v naslednjih primerih:
➢

Izvšilni predlogi

ZD Celje je v letu 2019 vložil 1 predlog za izvršbo v višini 2.721,63 € pod opr. št. VL 8955/2019, ki je bil
končan s poplačilom upnika v višini 2.765,63 €. V enem primeru je ZD vložil umik predloga o izvršbi VL
7965/2018 za znesek 1.399,87 €, saj je dolžnik umrl in ker ni zapustil premoženja, je sodišče o tem
obvestilo upnika. V enem primeru, opr. št. Ig 87/2002, je dolžnik dolg poravnal v višini 234,63 €, zato je
bil postopek zaključen.
V drugih ZD ni bilo evidentiranih odprtih terjatev, za katere bi bilo potrebno vlagati izvršilne predloge.
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➢

Stečaji in prisilne poravnave

V letu 2019 v posameznih ZD ni bilo vloženih prijav zoper stečajne dolžnike.
Drugi postopki
a) Zahtevki za arbitražni postopek po Splošnem dogovoru za posamezno pogodbeno leto
Izvajalci zdravstvene dejavnosti lahko skladno z določili vsakoletnega splošnega dogovora na podane
predloge za sklenitev pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za posamezno pogodbeno
leto ali za sklenitev aneksa k pogodbi vložijo zahtevek za arbitražni postopek.
V letu 2019 je eden od ZD zoper podani predlog za sklenitev pogodbe o izvajanju programa
zdravstvenih storitev za leto 2019 vložil zahtevek, ki se nanaša na financiranje psihologa v okviru
programa 512 058 Ambulantna obravnava v okviru Centrov za duševno zdravje ter programa 512 059
Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru Centrov za duševno zdravje (CDZO) v skladu s 10. in 24.
členom Aneksa št. 2 k Dogovoru, saj je ZD univ. dipl. psihologa prijavil ob pričetku dela CDZO. O
vloženem arbitražnem zahtevku še ni bilo odločeno.
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 in nenajavljene 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 2019.
V nadaljevanju izpostavljamo vsebino posameznih inšpekcijskih nadzorov in sicer:
➢
❖

Zdravstvena inšpekcija Ministrstva za zdravje:

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 za
področje: ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti, pacientovih
pravic (oblike naročanja, čakalne dobe, mesto in vsebina obveznih objav), program zaščite
zdravstvenih delavcev in sodelavcev na delovnem mestu. 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 je bilo ugotovljeno, da so izdana soglasja in sklenjene podjemne pogodbe
skladne z določbami, ki jih določata 53. c in 53. č člena Zakona o zdravstveni dejavnosti. ZD Celje
je imel strokovni nadzor Zbornice zveze zdravstvene in babiške nege z namenom nadzora nad
opravljanjem strokovne in poklicne dejavnosti ter poklicnih kompetenc izvajalcev zdravstvene oz.
babiške nege, preverjanja ustreznosti poklicnih kvalifikacij, strokovnih izpopolnjevanj in organizacije
dela, preverjanja zagotavljanja kakovosti in varnosti na strokovnem področju zdravstvene oz.
babiške nege, preverjanja stalnega sledenja razvoja stroke zdravstvene oz. babiške nege,
preverjanja in upoštevanja doktrin, standardov, protokolov, smernic, navodil in drugih dokumentov
na področju dela, preverjanja opravljanja dejavnosti v skladu z etičnim kodeksom in preverjanja
ustrezne kadrovske zasedenosti v dejavnosti zdravstvene in babiške nege. ZD bo skladno z
ugotovitvami, ki jih je podala nadzorna komisija, odpravil pomanjkljivosti v predpisanem roku, v
letu 2020.
Celotna dokumentacija v zvezi s postopki, ki so potekali na sedežu posameznega ZD je arhivirana
na sedežu ZD, deloma tudi v strokovni službi SZOZD.
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❖

V postopku ugotavljanja kršitev, ki se nanašajo na spoštovanje določb Zakona o pacientovih
pravicah (Ur. l. RS št. 15/08 in naslednji, ZPacP), je v enem primeru pacient podal prijavo na
Ministrstvo za zdravje - Zdravstveni inšpektorat, saj naj bi izvida ne prejel v zakonsko določenem
roku. ZD je podal odgovor v smislu, da je dosledno spoštoval zakonsko določen rok.
➢ 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 odpravo ugotovljenih nepravilnosti v
zvezi s postavitvijo rokov. Nepravilnosti so bile ugotovljene na nizkonapetostnih električnih inštalacijah,
vgradnji prenapetostnih zaščitnih naprav in drugih napravah. Ker je bil potreben večji obseg
vzdrževalnih del s finančnim vložkom, so ZD morali izvedbo vzdrževalnih del vključiti v finančni načrt za
tekoče leto.
V enem primeru je ZD obvestil inšpekcijski organ, da je za odpravo ugotovljenih nepravilnosti v program
investicijskega vzdrževanja uvrstil tudi obnovitvena dela na elektroinštalacijah v objektu ZD, kar je bilo
sprejeto v Programu dela, finančnem in kadrovskem načrtu ZD za leto 2019 (PDFKN), po prejemu
soglasja k PDFKN s strani ustanovitelja pa je ZD pristopil k izvajanju obnove elektroinštalacij po
časovnici, ki jo je pripravil izvajalec. ZD je o vseh aktivnostih, vezanih na predmetno zadevo, inšpektorat
sprotno obveščal.

➢

Inšpektorat Republike Slovenije za delo (OE Celje – Velenje)

S strani Inšpektorata RS za delo, OE Celje – Velenje so potekali v letu 2019 nadzori s področja delovnih
razmerij za nekatere ZD, ki so se po vsebini nanašali na:
•
•
•

evidenco delovnega časa – inšpektoratu so bile posredovane fotokopije evidence o izrabi delovnega
časa od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019 za posameznega zdravnika in za vsako posamezno medicinsko
sestro/medicinskega tehnika
evidenco zaposlenih, ki opravljajo delo s polovičnim delovnim časom
pravilnost obračuna prevoznih stroškov.

➢

Ministrstvo za javno upravo, Inšpektorat za javni sektor

❖

V letu 2019 je v enem izmed ZD potekalo nadaljevanje inšpekcijskega nadzora iz leta 2018 za
področje pravilnosti izplačila dodatkov za delo preko polnega delovnega časa in dodatkov za delo v
dežurstvu. Nadzor je odredil dodatne popravljalne ukrepe, ki so se nanašali na: skladnost plačilnih
list z določili Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
(Uradni list RS št. 14/09), nepravilnosti glede obračuna in izplačila dodatkov za delo preko polnega
delovnega časa in dodatkov za delo preko polnega delovnega časa (NNMP) za nekatere zaposlene
zdravnike in javnega uslužbenca v zvezi z izplačilom dodatka za delo preko polnega delovnega časa
za iste naloge, za katere je javni uslužbenec prejel tudi izplačilo delovne uspešnosti iz naslova
povečanega obsega dela. ZD je o ugotovitvah inšpektorata v zvezi z odpravljenimi nepravilnostmi in
izvedenih ukrepih na podlagi dokumentacije, ki je bila posredovana inšpektoratu, poročal svetu ZD.
Postopek je bil zaključen z izdajo končnega zapisnika, zoper odgovorno osebo ZD pa uveden
postopek po 50. členu Zakona o prekrških (Ur. l. RS št. 29/11-UPB in naslednji) in po 1. alineji 2.
odstavka 44. člena ZSPJS).

❖

Ministrstvo za javno upravo, Inšpektorat za javni sektor je prav tako preverjal spletne strani ZD
celjske in posavske regije in s tem v zvezi objavo in pravilno vsebino Kataloga informacij javnega
značaja. V enem izmed ZD je v inšpekcijskem nadzoru ZD predlagal pristojnemu organu, da
upošteva pojasnilo oz. okoliščine, vezane na objavo informacij javnega značaja in vzdrževanje
Kataloga informacij javnega značaja, saj je v času inšpekcijskega pregleda spletne strani ZD že imel
v izdelavi končno besedilo Kataloga informacij javnega značaja, zato je kot sankcijo prejel le
opomin in priporočilo, da se tudi v tudi ostalih ZD upošteva podano priporočilo, ki se nanaša na
vložitev zahteve po elektronski poti.
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➢

Postopek pred Komisijo za preprečevanje korupcije

V letu 2019 je bilo s strani Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) enemu izmed ZD podano obvestilo
in pouk, da se izjavi o dejstvih oz. okoliščinah prekrška, ki se je nanašal na postopek imenovanja
direktorja ZD v letu 2017. ZD je KPK že v letu 2018 obvestil o domnevnih nepravilnostih in v zvezi s tem
posredoval določene informacije oz. podatke s strani Sveta ZD in strokovne službe ZD. V odgovoru na
podano obvestilo je bila podana ugotovitev, da ugotovitve organa temeljijo na nepravilno oz. na
nepopolno ugotovljenem dejanskem stanju ter napačni uporabi materialnega prava. Zakonski znaki
očitanega suma storitve prekrška v konkretnem primeru niso bili izpolnjeni, zato očitano dejanje ne
more biti prekršek, ravnanje domnevnega kršitelja pa ni moč okarakterizirati v nasprotju z določili
ZIntPK, saj je ravnal z vso potrebno skrbnostjo, po vesti in poštenju ter pooblastili. Postopek je bil
zaključen brez sankcije.
Register tveganj
ZD so izvajali notranje kontrole in preverjali izpolnjevanje registra tveganj.
Register poslovnih tveganj je osnova za upravljanje in obvladovanje tveganj, ki se po potrebi
dopolnjuje. Ustanovitelji – posamezni ZD so ključna tveganja, ki ogrožajo uresničevanje zastavljenih
ciljev v finančnem načrtu, opredelili z ukrepi. Sistem notranjih kontrol v letu 2019 je deloval z
računovodskim spremljanjem in nadziranjem stroškov prihodkov in rezultatov, predvsem pa z nadzorom
porabe materiala. Kot ključna tveganja so pri ustanoviteljih bila izpostavljena tveganja za realizacijo
programa dela, finančnega in kadrovskega načrta in sicer: spremembe financiranja (spremembe sistema
financiranja ter znižanje vrednotenja posameznih programov zdravstvenih storitev s strani ZZZS);
zakonske spremembe (sprejem zakonodaje, ki ZD nalaga nepredvidene dodatne obveznosti na področju
stroškov dela – spremembe kolektivnih pogodb); doseganje realizacije programov; pomanjkanje
zdravnikov predstavlja tveganje, da posamezni program zdravstvene dejavnosti ne bo realiziran (izpad
prihodka).
Na podlagi registra tveganj je bil v vsakem ZD 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 2019 je strokovna služba sodelovala pri vodenju postopkov zaradi vloženih zahtev za prvo
obravnavo kršitve pacientovih pravic in pritožb na podlagi ZPacP, Pravilnika o sistemu varstva
pacientovih pravic ter posebnega pooblastila ZD ter sodelovala na drugi stopnji pri Komisiji za varstvo
pacientovih pravic 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.
Strokovna služba ocenjuje, da se vsi odgovorni za reševanje pritožb pacientovih pravic v ZD 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. Prav tako ugotavlja, da izvajalci še
vedno v celoti ne upoštevajo zakonsko določenih rokov, ki so prekluzivni po zakonu za izvedbo postopka
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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 ZPacP tudi sankcionirani tako kot
pravna oseba in tudi odgovorna oseba pravne osebe.
e) Zagotavljanje internih strokovnih nadzorov in spremljanje zunanjih nadzorov
Strokovna služba SZOZD se po potrebi na zaprosilo posameznega ZD vključuje v redne programirane
interne strokovne nadzore s svetovanjem ali izredne interne strokovne nadzore v skladu s Pravilniki o
internem strokovnem nadzoru v ZD. V letu 2019 so potekali eksterni strokovni nadzori s strani različnih
institucij, predvsem pa finančno medicinski, administrativni nadzori in nadzori uresničevanja pravic s
strani ZZZS. Ključne ugotoovitve sistemskih napak, ki bi lahko imele vpliv na delovanje posamičnega ZD
ali pa so bile obravnavane na sejah poslovnega kolegija ali pa tudi na sejah sveta ZD. ZD so sledili
priporočilom in podanim ukrepom.
f)

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 so bila izdana 4 pisna opozorila pred redno odpovedjo pogodbe o
zaposlitvi zaradi kršitev iz naslednjih razlogov: zloraba bolniškega staleža, neopravljen zdravniški
pregled za pacienta, neprimeren odnos do pacienta in neprimerno podajananje navodil za samoplačnike
ter neopravičen izostanek z dela, v enem primeru pa postopek ni bil izveden zaradi neposredovanja
vseh potebnih podatkov za izdajo pisnega opozorila.
g) Postopki v zvezi z mobingom na delovnem mestu
Skladno z določili Pravilnika o prepoznavanju in preprečevanju mobinga, drugih oblik trpinčenja na
delovnem mestu in ukrepih so bile podane tri prijave. V enem primeru je bilo ugotovljeno, da niso bili
podani elementi mobinga, saj je šlo le za nesporazum v komunikaciji, v enem primeru je bil za
razjasnitev zadeve sklican skupni sestanek vseh zaposlenih v enoti, v enem primeru pa je bil podan
predlog za mediacijo. Postopki so bili zaključeni v okviru ZD.
h) Postopki pri Informacijskem pooblaščencu
V letu 2019 se je nadaljeval postopek, začet po uradni dolžnosti že v letu 2018, zaradi kršitev določb
Zakona o varstvu osebnih podatkov zoper eno pravno osebo (ZD) kot kršitelja in odgovorno osebo –
fizično osebo.
4.3.1.1. Normativna dejavnost
V letu 2019 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:
➢

Realizacija Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. l. RS
št. 80/18)

Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. l. RS št. 80/18, v nadaljevanju:
Dogovor) je veljal tudi v letu 2019. 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
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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 razporejanje delovnega časa v povezavi z delom na praznike in
dela proste dni.
Iz ocene finančnih učinkov sprememb aneksov h kolektivnim pogodbam za področje zdravstva in s tem
predvidena povišanja plač v letu 2019 in 2020 za posamezne ZD izhaja postopno povišanje plačnih
razredov na dan 1. 1. 2019, 1. 11. 2019 in 1. 9. 2020.
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 dva 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 tri 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.
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 1. 11. 2019; tretji plačni razred povišanja s 1. 9. 2020. ZD kot delodajalec je na
podlagi prehodnih določb v navedenih aktih pristopil k postopku sprejema sprememb in dopolnitev
Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
Na podlagi Dogovora med Vlado 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.
Sprejete so bile tudi določene spremembe dodatkov in sicer:
•
dodatek za delo v deljenem delovnem času (41. člen KP 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;
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•

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)

V sprejetih aneksih h kolektivnim pogodbam 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 nagrada. Navedeni akti določajo, da se jubilejna nagrada zaposlenemu
izplača ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po izpolnitvi pogojev.
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.

➢

Zakon o varstvu osebnih podatkov

Dne 25. 5. 2018 se je pričela uporabljati Splošna uredba EU o varstvu podatkov 2016/679 (GDPR), ki bi
morala začeti veljati skupaj z ZVOP-2, vendar ta lansko leto ni bil sprejet, kljub trem pripravljenim
različicam predloga zakona. Dne 6. 3. 2019 je bil končno objavljen nov predlog ZVOP-2, ki se nekoliko
razlikuje od lansko leto objavljenih predlogov. Predlog ZVOP-2 tako prinaša novosti kot so: obvezna
pisna presoja o združljivosti obdelave za namene, ki so drugačni od tistih, za katere so bili podatki
zbrani, omiljeno zahtevo po obveznem vodenju sledljivosti obdelav podatkov (ki ostaja kot dobra
praksa), poudarjeno zahtevo po izvajanju načel varovanja podatkov že pri načrtovanju sistemov,
procesov in storitev, ki vsebujejo obdelavo osebnih podatkov (vgrajeno varstvo osebnih podatkov),
natančno določene izjeme pri dolžnosti izdelovanja evidenc dejavnosti obdelav po 30. členu GDPR,
podrobnejšo ureditev režima skupnega upravljanja zbirk osebnih podatkov iz 26. člena GDPR,
podrobnejšo določitev obveznosti obveščanja IP ter posameznikov o kršitvah varstva osebnih podatkov,
podrobnejšo ureditev dolžnosti izvajanja ocene učinka (med drugim zahtevo po periodičnih presojah oz.
ponovni reevaluaciji rizikov v primeru nastanka novih tveganj), opredelitev kolizije pravic do svobodnega
izražanja ter dostopa do informacij s pravico do varovanja zasebnosti, reafirmacijo načela mehkega optout glede uporabe osebnih podatkov pridobljenih iz javnih virov za namene neposrednega trženja
(podobno kot obstoječi ZVOP-1), začetek podeljevanja licenc za prostovoljno certificiranje po GDPR s 1.
1. 2022, možnost izrekanja administrativnih kazni iz GDPR in eksplicitna določitev višine kazni za
nekatere prekrške s področja varstva podatkov, časovni odlog izvajanja nekaterih določb GDPR (za 6 oz.
9 mesecev po sprejemu ZVOP-2).
V zvezi z uveljavitvijo GDPR je zunanji pogodbeni izvajalec Datainfo.si, d.o.o. Tržaška cesta 85, 2000
Maribor za področje varstva osebnih podatkov izvedel naslednje aktivnosti:
•
v začetku leta 2019 je bil sklican sestanek za pridobitev informacij o načrtovanih aktivnostih po ZD
in o problematiki, ki se nanaša na varnostne zahteve za izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki
uporabljajo storitve eZdravja;
•
od 21. 2. 2019 dalje je možen v okviru oblaka na https://datainfo.si/dokument dostop do mape, v
katero se lahko naloži dokument, v oblaku DATAINFO.SI pa se nahajajo tudi vsa navodila, pravila
ali napotila v kakršnikoli obliki, ki jih ima ZD, torej vsa napotila, ki se nanašajo na varstvo osebnih
podatkov oziroma na varnostno politiko;
•
v mesecu marcu 2019 je bila izvedena predstavitev zagotavljanja varstva osebnih podatkov glede
na uredbo (GDPR) in podan predlog za izvedbo izrednega notranjega nadzora na področju varstva
zasebnosti in varstva osebnih podatkov, vključno s presojo ustreznosti pravic, pooblastil in sistema
varovanja podatkov v informacijskih sistemih v ZD v sodelovanju s predstavnikom programske hiše
z izvedbo vpogleda v revizijske sledi in izpolnitev vprašalnika Informacijskega pooblaščenca RS;
•
dne 21. 10. 2019 je potekal seminar v organizaciji Datainfo, si, d.o.o. na temo »Predstavitev
izkušenj in rešitev pri zagotavljanju skladnosti organizacije z GDPR in ZVOP-2«, predvsem in tudi v
luči predloga nove zakonodaje - Zakona o varstvu podatkov – ZVOP-2. Pri zagotavljanju skladnosti
z zakonodajo varstva osebnih podatkov obstajajo številna področja, ki jih mora vodstvo urediti:
sprejetje notranjih aktov, izobraževanje zaposlenih, urejanja kadrovskih in drugih evidenc, nadzor
pogodbenih obdelovalcev vaših podatkov, kot tudi poskrbeti za informacijsko varnost.
Glede na podani predlog ZD Sevnica, da se pregledajo in ocenijo podane pripombe ZD na vsebino
Pravilnika o varstvu osebnih podatkov, je zunanji izvajalec Datainfo.si, d.o.o. podal predlog, da se glede
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na pomisleke v zvezi s sprejemom ZVOP-2, katerega javna obravnava je bila sicer zaključena, vendar je
kar nekaj pravnih teoretikov izrazilo skrb nad predlogom, ki v določenem obsegu spreminja določila
Uredbe, kar je vprašljivo, s sprejemom še počaka. V kolikor bi sprejeli pravilnik po obstoječi zakonodaji
ZVOP-1 in Uredbi, ga bo potrebno ob sprejemu ZVOP-2 dodatno dopolnjevati.

➢

Dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti

Skladno s Pravilnikom o vrstah zdravstvene dejavnosti (Ur. l. RS št. 63/18, v nadaljevanju: pravilnik), ki
je pričel veljati 12. 10. 2018 in 3. odstavkom 3. a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti je bilo
potrebno v roku 6 mesecev po uveljavitvi, to je do 12. 4. 2019, pristopiti k uskladitvi vrste zdravstvenih
dejavnosti za ZD z vložitvijo vloge na Ministrstvo za zdravje. Namreč, dosedanja dovoljenje MZ, ki ga je
ZD pridobil za opravljanje dejavnosti ZD v letu 2008, je bilo potrebno uskladiti z novo zakonodajo.
Ministrstvo za zdravje je vsem javnim zdravstvenim zavodom že v mesecu oktobru 2018 poslalo
obvestilo, da morajo vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti vložiti vlogo na MZ za uskladitev vrste
zdravstvene dejavnosti, za katero imajo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti z vrstami
zdravstvene dejavnosti, kot so določene v pravilniku. V roku treh let od uveljavitve ZZDej-K (najkasneje
do 17. 12. 2020) pa mora vložiti tudi vlogo za dopolnitev izdanega dovoljenja z določitvijo odgovornega
nosilca zdravstvene dejavnosti.
Strokovna služba SZOZD je za vse ZD v mesecu aprilu 2019 posredovala vloge s prilogami na
Ministrstvo za zdravje za izdajo dovoljenja. Nekateri ZD so bili kasneje z zahtevo pozvani, da vloge
dopolnijo. Postopek za pridobitev dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti je še vedno v teku,
je pa v tem obdobju nastopila pomembna okoliščina, ki se nanaša ne zahtevo Zdravniške zbornice
Slovenije (ZZS) glede odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, ki je v dopisu št. 014-50/2019-1 z
dne 15. 11. 2019 naslovljenemu na Ministrstvo za zdravje (MZ) navedla, da je funkcija odgovornega
nosilca postavljena v precep med poslovodno funkcijo, glede katere odgovorni nosilec nima nobene
konkretne pristojnosti (poslovodno funkcijo v javnem zdravstvenem zavodu izvajata direktor in
strokovni vodja), funkcijo strokovnega vodje (po 29. členu Zakon o zdravstveni dejavnosti) in
neposrednega izvajalca zdravniške službe (1. člen Zakona o zdravniški službi). Navedeno pa naj bi glede
na mnenje ZZS odpiralo vrsto vprašanj, kot npr. za katere izmed naštetih obveznosti bo odgovorni
nosilec dejansko odgovarjal, katere vrste odgovornosti mu grozijo in ali ZZDej-K v tretjem odstavku 88.
člena ZZDej vpeljuje tudi njegovo prekrškovno odgovornost. Tudi zahteva, da mora biti odgovorni
nosilec zdravstvene dejavnosti v rednem delovnem razmerju pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, bo
ogrozila delovanje vseh programov tistih ZD, ki jih danes izvajajo v manjšem pogodbeno dogovorjenem
obsegu. Prav tako bo nastopil problem pri večini specialističnih ambulantnih programov, ki jih opravljajo
nekateri ZD do obsega enega tima glede na potrebe prebivalstva. V kolikor bo vzdržala zahteva po redni
zaposlitvi odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, se bo na primarni ravni izrazito zmanjšala
dostopnost do nekaterih dejavnosti, kakor tudi izvajanje funkcionalne diagnostike. Nenazadnje pa je
vprašljiva tudi zahteva po delovnih izkušnjah odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti. Namreč
ZZDej-K določa, da se za ustrezne delovne izkušnje štejejo najmanj tri leta delovnih izkušenj pri izdaji
dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni in najmanj pet let delovnih izkušenj
pri izdaji dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni.

➢

Implementacija 38. člena sprememb in dopolnitev Zakona o zdravstveni dejavnosti
(Ur. l. RS št. 46/2017, ZZDej-K) - poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v
dejavnosti zdravstvene nege

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17, ZZDejK) je v 38. členu uzakonil priznavanje kompetenc diplomiranih medicinskih sester, ki so jih srednje
medicinske sestre (medicinski tehniki, medicinske tehnice, zdravstvene tehnice in zdravstveni tehniki,
tehnice zdravstvene nege in tehniki zdravstvene nege) pridobile z večletnim delom in dokumenta
»Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege, maj 2019«, h katerim je
podal soglasje minister za zdravje dne 18. 5. 2019, s čemer so nastopili pogoji za implementacijo
navedenega noveliranega člena. Določilo 38. člena ZZDej-K določa:
»Ne glede na določbe sedmega odstavka 64. člena zakona medicinske sestre in medicinski tehniki, ki so
zaključili izobraževanje po srednješolskem strokovnem izobraževalnem programu zdravstvena nega, v
katerega je zadnji vpis potekal v šolskem letu 1980/1981, in so na dan uveljavitve tega zakona v zadnjih
15 letih najmanj 12 let pretežno, to je več kot 50 odstotkov delovnega časa, izvajali aktivnosti in
kompetence diplomirane medicinske sestre v skladu s poklicnimi aktivnostmi in kompetencami v
zdravstvenimi negi iz četrtega odstavka tega člena, lahko nadaljujejo z opravljanjem teh aktivnosti in
kompetenc na delovnem mestu diplomirane medicinske sestre in za opravljanje teh aktivnosti in
kompetenc pridobijo licenco iz sedmega odstavka 64. člena zakona v dveh letih od uveljavitve tega
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zakona. Če v navedenem roku licence ne pridobijo, se z njimi sklene pogodba o zaposlitvi za delovno
mesto, za katerega izpolnjujejo pogoje glede izobrazbe.
Zdravstvene tehnice in zdravstveni tehniki in tehnice zdravstvene nege in tehniki zdravstvene nege, ki
so zaključili izobraževanje po srednješolskem strokovnem izobraževalnem programu zdravstvena nega,
v katerega je vpis potekal od vključno šolskega leta 1981/1982 in so se zaposlili na delovno mesto
srednje medicinske sestre pred 1. majem 2004 ter so na dan uveljavitve tega zakona v zadnjih 15 letih
najmanj 12 let pretežno, to je več kot 50 odstotkov delovnega časa, izvajali aktivnosti in kompetence
diplomirane medicinske sestre v skladu s poklicnimi aktivnostmi in kompetencami v zdravstveni negi iz
četrtega odstavka tega člena, lahko nadaljujejo z opravljanjem teh aktivnosti in kompetenc na
delovnem mestu diplomirane medicinske sestre, pod pogojem, da v postopku pridobitve licence iz
sedmega odstavka 64. člena zakona uspešno opravijo poseben preizkus strokovne usposobljenosti,
določenega v podzakonskem aktu, izdanem na podlagi šeste alineje prvega odstavka 87.c člena zakona.
Licenco morajo pridobiti v štirih letih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane
medicinske sestre. Če v navedenem roku licence ne pridobijo, se z njimi sklene pogodba o zaposlitvi za
delovno mesto, za katero izpolnjujejo pogoje glede izobrazbe. Zdravstvene tehnice in zdravstveni
tehniki, tehnice zdravstvene nege in tehniki zdravstvene nege, ki so zaključili izobraževanje po
srednješolskem strokovnem izobraževalnem programu zdravstvena nega, v katerega je vpis potekal od
vključno šolskega leta 1981/1982, in so se zaposlili na delovno mesto srednje medicinske sestre po
1. maju 2004 ter na dan uveljavitve tega zakona najmanj 12 let pretežno, to je več kot 50 odstotkov
delovnega časa, izvajajo aktivnosti in kompetence diplomirane medicinske sestre v skladu s poklicnimi
aktivnostmi in kompetencami v zdravstveni negi iz četrtega odstavka tega člena, lahko nadaljujejo z
opravljanjem teh aktivnosti in kompetenc na delovnem mestu diplomirane medicinske sestre pod
pogojem, da v šestih letih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske
sestre zaključijo študijski program in pridobijo strokovni naslov diplomirana medicinska sestra. Če
zaposleni ne želi skleniti pogodbe o izobraževanju ob delu, se z njim sklene pogodba o zaposlitvi za
delovno mesto, za katero izpolnjuje pogoje glede izobrazbe. Če zaposleni v šestih letih od sklenitve
pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto diplomirana medicinska sestra v skladu s pogodbo o
izobraževanju ob delu ne zaključi izobraževalnega programa in ne pridobi poklicne kvalifikacije
diplomirana medicinska sestra, se z njim sklene pogodba o zaposlitvi za delovno mesto, za katero
izpolnjuje pogoje glede izobrazbe.
Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno nego v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege
Slovenije – Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in s
soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje, sprejme prenovljene poklicne aktivnosti in kompetence v
zdravstveni negi najpozneje v treh mesecih od uveljavitve tega zakona. Če razširjeni strokovni kolegij za
zdravstveno nego prenovljenih poklicnih aktivnosti in kompetenc ne sprejme v tem roku, ministrstvo,
pristojno za zdravje, v treh mesecih po poteku tega roka določi poklicne aktivnosti in kompetence v
zdravstveni negi.
Najpozneje v dveh mesecih od sprejetja oziroma določitve prenovljenih poklicnih aktivnosti in
kompetenc v zdravstveni negi izvajalci zdravstvene dejavnosti v aktih o sistemizaciji delovnih mest
določijo delovna mesta diplomiranih medicinskih sester in delovna mesta tehnikov zdravstvene nege. V
30 dneh od sprejetja akta o sistemizaciji delovnih mest se zaposlenim iz prvega, drugega in tretjega
odstavka tega člena ponudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske
sestre, zaposlenim iz tretjega odstavka tega člena pa tudi pogodbo o izobraževanju ob delu.«
Dejanska uveljavitev 38. člena ZZDej-K je bila vezana na sprejem prenovljenih poklicnih aktivnosti in
kompetenc v zdravstveni negi (četrti odstavek 38. člena ZZDej- K), saj iz člena izhaja, da je potrebno
izpolnjevanje pogojev po posameznih skupinah ugotavljati na prenovljene aktivnosti in kompetence v
zdravstveni negi (in ne na obstoječe).
Skladno s petim odstavkom 38. člena ZZDej–K je strokovna služba SZOZD pristopila k pripravi
sprememb in dopolnitev Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, s katerimi se
določa implementacija poklicnih kompetenc in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege za tri
kategorije medicinskih sester oz. medicinskih tehnikov, zdravstvenih tehnikov/tehnic zdravstvene nege.
Spremembe in dopolnitve so morale biti v skladu s 5. odstavkom 38. člena ZZdej-K sprejete do 18. 7.
2019, v naslednjih 30 dneh po sprejemu sprememb in dopolnitev navedenega pravilnika (to je do 17. 8.
2019) pa so bile posameznikom vročene ustrezne pogodbe o zaposlitvi oz. pogodbe o izobraževanju.
Prav tako je strokovna služba pripravila poseben vprašalnik in druge potrebne listine za implementacijo
38. člen ZZDej-K. V postopek ugotavljanja, ali posamezniki – zaposleni izpolnjujejo pogoje po 38. členu
ZZDej-K, so bili vključeni pomočniki direktorja za področje zdravstvene nege skupaj s kadrovsko službo.
Zaradi vrste odprtih vprašanj glede implementacije 38. člena ZZDej-K je Združenje zdravstvenih
zavodov Slovenije podalo predlog za oblikovanje posebne delovne skupine za področje zdravstvene
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nege za podajo poenotenih predlogov in stališč, posebna delovna skupina pa je bila imenovana tudi pri
Ministrstvu za zdravje. V delovno skupino za področje zdravstvene nege je bila kot skupni predstavnik
ZD celjske in posavske regije glede na kompetence s področja zdravstvene nege imenovana direktorica
ZD Sevnica Vladimira Tomšič.
Podatki po ZD, razporeditev po 38. členu ZZdej-K, so številčno prikazani v tabeli v 23. točki poročila za
kadrovski proces.

➢

Uveljavitev Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2019, ki se nanaša na
določitev limita glavarinskih količnikov (nagrajevanja zdravnikov, ki presegajo
1895 glavarinskih količnikov)

Določilo Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2019, ki se nanaša na določitev limita glavarinskih
količnikov je uredilo možnost nagrajevanja zdravnikov, ki presegajo več kot 1895 glavarinskih
količnikov. Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada RS) je na 40. redni seji dne 18. 7.
2019 sprejela Sklep št. 17200-1/2019/17 z dne 18. 7. 2019, s katerim je sprejela sklepe o spornih
vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 (v nadaljnjem
besedilu: Aneks št. 2). V 98. točki prej omenjenega sklepa je določila dodatna sredstva za plače
zdravstvenih delavcev v timu (zdravnik, tehnik zdravstvene nege), ki presega 1.895 glavarinskih
količnikov do republiškega povprečja glavarinskih količnikov ob ustreznem podaljšanju ordinacijskega
časa v ambulantah splošne oz. družinske medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja. Cilj
navedenega sklepa Vlade RS je nagrajevanje zdravstvenih timov (zdravnikov, izvajalcev zdravstvene
nege (tehniki zdravstvene nege, višje medicinske sestre, (VMS) diplomirane medicinske sestre (DMS) to velja za primere otroškega in šolskega dispanzerja, kjer je VMS oz. DMS del tima) v ambulantah
splošne oz. družinske medicine ter otroškem in šolskem dispanzerju, ki presegajo glavarinske količnike
nad mejo možnosti odklanjanja novih zavarovanih oseb, to je 1.895 glavarinskih količnikov. V ta namen
so ZD prejeli dodatna namenska sredstva za plače zdravstvenih delavcev v timu in sklenili podjemne
pogodbe, kot realizacijo aneksa št. 2 na podlagi navedenega posebnega sklepa ministra za zdravje, za
nagrajevanje timov zdravnikov splošne oz. družinske medicine, otroškega in šolskega dispanzerja, ki
presegajo glavarinske količnike, za obdobje od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2019.
➢

Pacientove pravice

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je dne 4. 7. 2019 vsem ZD posredovalo v vednost »Državno
poročilo o stanju na področju varstva pacientovih pravic za leto 2018«, ki ga je obravnavala
Vlada Republike Slovenije. Vprašanja, ki so odprta pri pacientih - neplačnikih: kaj storiti s pacientom, ki
pride in ne plača in noče plačati; kam uvrstiti pacienta na čakalni seznam (na prvi prosti termin ali na
rep čakalne liste?), če dolg poravna, potem ko pride na pregled in predhodno ni bil sprejet, ker ni
plačal; ali se lahko zavrne pacienta, če ne plača in pregled ni nujen.
Glede plačila nenujnih zdravstvenih storitev v primeru koriščenja NMP je Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (ZZZS) podal sporočilo za javnost, ki je bilo objavljeno na svetovnem spletu
(http://www.dolenjskanews.com/kdo-ne-spostuje-pravil-pri-doktorju/): »ZZZS želi na podlagi ugotovitev
nadzorov pri izvajalcih nujno medicinske pomoči, vse občane seznaniti s pravicami in pogoji, ki
zavarovanim osebam dovoljujejo koriščenje storitev nujno medicinske pomoči. V skladu s 108. členom
Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Pravila), storitve opravljene v času dežurstva štejejo za
standardne le, če predstavljajo nujno medicinsko pomoč oziroma nujno zdravljenje. Nujna medicinska
pomoč vključuje storitve oživljanja, storitve potrebne za ohranjanje življenjskih funkcij, za preprečitev
hudega poslabšanja zdravstvenega stanja nenadno obolelih, poškodovanih in kronično bolnih.
Nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene storitve pa vključujejo:
•
takojšnje zdravljenje po nudenju nujne medicinske pomoči, v kolikor je to potrebno;
•
oskrbo ran, preprečitev nenadnih in usodnih poslabšanj kroničnih bolezni oziroma
zdravstvenega stanja, ki bi lahko povzročilo trajne okvare posameznih organov ali njihovih
funkcij;
•
zdravljenje zvinov in zlomov ter poškodb, ki zahtevajo specialistično obravnavo;
•
zdravljenje zastrupitev;
•
storitve za preprečevanje širjenja infekcij, ki bi pri zavarovani osebi utegnile povzročiti septično
stanje;
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•
•
•

zdravljenje bolezni, za katere je z zakonom predpisano obvezno zdravljenje ali storitve, ki so z
zakonom opredeljene kot obvezne in za katere ni plačnik država, delodajalec ali zavarovana
oseba sama;
zdravila, predpisana na recept s pozitivne liste, potrebna za zdravljenje stanj iz predhodnih
alinej;
medicinske pripomočke, potrebne za obravnavo stanj iz predhodnih alinej, in sicer v obsegu,
standardih in normativih, kot jih določajo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja.

V takih primerih stroške storitev v celoti krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Nenujnih storitev v
času dežurne službe ZZZS ne plačuje, ker predstavljajo, glede na čas izvedbe, nadstandardne oziroma
izvenstandardne storitve.
V skladu s 5. vrstico 2. točke 252. člena Pravil lahko izvajalec zdravstvenih storitev od zavarovane osebe
oziroma bolnika, ki želi nadstandardno storitev, zahteva njegovo plačilo, in to po ceni, ki je lahko
različna od tiste, ki je dogovorjena z ZZZS, oziroma po ceni, ki jo sam določi.
V skladu s 4. točko istega člena Pravil, ima zavarovana oseba pravico zahtevati povračilo od
zavarovalnice (ZZZS in/ali prostovoljne zdravstvene zavarovalnice) v primeru, če izvajalec od
zavarovane osebe neupravičeno zahteva plačilo ali doplačilo. Kadar izvajalec zdravstvenih storitev
obravnava zavarovano osebo kot samoplačnika, jo mora vnaprej seznaniti z razlogom za samoplačništvo
(nadstandardna oziroma izvenstandardna storitev) in za kakšno vrsto nadstandarda gre. Poleg tega
mora zavarovano osebo tudi seznaniti, da izvenstandardne storitve niso pravica iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja in zato zanje pri ZZZS ne more zahtevati povračila (lahko pa bi bila zanje
zavarovana pri prostovoljni zdravstveni zavarovalnici). Za izvajanje storitev na samoplačniški način,
mora izvajalec pridobiti pisno soglasje zavarovane osebe. Kadar ta podpis zavrne in gre za nenujen
primer, ga zdravstveni delavci v dežurni službi niso dolžni obravnavati in mu lahko po presoji predlagajo,
da obišče svojega izbranega osebnega zdravnika ali specialistično ambulanto, če obstaja indikacija za
izvedbo nenujne storitve.
ZZZS na osnovi opravljenih nadzorov ugotavlja, da zavarovane osebe pogosto, brez utemeljenih
razlogov, ki jih določajo Pravila, torej tudi, ko ne gre za zdravje ogrožujoča zdravstvena stanja, iščejo
zdravstvene storitve v dežurnih službah oz. urgentnih centrih. V takšnih primerih zavarovane osebe
kršijo pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in s svojo prisotnostjo in koriščenjem storitev v
službah nujne medicinske pomoči, v rizično pozicijo postavljajo tiste zavarovane osebe, ki nujno
medicinsko pomoč resnično potrebujejo«.
V primeru, ko pacient ni prostovoljno zdravstveno zavarovan, je postopek naslednji: ko se pacientova
kartica zdravstvenega zavarovanja vstavi v čitalnik, medicinska sestra ugotovi, ali je pacient tudi
prostovoljno zdravstveno zavarovan. V primeru, da tega zavarovanja nima, ga je potrebno pred
obravnavo seznaniti z dejstvom, da bo moral zdravstvene storitve v delu, ki se ne krijejo iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja, doplačati ter mu skladno z ZPacP, predhodno predloži pisno informacijo o
predvidenih stroških zdravstvenih storitev. Po opravljeni zdravstveni storitvi pacient prejme račun za
opravljene zdravstvene storitve ter uporabljena zdravila in medicinske pripomočke. Upoštevajoč
navedeno, izvajalec zdravstvene dejavnosti ne more zahtevati vnaprejšnjega plačila, zato je rizik za
neplačilo storitev na strani izvajalca zdravstvene dejavnosti.
Pravico do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo po smrti pacienta opredeljuje 2. odstavek 42.
člena ZPacP, ki določa, da imajo to pravico pacientov zakonec, zunajzakonski partner, partner iz
istospolne skupnosti, otroci in posvojenci, kadar teh oseb ni, pa pacientovi starši. Tem osebam se
omogoči le dostop do tistih podatkov, ki so potrebni za dosego zakonitega namena seznanitve.
Navedeno določilo pa določa, da se lahko z zdravstveno dokumentacijo umrlega pacienta seznanijo tudi
druge osebe, ki za to izkažejo pravni interes z ustrezno listino, pri čemer se jim omogoči le dostop do
tistih podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje njihovega pravnega interesa.
Plačilo stroškov za seznanitev z lastno zdravstveno dokumentacijo
(mnenje Informacijskega pooblaščenca)
Glede na dilemo, ali lahko ZD pacientu za posredovanje fotokopij ali elektronskega zapisa zahtevane
medicinske dokumentacije zaračuna materialne stroške, je bilo na naslov Informacijskega pooblaščenca
dne 19. 4. 2019 posredovano zaprosilo za mnenje, ki se je nanašalo na zahtevo pacienta, s katero le-ta
prosi za seznanitev z zdravstveno dokumentacijo v skladu z 41. členom Zakona o pacientovih pravicah
in da se mu na domači naslov posreduje kopije celotne zdravstvene dokumentacije, prav tako pa je
pacient zahteval, da se mu posreduje celotna zdravstvena dokumentacija za njegova dva otroka, kot
fotokopija oz. računalniški ali elektronski zapis tistih delov dokumentacije, ki se izvorno nahaja v
elektronski obliki. Informacijski pooblaščenec je dne 25. 4. 2019 posredoval mnenje št. 07121/2019/975, v katerem navaja naslednje: »Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v
nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.
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aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov
ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna
uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.
94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list
RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.
Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17, v nadaljevanju ZPacP) ureja pravico do
seznanitve z zdravstveno dokumentacijo. Četrti odstavek 41. člena ZPacP določa, da lahko izvajalec
zdravstvene dejavnosti za izvajanje pravice do seznanitve z lastno zdravstveno dokumentacijo zaračuna
materialne stroške preslikave oziroma druge reprodukcije in posredovanja v skladu s predpisi s področja
varstva osebnih podatkov. Ker pa se ta določba navezuje na predpise s področja varstva osebnih
podatkov, zaračunavanje materialnih stroškov zaradi veljavnosti Splošne uredbe ni več dopustno (razen
v primeru očitno neutemeljenih ter pretiranih zahtev ali dodatnih kopij), saj se 31. člen ZVOP-1, ki je
predstavljal pravno podlago za takšno zaračunavanje, ne uporablja več. Skladno s členom 12(5) Splošne
uredbe se vsa sporočila in ukrepi, sprejeti med drugim na podlagi člena 15, kar pomeni tudi
posredovanje zahtevanih osebnih podatkov, zagotovi brezplačno. Upravljavec pa lahko zaračuna
razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov za dodatne kopije, ki jih zahteva
posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki (člen 15(3) Splošne uredbe). Prav tako lahko
upravljavec zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva upravne stroške posredovanja informacij
ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, v primeru, če gre za očitno neutemeljene ali pretirane
zahteve (člen 12(5) Splošne uredbe). Iz navedenega torej izhaja, da redno zaračunavanje materialnih
stroškov za posredovanje kopij ali elektronskega zapisa zdravstvene dokumentacije pacientom
praviloma ni več dopustno, razen v primerih, če gre za dodatne kopije ali če gre za očitno neutemeljeno
oziroma pretirano zahtevo.«
V zvezi z zaračunavanjem materialnih stroškov za posredovanje kopij je potrebno izpostaviti določilo
predloga ZVOP-2, kjer je omenjeno, da bo to področje urejal poseben pravilnik. Zapis v zvezi s tem v
uredbi določa, da se mora dokumentacija, razen v zapisanih izjemah, posredovati brezplačno, medtem
ko 26. člen predloga ZVOP-2 določa: “Področje višine stroškov na področju seznanitve z lastno
zdravstveno dokumentacijo in dokumentacijo umrlih pacientov ter povezana pravila o zaračunavanju
bodo predpisana v istem pravilniku, jih je pa treba zaradi pravne varnosti in različnih pristojnosti
ministrstev posebej omeniti glede na področno ureditev, namreč glede na četrti odstavek 41. člena
Zakona o pacientovih pravicah." Ob tem je potrebno izpostaviti tudi predhodno navedeno mnenje
Informacijskega pooblaščenca z dne 25. 4. 2019 št. 0712-1/2019/975.

NORMATIVNA DEJAVNOST V ZD
a) Spremembe in dopolnitve Pravilnika o notranji o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest
V letu 2019 so vodstva posameznih ZD zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja procesov dela
pristopila k sprejemu sprememb in dopolnitev Pravilnika o notranji o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest in sicer:
•
S 1. 1. 2019 so na podlagi priloge 1 Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju
(Ur. l. RS št. 80/2018, v nadaljevanju: Dogovor) pričele veljati 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 so
bili na novo določeni 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, ki so bile sprejete 31. 12. 2018).
•

Dne 28. 2. 2019 – V enem izmed ZD je bil v poglavju »V. Izvajanje neprekinjenega zdravstvenega
varstva« spremenjen 28. člen, po katerem so v ZD določena naslednja dežurna delovna mesta, na
katera se vključuje zaposleni (tretji izvajalec): dipl. medicinska sestra v urgentni dejavnosti,
E037029 – 34. PR; srednja medicinska sestra v urgentni dejavnosti, E035026 – 25. PR; voznik
reševalec I, E045015 – 24. PR.
V ZD se izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva (NZV) lahko opravlja v obliki dela preko
polnega delovnega časa ali na dežurnih delovnih mestih. Zaposlenim, ki se vključujejo v NZV
pripada plačilo dela v skladu z veljavnimi plačnimi predpisi. Delodajalec od zaposlenih, ki se
vključujejo v izvajanje NZV pridobi soglasje, kadar zaposleni opravlja delo preko polnega delovnega
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časa več kot 8 ur na teden. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest so stopile v veljavo s 1. 3. 2019.
•

Dne 16. 7. 2019: na podlagi določil 4. odstavka 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17; ZZDej-K), dokumenta »Poklicne
kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege, maj 2019«, 18. 5. 2019, je bila
izvedena »Implementacija poklicnih kompetenc in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene
nege« in v pravilniku dodano novo poglavje z opisi del in nalog.

•

V mesecu decembru 2019 je bilo za vse ZD izdelano prečiščeno besedilo Pravilnika o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest z veljavnostjo od 1. 1. 2020 dalje, ki vključuje tudi
evidenco o dejanski zasedenosti delovnih mest in evidenco javnih uslužbencev po OE, ki zasedajo
posamezno sistemizirano delovno mesto ter katera delovna mesta v posameznem programu
dejavnosti so nezasedena (upoštevanje vsakokratno nastale spremembe).
b) Pravilnik o računovodstvu

Strokovna služba SZOZD je v mesecu juliju 2019 pripravila noveliran Pravilnik o računovodstvu za vse
ZD skladno s predlogom Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, s pričetkom veljavnosti s 1. 7. 2019.
Navedeni pravilnik ureja organizacijo in vodenje računovodske službe ter pooblastila in odgovornosti
računovodskih in drugih delavcev, knjigovodske listine, poslovne knjige, popis sredstev in obveznosti do
virov sredstev ter usklajevanje stanja v poslovnih knjigah s stanjem, ugotovljenim s popisom,
sestavljanje računovodskih izkazov in pripravo letnega poročila, pripravo računovodskih predračunov in
finančnega načrta, vrednotenje in izkazovanje računovodskih kategorij, računovodsko nadziranje,
računovodsko analiziranje, računovodsko informiranje in hrambo računovodske dokumentacije.
Finančno poslovanje ZD, ki vključuje plačilni promet, blagajniško poslovanje in druge naloge finančne
funkcije, se ureja s posebnim pravilnikom. Sestavni del pravilnika je kontni načrt. Z uveljavitvijo
noveliranih pravilnikov so prenehali veljati dosedanji pravilniki o računovodstvu, sprejeti v letu 2011.
c)

Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov zaposlenim in
Navodila za izpolnjevanje evidenc o delu in izostankih zaposlenih

ZD so v mesecu marcu 2019 pristopili k noveliranju posameznih splošnih aktov s področja pravil za
obračun plač, nadomestil in stroškov zaposlenim, navodil za izpolnjevanje evidenc o delu in izostankih
zaposlenih in mentorstva ter izplačila mentorskega dodatka, saj je v času od njihovega sprejema prišlo
tako do sprememb v predpisih, podana so bila tudi navodila Ministrstva za zdravje oz. stališča in mnenja
Ministrstva za javno upravo ter Zdravstvenega inšpektorata pri MZ glede na izvedene inšpekcijske
nadzore. Posebej je strokovna služba novelirala poglavje v zvezi s posameznimi oblikami delovne
uspešnosti, pri čemer so upoštevane omejitve, določene v Dogovoru o plačah in drugih stroških dela v
javnem sektorju (Ur. l. RS št. 80/18) in sicer:
•
•

Redna delovna uspešnost se za leto 2019 ni izplačevala, omejitev izplačila pa velja do 30. junija
2020.
Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se je v letu 2019 izplačevala v
nespremenjeni višini, ki velja tudi za leto 2020 do 30. 6. in sicer:
– višina dela plače iz tega naslova lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca;
– kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz
naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače iz tega naslova skupno znaša največ 30 %
osnovne plače javnega uslužbenca;
– javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, se del
plače iz tega naslova do 30. junija 2020 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o
delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (10 % osnovne plače);
– za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih
delovnih nalog lahko do 30. junija 2020 uporabniki proračuna porabijo največ 40 % sredstev iz
prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS;
– uporabniki lahko v primerih, ko so bili sklenjeni še vedno veljavni sporazumi ali dogovori med
delodajalcem in reprezentativnim sindikatom za dejavnost ali poklic v javnem sektorju, ki vsebujejo
dogovor o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, porabijo prihranke v odstotku, ki
je veljal ob podpisu tega dogovora.
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d) Pravilnik o mentorstvu in izplačilu mentorskega dodatka
ZD je skladno z novim Pravilnikom o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacije zdravnikov (Ur. l.
RS št. 22/18), Pravilnikom o načinu zagotavljanja sredstev za pripravništvo, sekundariat in specializacije
(Ur. l. RS št. 54/17) in Pravilnikom o vsebini in poteku sekundariata (Ur. l. RS št. 4/18), Navodili
Ministrstva za zdravje št. 6040-287/2019/1 z dne 22. 2. 2019, ki se nanaša na način izplačevanja
mentorskih ur ter ugotovitvami inšpekcijskih nadzorov, sprejel nov Pravilnik o mentorstvu in izplačilu
mentorskega dodatka s tabelo enotnega vrednotenja urne postavke mentorskega dodatka za mentorje
specializantom.

❖

Izplačilo mentorskih ur

Področje mentorskih ur je v ZD urejeno z novim pravilnikom, pri realizaciji posameznih določil pa se
je pojavilo kar nekaj vprašanj. Tako je odprto vprašanje glede specializantov MDPŠ, ki prihajajo na
kroženje v ZD in imajo pogodbo o zaposlitvi sklenjeno v drugem javnem zavodu. Navedeno
področje lahko ZD, kjer je specializant zaposlen in ZD, kamor je po programu specializacije
napoten, uredita s sklenitvijo pogodbe, s katero dogovorita medsebojne pravice in obveznosti glede
plačila mentorskih ur. Dejstvo je, da je navedena specializacija samoplačniška in da teh stroškov
Zdravniška zbornica ne refundira, zato je plačilo mentorskih ur neposredni strošek ZD oz.
delodajalca specializanta.
Ministrstvo za zdravje v mnenju št. 6040-287/2019/1 z dne 22. 2. 2019 v zvezi z ureditvijo
mentorskega dodatka po kolektivnih pogodbah navaja, da skladno s 3. členom Pravilnika o
načinu zagotavljanja sredstev za pripravništvo, sekundariat in specializacije povračilo stroškov za
pripravništvo in sekundarij, vključuje tudi stroške mentorstva v skladu z zakonom, ki ureja sistem
plač v javnem sektorju, in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi in kolektivnimi
pogodbami. Nadalje je v pojasnilu navedeno, da Zakon o sistemu plač v javnem sektorju v 26.
členu določa, da se višina dodatka za mentorstvo določi s Kolektivno pogodbo za javni sektor, ki v
36. členu določa, da javnemu uslužbencu, ki je ob svojem rednem delovnem času določen za
uvajanje pripravnikov, specializantov in delavcev na usposabljanju, pripada za vsako s programom
oziroma z normativom določeno mentorsko uro, dodatek za mentorstvo. Dodatek za mentorstvo
znaša 20% urne postavke osnovne plače mentorja. Dodatek se obračunava le za čas, ko javni
uslužbenec opravlja delo mentorja.
Ministrstvo za zdravje pa v pojasnilih ne navaja Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v
Republiki Sloveniji, ki v 71. členu določa: »Zdravniku, ki je določen, da v okviru svojega dela v
rednem delovnem času uvaja v delo pripravnike, sekundarije, specializante oziroma druge
zdravstvene delavce in sodelavce, pripada za vsako, s programom mentorskega dela določeno uro
dodatek v višini najmanj 30% urne vrednosti njegove osnovne plače in se mu za opravljanje
mentorskih dolžnosti omogočita dve uri tedensko v okviru redne delovne obveznosti.«. Enako
določbo o višini dodatka za mentorstvo, kot je določena v Kolektivni pogodi za zdravnike in
zobozdravnike v Republiki Sloveniji, vsebujeta tudi Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in
socialnega varstva Slovenije in Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi. Iz vsega
navedenega izhaja, da je dodatek za mentorstvo v kolektivnih pogodbah za posamezne poklicne
skupine (zdravniki in zobozdravniki, zdravstveni tehniki in medicinske sestre s srednjo, višjo, visoko
strokovno ter univerzitetno izobrazbo) urejen drugače, kot to določa Kolektivna pogodba za javni
sektor, zato se poraja vprašanje, kateri zgoraj navedeni akti so za posamezne zgoraj navedene
poklicne skupine v javnih zdravstvenih zavodih pravno zavezujoči ob hkratnem upoštevanju
ugodnejših pravic za zaposlene.
Ministrstvo za javno upravo pa v zvezi z navedeno problematiko v mnenju št. 0100-627/2019/2 z
dne 11. 9. 2019 navaja, da Zakon o sistemu plač v javnem sektorju na podlagi 23. člena v povezavi
s 26. členom določa, da so javni uslužbenci upravičeni do dodatka za mentorstvo, v višini
kot ga določa Kolektivna pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08 in naslednji, v
nadaljevanju KPJS). Iz navedenega izhaja, da je višina dodatka za mentorstvo urejena v KPJS (in
ne v kolektivnih pogodbah s področja zdravstva) in je za vse javne uslužbence enotna.
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e) Pravilnik o določitvi dolžine in izrabe letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela
ZD so v mesecu aprilu 2019 sprejeli čistopis Pravilnika o določitvi dolžine in izrabe letnega dopusta in
drugih odsotnosti z dela, z upoštevanjem odmere letnega dopusta po posameznih kolektivnih pogodbah
z noveliranimi prilogami. Pri upravičenosti do priznanja povečanega števila dni letnega dopusta po
posameznih kriterijih so podlaga sprejete razlage pristojnih odborov za razlago kolektivnih pogodb s
področja zdravstva (KPDZSV, KPZZ in KPZN), s poudarkom povečanega števila dni letnega dopusta za
kronično bolezen. Sestavni del pravilnika so spremenjene in dopolnjene priloge od 1- 3, ki se nanašajo
na seznam delovnih mest, na katerih se pojavljajo posebni pogoji dela in s tem v zvezi priznanje
povečanega števila dni letnega dopusta, posebej pa je bil izdelan obrazec št. 1 – potrdilo glede
neprekinjenega daljšega zdravljenja.
V mesecu decembru 2019 je strokovna služba SZOZD pripravila predlog sprememb in dopolnitev
Pravilnika o določitvi dolžine in izrabe letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela, ki se nanaša na
uveljavitev pravice za priznanje dodatnega dopusta zaradi kronične bolezni in v tej povezavi
upoštevanje določil vseh kolektivnih pogodb s področja zdravstva (36. člen Kolektivne pogodbe za
dejavnost zdravstva in socialnega varstva (KPDZSV), 36. člen Kolektivne pogodbe za zdravnike in
zobozdravnike (KPZZ), 47. člena Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi (KPZN)) in
sprejetih razlag posameznih odborov za razlago posamezne kolektivne pogodbe. V ta namen mora
zaposleni predložiti vsako leto do 31. januarja potrdilo, ki ga izda njegov osebni zdravnik in glede na
poklic izpolniti obrazec št. 1 »Potrdilo za zaposlene, za katere velja KPZN in KPDZSV« oz. Obrazec št. 2
– »Potrdilo za zdravnike in dr. dent. med.«, ki sta dodatni prilogi k pravilniku.
f)

Katalog informacij javnega značaja

V letu 2019 so bili ZD večkrat pozorjeni s strani SZOZD na nujnost sprejema noveliranega objavljenega
Kataloga informacij javnega značaja, saj je Ministrstvo za javno upravo, Inšpektorat za javni sektor
izvajalo tovrstne nadzore (v ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec in ZD Sevnica) s pozivom na posodobitev
spletne objave kataloga ter neizpolnjevanje navodil tudi sankcioniralo. Posebej je bilo opozorjeno na
določilo, ki se nanaša na zahtevo informacij javnega značaja, posredovano po elektronski poti. Zahteva
se lahko poda elektronsko na uradni elektronski naslov ZD, prosilec, ki poda vlogo v elektronski obliki,
pa jo lahko vloži brez varnega elektronskega podpisa ter se takšna zahteva šteje za pisno vlogo, zoper
katero lahko prosilec vloži pravno sredstvo, v kolikor je vloga zavrnjena.
g) Pravila o dodeljevanju in uporabi poslovno plačilnih kartic
Strokovna služba SZOZD je v mesecu maju 2019 pripravila osnutek Pravil o dodeljevanju in uporabi
poslovno plačilnih kartic, s katerimi se v ZD določi način dodeljevanja in uporabe službenih poslovno
plačilnih kartic zaposlenim. Poslovno plačilna kartica se uporablja izključno v primerih, ko drugačen
način plačila/predplačila ni mogoč ali je za ZD dražji oziroma je postopek plačila/predplačila
nesorazmerno daljši. Poslovno plačilne kartice imajo omejeno porabo na določeno višino € mesečno. V
posebnih primerih se lahko omejena poraba poveča. Zaradi potreb pri delu se poslovno plačilna kartica
izda zaposlenim, ki so pooblaščeni za vzpostavljanje obveznosti iz naslova poslovanja (v nadaljevanju:
pooblaščene osebe). Poslovno plačilno kartico dodeli pooblaščeni osebi v uporabo direktor ZD na
podlagi sprejetih pravil oziroma s sklepom, sprejetim v skladu s temi pravili.
h) Pravilnik o razporejanju prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih in delitev na
dejavnost javne službe in tržno dejavnost
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je dne 29. 3. 2019 posredovalo v vednost in upoštevanje
mnenje Ministrstva za finance RS glede postopka sprejemanja sodil za razmejitev dejavnosti na javno
službo in tržno dejavnost, ki je bilo pridobljeno na podlagi vprašanja ZD Logatec in je aktualna za vse
javne zavode. Ministrstvo za zdravje je z št. 124-17/2016/14 z dne 31. 1. 2019 posredovalo mnenje ZD
Logatec, ki se nanaša na določila Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju
različnih dejavnosti, kot odgovor na njihovo vprašanje, ali morajo, glede na 60. člen Zakona o
izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819), tudi javni zdravstveni zavodi, katerih letni
čisti prihodek v dveh poslovnih letih znaša manj kakor 40 mio EUR, upoštevati določila 8., 9. in 10.
odstavka Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti
(ZPFOLERD-1). To bi pomenilo, da morajo vsi zavodi določiti sodila, ki jih sprejme svet zavoda,
ustreznost sodil in pravilnost njihove uporabe preveri revizor, ki poda pisno mnenje, direktor zavoda pa
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v roku 30 dni z revidiranimi sodili seznani pristojno ministrstvo. Le ta lahko v roku 30 dni po prejemu
obvestila zahteva, da svet zavoda ponovno odloča o njihovi ustreznosti. Za odgovor na vprašanje ZD so
zaprosili Ministrstvo za finance, ki je zakonodajalec s področja finančnih predpisov, ki je pripravilo
odgovor št. 007-74/2019/2 z dne 30. 1. 2019. Iz dopisa izhaja, da morajo tudi tisti zavodi, ki sicer niso
zavezani k določbam ZPFOLERD-1, se pa plače zaposlenih financirajo iz sredstev od prodaje blaga in
storitev na trgu, upoštevati določila III. poglavja ZPFOLERD-1.
Strokovna služba SZOZD je skupaj z vodstvi ZD sklenila, da se pristopi k pripravi noveliranega
pravilnika, ki določa pogoje in kriterije za evidentiranje prihodkov in odhodkov iz naslova prodaje blaga
in storitev na trgu v skladu s tržno politiko ZD ter kriterije za delitev celotnih posrednih odhodkov
(stroškov) na odhodke iz opravljanja dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti, upoštevaje Navodila v
zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost št. 02417/2016-11 z dne 20. 12. 2018, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje, in da se sprejem časovno odloži
do 30. 6. 2020.
i)

Pravila za izvedbo postopka za zasedbo delovnega mesta

Strokovna služba SZOZD je v mesecu decembru 2019 pripravila predlog sprememb in dopolnitev Pravil
za izvedbo postopka za zasedbo delovnega mesta, saj je tekom izvajanja navedenih pravil v praksi
prihajalo tudi do situacij, npr. ko je izbrani kandidat prejel sklep o izbiri in bil kasneje napoten na opravo
zdravniškega pregleda (tekom odpovednega roka) in ga ni opravil, v sklepu o izbiri pa ni bilo posebej
navedeno, da sklep o izbiri velja pogojno, v kolikor kandidat opravi zdravniški pregled oz. je zdravstveno
sposoben za opravljanje dela brez omejitev. Za ureditev spornega področja in v izogib ev. zapletom
glede sklenitve pogodbe o zaposlitvi so ZD pristopili k sprejemu navedenih sprememb.
j)

Poslovno etični kodeks ravnanja pri medsebojnem poslovanju - izvajanje

ZD, povezani v SZOZD, so v letu 2015 sprejeli Poslovno etični kodeks ravnanja pri medsebojnem
poslovanju, katerega namen je ohranitev visokih profesionalnih in etičnih standardov med ustanovitelji
in pridruženimi člani in krepitev pripadnosti, preglednosti in družbeno odgovornega delovanja ter ugled
vsakega ustanovitelja, pridruženega člana v okviru SZOZD, kakor posameznega poslovnega subjekta in
vseh skupaj. Zaradi deficitarnosti zdravnikov prihaja tudi do fluktuacije - prehajanja zdravnikov oz.
zaposlovanja med ZD v okviru SZOZD, pri čemer se vodstva predhodno o tem ne dogovorijo. Prav tako
je bila v enem ZD v okviru SZOZD izkazana potreba po začasni zaposlitvi zdravnika za izvajanje funkcije
strokovnega vodje po podjemni pogodbi in je vodstvo ZD vodilo pogovore s kandidatom, ki že opravlja
navedeno funkcijo kot redno zaposleni v ZD. Glede na dejansko stanje in okoliščine bi moral kandidat
pridobiti za opravljanje pogodbenega dela v drugem ZD soglasje matičnega delodajalca, ki pa je
postopek izdaje soglasja otežil. V izogib podobnim zapletom in glede na to, da so direktorji ZD sprejeli
Poslovno etični kodeks, ki podrobneje ureja komunikacijo in pravočasno seznanjanje o spremenjenih
okoliščinah, je Poslovni kolegij direktorjev ZD v mesecu januarju 2020 ponovno razpravljal o
upoštevanju določil Poslovno etičnega kodeksa, s posebnim poudarkom na določilu 7. člena, ki glasi:
»Še posebej mora biti vodstvo ustanoviteljev, pridruženih članov in SZOZD vzor in zagotavljati
medsebojno komunikacijo, povezovanje, seznanjanje o posameznih aktivnostih, ki imajo lahko za
posledico spremembe pri posameznem subjektu (npr. kadrovanje deficitarnih poklicev). Dolžni so
zagotavljati dobro komunikacijo med sodelavci, prenos znanja na sodelavce in med njimi ter spoštljivo
ravnati z vsemi sogovorniki ter skrbeti za kulturen dialog in pozitivno klimo.«
k) Načrt integritete – vsakoletno poročanje
ZD mora vsakič, ko izvede določen ukrep, pri skrbniku Načrta integritete to zabeležiti v elektronskem
registru tveganj. Rok za poročanje je vsako leto določen do 5. junija, ko mora zavezanec za izdelavo
Načrta integritete tudi oddati letno poročilo o izvedenih ukrepih. Osnutek poročila pripravi skrbnik
Načrta integritete, sprejme pa ga direktor ZD. Poročilo v spletnem registru tveganj odda skrbnik Načrta
integritete na posebnem obrazcu, ki ga skrbnik prevzame v spletnem registru tveganj. Jedro poročila
predstavlja prikaz stanja vseh ukrepov, za katere je organizacija v Načrtu integritete določila, da jih je
potrebno izvesti v obdobju do oddaje poročila. Pri ukrepih, ki niso bili izvedeni, je potrebno navesti tudi
razloge, ki niso dopuščali njihove izvedbe. Pomembno je, da poročilo in register tveganj prikazujeta
enako stanje izvajanja ukrepov, zaradi česar je registre tveganj ob oddaji poročila potrebno posodobiti.
V ZD je bilo preverjeno dejansko stanje sprejetega načrta integritete in s tem v zvezi izvedene potrebne
posodobitve, prav tako pa je bil zaradi eventuelnih kadrovskih sprememb preverjen tudi sestav komisije
oz. pooblaščenih oseb za navedeno področje.
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Več informacij o vstopu v spletni register tveganj in njegovi uporabi je na voljo na podstrani elektronski
register tveganj.
l)

Pravilnik za pridobitev donatorskih sredstev

Ministrstvo za zdravje je podalo mnenje št. 231-18/2019/2 z dne 12. 7. 2019 glede dovoljenosti donacij
farmacevtske industrije javnim uslužbencem v lekarniški dejavnosti z namenom usposabljanja. Na
podlagi navedenega mnenja je strokovna služba SZOZD vodstvom ZD predlagala, da se mnenje
upošteva in da se področje zbiranja in porabe donacij uredi zakonito, transparentno in objektivno s
splošnim aktom ZD. Nekateri ZD so že v letu 2015 sicer sprejeli Pravilnik o oblikovanju in delovanju
sklada ZD, pri ostalih ZD pa postopek sprejema akta ni bil zaključen, zato bodo strokovne službe
pripravile noveliran splošni akt, ki bo vključeval tudi mnenje oz. predlog Ministrstva za zdravje za
zakonito ureditev spornega področja.
Navodila s področja plač, stroškov dela in delovnih razmerij
➢

Pogodba o izvajanju dela programa pripravništva

Zaradi nekaterih odprtih vprašanj v zvezi s sklenitvijo pogodbe o izvajanju dela programa pripravništva
je bilo opozorjeno na nekatera dejstva, ki jih je potrebno ob tem upoštevati in sicer: za dijake in
študente ZD ni dolžan zagotoviti zavarovanja za posebne primere po ZPIZ ter poškodbe pri delu in
poklicno bolezen, temveč je to dolžnost izobraževalne ustanove, ki napotuje dijaka, študenta v ZD. Ta
obveznost je bila že po dosedanjih pogodbah določena za izobraževalno ustanovo, vendar teh pogodb
kadrovska služba in služba obračuna plač ni imela. ZD ima pravico, da navedene stroške glede na
sklenjeno pogodbo zahteva od izobraževalne ustanove ali od ZZZS za nazaj (za 3 leta). Pripravniki imajo
drugi status, saj so v delovnem razmerju za določen čas - za čas izvajanja pripravništva v ZD in je
dolžnost delodajalca, da zagotovi zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen. Torej
pripravnika delodajalec že ob sklenitvi zavaruje na podlagi prijave v delovno razmerje (OBR 01). V
posredovanih pogodbah je določeno, da se poravnava strošek izvajanja pripravništva v zavodu,
upoštevaje veljavno ureditev po pravilniku in navodilih Ministrstva za zdravje. Zavod torej pripravnika ne
bo zavaroval, saj je to storil že delodajalec (ZD) in torej ne bo potrebe po plačilu navedenega
dodatnega stroška. ZD ima za pripravnika ob podaji zahtevka za refundacijo na Združenje zdravstvenih
zavodov Slovenije v bruto - bruto znesku plače pokrit tudi strošek zavarovanja za poškodbo pri delu in
poklicno bolezen.

➢

Nadurno delo in delo zaradi povečanega obsega dela

Izdano je bilo navodilo, da je potrebno pri odrejanju nadurnega dela in povečanega obsega dela
natančno opredeliti vsebino dela, tako da ne prihaja do podvajanja, saj javni uslužbenec ne more prejeti
plačilo za istovrstno delo iz obeh naslovov.
Glede na izvedene postopke inšpekcijskega nadzora za področje izplačila delovne uspešnosti iz naslova
povečanega obsega dela je strokovna služba SZOZD vodstva ZD ponovno opozorila, da je potrebno pri
izplačilu te oblike delovne uspešnosti dosledno upoštevati pravne podlage za izplačilo in da se mora
dogovoru in sklepu natančno definirati vsebina del in nalog, za katero javnemu uslužbencu pripada
izplačilo oz. katerega javnega uslužbenca se nadomešča ali da gre povečan obseg dela zaradi
nezasedenega delovnega mesta. V skladu z veljavnimi plačnimi predpisi je strokovna služba SZOZD
pripravila noveliran vzorec dogovora o izplačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela
in sklep o izplačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. ZD mora v dogovoru in
sklepu vselej konkretizirati vsebino povečanega obsega dela zaradi nadomeščanja odsotnega javnega
uslužbenca oz. zaradi nezasedenega – sistemiziranega delovnega mesta, kot je to opredeljeno v letnem
kadrovskem načrtu ZD in določiti višino v % oz. bruto znesku, ki pa ne sme presegati 20 % osnovne
plače javnega uslužbenca.

➢

Pogodba o zaposlitvi za dopolnilno delo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je z dopisom št. 11004-2/2019-2 z dne
29. 1. 2019 izdalo mnenje, v katerem je izpostavljeno, da delavec, ki dela polni delovni čas, sme
izjemoma skleniti pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom z drugim delodajalcem, vendar največ
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za osem ur na teden, po poprejšnjem soglasju delodajalcev, pri katerih je zaposlen s polnim delovnim
časom, če gre za opravljanje deficitarnih poklicev po podatkih zavoda za zaposlovanje ali za opravljanje
vzgojno-izobraževalnih, kulturno umetniških in raziskovalnih del (prvi odstavek 147. člena ZDR-1). Iz
navedenega je mogoče povzeti, da lahko opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu delavec, ki je
že v delovnem razmerju s polnim delovnim časom, bodisi da ima pri enem delodajalcu sklenjeno
delovno razmerje s polnim delovnim časom ali pri več delodajalcih delovno razmerje s krajšim delovnim
časom, tako da skupno doseže polni delovni čas v smislu 66. člena ZDR-1. V skladu z drugim odstavkom
147. člena ZDR-1 je določitev načina uresničevanja pravic in obveznosti iz tega delovnega razmerja
glede na pravice in obveznosti delavca pri delodajalcih, pri katerih je zaposlen s polnim delovnim časom,
obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi po prvem odstavku 147. člena ZDR-1. Upoštevaje navedeno
mora biti v pogodbi o zaposlitvi za dopolnilno delo urejeno tudi vprašanje glede letnega dopusta,
regresa za letni dopust ter ostalih delovnopravnih upravičenj.

➢

Izplačevanje dodatka za izmensko delo

Na podlagi zahteve Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije v zvezi z izplačevanjem dodatka
za izmensko delo v popoldanski in nočni izmeni ter upoštevaje dopis Ministrstva za javno upravo,
Direktorata za javni sektor, št. 0100-250/2019/2 z dne 1. 3. 2019, je bilo podano mnenje, da se
dodatka za nadurno delo in izmensko delo ne izključujeta.
V inšpekcijskem nadzoru s strani Ministrstva za javno upravo je bila v enem izmed ZD ugotovljena tudi
nepravilnost glede izplačila dodatka za izmensko delo, saj je bil javnemu uslužbencu dodatek za
izmensko delo v določenem obdobju obračunan v nasprotju z določili 4. odstavka 32. člena ZSPJS, ki
določa, da javnemu uslužbencu pripada dodatek za izmensko delo le za čas, ko dela v času, ki je zanj
manj ugoden in v nasprotju z določili 67. člena KPZZ, ki določa, da za izmensko delo v popoldanskem in
nočnem oz. za redno delo v popoldanskem in nočnem času pripada zdravniku dodatek, saj je bil
javnemu uslužbencu dodatek obračunan za ves čas prisotnosti na delu in ne samo od 12:30 ure dalje
(na dan, ko je delal v popoldanski izmeni), od katere se šteje delo v popoldanski izmeni v ZD Šentjur v
skladu z določili 18. člena Pravilnika o delovnem času, ki je veljal v času izplačil. V 18. členu Pravilnika o
delovnem času je bilo določeno, da je začetek dela za zdravnike in zobozdravnike ob 6:30 uri in traja do
14:30, oz. od 7:00 do 15:00 ure, popoldanska izmena pa od 12:30 do 20:30, vendar mora najmanj
petino delovnega časa potekati po 16. uri. S sprejetimi spremembami in dopolnitvami Pravilnika o
delovnem času z veljavnostjo od 1. 8. 2018 dalje pa so v 21. členu opredeljeni na novo delovni čas
tako, da se popoldanska izmena za zdravnike in zobozdravnike in posledično za medicinske sestre prične
ob 12. uri. Izračuni izmenskega dodatka so do 31. 7. 2018 obračunani od 12.30 ure dalje, od 1. 8. 2018
pa od 12. ure dalje. Na podlagi podane specifikacije izplačil dodatkov za izmensko delo in ugotovitev
inšpektorja je ZD pristopil k realizaciji ukrepa glede obračuna in izplačila dodatka za izmensko delo
skladno z določbo 3. a člena ZSPJS.

➢

Napredovanje in prekinitev delovnega razmerja

V inšpekcijskem nadzoru v enem izmed ZD so bile ugotovljene tudi nepravilnosti iz naslova
napredovanja ob prekinitvi delovnega razmerja. Javnemu uslužbencu s prenehanjem delovnega
razmerja - prenehanjem pogodbe o zaposlitvi ugasnejo vse pravice glede teka napredovalnega obdobja.
Po podanih mnenjih v zvezi z napredovanjem in ocenjevanjem se v primeru prekinitve delovnega
razmerja v javnem sektorju, napredovalno obdobje prekine in začne teči z dnem ponovne zaposlitve v
javnem sektorju. Ocene, pridobljene pred prekinitvijo delovnega razmerja v javnem sektorju, ugasnejo
in se ne upoštevajo za ugotavljanje pogojev za napredovanje v plačni razred po ponovni sklenitvi
delovnega razmerja v javnem sektorju. Glede na navedeno se je javnemu uslužbencu napredovalno
obdobje prekinilo in je pričelo teči znova s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi v ZD. Javni uslužbenec mora
tako izpolniti 3-letno napredovalno obdobje in pridobiti 3-letne ocene, ki mu bodo omogočale
napredovanje.
Možnost napredovanja javnih uslužbencev v primeru prekinitve delovnega razmerja, vezano na
napovedane odpovedi oz. podane odpovedi zdravnikov v nekaterih ZD, je izpostavljena v sodbi Višjega
delovnega in socialnega sodišča, opr. št. Pdp 727/2017 z dne 22. 3. 2018, po kateri se napredovalno
obdobje v primeru prekinitve delovnega razmerja prekine in začne teči znova.
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➢

Navodila za sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas

Zaradi občasnih predlogov s strani vodstva posameznega ZD, da kadrovska služba objavlja potrebo po
zasedbi delovnega mesta za določen čas, čeprav ne obstajajo za to pravne podlage po 54. členu ZDR-1
in posledično tudi nato sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas ter v izogib ev. nadzorom s strani
inšpektorata za delo oz. sodnim postopkom, je bilo vsem ZD dne 10. 5. 2019 posredovano ponovno
podrobnejše navodilo oz. pravne podlage za sklepanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Zakonsko
določene omejitve pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas je potrebno upoštevati, saj že iz
12. člena ZDR-1 izhaja, da se pogodba o zaposlitvi praviloma sklepa za nedoločen čas, razen če zakon
ne določa drugače (54. člen ZDR-1).

➢

Izplačevanje dodatka za mentorstvo, izplačevanje dežurstva in dela preko polnega
delovnega časa

Ministrstvo za zdravje je dne 13. 6. 2019 posredovalo ZD ugotovitve Inšpektorata za javni sektor v zvezi
z opravljenimi sistemskimi inšpekcijskimi nadzori v javnih zdravstvenih zavodih (izplačevanje dodatka za
mentorstvo, izplačevanje dežurstva in dela preko polnega delovnega časa) št. 1000-2/2019/2 z dne 10.
6. 2019.

➢

Zaposlovanje tujcev

V nekaterih ZD zaradi deficitarnosti zdravnikov potekajo aktivnosti za zaposlovanje tujcev, predvsem iz
držav nekdanje skupne države. Kadrovska služba je za vse ZD pripravila pregled potrebnih aktivnosti in
katere predpisne je potrebno upoštevati v posameznem primeru. Tako je kot prvo potrebno upoštevati
določila Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne
medicine in doktor dentalne medicine specialist (Uradni list RS, št. 107/10 in 40/17 – ZZdrS-F; v
nadaljnjem besedilu: ZPPKZ) in navodila Ministrstva za zdravje. Pri zaposlovanju tujcev (zdravnikov/dr.
dent. med. pa se mora upoštevati vsakokrat veljavna odredba z navedbo zgornje meje števila ponudb
za delo zdravnika/dr. dent. med. Ministrsto za zdravje je v letu 2019 povečalo kvoto zaposlovanja tujcev
za področje družinske medicine.

➢

Soglasje za delo pri drugem delodajalcu (zdravstvene storitve)

V kolikor želi zaposleni zdravstveni delavec opravljati zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu
zdravstvene dejavnosti ali kot izvajalec zdravstvene dejavnosti (registracija s.p. ali d.o.o.), mora
pridobiti soglasje matičnega delodajalca in mora za tako delo izpolniti tudi vse ostale pogoje za
pridobitev dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti po določilih 3. a člena ZZDej. V kolikor
dejavnost, ki jo bi izvajal v organizacijski obliki s.p. zdravstveni delavec ni konkurenčna, delavcu o tem
delodajalca po veljavnih predpisih ni dolžan obvestiti in mu delodajalec tega tudi ne more prepovedati.
V kolikor sta dejavnosti enaki ali podobni pa je potrebno soglasje, saj obstaja zakonska dolžnost
upoštevanja prepovedi konkurence tako po določilih ZDR-1 in pogodbe o zaposlitvi.

➢

NPK za poklic zdravstveni reševalec

ZD » dr. Jožeta Potrate« Žalec (ZD Žalec) je zaprosil za mnenje Pravno komisijo pri Združenju
zdravstvenih zavodov Slovenije in sicer, ali mora realizirati zahtevo Sindikata zdravstva in socialnega
skrbstva Slovenije (SZSSS) tako, da se zaposlene zdravstvene tehnike z opravljeno nacionalno poklicno
kvalifikacijo (NPK) za poklic zdravstveni reševalec, ki delajo v reševalnem ali urgentnem vozilu, zaposli
na delovno mesto zdravstveni reševalec – NPK. SZSSS je v svojem mnenju navaja, da je bila v Uradnem
listu, št. 3/13 objavljena razlaga 3. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, v
skladu s katero je delodajalec srednje medicinske sestre/srednje zdravstvenike, ki delajo v reševalnem
ali urgentnem vozilu in so pridobili certifikat o NPK za poklic zdravstveni reševalec/zdravstvena
reševalka, dolžan uvrstiti na delovno mesto: E035002 medicinska sestra – nacionalna poklicna
kvalifikacija (VI. R.Z.D.) in dopolniti akt o sistemizaciji delovnih mest z navedenim delovnim mestom.
Nadalje je bilo podano vprašanje, ali se v pojem urgentnega vozila uvršča tudi vozilo urgentnega
zdravnika (VUZ). Namreč stališče Odbora za razlago Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi
je, da se VUZ uvršča med urgentna vozila, če se to vozilo uporablja za izvajanje službe NMP.
Pravna komisija je pridobila tudi mnenje Ministrstva za zdravje, iz katerega izhaja, da VUZ ni splošno
pravilo v NMP, za večje enote je izjema, dovoljena s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči
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(NMP), za manjše, kot je ZD Žalec pa je pravilo. Po Pravilniku o prevozih je specialno vozilo za izvajanje
NMP. Voznik ni določen, praksa po državi pa je različna. Glede primera ZD Žalec pa je Ministrstvo za
zdravje pojasnilo, da ima ZD Žalec program NMP v obliki DS 3 b, ki v standardu določa kader v obliki
DMS oz. dipl. zn.. VUZ bi po tej logiki upravljal ta kader, očitno pa ZD varčuje na kadru, saj ima
zasedeno delovno mesto SMS v urgentni dejavnosti, ki pa ga ni v sistemu NMP. Ministrstvo za zdravje je
podalo tudi priporočilo, da naj se nekoliko še počaka, saj se bodo zaradi prenove mreže izdelali
standardi za VUZ, ki bo po novem v sistemu NMP imel ključno vlogo. Vprašanje zahtevane izobrazbe za
reševalca v VUZ pa še ni usklajeno, saj v velikih sredinah stroka zagovarja DMS, v manjših na ZR NPK.
Vsebinsko pa bo ekipa VUZ (reševalec in zdravnik NMP) podobna kot HNMP; kjer je jasen standard, da
to mora biti DMS, saj ekipa dela najzahtevnejše obravnave na terenu. Pravna komisija je v zvezi z
izpostavljeno problematiko dne 13. 6. 2019 predlagala, da se vprašanje zahteve po prerazporeditvi
tehnikov zdravstvene nege z opravljenim NPK za zdravstvenega reševalca na delovno mesto zdravstveni
reševalec – NPK časovno odloži, saj se pripravlja prenova mreže službe NMP in izdelava novih
standardov za VUZ.

➢

Sklepanje podjemnih pogodb

ZD so v letu 2019 pri sklepanju podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava upoštevali sprejete
kriterije za izdelavo stroškovne analize vrednotenja dela in sicer:
•
standard, ki ga določa Splošni dogovor za pogodbeno leto 2019 v višini 53. plačnega razreda,
upoštevaje plačno lestvico, določeno v prilogi 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in višino
po Zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v
javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 90/2015), ki znaša 3.385,030 €
•
dodatek za delovno dobo v višini 6,44%
•
regres za prehrano.
Za izračun se v koledarskem letu 2019 upošteva: letni fond delovnih ur v obsegu 2.088; število delovnih
dni v obsegu 261. V posameznih primerih se lahko opravi preračun vrednotenja dela zdravstvenih
storitev po podjemni pogodbi ali drugi pogodbi civilnega prava za izvajanje del in nalog zdravnika v
višini 57. plačnega razreda, upoštevaje metodologijo, določeno v prvem odstavku. V podjemno pogodbo
ali drugo pogodbo civilnega prava se dodatno določi pravica do izplačila stroškov prevoza v neto
vrednosti za prevoženi kilometer v višini 8 % cene neosvinčenega 95-oktanskega bencina in stroškov
prehrane. Metodologija za določitev kriterijev za izdelavo stroškovne analize vrednotenja dela
zdravstvenih storitev, določena v predhodnih odstavkih, se analogno upošteva tudi pri določitvi
vrednotenja dela za ostale zdravstvene storitve, za katere se sklepajo podjemne pogodbe ali druge
pogodbe civilnega prava. Za izdelavo stroškovne analize vrednotenja dela zdravstvenih storitev se lahko
upošteva tudi višina bruto plače za posamezni plačni razred delovnega mesta tako, da se deli s
povprečnim številom mesečnih delovnih ur (174). ZD so predhodno navedene kriterije za sklepanje
podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava pričeli uporabljati s 1. 4. 2019.
Od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2019 so bile za določen čas za nagrajevanje timov na primarni ravni v
ambulantah splošne in družinske medicine ter otroškem in šolskem dispanzerju na podlagi Sklepa o
posebnih programih na primarni ravni št. 1001-251/2019/2 z dne 25. 7. 2019 sklenjene podjemne
pogodbe zaradi preseganja glavarinskih količnikov. Podrobnejše pojasnilo vsebuje poročilo za kadrovski
proces.

➢

Priznanje povečanega letnega dopusta – razlage kolektivnih pogodb

Strokovne službe SZOZD so pridobile dodatno razlago s strani odborov za razlago Kolektivne pogodbe
za zdravnike in zobozdravnike (KPZZ) in Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi (KPZZN) in
sicer:
a) Kronična bolezen:
Odbor za razlago KPZZ je na 44. seji dne 8. 10. 2019 (objava v Ur. l. RS dne 18. 10. 2019) sprejel
naslednjo razlago: »Besedilo 5. alineje 5. točke 36. člena KPZZ ne pogojuje pravice do dodatnega dne
letnega dopusta iz naslova kronične bolezni oziroma bolezni, ki zahteva neprekinjeno daljše zdravljenje,
s hospitalizacijo ali institucionalizirano rehabilitacijo.«
Skladno s sprejeto razlago je strokovna služba SZOZD zdravnikom in zobozdravnikom izdala anekse k
odločbam za letni dopust na podlagi že pridobljenih potrdil za leto 2019.
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Odbor za razlago KPZZN je na 36. seji dne 11. 9. 2019 sprejel naslednjo razlago:
»Druga alineja 6. točke 47. člena Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi določa, da
pripada dodaten dan dopusta delavcem, ki imajo kronično bolezen, ki zahteva vsakoletno neprekinjeno
daljše zdravljenje v zdravstveni ustanovi, oziroma bolezen, ki zahteva neprekinjeno daljše zdravljenje.
Pod pojmom neprekinjeno daljše zdravljenje razumemo zdravljenje v zdravstveni ustanovi, ki traja tri
mesece ali več. Delavec je dolžan predložiti potrdilo zdravnika, iz katerega izhaja, za kakšno bolezen
gre. Odbor dodaja, da določilo druge alineje 6. točke 47. člena ne vključuje bolezni oz. obolenj, ki se
obravnavajo zgolj ambulantno.«
Skladno s sprejeto razlago so zaposleni v zdravstveni negi posredovali nova potrdila s strani osebnega
zdravnika, ki so bili podlaga za dodatno priznanje povečanega dopusta zaradi kronične bolezni. Končna
ugotovitev dodatne razlage navedenega odbora pa je, da se je skupno število upravičencev 114
bistveno zmanjšalo na število 42.
b) Psihične obremenitve:
V Ur. l. RS št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019 je bila objavljena dodatna razlaga v zvezi z določitvijo letnega
dopusta iz naslova psihičnih obremenitev po določilu 5. točke 36. člena KPDZSV:
»1. V 5. točki 36. člena opredeljen pojem bolnišnice razumemo kot raven izvajanja dejavnosti, in
sicer na sekundarnem in terciarnem nivoju, zato letni dopust glede na psihične obremenitve letni dopust
poveča za intenzivno delo v polnem delovnem času z duševno motenimi oziroma duševno prizadetimi
osebami pripada zaposlenim pri vseh izvajalcih na primarni, sekundarni in terciarni ravni, ki opravljajo
take storitve.
2. V 5. točki 36. člena opredeljen letni dopust za delo z duševno motenimi oziroma duševno
prizadetimi osebami pripada tudi koordinatorjem obravnave v skupnosti, zaposlenim na centrih za
socialno delo.«
Navedena razlaga v ZD v letu 2019 ni bila upoštevana glede na zahteve zdravstvenih delavcev, da se
jim povečan letni dopust iz naslova psihičnih obremenitev prizna že za leto 2019. Namreč, vodstva ZD
so menila, da sprejeta razlaga ne velja za izvajalce zdravstvene dejavnosti v centrih za duševno zdravje
in drugih ambulantah, kjer poteka psihiatrična obravnava, zato je Združenje zdravstvenih zavodov na
pobudo delodajalcev na primarni ravni podalo zahtevo za dodatna pojasnila oz. razlago na pristojni
odbor, ki pa še ni sprejeta.
c)

Stalno delo z viri ionizirajočega sevanja

Odbor za razlago KPZZ je na seji dne 14. 5. 2019 (objava v Ur. l. RS št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019)
sprejel naslednjo razlago: »Delo, ki poteka več kot 2/3 delovnega časa z viri ionizirajočega sevanja se
šteje kot stalno delo z viri ionizirajočega sevanja v smislu 3. točke 2. odstavka 36. člena KPZZ.«

MNENJA IN PRIPOROČILA

❖

Cepljenje

V zvezi z vprašanjem, kako naj pravilno postopa zdravnik pediater pri cepljenju otroka, katerega starša
sta ločena in ima mati skrbništvo ter želi otroka cepiti, oče pa stike in cepljenja ne dovoli, je bilo
pridobljeno mnenje, da je zdravnik pediater skladno z zakonodajo in veljavnim cepilnim programom
dolžan otroka cepiti, v nasprotnem primeru pa mora podati prijavo necepljenja ustreznim inštitucijam.
V zvezi z zapleti povračila stroškov cepljenja proti gripi je bilo podano pojasnilo za osebe, ki so se v času
od 1. 11. 2019 do 16. 11. 2019, ko je začel veljati Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o določitvi
programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2019 (Ur. l. RS št. 68/19), cepile samoplačniško, da se
glede povračila stroškov upoštevajo podana pojasnila ZZZS in NIJZ (mnenje ZZZS št. 180-307/2019DI/2 z dne 27. 11. 2019 in NIJZ).
❖

Vključevanje zdravnikov/ koncesionarjev v NZV

S ciljem določitve poenotenih kriterijev za vrednotenje dela v NMP v izvajanju dela v neprekinjenem
zdravstvenem varstvu (NZV) v ZD celjske in posavske regije za zaposlene zdravnike/dr. dent. med., za
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ostale zdravstvene delavce in vključevanje zdravnikov/koncesionarjev je bilo sprejeto skupno stališče,
da se koncesionar mora vključevati v program zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva na
območju, kjer opravlja zdravniško službo, za kar je upravičen prejeti plačilo v višini stroška, ki bi ga imel
izvajalec (ZD), če bi bil koncesionar zaposlen pri tem izvajalcu (ZD), vendar ob upoštevanju omejitve
višine plačila opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi ali drugi pogodbi civilnega prava.
ZD mora pri tem upoštevati Pravilnik o merilih za določitev višine plačila opravljanja zdravstvenih
storitev po podjemni pogodbi ali drugih pogodbah civilnega prava (Ur. l. RS, št. 15/2017). Koncesionar
ne more napotovati pri njem zaposlenega zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca za izvajanje
NZV, saj bi v tem primeru šlo za napotovanje delavcev po Zakonu o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št.
80/10 in naslednji, ZUTD). Za vključevanje v izvajanje NZV, ZD z zaposlenim zdravstvenim delavcem pri
koncesionarju ali drugim zdravstvenim delavcem sklene podjemno pogodbo.
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je na Ministrstvo za zdravje zaradi različne prakse
organiziranja NZV, ki je nastala pri organizatorjih NZV zaradi prenehanja veljavnosti Pravilnika o
organizaciji NZV in ki posledično pomeni tudi dodatno finančno breme za zdravstvene zavode, naslovilo
pobudo za sprejem podzakonskega akta, s katerim se naj določijo enotni kriteriji za organizacijo NZV,
posameznih oblik dela, s katerimi se zagotavlja NZV in merila za njihovo razmejitev.

❖

Višina dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času

Ministrstvo za javno upravo v mnenju št. 0100-1116/2010/6 z dne 20. 5. 2011, v zvezi z vprašanjem, ali
se lahko javnim uslužbencem izplačuje »ugodnejšo« višino dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem
času, ki je določena v Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva pojasnjuje, da
ZSPJS v prvem odstavku 23. člena določa, kateri dodatki se izplačujejo javnim uslužbencem, v šestem
odstavku tega člena pa določa, da se dodatki iz prvega odstavka tega člena izplačujejo v višini, določeni
z zakonom, uredbo Vlade ali kolektivno pogodbo za javni sektor. Glede na navedeno v enotnem
plačnem sistemu ni mogoče izplačevati drugih dodatkov, kot so navedeni v prvem odstavku 23. člena
ZSPJS (izjema je dodatek za stalnost, ki se na podlagi prvega odstavka 52. člena tega zakona izplačuje
še naprej na podlagi področnih zakonov) in ne v drugi višini, kot je določena v aktih iz šestega odstavka
23. člena ZSPJS. Torej v tem primeru drugačne ureditve dodatkov v panožnih pogodbah, ki bi imela za
posledico drugačno višino dodatkov, kot so določeni v aktih iz šestega odstavka 23. člena ZSPJS, ni
mogoče uporabljati, tudi če bi bila bolj ugodna za zaposlene.
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS (Uradni list RS, št. 56/02) v 52. členu tudi določa:
»(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati vse določbe zakonov in drugih predpisov, ki
urejajo plače zaposlenih v javnih zavodih, državnih organih in lokalnih skupnostih ter drugih osebah
javnega prava, ki se urejajo s tem zakonom, razen določb področnih predpisov, ki urejajo napredovanje
oziroma pridobitev nazivov, in določb področnih zakonov, ki določajo dodatek za stalnost uradnikom s
posebnimi pooblastili.«.
Za priznanje dodatka za mentorstvo se torej upošteva višina, kot je določena v KPJS, saj ZSPJS izrecno
določa, da so javni uslužbenci upravičeni do dodatka za mentorstvo v višini, kot ga določa KPJS.

❖

Soglasje za delo preko polnega delovnega časa za direktorje, pomočnike, strokovne
vodje

Ministrstvo za zdravje je vse direktorje, pomočnike, strokovne vodje (plačna skupina B), ki so zaposleni
na delovnem mestu tudi v svojem osnovnem poklicu, torej krajši delovni čas, pozvalo k pridobitvi
soglasij za delo preko polnega delovnega časa. Ministrstvo za zdravje se v zvezi z zahtevo po soglasju
sklicuje na četrti odstavek 23. člena ZSPJS, ki pa zahteva soglasje za delo preko polnega delovnega
časa, dežurstvo in stalno pripravljenost za direktorja, torej, če ima pogodbo le za direktorja. Četrti
odstavek 23. člena ZSPJS določa: »Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena ravnateljem,
direktorjem in tajnikom ne pripadajo: položajni dodatek, dodatki za manj ugodne delovne pogoje,
dodatki za nevarnost in posebne obremenitve ter dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času.
Direktorji javnih zavodov, ki hkrati opravljajo tudi delo v svojem osnovnem poklicu, lahko izjemoma, s
soglasjem pristojnega ministra oziroma rektorja, zaradi nemotenega opravljanja dejavnosti, opravljajo
tudi delo preko polnega delovnega časa, delo v dežurstvu in stalni pripravljenosti. Za ta čas jim pripada
plača in dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času glede na delovno mesto, na katerem se tako
delo opravlja«.
Ministrstvo za zdravje v pojasnilu, št. 0140-133/2018-1 z dne 24. 10. 2018 pojasnjuje, da je s strani
Ministrstva za javno upravo dne 15. 10. 2018 prejelo dopis z dodatnimi pojasnili glede potrebnega
soglasja pristojnega ministra za delo prek polnega delovnega časa, dežurstvu in stalni pripravljenosti
direktorjev javnih zdravstvenih zavodov, ki so na delovnem mestu direktorja zaposleni za polni delovni
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čas in tudi za primere, ko imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za čas krajši od polnega in opravljajo
delo tako na delovnem mestu direktorja kot na delovnem mestu svojega osnovnega poklica.
Ministrstvo za javno upravo v mnenju št. 007-658/2018/2 z dne 15. 10. 2018 navaja, da glede na četrti
odstavek 23. člena ZSPJS direktor javnega zavoda (zaposlen za polni delovni čas ali tudi za primer, ko
ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za čas krajši od polnega na način, da opravljajo delo tako na
delovnem mestu direktorja in tudi na delovnem mestu svojega osnovnega poklica, tako da skupno
število ur na obeh delovnih mestih predstavlja zaposlitev za polni delovni čas), ki hkrati opravlja delo v
svojem osnovnem poklicu, potrebuje za opravljanje dela preko polnega delovnega časa, delo v
dežurstvu in stalni pripravljenosti soglasje pristojnega ministra.
Strokovna služba SZOZD je za nekatere direktorje, strokovne vodje in pomočnike izvedla postopek
pridobitve soglasja v letu 2019, ki so tudi pridobili ustrezna soglasja. Za ostale, ki vloge še niso podali,
pa bo strokovna služba izvedla postopek pridobitve soglasja. Ker obstajajo v zvezi z navedeno
problematiko različna mnenja, ali je glede na veljavne plačne predpise za navedeno kategorijo javnih
uslužbencev potrebno sploh pridobiti soglasje, je Združenje zdravstvenih zavodov o navedeni
problematiki sklicalo skupni sestanek z Ministrstvom za javno upravo in Ministrstvom za zdravje. Glede
na to, da ni bilo sprejetih enotnih mnenj v zvezi z interpretacijo 4. odst. 23. člena ZSPJS in v povezavi s
3. odst. 31. b člena Zakona o zdravniški službi, je Združenje zdravstvenih zavodov podalo zaprosilo za
avtentično razlago 41. b člena Zakona o zdravniški službi in 23. člena ZSPJS.
❖

Priznavanje posebnih pogojev dela (PPD) zdravnikom specializantom

Za uvrstitev zdravnikov specializantov na delovno mesto z oznako PPD1, PPD2 in PPD3 morajo biti
izpolnjeni pogoji, kot jih določa 6. člen Posebnega tarifnega dela KPZZ in sprejete razlage Odbora za
razlago KPZZ k navedenemu določilu. Predlog za uvrstitev zdravnikov specializantov na delovno mesto z
oznako PPD1, PPD2 in PPD3 mora podati glavni mentor z obrazložitvijo izpolnjevanja pogojev za
uvrstitev na delovno mesto z oznako PPD in opredelitvijo časovnega obdobja. Specializant, ki ne sporoči
pravočasno razporeditve na delovno mesto, na katerem so podani posebni pogoji dela in s tem
posledično upravičenost do priznanja višjega plačnega razreda ima pravico, da se mu uvrstitev na
delovno mesto z višjim plačnim razredom prizna za nazaj, saj izvajalec lahko zahteva refundacijo
naknadno. Namreč sredstva za specializacije so proračunska in s tem namenska. Vsekakor pa je
obveznost delodajalca v primerih, ko specializanti sporočajo spremembe podatkov s časovnim zamikom,
da o tem obvesti glavnega mentorja.
Prav tako se je večkrat izpostavilo vprašanje vrednotenja del in nalog zdravnika za delo v urgentni
ambulanti, ki ta dela in naloge opravlja na podlagi stalne razporeditve in v zvezi s tem priznavanje
PPD1. V kolikor zdravnik, ki opravlja stalno delo v urgentni ambulanti in je zato tudi strokovno
usposobljen, kar izkazuje z ustreznim potrdilom komisije in da ima na razpolago tudi zdravnika
specialista kot mentorja, se ga razporedi na delovno mesto: zdravnik brez specializacije/zdravnik po
opravljenem sekundariatu PPD1, šifra: E017002.
❖

Prenos napredovanj, pridobljenih pri koncesionarju

V zvezi s prenosom napredovanj zaposlenega delavca pri koncesionarju ob zaposlitvi v javnem zavodu
in dileme, koliko plačnih razredov se lahko takšnemu delavcu ptizna, da ne bo v boljšem položaju kot
zaposleni, ki so ves čas zaposlitve v javnem zavodu ocenjeni v skladu s pravili napredovanja v javnem
sektorju, je stališče zavzelo tudi Ministrstvo za zdravje, ki je v pojasnilih št. 0100-85/2017-1 z dne 21. 9.
2017 navedlo, da je ob smiselni uporabi določb, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju, možen prenos
plačnih razredov, doseženih pri koncesionarju, upoštevaje ZPSJS. Nadalje je navedlo, da se lahko
javnemu uslužbencu upošteva število napredovanj v višji plačni razred, ki jih je dosegel pri
koncesionarju v novem plačnem sistemu, to pomeni od 1. 8. 2008 dalje in obenem svetuje, da javni
zdravstveni zavodi preverijo število priznanih napredovanj, ki ne sme presegati maksimalnega števila
napredovanj, ki jih javni uslužbenec lahko doseže na določenem delovnem mestu. Upoštevaje navedena
pojasnila in različne pristope izvajalcev je zavzela stališče v navedeni problematiki tudi Pravna komisija
Združenja zdravstvenih zavodov, iz katerega izhaja, da naj javni zdravstveni zavod preverijo število
napredovanj glede na postopek napredovanj, ki velja za pri njih zaposlene zdravstvene delavce. Če se
ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za napredovanje, ugotovi, da plačni razred delavca, ki je bil pred
tem zaposlen pri koncesionarju, ne ustreza plačnemu razredu, ki bi ga pridobil delavec, če bi bil
zaposlen v javnem zdravstvenem zavodu, mu zdravstveni zavod določi ustrezen plačni razred skladno s
postopkom pridobitve napredovanj, ki ga določa ZSPJS.
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❖

Delo preko študentskega servisa – štetje v delovno dobo

Ali se delo preko študentskega servisa šteje v delovno dobo po 82. členu Kolektivne pogodbe za
dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki določa, da v delovno dobo sodijo vsa obdobja v
državi in tujini, ki se po predpisih pokojninskega in invalidskega zavarovanja štejejo v zavarovalno dobo,
razen dokupljene, beneficirane in posebne dobe, je Odbor za razlago te kolektivne pogodbe sprejel
razlago, da od 1. 1. 2013 pod pojmom zavarovalna doba v smislu 82. člena kolektivne pogodbe razume
pokojninsko dobo brez dokupa, kot jo določa ZPIZ – 2 (Uradni list RS, št. 96/2012 in 39/2013).
V zvezi z navedeno problematiko je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v
pojasnilih št. 1101-211/2017-2 z dne 20. 12. 2017 navedlo, da je začasno in občasno delo dijakov in
študentov (t.i. študentsko delo), kot ga določa Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06, 1 14/06 — ZUTPG, 59/07 - ZŠTIP, 51/10 Odi. US, 80/10 ZUTD, 57/1 1, 40/12 - ZUJF, v nadaljnjem besedilu: ZZZPB), od 1. 2. 2015 skladno z določbami Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 95/14; v
nadaljnjem besedilu: ZUJF-C) vključeno v sistem socialnih zavarovanj (pokojninsko in invalidsko
zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje), iz tega naslova pa so zavarovancem priznane tudi ustrezne
pravice, kot je npr. pokojninska doba (zavarovalna doba) skladno z Zakonom o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 — ZSVarPre-C, 101/13 — ZlPRS1415,
44/14 - ORZPIZ206, 85/14 - ZUJF-B, 95/14 - ZUJF-C, 90/15 - ZIUPTD, 102/15 in 40/17; v nadaljnjem
besedilu: ZPlZ-2). Nadalje navaja, da med terminoma delovna doba in pokojninska doba obstojijo
pomembne vsebinske razlike glede na pravne podlage, iz katerih izhajajo, zaradi česar jih ni mogoče
enačiti ali prenašati iz enega področja na drugo. Delovna doba se nanaša na obdobje dela pri
delodajalcu v delovnem razmerju, pokojninska doba pa označuje obdobje vključenosti v sistem
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Vendar pa je ob tem ministrstvo tudi mnenja, da je v zvezi z
vprašanjem, katera obdobja zaposlitve se upoštevajo v delovno dobo, treba izhajati iz ureditve v
kolektivni pogodbi dejavnosti (oziroma v morebitni podjetniški kolektivni pogodbi), ki zavezuje(ta)
delodajalca v konkretnem primeru, saj ZDR-1 natančneje navedenega ne opredeljuje. Strokovna služba
SZOZD v primerih izvajanja dela dijakov in študentov upošteva sprejeto razlago, vezano na 82. člen
KPDZSV.
❖

Sklepanje podjemnih pogodb in pogodb o poslovnem sodelovanju v organizacijski
obliki s.p. ali d.o.o

V zvezi s sklepanjem podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava za izvajanje zdravstvenih
storitev po določilih ZZDej v organizacijski obliki s.p. ali d.o.o., je Ministrstvo za zdravje podalo
naslednje mnenje št. 0142-660/2019/3 z dne 11. 9. 2019:
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji) v
53. a členu jasno določa, da zdravstveni delavec, zaposlen v javnem zdravstvenem ali drugem javnem
zavodu lahko opravlja zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali jih opravlja
kot izvajalec zdravstvene dejavnosti pod pogoji in omejitvami, ki jih določa zakon. V prvem primeru gre
za opravljanje storitev po podjemni pogodbi, v drugem pa za pogodbeno sodelovanje javnega zavoda z
drugim izvajalcem zdravstvene dejavnosti, kot ga definira prvi odstavek 3. člena ZZDej. Tudi 53. c člen
jasno določa pogoje za sklepanje podjemne pogodbe, v sedmem odstavku pa dopušča sklenitev
pogodbe le z drugim izvajalcem zdravstvene dejavnosti. Glede na vsebino dopisa MZ ocenjuje, da v
navedenem primeru samostojnega podjetnika ne gre za izvajalca zdravstvene dejavnosti, kot ga definira
ZZDej v 3. členu.
V zvezi z izvajanjem regijske dežurne zobozdravstvene službe, katero v skladu s Splošnim dogovorom za
pogodbeno leto 2019 organizira ZD Celje in posledično vključevanju dr. dent. med. in drugih zaposlenih
zdravstvenih delavcev, ki so zaposleni v ZD celjske regije, je Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti v mnenju št. 1101-64/2018 – z dne 22. 3. 2018 in št. 01101-115/2019/6 z
dne 16. 9. 2019 pojasnilo, da dosedanja oblika pogodbenega sodelovanja ni ustrezna. Namreč ZD Celje
na podlagi izstavljenega računa posameznega ZD, iz katerega se vključujejo v dežurno službo pri njih
zaposleni zdravstveni delavci, poravna plačilo za dežurstvo, izplačilo pa nato izvede ZD zdravstvenemu
delavcu pri obračunu plače v posameznem mesecu na njihov transakcijski račun. Iz pojasnila tudi izhaja,
da takšna oblika pogodbenega sodelovanja nima ustrezne pravne podlage in predstavlja kršitev določb
Zakona o urejanju trga dela, zato je mora ZD Celje pristopiti k spremembi ureditve navednega področja
in ponuditi zdravstvenim delavecm, zaposlenim v ZD sklenitev podjemnih pogodb od 1. 10. 2019 dalje.
Pri sklepanju podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava pa je bilo upoštevano mnenje
Ministrstva za zdravje št. 0142-660/2019/3 z dne 11. 9. 2019.
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V ZD je prihajalo tudi do vprašanj, ali lahko zdravniki/zobozdravniki, ki so zaposleni v ZD za opravljanje
dopolnilnega dela v drugem ZD, sklepajo pogodbe o poslovnem sodelovanju v organizacijski obliki s.p.
ali d.o.o., torej, da registrirajo samostojno dejavnost in ne sklepajo podjemnih pogodb. Zaradi vrste
odprtih vprašanj in nejasnosti na tem področju, je strokovna služba SZOZD pridobila tudi mnenje Pravne
komisije pri Združenju zdravstvenih zavodov in mnenje Ministrstva za zdravje z dne 12. 8. 2019, iz
katerega izhaja naslednje:
»Ministrstvo za zdravje izdaja dovoljenja skladno z Zakonom 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, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZZDej), in sicer
izvajalcem zdravstvene dejavnosti. Izvajalci zdravstvene dejavnosti so skladno s prvim odstavkom 3.
člena ZZDej domače in tuje pravne in fizične osebe, ki so pridobile dovoljenje Ministrstva za zdravje za
opravljanje zdravstvene dejavnosti. Za pridobitev dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti pa
morajo izvajalci zdravstvene dejavnosti izpolnjevati pogoje, ki jih ZZDej natančno opredeljuje v četrtem
in petem odstavku 3.a člena ZZDej.
V četrtem odstavku 3a. člena je določeno, da izvajalec zdravstvene dejavnosti lahko pridobi dovoljenje
Ministrstva za zdravje, če izpolnjuje naslednje pogoje:
•
ima zaposlenega odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti za polni delovni čas ali krajši delovni
čas sorazmerno glede na predvideni obseg izvajanja posamezne vrste zdravstvene dejavnosti,
razen v primeru izvajalca zdravstvene dejavnosti, ki je fizična oseba, ko je sam izvajalec
zdravstvene dejavnosti odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti,
•
zdravstvene storitve bodo opravljali zdravstveni delavci oziroma zdravstveni sodelavci, ki
izpolnjujejo pogoje iz tega zakona, zdravniki pa tudi pogoje iz zakona, ki ureja zdravniško službo,
•
ima prostore in opremo za opravljanje določene vrste zdravstvene dejavnosti,
•
mu ni bilo s pravnomočno sodbo ali dokončno odločbo prepovedano opravljanje zdravstvene
dejavnosti.
Prav tako pa so petem odstavku 3a. člena določi pogoji, ki jih mora izpolnjevati odgovorni nosilec
zdravstvene dejavnosti in sicer:
•
pogoje za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti iz 64. člena tega zakona in ima
ustrezne delovne izkušnje na strokovnem področju, za katerega se izdaja dovoljenje, oziroma
izpolnjuje pogoje za samostojno opravljanje zdravniške službe iz zakona, ki ureja zdravniško službo
in ima ustrezne delovne izkušnje na strokovnem področju, za katerega se izdaja dovoljenje. Za
ustrezne delovne izkušnje po tej alineji se štejejo najmanj tri leta delovnih izkušenj pri izdaji
dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni in najmanj pet let delovnih
izkušenj pri izdaji dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni
ter druge zdravstvene dejavnosti iz tega zakona, pri čemer se upoštevajo delovne izkušnje po
pridobitvi pogojev za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti oziroma zdravniški
službi;
•
ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja ali kaznivega dejanja, storjenega
iz malomarnosti zoper življenje in telo, spolno nedotakljivost ali človekovo zdravje ali ni bil
pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev za katerokoli
kaznivo dejanje, storjeno pri delu ali v zvezi z delom, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Ob tem je potrebno izpostaviti, da Ministrstvo za zdravje izdaja dovoljenja za opravljanje zdravstvenih
dejavnosti, ki jih opredeljuje Pravilnik o vrstah zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 63/18, 25/19
in 47/19) in ne za opravljanje posamičnih zdravstvenih storitev. Glede slednjega ZZDej za opravljanje
zdravstvenih storitev predvideva sklenitev podjemne pogodbe s posameznim zdravstvenim delavcev in
ne s pravno oziroma fizično osebo (s.p. in d.o.o.). Glede na vse navedeno mora torej izvajalec
zdravstvene dejavnosti, ki zaprosi za izdajo dovoljenja izpolnjevati vse pogoje za izdajo dovoljenja
skladno z določbami ZZDej. V kolikor pa posamezni zdravnik opravlja določene zdravstvene storitve za
naročnika, pa ne gre za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ampak za opravljanje zdravstvenih storitev.
Za navedeno pa je predvidena sklenitev podjemne pogodbe oziroma pogodbe o delu, ki ju opredeljuje
Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 –
OROZ631). Slednji v 619. členu določa, da se s podjemno pogodbo podjemnik zavezuje opraviti določen
posel, kot je izdelava ali popravilo kakšne stvari, kakšno telesno ali umsko delo ipd., naročnik pa
zavezuje, da mu bo za to plačal.

❖

Poskusno delo

Ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi je potrebno opredliti posamezne institute oz. obvezne sestavine,
upoštevaje delovnopravno zakonodajo in Pravilnik o notranji organizaciji in sistem9izaciji delovnih mest
v ZD. Občasno prihaja do odstopanj od določil delovnopravne zakonodaje, zlasti pri uporabi instituta
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poskusnega dela. Namreč poskusno delo se določi v pogodbi o zaposlitvi, ki jo skleneta javni uslužbenec
in delodajalec, kjer dogovorita trajanje poskusnega dela, delodajalec pa izda odločbo o spremljanju
poskusnega dela, s katero imenuje tudi tričlansko komisijo za spremljanje poskusnega dela in je priloga
k pogodbi o zaposlitvi. Delodajalec mora javnega uslužbenca ob nastopu dela seznaniti z vsebino del in
nalog za področje dela, za katerega sklepa pogodbo o zaposlitvi, prav tako pa predstaviti dolžnosti in
obveznosti ter tudi pričakovanja delodajalca na navedenem delovnem mestu. Če delodajalec v času
trajanja ali ob poteku poskusnega dela ugotovi, da javni uslužbenec poskusnega dela ni uspešno
opravil, mu lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi. O neuspešno opravljenem poskusnem delu
posebna komisija, imenovana za spremljanje poskusnega dela, sestavi poročilo, v katerem ugotovi
razloge za neuspešno opravljeno poskusno delo ter poda ugotovitve, ki se nanašajo na: strokovno
usposobljenost, nepravilnosti pri opravljanju del in nalog, organizacijo dela, komunikacijo in
motiviranost. V nekaterih primerih je prišlo v času trajanja poskusnega dela do ugotovitev s strani
komisije, da javni uslužbenec ne izpolnjuje pričakovanih zahtev za opravljanje del in nalog in je bil
sprožen postopek izdaje negativne ocene poskusnega dela.
Pri poskusnem delu je pomembna tudi časovna dimenzija izdaje negativne ocene. Za pravilnost vodenja
postopka glede poskusnega dela in eventuelne izdaje negativne ocene je kadrovska služba pripravila
pisna navodila, saj je postopek zakonsko natančno definiran in v primeru neupoštevanja določil lahko v
primeru, da javni uslužbenec po prenehanju pogodbe o zaposlitvi vloži tožbo pri Delovnem sodišču,
pride do odločitve, da je bil postopek nezakonit in se delavec zato vrne na delo v ZD. Komisija za
spremljanje poskusnega dela mora zato sprotno spremljati delo javnega uslužbenca in v primeru
zaznave odstopanj pisno beležiti odklone ter o tem tudi seznaniti javnega uslužbenca (datum in ura) in v
zaključku ocene podati ugotovitev, da javni uslužbenec nima ustreznih strokovnih znanj in veščin za
opravljanje del in nalog na delovnem mestu, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi in ki so nujno
potrebna za profesionalno opravljanje dela, kar je podlaga za izdajo negativne ocene poskusnega dela.

❖

Donacije farmacevtske industrije

Ministrstvo za zdravje je podalo mnenje št. 231-18/2019/2 z dne 12. 7. 2019 glede dovoljenosti donacij
farmacevtske industrije javnim uslužbencem v lekarniški dejavnosti z namenom usposabljanja.
Ministrstvo za zdravje na podlagi veljavne zakonodaje, ki jo tudi uvodoma navede (Zakon o javnih
financah, Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, Zakon o dohodnini, Zakon o
davku od dohodkov pravnih oseb, po Zakon o javnih uslužbencih, Kodeks ravnanja javnih uslužbencev,
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Kodeks zdravniške etike, Kodeks farmacevtske etike
članov Slovenskega farmacevtskega društva, Kodeks lekarniške deontologije, Zakon o zdravilih, Pravilnik
o oglaševanju zdravil, Kodeks obveščanja in seznanjanja o zdravilih na recept in sodelovanja z
zdravstvenimi delavci, Kodeks o javni objavi prenosov sredstev zdravstvenim delavcem in zdravstvenim
organizacijam s strani farmacevtskih družb, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o lekarniški
dejavnosti), povzame, da so donacije legalen, pa tudi povsem legitimen in zaželen vir sredstev, saj
omogočajo izvedbo projektov in aktivnosti, katerih sicer verjetno ne bi bilo mogoče realizirati oziroma
vsaj ne v želenem obsegu. Donacije javnim zdravstvenim zavodom oziroma lekarniškim zavodom, ki
dejavnost opravljajo nepridobitno, predstavljajo pomemben vir prihodkov, s pomočjo katerih se
zagotavlja izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Ministrstvo za zdravje nadalje navaja, da Zakon o
javnih uslužbencih in področni kodeksi ravnanja določajo omejitve glede daril, ki veljajo za javnega
uslužbenca in ne za njegovega delodajalca, zato donacije, ki so npr. (namenjene kritju stroškov poti,
namestitve, kotizacije in prehrane) dane delodajalcu za neopredeljenega javnega uslužbenca niso
sporne. Dejstvo, da navedeno ni izrecno opredeljeno v Zakonu o zdravilih, ni problematično, saj to jasno
izhaja iz jezikovne in logične razlage zgoraj citiranih določb. Prav tako so z akti o ustanovitvi donacije
določene kot eden izmed virov za zagotavljanje sredstev. Po mnenju Ministrstva za zdravje pa je sporno
doniranje oziroma kakršnokoli plačevanje sredstev za usposabljanje neposredno zdravstvenemu delavcu
(mimo zavoda) ali pa zdravstvenemu oziroma lekarniškemu zavodu za točno določenega (konkretnega)
zdravstvenega delavca. Takšno doniranje ne šteje za donacijo oziroma darilo zavodu, ampak kot darilo
zdravstvenemu delavcu. Direktna poravnava stroškov zaposlenim v zdravstvenem ali lekarniškem
zavodu namreč pomeni njihovo obdarovanje, za kar pa je treba upoštevati zgoraj citirano veljavno
zakonodajo. Promocijska srečanja oziroma kritje stroškov za zdravstvene delavce v nobenem primeru ne
morejo šteti kot priložnostno darilo, zaradi svoje narave pa tudi ne more postati last delodajalca. Tudi
sicer zdravstveni delavec ne more in ne sme imeti svojega osebnega donatorja, sponzorja ali plačnika,
saj to neposredno hromi njegovo osebno integriteto, poraja dvom v njegovo neodvisno strokovno
presojo glede zdravljenja, tvega pa tudi ugled (zdravniškega, farmacevtskega idr.) poklica nasploh. Ni
odveč dodati, da zdravstvenega delavca kot delojemalca v skladu z veljavno zakonodajo na
usposabljanje lahko napoti le njegov delodajalec in ne npr. poslovni partner. In obratno — doniranje
oziroma plačevanje zavodu na bančni račun zavoda in za splošni namen usposabljanja na nekem
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konkretnem kongresu, brez vnaprejšnjega določanja konkretnega ali konkretnih zdravstvenih oziroma
lekarniških delavcev, šteje kot namenski neodplačni prihodek zavoda in kot tak ni sporen. Pri kritju
stroškov je seveda izjemnega pomena tudi njihov obseg in narava, zato mora organizacija takega
dogodka v vsakem primeru ostati strogo omejena na strokovni namen srečanja (tj. pridobivanje
dodatnih znanj, predstavitev novih zdravil, nudenje novih znanj), kar se kaže tako pri izbiri lokacije
dogodka, časovni dimenziji dogodka (termin in obdobje trajanja) kot tudi izbira nastanitvenih kapacitet
in organiziranje morebitnih postranskih aktivnostih. Zdravstveni organizaciji mora biti v vsakem primeru
zagotovljena tudi popolnoma svobodna izbira pri izbiri zdravstvenega delavca, ki ga napoti na tak
dogodek in stroške krije iz doniranih sredstev. Morebitno povezovanje višine doniranih sredstev ne sme
biti pogojena s čimerkoli, še zlasti ne npr. z doseženim prometom oziroma s številom izdanih receptov
ali naročilnic v nekem časovnem obdobju.
Vsakršno neposredno dogovarjanje med zdravstvenim delavcem in farmacevtsko družbo o kritju
stroškov promocijskega srečanja z vidika korupcije in odpravljanja oziroma izogibanja nasprotja
interesov je sporno in kot tako povsem nesprejemljivo. Smiselno enako velja tudi za primer, kadar se
kot vmesni člen oziroma posrednik med farmacevtsko družbo in zdravstvenim delavcem vplete društvo,
saj pravila o prepovedi sprejemanja plačil (donacij ali daril) za zdravstvene delavce veljajo ne glede na
status oziroma pravni položaj končnega plačnika (darovalca ali donatorja). Glede na vse navedeno
Ministrstvo za zdravje predlaga, da javni zdravstveni zavodi in lekarniški zavodi področje zbiranja in
porabe donacij uredijo zakonito, transparentno in objektivno z internim aktom (pravilnikom o
usposabljanju ter na njegovi podlagi izdanem dolgoročnem in kratkoročnem načrtu usposabljanja), v
katerem potrebno določiti najmanj merila in postopek izbire, ki vodi k utemeljenosti in primernosti
napotitve posameznega zaposlenega.
Na podlagi navedenega mnenja je strokovna služba SZOZD vodstvom ZD predlagala, da se upošteva
navedeno mnenje in da se področje zbiranja in porabe donacij uredi zakonito, transparentno in
objektivno s splošnim aktom ZD. Nekateri ZD so že v letu 2015 sicer sprejeli Pravilnik o oblikovanju in
delovanju sklada ZD, pri ostalih pa postopek sprejema akta ni bil zaključen, zato je bil podan ponovno
apel, da se pristopi k sprejemu.
MNENJA INFORMACIJSKEGA POOBLAŠČENCA
a) GPS v reševalnih vozilih
Informacijski pooblaščenec (IP) je izdal mnenje št. 0712-1/2019/2068, 11. 9. 2019, ki se nanaša na
namestitev GPS sledilcev v vsa reševalna vozila, ki bodo vključena v enovit sistem dispečerskih centrov
in zbiranju podatkov na tej podlagi, na podlagi Pravilnika o dispečerski službi zdravstva ocenjuje in
oceno, da sledenje reševalnim vozilom, ki izhaja iz Pravilnika o dispečerski službi zdravstva, ne
predstavlja nedopustnega posega v zasebnost zaposlenih. Dispečerska služba zdravstva namreč na
podlagi drugega odstavka 29. člena Pravilnika o dispečerski službi zdravstva že obdeluje določene
osebne podatke članov ekip, saj snema vse telefonske pogovore, radijske komunikacije in slike ter avdio
oziroma video posnetke s kraja dogodka in jih hrani za obdobje enega leta. Upravljavec zbirke
podatkov, ki nastane z nadzorom lokacije reševalnih vozil, je dispečerska služba zdravstva in jo hrani
skladno z določbami Pravilnika. V zvezi z izvajalci prevozov pa IP pojasnjuje, da bi bilo treba vse
zaposlene, ki so del reševalnih ekip, seznaniti z dejstvom o izvajanju sledenja reševalnim vozilom, pravni
podlagi in namenu, in sicer na način, da se jim posredujejo vse informacije iz 13. člena Splošne uredbe.
b) Poziv Informacijskega pooblaščenca velikim delodajalcem k izpolnitvi obveznosti
glede evidentiranja dejavnosti obdelave in informiranja posameznikov
Informacijski pooblaščenec (IP) v dopisu št. 07222-2/2019/1 z dne 5. 11. 2019 navaja, da ugotavlja, da
številni zavezanci po Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter
razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR; v nadaljevanju: Splošna uredba), niso izpolnili svojih obveznosti
glede evidentiranja dejavnosti obdelave po členu 30 Splošne uredbe predvsem v delu, ki se nanaša na
evidentiranje obdelav osebnih podatkov, ki nastajajo in se obdelujejo ob uporabi službenih sredstev s
strani zaposlenih. Velik delež zaposlenih pri svojem delu uporablja internet, elektronsko pošto, mrežne
tiskalnike, stacionarno in mobilno telefonijo, magnetne/RFID kartice za odpiranje vrat in drugo
elektronsko opremo in storitve, pri tem pa neizogibno nastajajo osebni podatki. Po ugotovitvah številni
delodajalci tovrstnih podatkov ne obravnavajo kot osebne podatke zaposlenih, čeprav je njihova
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določljivost iz teh podatkov praviloma možna. Posledično so pogosto zanemarjene ključne dolžnosti
zavezancev, da tudi tovrstne obdelave skladno z zahtevami člena 30 Splošne uredbe ustrezno
evidentirajo, s tem pa opravijo ključni premislek o pravnih podlagah, (dopustnih) namenih uporabe,
rokih hrambe, dostopnih pravicah, analizi in utemeljitvi pravne podlage zakonitega interesa (kjer je to
pravna podlaga) in ostalih ključnih elementih za varstvo teh podatkov. Ob navedenem pa je ključna tudi
upravljavčeva dolžnost ustreznega informiranja posameznikov glede obdelave njihovih osebnih podatkov
- v tem primeru zaposlenih (člena 13 in 14 Splošne uredbe). Zato se je IP odločil, da največje
delodajalce v okviru svojih preventivnih aktivnosti na podlagi določb člena 57 Splošne uredbe
sistematično pozove k izpolnitvi obveznosti po členih 13, 14 in 30 Splošne uredbe. Večji delodajalci so o
izpolnitvi obveznosti dolžni obvestiti IP najkasneje do konca leta 2019. Ta poziv je mogoče razumeti, da
se preverijo že obstoječe evidence (kataloge) osebnih podatkov, ki jih javni zavodi vodijo in uskladijo s
13., 14. in 30. členom Splošne uredbe ter nato na IP posredujejo izjavo/dopis, da se vodijo evidence
skladno s Splošno uredbo. V zvezi z navedeno problematiko je predstavnik Datainfo.si, d.o.o. predstavil
podrobnejšo informacijo o aktivnostih IP v javnih zdravstvenih zavodih glede varstva osebnih podatkov.
c)

Problematika posedovanja osebnih podatkov spletnih strani zdravstvenih zavodov

IP je ugotovil, da imajo nekateri zdravstveni zavodi neustrezno zasnovane spletne strani oz. sodelujejo s
ponudniki storitev različnih neustrezno zasnovanih modulov (npr. za naročanje), predvsem z vidika
spoštovanja določb Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS št. 109/12 in naslednji), o spletnih
piškottkih in drugih tehnologijah, ki omogočajo sledenje uporabnikov. O navedeni problemtiki je IP
obvestil Združenje zdravstvenih zavodov z dopisom št. 0210-1/2019/54 z dne 9. 7. 2019, v katerem je
pozval vse izvajalce k dosednemu upoštevanju določb navedenega zakona glede uporabe spletnih
piškotkov in drugih sledilnih tehnologij (157. člen). ZD so pristopili k preverjanju dejanskega stanja in
navedeneo področje tudi uredili.
ZAKONODAJNE NOVOSTI, OBJAVLJENE V URADNEM LISTU RS
Strokovna služba SZOZD je skozi vse leto 2019 sprotno seznanjala ustanovitelje in pridružene člane o
zakonodajnih novostih, ki se nanašajo na posamezne poslovne procese, objavljenih v Uradnem listu RS
v letu 2019 in sicer:
➢ 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
ZIPRS1819-A
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-4066/zakon-o-spremembah-indopolnitvah-zakona-o-izvrsevanju-proracunov-republike-slovenije-za-leti-2018-in-2019-ziprs1819-a
Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-4067/zakon-o-spremembah-zakona-ominimalni-placi-zminp-b
➢ Ur. l. RS št. 84 z dne 28. 12. 2018:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ZSPJS-V
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-4122/zakon-o-spremembi-indopolnitvah-zakona-o-sistemu-plac-v-javnem-sektorju-zspjs-v
➢ Ur. l. RS št. 5 z dne 25. 1. 2019:
Popravek aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-21-0142/popravek-aneksa-h-kolektivnipogodbi-za-dejavnost-zdravstva-in-socialnega-varstva-slovenije
➢ Ur. l. RS št. 7 z dne 1. 2. 2019:
Razlaga aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0240/razlaga-aneksa-h-kolektivnipogodbi-za-negospodarske-dejavnosti-v-republiki-sloveniji-v-nadaljnjem-besedilu-aneks-h-kpnd
➢ Ur. l. RS št. 12 dne 27. 2. 2019:
Pravilnik o spremembi Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0426/pravilnik-o-spremembi-pravilnikao-napredovanju-javnih-usluzbencev-v-placne-razrede
➢ Ur. l. RS št. 14 z dne 8. 3. 2019:
Razlaga Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS, sprejeta na seji dne 29. 1. 2019
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0524/razlaga-kolektivne-pogodbe-zazdravnike-in-zobozdravnike-v-republiki-sloveniji-kpzz-sprejeta-na-seji-dne-29--1--2019
➢ Ur. l. RS št. 16 z dne 15. 3. 2019:
Razlaga Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, sprejeta na 33. seji dne 11. 3. 2019seji
dne 29. 1. 2019
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0619/razlaga-kolektivne-pogodbe-zazaposlene-v-zdravstveni-negi-sprejeta-na-33--seji-dne-11--3--2019
➢ Ur. l. RS št. 19 dne 29. 3. 2019:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019
(ZIPRS1819-B)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0800/zakon-o-spremembah-indopolnitvah-zakona-o-izvrsevanju-proracunov-republike-slovenije-za-leti-2018-in-2019-ziprs1819-b
➢ Ur. l. RS št. 24 dne 12. 4. 2019:
Sklep o zavarovanju zdravnikov in doktorjev dentalne medicine za škodo, ki bi nastala pri njihovem delu
za leto 2019
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1050/sklep-o-zavarovanju-zdravnikovin-doktorjev-dentalne-medicine-za-skodo-ki-bi-lahko-nastala-pri-njihovem-delu-za-leto-2019
➢ Ur. l. RS št. 25 dne 19. 4. 2019:
Pravilnik o spremembi pravilnika o vrstah zdravstvene dejavnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1119/pravilnik-o-spremembi-pravilnikao-vrstah-zdravstvene-dejavnosti
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o pogojih, rokih, načinu vključitve in uporabe ezdravja za
obvezne uporabnike
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1121/pravilnik-o-spremembi-indopolnitvi-pravilnika-o-pogojih-rokih-nacinu-vkljucitve-in-uporabe-ezdravja-za-obvezne-uporabnike
➢ Ur. l. RS št. 26 dne 26. 4. 2019:
Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki
Sloveniji za leto 2019
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1205/odredba-o-spremembah-indopolnitvah-odredbe-o-zgornji-meji-stevila-ponudb-za-delo-v-republiki-sloveniji-za-leto-2019
➢ Ur. l. RS št. 28 dne 3. 5. 2019:
Zakon o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2F
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1328/zakon-o-spremembi-zakona-opokojninskem-in-invalidskem-zavarovanju-zpiz-2f
➢ Ur. l. RS št. 30 dne 10. 5. 2019:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega
zdravstvenega zavarovanja
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1371/pravilnik-o-spremembah-indopolnitvah-pravilnika-o-obrazcih-in-listinah-za-uresnicevanje-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja
➢ Ur. l. RS št. 35 dne 31. 5. 2019:
Razlagi kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS, KPZZ, sprejeti na seji dne 14. 5. 2019
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1587/razlagi-kolektivne-pogodbe-zazdravnike-in-zobozdravnike-v-republiki-sloveniji-kpzz-sprejeti-na-seji-dne-14--5--2019
➢ Ur. l. RS št. 36 dne 7. 6. 2019:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
ZZVZZ-N
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1624/zakon-o-spremembah-indopolnitvah- zakona-o-zdravstvenem-varstvu-in-zdravstvenem-zavarovanju-zzvzz-n
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➢ Ur. l. RS št. 43 dne 28. 6. 2019:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1A)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1923/zakon-o-spremembah-zakona-opreprecevanju-dela-in-zaposlovanja-na-crno-zpdzc-1a
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1B)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1924/zakon-o-spremembah-indopolnitvah- zakona-o-voznikih-zvoz-1b
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja – profesionalni
kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1942/pravilnik-o-spremembah-indopolnitvah-pravilnika-o-kartici-zdravstvenega-zavarovanja-profesionalni-kartici-in-pooblastilih-zabranje-in-zapisovanje-podatkov-v-zalednem-sistemu
➢ Ur. l. RS št. 45 dne 12. 7. 2019:
Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. 7. 2019 dalje
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2127/ugotovitveni-sklep-o-visiniregresa-za-prehrano-med-delom-od-1--julija-2019-dalje
➢ Ur. l. RS št. 47 dne 26. 7. 2019:
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vrstah zdravstvene dejavnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2309/pravilnik-o-dopolnitvi-pravilnika-ovrstah-zdravstvene-dejavnosti
➢ Ur. l. RS št. 56 dne 17. 9. 2019:
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na
področju laboratorijske medicine
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2521/pravilnik-o-dopolnitvi-pravilnika-opogojih-ki-jih-morajo-izpolnjevati-laboratoriji-za-izvajanje-preiskav-na-podrocju-laboratorijske-medicine
➢ Ur. l. RS št. 58 dne 27. 9. 2019:
Razlage Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, sprejete na 79. seji
dne 11. 6. 2019
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2575/razlage-kolektivne-pogodbe-zadejavnost-zdravstva-in-socialnega-varstva-slovenije-sprejete-na-79--seji-dne-11--6--2019
Razlage Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določb, ki se
nanašajo na določanje letnega dopusta, sprejete na 78. seji dne 21. 5. 2019, sprejete na 79. seji dne
11. 6. 2019
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2576/razlaga-kolektivne-pogodbe-zadejavnost-zdravstva-in-socialnega-varstva-slovenije-glede-dolocb-ki-se-nanasajo-na-dolocanje-letnegadopusta-sprejete-na-78--seji-dne-21--5--2019
Razlaga Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, sprejeta na 36. seji dne 11. 9. 2019
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2577/razlaga-kolektivne-pogodbe-zazaposlene-v-zdravstveni-negi-sprejeta-na-36--seji-dne-11--9--2019
➢ Ur. l. RS št. 62 dne 18. 10. 2019:
Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS, sprejeta na seji dne 8. 10. 2019
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2767/razlaga-kolektivne-pogodbe-zazdravnike-in-zobozdravnike-v-republiki-sloveniji-kpzz-sprejeta-na-seji-dne-8--10--2019
➢ Ur. l. RS št. 64 dne 25. 10. 2019:
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2877/uredba-o-spremembah-indopolnitvah-uredbe-o-zelenem-javnem-narocanju
➢ Ur. l. RS št. 66 dne 5. 11. 2019:
Zakon o spremembah in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZDrs-H)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2922/zakon-o-spremembah-zakona-ospremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-zdravniski-sluzbi-zzdrs-h
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➢ Ur. l. RS št. 72 dne 4. 12. 2019:
Zakon o spremembah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-F)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3207/zakon-o-spremembah-zakona-zauravnotezenje-javnih-financ-zujf-f
➢ Ur. l. RS št. 73 dne 6. 12. 2019:
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-L)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3228/zakon-o-spremembah-indopolnitvah-zakona-o-zdravstveni-dejavnosti-zzdej-l
➢ Ur. l. RS št. 75 dne 12. 12. 2019:
Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 (Ur. l. RS št. 75/19, ZIPRS2021)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3304/zakon-o-izvrsevanju-proracunovrepublike-slovenije-za-leti-2020-in-2021-ziprs2021
Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2020 in 2021 ter
izredni uskladitvi pokojnin (Ur. l. RS št. 75/19, ZUPPJS2021)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3305/zakon-o-ukrepih-na-podrocjuplac-in-drugih-stroskov-dela-v-javnem-sektorju-za-leti-2020-in-2021-ter-izredni-uskladitvi-pokojninzuppjs2021
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3306/zakon-o-spremembah-indopolnitvah-zakona-o-pokojninskem-in-invalidskem-zavarovanju-zpiz-2g
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-E)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3307/zakon-o-spremembah-indopolnitvah-zakona-o-urejanju-trga-dela-zutd-e
➢ Ur. l. RS št. 76 dne 13. 12. 2019:
Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3317/uredba-o-povracilu-stroskov-zasluzbena-potovanja-v-tujino
➢ Ur. l. RS št. 81 dne 27. 12. 2019:
Zakon o dopolnitvi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1B)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3722/zakon-o-dopolnitvi-zakona-odelovnih-razmerjih-zdr-1b
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)
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 2018 in 2019 (Ur. l. RS št. 3/18 in naslednji)
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Ur. l. RS, 71/17, v
nadaljevanju: ZIPRS1819)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o izvrševanju proračunov Republike slovenije za leti 2020 in 2021 (Ur. l. RS, 75/19, v
nadaljevanju: ZPIRS2021)
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 s spremembami in
dopolnitvami))
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)
Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Ur.l. RS, št. 1/18)
Zakon o tujcih (Ur.l. RS, št. 1/18, s spremembami in dopolnitvami)
Odredba o seznamu izvajalcev zdravstvenih poklicev, ki morajo biti vpisani v register in imeti
veljavno licenco (Ur.l. RS, št. 16/13 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, s spremembami in dopolnitvami)
Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Ur.l. RS, št.
126/03, s spremembami in dopolnitvami)
Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Ur.l. RS, št. 11/04, 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)
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 43/11)
Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na
področju zdravstvene dejavnosti (Ur.l. RS, št. 47/18)
Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur.l. RS, št. 61/06 spremembami in dopolnitvami)
Seznam znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav (Ur.l. RS, št. 81/06 s 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. 53/17)
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2020 in 2021
ter izredni uskladitvi pokojnin (Ur. l. RS št. 75/19, v nadaljevanju: ZUPPJS2021)
Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. l. RS št. 80/2018, v nadaljevanju:
Dogovor)
Zakon o minimalni plači (Ur. l. RS, št. 13/10 in naslednji).

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 2019 je strokovna služba SZOZD sodelovala pri vodenju postopkov za sklenitev
delovnega razmerja, upoštevaje zakonodajo in potrebe delodajalca po kadru zaradi nadomeščanj ali
dodatnih zaposlitev na posameznih pridobljenih projektih oz. širitvah programov. Trg dela se je sprostil
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tudi za javne zavode, saj pri zaposlovanju ne potrebujejo več predhodnih soglasij občin ustanoviteljic,
upoštevati pa je potrebno okvir zaposlovanja, določen v kadrovskem načrtu posameznega ZD.
Podjemne pogodbe, avtorske pogodbe in druge pogodbe civilnega prava
ZD pri sklepanju podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava ali pogodb o poslovnem
sodleovanju upoštevajo za opravljanje zdravstvenih storitev določila 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. 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.
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 še
vedno ni dovoljeno, razen v primeru, ko 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 št. 1: Primerjalni pregled sklenjenih podjemnih pogodb po posameznih ZD za leto 2018 in 2019
ZD

Leto 2018

Leto 2019

ZD RADEČE

19

19

ZD SEVNICA

15

22

ZD DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC

16

19

ZD CELJE

21

19

Sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi
V letu 2019 so ZD sklepali podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi na podlagi Sklepa Vlade Republike
Slovenije št. 17200-1/2019/17 z dne 18. 7. 2019. Na podlagi Aneksa št. 2 k SD za pogodbeno leto 2019,
ki je zagotovil dodatna finančna sredstva izvajalcem na primarni ravni za preseganje glavarinskih
količnikov, je bil sprejet sklep ministra za zdravje o posebnih programih na primarni ravni št. 1001251/2019/2 z dne 25. 7. 2019. Navedeni sklep omogoča nagrajevanje timov na primarni ravni v
ambulantah splošne in družinske medicine ter otroškem in šolskem dispanzerju tako, da se sklepajo
podjemne pogodbe z zaposlenimi zdravniki specialisti in medicinsko sestro v timu, ki na prvi dan v
mesecu presegajo 1.895 glavarinskih količnikov do republiškega povprečja glavarinskih količnikov ob
ustreznem podaljšanju ordinacijskega časa. ZD so s 1. 8. 2019 pristopili k sklenitvi podjemnih pogodb z
lastnimi zaposlenimi za določen čas do 31. 12. 2019, saj je Ministrstvo za zdravje podalo navodilo, da se
podjemne pogodbe sklepajo le za določen čas glede na to, da velja aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru
za pogodbeno leto 2019 le za leto 2019. Že proti koncu leta 2019 pa je Ministrstvo za zdravje podalo
pojasnilo in priporočilo, da se bo navedeni projekt nadaljeval tudi v letu 2020 in da bodo izvajalcem
zagotovljena dodatna finančna sredstva, zato bodo izvajalci s 1. 1. 2020 pristopili k sklepanju novih
podjemnih pogodb, prav tako za določen čas do 31. 7. 2020, saj do takrat velja sprejeti sklep ministra
št. 1001-251/2019/2 z dne 25. 7. 2019. ZD Celje, ZD dr. Jožeta Potrate Žalec, ZD Sevnica in ZD Radeče
so z lastnimi zaposlenimi v letu 2019 sklenili 104 podjemne pogodbe.
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Tabela št. 2: Število sklenjenih podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi
ZAVOD
ZD RADEČE

Leto 2019
4

ZD SEVNICA

12

ZD DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC

12

ZD CELJE

76

Na podlagi Sklepa št. 17200-1/2019/17 z dne 18. 7. 2019, ki ga je Vlada Republike Slovenije, sprejela
na 40. redni seji dne 18. 7. 2019 in Sklepa Ministrstva za zdravje o posebnih programih na primarni
ravni št. 1001-251/2019-2 z dne 25. 7. 2019 v zvezi z realizacijo Aneksa št. 2, s katerim je določila
dodatna sredstva za plače zdravstvenih delavcev v timu (zdravnik, tehnik zdravstvene nege/diplomirana
medicinska sestra), ki presega 1.895 glavarinskih količnikov do republiškega povprečja glavarinskih
količnikov ob ustreznem podaljšanju ordinacijskega časa v ambulantah splošne oz. družinske medicine
ter otroškega in šolskega dispanzerja v skladu z določenimi kriteriji:
•
od 100-200 GK preseganja 4%
•
od 201-300 GK preseganja 8%
•
od 301-400 GK preseganja 12%
•
od 401-500 GK preseganja 16 %
•
nad 500 GK preseganja 20%
Na podlagi Sklepa ministra za zdravje o posebnih programih št. 1001-132/2017/73 z dne 14. 6. 2018 se
je veljavnost sklepa št. 1001-128/2016/1 z dne 7. 7. 2016, ki je bil s sklepom št. 1001-132/2017/1
podaljšan do 31. 7. 2018 podaljšal do 31. 7. 2019 in nato s sklepom o podaljšanju programa št. 1001251/2019/1 z dne 16. 7. 2019, s katerim se je prvotni sklep ponovno podaljšal od 1. 8. 2019 do
preklica. ZD so z lastnimi zaposlenimi v letu 2019 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.
Izvajanje mrliško pregledne službe v obliki posebnega programa (podjemna pogodba)
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je dne 10. 4. 2019 posredovalo pojasnilo strokovne službe, ki
je na seji Komisije za osnovno zdravstvo opozorila na možnosti plačila mrliških pregledov preko
podjemnih pogodb, na podlagi II. točke Sklepa o posebnih programih MZ z dne 7. 7. 2016 in sklepa o
podaljšanju le-tega z dne 14. 6. 2018. V skladu s šestim odstavkom 53. c člena Zakona o zdravstveni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 –
ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17) sklepanje podjemne pogodbe
za opravljanje zdravstvenih storitev z lastnim zaposlenim zdravstvenim delavcem ni dovoljeno, razen če
gre za opravljanje zdravstvenih storitev v okviru državnih presejalnih programov in drugih posebnih
programov, ki jih potrdi minister, pristojen za zdravje in je zagotovljen vir financiranja.
Državni presejalni programi so opredeljeni v Pravilniku za izvajanje preventivnega zdravstvenega
varstva na primarni ravni in v I. točki Sklepa o posebnih programih št. 1001-128/2016/1 z dne 7. 7.
2016 in podaljšanje sklepa s sklepom št. 1001-132/2017/1 z dne 10. 7. 2017 (v nadaljevanju: sklep) se
nanašajo na vse javne zdravstvene zavode v Republiki Sloveniji, kar pomeni, da javni zdravstveni
zavodi, ki opravljajo katero izmed navedenih zdravstvenih storitev, za izvajanje teh storitev in pod
pogoji iz I. točke sklepa, lahko sklepajo podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi in zato ne potrebujejo
potrditve ministra. V zvezi z izvajanjem posebnih programov, povezanih z opravljanjem zdravstvenih
storitev v okviru tržne dejavnosti strokovna služba predlaga, da se ti posebej opredelijo v programu dela
in finančnem načrtu ZD. Smiselno je, da zaradi optimalne uporabe razpoložljivih zmogljivosti in
upravljanja s človeškimi viri zavod posebej presodi, ali je v primerih nezadostnega rednega programa in
ob preglednem vodenju delovnih obremenitev zaposlenih v rednem delovnem času mogoče izvajati tudi
druge programe in sicer v okviru rednega delovnega časa. V teh primerih mora biti izvajanje tržne
dejavnosti posebej regulirano v Pravilniku o izvajanju tržne dejavnosti.
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 2019 opravljalo dela po
podjemnih pogodbah 98 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,
ortodontije, stomatološke protetike ter splošnega zobozdravstva, psihološke preglede, storitve
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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.
Sklepanje podjemne pogodbe z upokojencem
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 63/2013) 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. Zakon določa tudi
urno postavko upravičenca za opravljeno uro začasnega in občasnega dela, ki pa ne sme biti nižja od
4,76 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 za leto 2019 ugotavlja da v posameznih ZD ni bilo potreb po
sklepanju podjemnih pogodb z upokojenimi zdravstvenimi delavci. Vsekakor pa je potrebno v primeru
sklepanja podjemne pogodbe z upokojenimi zdravstvenimi delavci glede načina sklepanja, pogojev za
sklepanje in določitve vsebine podjemne pogodbe upoštevati pogoje, ki veljajo za sklepanje podjemnih
pogodb z ostalimi aktivnimi zdravstvenimi delavci, torej pogoji iz 53. člena ZZDej. Pri izvajalcih
zdravstvene dejavnosti ni zanimanja s strani že upokojenih zdravnikov po sklepanju tovrstnih pogodb,
saj za leto 2019 ni evidentiranih tovrstnih pogodb.
Izobraževanja
V ZD so potekala skozi vse leto interna strokovna izobraževanja, kakor tudi eksterna strokovna
izobraževanja glede na potrebe delovnega procesa, skladno s finančnimi možnostmi in zagotovljenimi
sredstvi za strokovna izobraževanja ter usmeritvami strokovnega sveta. V ZD je bilo prisotno
spodbujanje za aktivno udeležbo zaposlenih na strokovnih izobraževanjih tako doma kot v tujini, kar
dokazuje, da imajo ZD zaposlen strokovni kader, ki lahko z rezultati svojega strokovnega dela in z
novostmi na svojem strokovnem področju aktivno seznanja druge udeležence izobraževanja izven ZD,
kar zagotavlja po eni strani enovitejšo obravnavo pacientov, na drugi pa prispeva k večji prepoznavnosti
posameznega ZD. Glede na aktualna klinična vprašanja in potrebe stroke so tako bila izvedena
izobraževanja za različne profile zdravstvenih delavcev in sodelavcev.
ZD za sklepanje pogodb o izobraževanju z zaposlenimi upoštevajo pravila, določena v splošnem aktu za
izobraževanje, kakor tudi obseg finančnih sredstev, dogovorjen v finančnem načrtu za strokovno
izobraževanje. V posameznih ZD so bila zaposlenim odobrena izobraževanja in strokovna
izpopolnjevanja in usposabljanja, upoštevaje letni načrt izobraževanja in usposabljanja.
Kadar gre za specialistično usposabljanje, ki je nujno zaradi zagotavljanja kadrovske zasedenosti z
določenega področja, ki jo opravlja ZD na podlagi pogodbe sklenjene z ZZZS, mora delodajalec pridobiti
soglasje Ministrstva za zdravje z obrazložitvijo, da ima ZD zagotovljen vir financiranja specializacije. Po
ZD se izvajajo tovrstne specializacije s področja klinične psihologije, medicine dela prometa in športa ter
medicinske biokemije.
ZD so sklenili pogodbe o izobraževanju z javnimi uslužbenci za študij na Visoki zdravstveni šoli Celje za
pridobitev izobrazbe dipl. medicinska sestra/zdravstvenik. Prav tako so bile sklenjene pogodbe o
izobraževanju za izpopolnjevanje in strokovno usposabljanja s področja mikrokirurgije in
paradontologije, radiologije, zdravstvene nege in psihologije.
Kadri
Na dan 31.12.2019 je v kadrovski evidenci po ZD v skladu s sprejetimi kadrovskimi načrti za leto 2019
ob upoštevanju sprejete politike zaposlovanja zaposlenih skupaj 885 javnih uslužbencev, ki imajo
veljavno sklenjene pogodbe o zaposlitvi (v nadaljevanju: POZ). Na podlagi fluktuacije za obdobje od
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1.1.2019 do 31.12.2019 je v kadrovski evidenci po ZD evidentiranih 134 odpovedi POZ na podlagi:
izjave, sporazuma, poteka dela za določen čas, redne starostne upokojitve, invalidske upokojitve,
negativne ocene poskusnega dela in smrti javnih uslužbencev.
Tabela št. 3: Število zaposlenih v ZD celjske in posavske regije za nedoločen in določen čas na dan
31.12.2018 in 31.12.2019

ZD
ZD
ZD
ZD
ZD
ZD

CELJE
RADEČE
SEVNICA
DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC
ŠENTJUR
SLOV. KONJICE

Število zaposlenih na dan
31.12.2018
ned. čas dol. čas Skupaj
358
99
457
19
2
21
78
29
107
74
34
108
57
14
71
65
16
81

Število zaposlenih na dan
31.12.2019
ned. čas
dol. čas
Skupaj
358
109
467
19
4
23
99
21
120
80
30
110
65
11
76
70
19
89

Tabela št. 4: Gibanje zaposlenih zdravstvenih delavcev, sodelavcev in nezdravstvenih delavcev glede na
področje dela v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2019 v ZD celjske in posavske regije
Prihodi
skupaj

Področje dela
E1 zdravniki in zobozdravniki (zdravniki specialisti, zdravniki brez
specializacije z licenco, zobozdravniki, zobozdravniki specialisti,
specializanti, višji zdravniki specialisti, višji zdravniki/zobozdravniki)
E3 zdravstvena nega (dipl.med.sestre,srednje med. sestre, tehniki zdrav.
nege, pripravniki s področja zdravstvene nege..)
E4 zdravstveni delavci in sodelavci (fizioterapevti, laboratorijski tehniki,
psihologiji, zobotehniki, radiološki inženirji, dipl. inž. lab.biomedicine,
vozniki reševalci…)
Ostali iz drugih plačnih skupin – skupina B (direktorji, pomočniki
direktorjev..)
J –nezdravstveni delavci (administrativno tehnični delavci, področje
informatike, področje tehničnega vzdrževanja ekonomsko področje,
oskrbovalne službe..)
SKUPAJ

Odhodi
skupaj

36

28

87

84

37

18

0

0

2

5

161

134

Graf št. 4: Število JU, ki jim je prenehala POZ (vzroki odpovedi)
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Število zaposlenih zdravstvenih delavcev, zdravstvenih sodelavcev in nezdravstvenih delavcev (za
nedoločen in določen čas) na dan 31.12.2019 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, strokovni vodje, pomočniki direktorjev;
J - nezdravstveni delavci – strokovni delavci, administrativno tehnični javni uslužbenci, pomožna dela…
in zaposleni udeleženci v okviru programov javnih del.

Graf št. 5: Število JU 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 na dan 31.12.2019:
•
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.
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Graf št. 6: Število JU glede na vrsto POZ
Prikaz števila izvajalcev, ki so v letu 2019 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 št. 7: Prikaz števila izvajalcev na podlagi sklenjenih podjemnih pogodb v letu 2019
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
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
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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.
Z novim četrtim odstavkom 16. člena ZSPJS se od 1. januarja 2019 dalje določa pravica do izplačila
plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom javnih uslužbencev in
funkcionarjev na sistemski ravni in enotno za vse javne uslužbence in funkcionarje, ki lahko napredujejo
v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv na podlagi ZSPJS in na njegovi podlagi sprejetih predpisov
ter določbah drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo napredovanje javnih uslužbencev in
funkcionarjev v nazive, in sicer s 1. decembrom v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje. Tudi
Uredba o spremembi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS; št.
22/19) je določila, da javnemu uslužbencu pripada plača na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z
napredovanjem, od 1. decembra v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.
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. decembra 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 v koledarskem
letu.
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 2019 opravljali delo najmanj šest
mesecev, ocenijo pa se tudi tisti javni uslužbenci, ki so zaradi napotitve s strani delodajalca 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 2019 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 2019 izdala zaposlenim javnim uslužbencem, ki so izpolnili
pogoje za napredovanje s 1.4.2019 s pravico do plače s 1.12.2019 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 ugotavlja, da se je postopek ocenjevanja bistveno izboljšal, vendar pa je še vedno
zaznati sicer v manjši meri, da pristojni ocenjevalci kljub natančnim navodilom dokumentacije za
pridobitev pravice do napredovanja ne vodijo oz. ne izpolnjujejo skladno z določili uredbe (manjka
datum in podpis ocenjevalca).

Graf št. 8: Število JU po posameznih ZD, ki so napredovali s 1.4.2019
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2. Kadrovska služba je v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih
uporabnikov proračuna (Ur. l. RS št. 3/18 in naslednji, v nadaljevanju: Uredba) in metodologijo
spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 ter končnih izhodiščih za pripravo kadrovskih
načrtov s strani Ministrstva za zdravje v povezavi z določili Zakona o izvrševanju proračuna za leti 2018
in 2019 ter pojasnili in izhodišči za kadrovske načrte sodelovala z vodstvi ZD. Naloga strokovne službe je
bila, da pripravi natančna poročila o stanju števila zaposlenih - administrativno spremljanje kadra in
spremljanje kadra po virih financiranja v skladu s prilogo 2 Uredbe glede na posredovana končna
izhodišča za pripravo kadrovskih načrtov za leto 2019, ki so sestavni del programa del in finančnega
načrta.
Zaradi potrebe poročanja za izvajanje kadrovskih načrtov proračunskih uporabnikov je potrebno
evidentirati za vsakega zaposlenega javnega uslužbenca vir financiranja s pomočjo posebnega programa
v kadrovski evidenci, ki s tem omogoča mesečno spremljanje podatkov v skladu z Uredbo in direkten
prenos v obračun plač, ki mora te podatke posredovati tudi v informacijski sistem za poročanje plač
javnih uslužbencev (ISPAP).
3. Določanje dolžine letnega dopusta za zaposlene v zdravstvu temelji na veljavnih kolektivnih
pogodbah za dejavnost zdravstva. Zaposlenim v ZD se letni dopust vsako leto določa na podlagi
kolektivnih pogodb, upoštevaje interna pravila z izdajo ustreznega sklepa o določitvi dolžine letnega
dopusta. Sklepi o določitvi letnega dopusta za leto 2019 so bili zaposlenim izdani do konca meseca
marca 2019, na izdane sklepe pa ni bilo ugovorov. Pri določitvi dolžine letnega dopusta se upoštevajo
določila ZDR-1 in sprejete razlage kolektivnih pogodb. Tako letni dopust v posameznem koledarskem
letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali javni uslužbenec 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 št. 5: Določitev letnega dopusta po kriterijih

Letni dopust po kriterijih
Delovna doba
Zahtevnost del
Delovni pogoji
Posebni pogoji dela
Invalidnost, nega druž. člana, kron. bolezni
Starost delavca
Dopust za otroka
Skupaj dni
Št. zaposlenih v letu
Povprečno število dni na zaposlenega

2015
Št. dni
14729
2831
2054
600
294
945
394
21.847
688
31,75

2016
Št. dni
13905
2654
1990
601
296
955
636
21.037
643
32,72

2017
Št. dni
14051
2694
2054
1017
321
945
423
21.505
652
32,98

2018
Št. dni
15835
3051
2270
1143
330
1008
496
24.133
743
32,48

2019
Št. dni
16795
3303
2506
1235
240
1024
545
25.648
792
32,38

Kadrovska služba se je v letu 2019 srečala s problematiko določitve dodatnega dne dopusta zaradi
kronične bolezni. Oblikovana je bila Komisija za sprejem poenotenih kriterijev za priznanje povečanega
letnega dopusta za kronično bolezen v sestavi: Anita Jagrič Friškovec, dr. med., spec., Melita Tasić Ilić,
dr. med., spec in Petra Jeras, dr. med., spec., ki je v zvezi z odprtimi vprašanji za mnenje poprosila tudi
odbor za razlago Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike (KPZZ), Kolektivne pogodbe za
zaposlene v zdravstveni negi (KPZN) in Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva
(KPDZSV). Po mnenju komisije za razlago KPZZ besedilo 5. alineje 5. točke 36. člena KPZZ ne pogojuje
pravice do dodatnega dne letnega dopusta iz naslova kronične bolezni oziroma bolezni, ki zahteva
neprekinjeno daljše zdravljenje, s hospitalizacijo ali institucionalizirano rehabilitacijo, zato zadostuje
potrdilo, da ima javni uslužbenec kronično bolezen. Druga alineja 6. točke 47. člena KPZZN in druga
alineja 6. točke 36. člena KPZSV pa določa, da pripada dodaten dan dopusta delavcem, ki imajo
kronično bolezen, ki zahteva vsakoletno neprekinjeno daljše zdravljenje v zdravstveni ustanovi, oziroma
bolezen, ki zahteva neprekinjeno daljše zdravljenje. Pod pojmom neprekinjeno daljše zdravljenje
razumemo zdravljenje v zdravstveni ustanovi, ki traja tri mesece ali več. Delavec je dolžan predložiti
potrdilo zdravnika, iz katerega izhaja, za kakšno bolezen gre. Odbor dodaja, da to določilo ne vključuje
bolezni oz. obolenj, ki se obravnavajo zgolj ambulantno.
Na podlagi pridobljenih razlag, je strokovna služba pripravila spremembe in dopolnitve Pravilnika o
določitvi dolžine in izrabe letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela z ustrezno prilogo za pridobitev
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zdravniškega potrdila o kronični bolezni. Po pridobitvi ustreznih potrdil s strani javnih uslužbencev je
kadrovska služba izdala aneks k obvestilu o odmeri letnega dopusta, ki je določil dodaten dan dopusta iz
naslova kronične bolezni.
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 št. 6: Koriščenje števila dni izrednega dopusta

ZAVOD

Leto 2018

Leto 2019

ZD RADEČE

21

0

ZD SEVNICA

31

34

ZD DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC

28

26

ZD CELJE

137

179

4. Inšpekcijski nadzori
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 v letu 2019
opravljeni inšpekcijski pregledi v ZD: Celje, Sevnica, Radeče in »dr. Jožeta Potrate« Žalec, v katerih so
bila podrobneje pregledana naslednja področja:
•
evidenca sklenjenih podjemnih pogodb in izdanih soglasij redno zaposlenim za delo pri drugem
delodajalcu
•
evidenca veljavnih licenc za zdravnike in zobozdravnike
•
program zaščite zdravstvenih delavcev in sodelavcev na delovnem mestu
•
ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti
•
pacientove pravice – oblike naročanja, čakalne dobe
•
zahteva za pojasnilo v zvezi s prijeto prijavo (pritožba pacienta o izgubi kartoteke)
•
zahteva za pojasnilo v zvezi s prijeto prijavo (pritožba pacienta – ni prejel izvida v zakonsko
določenem roku)
•
izjava o dejstvih in okoliščinah prekrška – pritožba pacienta glede osebnega zobozdravnika.
Inšpekcijski pregledi so bili opravljeni z namenom preverjanja spoštovanja zakonodaje, ki ureja
sklepanje podjemnih pogodb oz. drugih pogodb civilnega prava ter izdajanje soglasij, ki jih je posamezni
ZD izdal svojim redno zaposlenim zdravstvenim delavcem za opravljanje zdravstvenih storitev pri
drugem delodajalcu. S strani inšpekcijskega nadzora je bilo ugotovljeno, da so izdana soglasja in
sklenjene podjemne pogodbe skladne z določbami, ki jih določata 53. c in 53. č člena ZZDej.
V enem izmed ZD pa je potekal tudi strokovni nadzor Zbornice zveze zdravstvene in babiške nege z
namenom nadzora nad opravljanjem strokovne in poklicne dejavnosti ter poklicnih kompetenc izvajalcev
zdravstvene oz. babiške nege, preverjanja ustreznosti poklicnih kvalifikacij, strokovnih izpopolnjevanj in
organizacije dela, preverjanja zagotavljanja kakovosti in varnosti na strokovnem področju zdravstvene
oz. babiške nege, preverjanja stalnega sledenja razvoja stroke zdravstvene oz. babiške nege,
preverjanja in upoštevanja doktrin, standardov, prtokolov, smernic, navodil in drugih dokumentov na
področju dela, preverjanja opravljanja dejavnosti v skladu z etičnim kodeksom in preverjanja ustrezne
kadrovske zasedenosti v dejavnosti zdravstvene in babiške nege. ZD bo skladno z ugotovitvami, ki jih je
podala nadzorna komisija, odpravil pomanjkljivosti v predpisanem roku, v letu 2020.
5. 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
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mesečnih plač zaposlenega v RS za pretekle tri mesece oziroma treh zadnjih mesečnih plač javnega
uslužbenca, če je to zanj ugodneje.
6. Predstavniki Vlade in predstavniki sindikatov javnega sektorja so v mesecu decembru 2018 podpisali
stavkovne sporazume, Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (v nadaljevanju:
Dogovor) ter anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Navedeni dokumenti so bili nato
objavljeni v Uradnem listu RS, št. 80/18 z dne 7. 12. 2018, ki so pričeli veljati naslednji dan po objavi.
Z navedenimi akti se posega v plače in nekatere prejemke iz delovnega razmerja javnih uslužbencev, ki
so se upoštevali tudi v letu 2019.
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 v plačne razrede. 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. Z navedenenimi spremembami pa se ni
poseglo v uvrščanje delovnih mest, ki jih zasedajo zdravniki in zobozdravniki.
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.
ZD kot delodajalec je na podlagi prehodnih določb v navedenih aktih pristopil k postopku sprejema
sprememb in dopolnitev Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Na podlagi
sprejetih sprememb in dopolnitev Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in je
zaposlenim do 31. 1. 2019 vročil v podpis anekse k pogodbam o zaposlitvi.
Izplačilo delovne uspešnosti (redna delovna uspešnost, delovna uspešnost iz naslova
povečanega obsega dela)
Na podlagi Dogovora med Vlado 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
Sprejete so bile določene spremembe dodatkov in sicer:
•
dodatek za delo v deljenem delovnem času (41. člen KP 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.
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7. 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 nagrada. Navedeni akti določajo, da se jubilejna nagrada zaposlenemu izplača ob
izplačilu plače v naslednjem mesecu po izpolnitvi pogojev.
8. Zaposlenim v ZD je bil za leto 2019 pri obračunu plače za mesec maj 2019 izplačan regres za letni
dopust v skladu z določili Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v R Sloveniji
(Uradni list RS, št. 31/19, v nadaljevanju Aneks h KPND). Navedeni Aneks h KPND je določil, da znaša
regres za letni dopust za javne uslužbence za leto 2019 886,63 EUR, medtem ko za delavce, ki na dan
izplačila regresa prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 18. ali nižjemu plačnemu razredu znaša regres
1.050 EUR.
9. 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 zelo dobro znanje slovenskega jezika na ravni C1, ki je tudi primerljivo z
evropskimi standardi. Znanje slovenskega jezika (C1) obsega: samostojnost v sporazumevanju, tako
govornem kot pisnem, govorec se znajde tudi v nepredvidenih situacijah.
V letu 2019 je kadrovska služba za ZD Celje vodila postopek zaposlitve tujega državljana R Srbije in
sicer zdravnika specialista dermatovenerologije. Postopek še ni zaključen. Prav tako pa je kadrovska
služba za ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec pričela s postopkom zaposlitve treh tujih državljanov R Srbije, ki
so jim bila izdana pisma o nameri, vendar postopek s strani kandidatov ni bil realiziran.
10. Iz evidence prijave poškodb na delu so bile v letu 2019 evidentirane v ZD Celje štiri poškodbe.
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 bili ugriz s strani živali (psa), zdrs in izguba ravnotežja ter padec
zaradi omotice, zdrs in padec v ambulanti ter vbod z uporabljeno iglo. Evidentirane so bile naslednje
vrste poškodb: roke, zapestja, reber in ključnice. Javni uslužbenec, ki se poškoduje na delu, na poti na
delo oz. z dela, mora informirati neposredno nadrejenega javnega uslužbenca v 24 urah po nastanku
poškodbe in izpolniti interni obrazec »Prijava poškodbe«. Delodajalec javnemu uslužbencu, 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. Strokovna služba SZOZD je
za vse ZD pripravila noveliran obrazec poškodbe pri delu za nadaljnjo uporabo.
11. Strokovna služba je po pooblastilu ZD kot predstavnik delodajalca sodelovala v postopkih
ugotavljanja invalidnosti za zaposlene in jih zastopala na obravnavi na senatu Invalidske komisije I.
stopnje ZPIZ v Celju za 3 javne uslužbence. V letu 2019 je bil pravnomočno zaključen en postopek,
ostali so v teku. Pri pripravi delovne dokumentacije za potrebe uveljavljanja pravic iz invalidskega
zavarovanja sodeluje tudi pooblaščeni zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa in zunanji
pogodbeni - pooblaščeni izvajalec za področje varnosti in zdravja pri delu.
12. Za potrebe posameznega ZD na področju izvajanja pripravništva in praktičnega
usposabljanja je strokovna služba v letu 2019 vodila postopke za: 74 pripravnikov za poklic tehnik
zdravstvene nege; 5 pripravnik za poklic psiholog; 4 pripravnikov za poklic doktor dentalne medicine; 2
pripravniki za poklic fizioterapije in dva pripravnika za poklic logoped. 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 pogodbeno leto 2019 se sredstva za plače pripravnikov
zdravstvenih poklicev zagotavljajo iz sredstev ZZZS, ki obsegajo: osnovne plače in dodatke v skladu z
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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.
ZZDej določa, da pripravništvo za zdravstvene delavce traja 6 mesecev, razen za zdravnike in
zobozdravnike, ki traja 12 mesecev.
13. Strokovna služba SZOZD sodeluje pri vodenju razpisnih postopkov za direktorje ZD, pomočnike
direktorjev oz. druge delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, za katere je potrebno izvesti
postopek javnega razpisa. V letu 2019 je bil voden razpisni postopek za imenovanje direktorja in
strokovnega vodje ZD Slovenske Konjice. Imenovani direktor je pričel opravljati funkcijo v mesecu
oktobru 2019 v polnem delovnem času. Voden je bil tudi postopek za imenovanje vršilca dolžnosti
strokovnega vodje v ZD Radeče. V ZD Celje so bili izvedeni in zaključeni razpisni postopki za odgovorne
medicinske sestre za DE Dispanzer za predšolske otroke in OE ZP Štore.
14. 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 2019 imeli
sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas za naslednje vrste specializacij:
ZD Celje: v teku so naslednje specializacije: pediatrija (4), družinska medicina (5), otroška in
mladostniška psihiatrije (2), urgentna medicina (1), psihiatrija (1), radiologija (2), paradontologija (1) in
stomatološka protetika (1).
Na podlagi strokovnih potreb ZD so vključeni v specializacije, katerih plačnik je v celoti ZD za področje:
medicine dela, prometa in športa (1) in za področje klinične psihologije (2). ZD ima v skladu s sprejetim
finančnim načrtom zagotovljen vir financiranja za plačilo specializacij in je s strani Ministrstva za zdravje
pridobil ustrezno soglasje.
ZD Radeče: v drugi polovici leta je pričela z opravljanjem specializacije iz pediatrije 1 specializantka.
Interes ZD je, da se specializantka po opravljeni specializaciji zaposli v ZD, kot zdravnica specialistka
pediatrije.
ZD Sevnica: v teku so naslednje specializacije: družinska medicina (2), ginekologija (1), pediatrija (2)
in psihiatrija (2).
V ZD opravlja 1 specializant program specializacije iz klinične psihologije in 1 specializant iz medicine
dela, prometa in športa, katerih plačnik je v celoti ZD. ZD ima zagotovljen vir financiranja za plačilo
specializacij in je s strani Ministrstva za zdravje pridobil ustrezno soglasje. V ZD je zaposlena tudi
specializantka laboratorijske biomedicine.
ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec: v teku so specializacije: družinska medicina (6) in klinična psihologija
(1). Plačnik specializacije iz klinične psihologije je v celoti ZD, ki ima zagotovljen vir financiranja za
plačilo specializacije in je s strani Ministrstva za zdravje pridobil ustrezno soglasje.
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.
V mesecu novembru 2019 pa so bili izvajalci zdravstvene dejavnosti seznanjeni s stališčem FURS št.
0920-5574/2017-2 z dne 17. 5. 2017 in s sodbo Vrhovnega sodišča RS, X Ips 219/2013, ki pojasnjujeta,
da se v primeru, ko novi delodajalec prevzame dolg javnega uslužbenca – specializanta po pogodbi o
specializaciji do bivšega delodajalca, le-ta davčno obravnava kot ugodnost v naravi, ki jo zaposleni
prejme v zvezi z zaposlitvijo in se zato skladno z Zakonom o dohodnini-2 šteje za boniteto. Pomembna
je tudi obrazložitev sodne odločbe, da obveznost izračuna odtegnitve in plačila davčnega odtegljaja,
natane v trenutku popolačila obveznosti do bivšega deloddajalca. Takšno stališče je presenetilo tako
delodajalce kot Zdravniško zbornico Slovenije, ki je zdravnikom specializantom, ki so se v nekaterih
primerih obrnili za pravno pomoč na njihov naslov, svetovala, da naj od novega delodajalca, s katerim
bodo sklepali pogodbo o zaposlitvi zahtevajo, da se le-ta zaveže, da bo prevzel vse stroške delavca iz
naslova davčnih obremenitev. Navedeneo stališče je bilo že aktualno v mesecu decembru 2019 za
primer prevzema zdravnika specializanta MDPŠ za potrebe ZD Celje iz ZD Lenart in ravno sprejeta sodna
praksa in stališče FURS sta preprečila realizacijo zaposlitve zdravnika specializanta v ZD Celje, saj ZD
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Celje ni pristal na prevzem obveznosti davčnih dajatev in drugih stroškov. Zaradi nedorečenosti
navedenega problema je strokovna služba SZOZD za pojasnilo oz. stališče zaprosila Računsko sodišče.
15. Strokovna služba je evidentirala vse spremembe, ki se nanašajo na kolektivno nezgodno
zavarovanje javnih uslužbencev 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 2019 je
kadrovska služba ponovno preverila in skupaj z vodstvi ZD uskladila sezname javnih uslužbencev, za
katere na podlagi določil kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva in kolektivne
pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, plačuje premijo delodajalec. Glede na to, da je nezgodno
zavarovanje pravica, ki je določena s kolektivno pogodbo in ne z zakonom, je potrebno od tega zneska
javnemu uslužbencu obračunati tudi boniteto. Nezgodno zavarovnaje obsega med drugim tudi
zavarovanje za primer smrti in ker gre za zavarovanje za primer smrti nekoga tretjega, kar javni
uslužbenec je, je po Obligacijskem zakoniku potrebno soglasje zaposlenega. Strokovna služba SZOZD je
opravila poizvedbe pri Zavarovalnici Triglav, d.d., ali mora delodajalec pridobiti pisno soglasje javnega
uslužbenca, da se ga zavaruje in odgovor je bil, da oni soglasja ne zahtevajo. Glede na določila
Obligacijskega zakonika in ev. zaplete ob nastanku škodnega dogodka in izplačilom odškodnine, pa bo
strokovna služba SZOZD pristopila k ureditvi navedenega področja tako, da bo pridobila od javnih
uslužbencev, ki so nezgodno zavarovani po kolektivnih pogodbah njihova soglasja.
Posebna oblika zavarovanja poklicne odgovornosti je določena v 61. členu Zakona o zdravniški službi, ki
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. Zavarovalno vsoto po
posameznih specialnostih vsako leto določi Zdravniška zbornica v soglasju z ministrom. Na podlagi
sprejetega Sklepa o zavarovanju zdravnikov in doktorjev dentalne medicine za škodo, ki bi lahko nastala
pri njihovem delu za leto 2019 (Ur. l. RS št 24 z dne 12. 4. 2019), morajo biti zdravniki in doktorji
dentalne medicine (zdravniki), ki delajo neposredno s pacienti, zavarovani za odgovornost za škodo, ki
bi lahko nastala pri njihovem delu, za zavarovalno vsoto najmanj 130.000 €. Skladno s sklepom morajo
biti vse zavarovalne pogodbe usklajene v 90 dneh od uveljavitve navedenega sklepa. V ta namen so ZD
sklenili anekse k obstoječim zavarovalnim pogodbam, ki vključuje spremembo zavarovalne vsote in
posledično spremembo zneska premije.
16. ZD Celje, ZD Sevnica in ZD Radeče so se v letu 2019 prijavili na javni razpis za podelitev javnega
pooblastila in sofinanciranja izvajanja regijskih 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
Sevnica in ZD Radeče pridobila pravico do sofinanciranja kadrovskih štipendij trem študentom
Medicinske fakultete. ZD Celje pa je pridobilo pooblastilo za izvajanje operacije »Regijska štipendijska
shema – savinjska statistična regija« na podlagi katere je pridobilo pravico do sofinanciranja kadrovskih
štipendij desetim študentom Medicinske fakultete.
17. 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.
18. 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 2019 so se zneski premijskih razredov nekoliko povišali.
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19. 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.
20. 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.
21. V letu 2019 je v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega
nadzora javnih financ (Uradni list RS št. 72/2002) bila izvedena notranja revizija poslovanja za
področje »povračila stroškov prevoza na delo in z dela« oz. pravilnost izplačevanja povračila
stroškov prevoza na delo in njegovo skladnost z veljavnimi predpisi in s kolektivnimi pogodbami s strani
Inštituta za javno finančno pravo, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana in izdano poročilo.
Notranja revizija je podala naslednja priporočila: Javni uslužbenci so dolžni v izjavi jasno navesti naslove
dejanskega kraja odhoda in kraja opravljanja dela ter razloge, zaradi katerih uporaba javnega prevoza
ni mogoča. V kolikor se prizna pravica do povračila javnega prevoza, mora biti v izjavi jasno vidno tako
vstopno kot tudi izstopno mesto. Razdalje od kraja odhoda na delo do kraja opravljanja dela se
izračunavajo z daljinomerom »najdi.si«. V primeru, da javni uslužbenec opravlja delo na več lokacijah,
mora biti izjava pripravljena na način, da ima delodajalec na razpolago vse potrebne podatke za vse
navedene lokacije opravljanja dela. Zavod mora primarno preveriti upravičenost do povračila stroškov
prevoza na delo in z dela, v naslednji fazi pa je potrebno preveriti, če je uporaba javnega prevoza glede
na delovni čas konkretnega javnega uslužbenca mogoča oz. če javni prevoz na relaciji od kraja odhoda
na delo in z dela sploh obstaja. Navedene kontrole morajo biti jasno razvidne iz dokumentacije,
priložene izjavi o prevozu na delo. Zavod mora prav tako upoštevati vsakokratno spremembo goriva,
določeno na več kot le dve decimalni števili. Za zaokroževanje zneska kilometrine na dve decimalni
števili ni podlage, še posebej ne v primeru, ko programska oprema omogoča vnos cene goriva na vsaj 4
decimalna števila. Na letnem nivoju ima namreč tako zaokroževanje za javne uslužbence in tudi za
zavod pomemben vpliv.
Skladno z ugotovitvami poročila o opravljeni redni notranji reviziji poslovanja obračunavanja stroškov
prevoza na delo in z dela in s pridobljenim mnenjem Ministrstva za javno upravo št. 1002-273/2019/4 z
dne 10. 9. 2019, ki podaja odgovore na izpostavljena vprašanja v podanem poročilu redne notranje
revizije, je strokovna služba SZOZD pripravila novo izjavo za prevoz na delo in z dela. Na tej podlagi so
bile odpravljene ugotovljene nepravilnosti s 1. 11. 2019. V letu 2020 bo opravljena porevizija
navedenega področja.
22. Na podlagi razpisa v mesecu decembru 2018 je bilo na podlagi javnega povabila za izbor
programov javnih del vključena ena udeleženka in sicer v ZD Sevnica v program: Pomoč pri izvajanju
programov za ohranjanje zdravja in drugih rehabilitacijskih programov.
23. V ZD celjske in posavske regije so v začetku meseca julija 2019 na podlagi 38. člena Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list št. 46/17, v nadaljevanju:
ZZDej–K) pričele aktivnosti za sprejem sprememb in dopolnitev Pravilnika o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest, po sprejemu le-teh (16. 7. 2019) pa so ZD pristopili k ugotavljanju možnosti
premeščanja srednjih medicinskih sester, ki izpolnjujejo pogoje po 38. členu ZZDej–K, na delovna mesta
diplomiranih medicinskih sester.
Strokovna služba SZOZD je pripravila časovnico potrebnih aktivnosti za implementacijo 38. člena ZZDejK (dopis št. 1-DIR/2019 – 1032 z dne 12. 7. 2019) z vprašalnikom – pregled izpolnjevanja pogojev za
uveljavitev 38. člena ZZDej-K in izjavami ter poročilom o izvajanju poklicnih kompetenc in aktivnosti za
posameznika – izvajalca v dejavnosti zdravstvene nege. Na podlagi sprejetih sprememb Pravilnika o
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in preglednic o izpolnjevanju pogojev za poklicne
kompetence in aktivnosti izvajalcev v zdravstveni negi, pa je kadrovska služba pričela s postopki
premestitev srednjih medicinskih sester, ki izpolnjujejo pogoje po 38. členu ZZDej-K, na delovna mesta
diplomiranih medicinskih sester. Pri postopku premeščanja zaposlenih srednjih medicinskih sester v
zvezi z določitvijo plačnega razreda na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester, je kadrovska
služba upoštevala tako pisna pojasnila in stališča Ministrstva za zdravje kot tudi mnenja Ministrstva za
javno upravo.
Strokovna služba je pri določitvi plačnega razreda ob premestitvi srednjih medicinskih sester na delovna
mesta diplomiranih medicinskih sester upoštevala določila:
•
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS št. 108/09 in naslednji, v nadaljevanju: ZSPJS)
(9.a, 14., 15., 16., 19. in 20 . člen in priloga 1 plačna lestvica)
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•
•
•
•

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS št. 51/08 in naslednji, v
nadaljevanju: Uredba) - postopek in način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje
Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08 in naslednji, v nadaljevanju: KPJS),
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94
in naslednji, v nadaljevanju: KPDZSV)
Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98 in naslednji, v
nadaljevanju: KPZN).

Nove pogodbe o zaposlitvi s 1. 8. 2019 na podlagi 38. člena ZZDej-K so bile sklenjene številčno po ZD in
sicer: ZD Celje (22), ZD “dr. Jožeta Potrate” Žalec (7), ZD Sevnica (8) in ZD Radeče (1)
Tabela št. 7: Število tehnikov zdravstvene nege prerazporejenih na delovna mesta diplomiranih
medicinskih sester na podlagi 38. člena ZZDej-K

ZD RADEČE

Po prvem odstavku
38. člena ZZDej-K
1

Po drugem odstavku
38. člena ZZDej-K
0

Po tretjem odstavku
38. člena ZZDej-K
0

ZD SEVNICA

4

4

0

ZD DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC

1

6

0

ZD CELJE

16

6

0

ZAVOD

24. Kadrovska služba je v letu 2019 sodelovala v postopkih in pri pripravi dokumentacije za
posredovanje informacij javnega značaja na podlagi zahteve posameznika - fizične osebe.
25. 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.
26. 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 Šentjur so v letu 2019 na podlagi javnega razpisa sklenili pogodbo za
izvajanje varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti z novim zunanjim izvajalcem Vintim, d.o.o., s
katerim že ima sklenjeno pogodbo ZD Sevnica, zaradi upokojitve in prenehanja dejavnosti prejšnjega
zunanjega izvajalca Kros, d.o.o.. ZD Radeče ima sklenjeno pogodbo 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 letu 2019 so se izvajale naslednje aktivnosti s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne
varnosti: teoretično in praktično usposabljanje novo zaposlenih; ažuriranje in spremljanje evidenc, ki se
nanašajo na usposabljanje zaposlenih; sodelovanje pri izpolnjevanju obrazcev za invalidske postopke
zaposlenih, izvedba obdobnih pregledov in preizkusi gasilnih aparatov.
Ministrstvo za zdravje je z dopisom št. 842-4/2014/21 z dne 13. 11. 2019 obvestilo vse ZD, da je
Ministrstvo za zdravje dne 20. 10. 2014 sprejelo Načrt dejavnosti ob potresu, Verzija 1.0., ki je bil
objavljen na njihovi spletni strani. Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. 24/12
in naslednji) v 3. točki 6. člena določa, da mora javni zavod načrtovati izvedbo potrebnih zaščitnih
ukrepov ter nalog zaščite in reševanja za primer potresa in da v kolikor javni zavod ne razpolaga z
lastnim načrtom za primer potresa, pristopi k izdelavi le-tega. Glede na to, da ZD celjske in posavske
regije z navedenimi načrti ne razpolagajo, je bil podan predlog, da se angažira za pripravo navedenega
dokumenta zunanjega pogodbenega izvajalca za področje varnosti in zdravja pri delu po predhodni
pripravi ponudbenega predračuna. ZD bodo k pripravi navedenga dokumenta pristopili v letu 2020.
27. Služba obračuna plač SZOZD opravlja obračun in izplačilo plač ter drugih stroškov dela javnih
uslužbencev, ki so zaposleni v Zdravstvenih domovih 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
delovnega časa so vodene elektronsko v Zdravstvenih domovih Celje, Radeče, Sevnica in Slovenske
Konjice, ter tako omogočajo bolj dosledno evidentiranje, spremljanje in obračunavanje vrst plačil, ki so
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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 Zdravstvenem domu Celje,
Radeče in Slovenske Konjice pošiljajo v šifrirani PDF obliki na elektronski naslov, za zdravstvena domova
Sevnica in dr. Jožeta Potrate Žalec pa se pripravi tiskan izpis. Služba likvidacije računov opravi izplačilo
predhodno pripravljenih virmanov z vsemi neto nakazili, ter davčnimi in drugimi odtegljaji.
Tabela št. 8: Število obračunov plač in drugih prejemkov za zaposlene v letu 2018 in 2019
ZAVOD

Leto 2018

Leto 2019

ZD RADEČE

390

406

ZD SEVNICA

1.566

1.774

ZD DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC

1.551

1.503

ZD CELJE

6.137

5.865

ZD SLOV. KONJICE

1.248

1.393

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 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju 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 št. 9: Število refundacijskih zahtevkov pripravnikov in specializantov v letu 2018 in 2019
Leto 2018

Leto 2019

ZD RADEČE

11

18

ZD SEVNICA

210

172

ZD DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC

231

180

ZD CELJE

450

503

ZD SLOV. KONJICE

109

98

ZAVOD

Daljše bolniške odsotnosti javnih uslužbencev prejmejo zdravstveni domovi refundirane iz strani ZZZS, v
kolikor 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 so se pošiljali redno mesečno
na območno enoto ZZZS in tudi bili v celoti refundirani.
Tabela št. 10: Število refundacijskih zahtevkov do ZZZS v letu 2018 in 2019
ZAVOD

Leto 2018

Leto 2019

ZD RADEČE

24

56

ZD SEVNICA

134

145

ZD DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC

131

113

ZD CELJE

698

798

ZD SLOV. KONJICE

101

113

66

Letno poslovno in računovodsko poročilo za leto 2019

ZZZS je konec leta 2019 v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo za delodajalce pripravil rešitev, s
katero bodo na spletnem portalu za podporo poslovnim subjektom delodajalcem na voljo e-Boli njihovih
zaposlenih delavcev. Glede na navedeno spremembo bodo tudi ZD morali prevzemati za svoje
zaposlene e-bolniške liste, v ta namen pa bo vsak ZD pooblasti osebo za prevzem e-Bolov. Ta
pooblaščena oseba bo morala za prijavo za sistem SPOT imeti digitalno potrdilo. Uvedba e-Bola bo tudi
v ZD poenostavlja postopek, v strokovni službi SZOZD pa z vlaganjem zahtevkov za refundacijo, tako ne
bo potrebno več prilagati originala ali scan bolniških listov, delodajalec pa bo sprotno seznanjen z
bolniško odsotnostjo zaposlenega. Predviden začetek uporabe preko portala je 1.2.2020.
4.3.3.

Splošni podproces

4.3.3.1 Javna naročila
Nabavne aktivnosti v letu 2019
V službi za javna naročila SZOZD nabavne aktivnosti potekajo 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.
Osrednja naloga službe za javna naročila 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 11: Izvedena javna naročila vseh ZD v letu 2019
VRSTA POSTOPKA
EVIDENČNI POSTOPEK (izdane naročilnice)
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI
ODPRTI POSTOPEK
SKUPNA JAVNA NAROČILA

BLAGO
2.190
8
10
1

STORITVE
1.394
3
4
1

GRADNJE
17
3
2
0

SKUPAJ
3.601
14
16
2

Zakonodaja - spremembe področne zakonodaje
I.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih
javnega naročanja (ZPVPJN-C)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
(ZPVPJN-C), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.: 72/2019 in začne veljati 15. dan po objavi, to je
19. decembra 2019, z izjemo določb, ki urejajo upravni spor in se začnejo uporabljati 1. 1. 2021.
Ključne spremembe z novelo ZPVPJN-C so sledeče:
✓
večja neodvisnost Državne revizijske komisije (DKOM) z določitvijo drugačnega načina imenovanja
in razrešitve članov in predsednika preko neodvisnega telesa – v komisijo za presojo kandidatov se
imenujejo osebe, ki jih izmed svojih članov predlaga Sodni svet, (61.a in 61.b člen);
✓
povečanje števila članov DKOM (iz 5 na 7) in zaostritev pogojev za imenovanje (minimalna starost
35 let (prej 30) in 9 let delovnih izkušenj (prej 6 let), (61. in 61.a člen);
✓
določeni so razlogi in način razrešitve predsednika in članov, (61.h člen);
✓
določitev roka, v katerem mora naročnik sprejeti novo odločitev v primeru uspešnega zahtevka za
revizijo (v 30 dneh) in prednostna obravnava večjih projektov (nad 10 mio EUR) v revizijskem
postopku, (37.a člen);
✓
obvezna bo ustna obravnava, če jo predlagata obe stranki, (35. člen);
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✓
✓
✓

presojale se bodo zgolj bistvene kršitve, ki imajo dejanski vpliv na postopek javnega naročila, (9.,
16.a, 28., 39. členu);
onemogoča se podvajanje zahtevkov v isti zadevi, (16. člen);
dopustitev upravnega spora zoper odločitve DKOM, upravni spor pa ne bo vplival na konkreten
postopek, saj gre za ugotovitveno tožbo, ki ne bo ustavila postopka oddaje naročila in podpisa
pogodbe, se bo pa na ta način zagotovila enotna sodna praksa, kar dolgoročno gledano prinaša
večjo pravno varnost. (39.a člen).

II.
Pravilnik o portalu eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov
predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku (Uradni list RS, št. 32/2019)

v

Ta pravilnik določa način dostopanja do portala eRevizija, katere informacije o poteku predrevizijskega,
revizijskega in pritožbenega postopka se objavijo na portalu javnih naročil, način vpogledovanja,
vlaganja, prenosa in prevzemanja informacij in dokumentov ter dajanja pooblastil za vpogled, vnos,
prenos ali prevzem informacij in dokumentov, druga tehnična pravila glede uporabe portala eRevizija in
do katerih podatkov o poteku predrevizijskih, revizijskih in pritožbenih postopkov na portalu eRevizija
lahko dostopata Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem
besedilu: Državna revizijska komisija) ter ministrstvo, pristojno za javna naročila.
III.
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o zelenem javnem naročanju, (Uradni
list RS, št. 64/19 z dne 25. 10. 2019)
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o zelenem javnem naročanju se je začela uporabljati 9.
11. 2019. S to novelo uredbe so se spremenili nekateri izmed ciljev zelenega javnega naročanja, pri
čemer zlasti izpostavljamo, da se je pri javnem naročanju hrane povečal obvezen delež živil, ki morajo
biti iz shem kakovosti, iz dosedanjih 15 na 20 odstotkov.
Na Ministrstvu za javno upravo pa smo skupaj Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
pripravili tudi posodobljena Priporočila za javno naročanje živil, ki med drugim vključujejo ustrezne
popravke v skladu z veljavno zakonodajo ter spremembe pri navajanju shem kakovosti in načinih
vključevanja zahtev glede kakovosti živil v postopek javnega naročanja ter natančnejšo opredelitev
uradnega nadzora. Priporočila opredeljujejo tudi možne načine naročanja živil in napotujejo naročnike k
naročanju sezonskih živil ter uresničevanju načela kratkih verig v prehranski verigi, s čimer se zagotavlja
večja kakovost in varnost hrane, ki jo uživajo npr. otroci, hkrati pa se povečuje delež lokalne oskrbe. S
temu ukrepi tako zagotavljamo več varnosti in boljšo kvaliteto hrane za najbolj ranljive skupine.
IV.

Spremembe mejnih vrednosti za objave javnih naročil v uradnem listu EU

Evropska komisija je sprejela nove delegirane uredbe, s katerimi spreminja mejne vrednosti, od katerih
dalje morajo naročniki obvestila v zvezi z javnimi naročili objaviti v Uradnem listu Evropske unije.
4.3.3.2 Spremljanje kazalnikov kakovosti v SZOZD
V Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti smo dne 02.12.2019 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 2018 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 4,8 točke in s tem uspešno realiziral
zastavljen cilj. Spremljanje kazalnika kakovosti za leto 2019 pa bo vodstvo sprejelo na vodstvenem
pregledu v letu 2020.
Pri spremljanju vloženih revizij v postopkih javnih naročil s strani ponudnikov v opazovanem obdobju
2018 ugotavljamo, da ni bilo vloženega nobenega revizijskega zahtevka.
4.3.3.3 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.
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Vsako odstopanje od ocene se je zapisalo v obliki komentarja na drugi del ocenjevalnega lista. Na
podlagi ocenjevalnih listov se je izdelala analiza za posameznega dobavitelja/izvajalca, ki je zajemala
naslednje podatke:
✓ naziv dobavitelja/izvajalca,
✓ skupno povprečno oceno dobavitelja/izvajalca in
✓ razvrstitev v razred.
Tabela za oceno dobavitelja/izvajalca:
ocena
A
B

C

št. točk

0-24

40-50

25-39

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 prejel 50 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 z namenom,
da se lahko postopki dobav izboljšajo.
4.3.3.4

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.
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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.
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.
4.3.3.5 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).
Za sklop 1 (dobava električne energije, delno pridobljene iz OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom) se je
za obdobje od 1.1.2020 do 31.12.2020 kot najugodnejšo izbralo ponudbo ponudnika GEN-I d.o.o., za
skupno ponudbeno ceno 7.471.928,0707 € (VT – 0,07273 EUR, MT – 0,05176 EUR, ET – 0,06370
EUR). Ponudnik je ponudil 45% delež električne energije, pridobljene iz OVE in/ali SPTE z visokim
izkoristkom. Z izbranim ponudnikom so naročniki sklenili pogodbe na podlagi vzorca iz povpraševanja,
upoštevaje dodatna pojasnila naročnika.
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4.3.3.6

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.
1. ZDRAVSTVENI DOM CELJE
A) ODPRTI POSTOPEK
Zap.št.

Predmet javnega naročila

Vrsta

1.

Obnova obstoječega objekta na
Gregorčičevi 6
Skupno javno naročilo za
dobavo sanitetnega,
laboratorijskega in
zobozdravstvenega materiala
Zavarovalne storitve – obnova
letne premije
Ponovno odpiranje konkurence
med sklenitelji okvirnih
sporazumov za dobavo
zemeljskega plina
Ponovno odpiranje konkurence
za dobavo energijsko učinkovite
računalniške opreme

Gradnje

2.

3.
4.

5.

Št. objave na
Portalu
JN006363/2019B01
JN001411/2019B01

Datum
objave
12.09.2019

14.11.2019

Blago

JN007948/2019B01
JN005671/2016

Blago

JN007253/2017

01.08.2017

Blago

Storitev

12.03.2019

20.09.2016

Vrednost
brez DDV
2.760.136,42
EUR
540.150,05
EUR
54.587,13
EUR
53.818,08
EUR
15.669,07
EUR

Skupna vrednost dobav po odprtem postopku: 3.424.360,75 EUR
B) JAVNA NAROČILA MALE VREDNOSTI
Zap.št.

Predmet javnega naročila

1.

Dobava osebnih vozil

2.

Dobava delovne obleke

3.

Izbira izvajalca storitve Eoskrba
Preureditev dela pritličja Trakta
A, obnova ambulante 1 in 2
Storitve fizičnega in tehničnega
varovanj
Dobava in montaža
ultrazvočnega aparata

4.
5.
6.

Vrsta

Št. objave na
Datum
Vrednost
Portalu
objave
brez DDV
Blago
JN000343/201923.01.2019
23.459,01
W01
EUR
Blago
JN003195/201920.05.2019
22.720,57
W01
EUR
Storitev
JN002405/201917.04.2019
30.000,00
W01
EUR
Gradnje
JN007892/201913.11.2019
60.191,65
W01
EUR
Storitve
JN008334/201929.11.2019
49.863,00
W01
EUR
Blago
JN008478/20195.12.2019
37.602,40
W01
EUR
Skupna vrednost dobav po postopku NMV: 223.836,63 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 2019
znaša: 500.860,08 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
2019 znaša: 391.461,66 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
296.215,51 EUR.
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Graf 9: ZD CELJE - prikaz javnega naročanja glede na vrsto postopka
2. ZDRAVSTVENI DOM »DR. JOŽETA POTRATE« ŽALEC
A) ODPRTI POSTOPEK
Zap.št.

Predmet javnega naročila

Vrsta

1.

Skupno javno naročilo za
dobavo sanitetnega,
laboratorijskega in
zobozdravstvenega materiala
Opravljanje storitev čiščenja
prostorov z okoljsko manj
obremenjujočimi čistili in
dobavo potrošnega materiala

Blago

2.

Storitev

Št. objave na
Portalu
JN001411/2019B01

Datum
objave
12.03.2019

Vrednost
brez DDV
158.940,24
EUR

JN004213/2019-B01

18.06.2019

141.854,14
EUR

Skupna vrednost dobav po odprtem postopku: 300.794,38 EUR
B) JAVNA NAROČILA MALE VREDNOSTI
V letu 2019 naročnik ni izvedel postopka javnega naročila male vrednosti.
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 2019
znaša: 50.578,16 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
2019 znaša: 95.649,90 EUR.
E) JAVNA NAROČILA PO POSTOPKU S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE
Javno naročilo za dobavo zdravil št.: 2-PKS/SS-JN/2017-07-Ž z dne 27.01.2017 v vrednosti 45.892,48
EUR.

Graf 10: ZD »DR. JOŽETA POTRATE« ŽALEC - prikaz javnega naročanja glede na vrsto postopka
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3. ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE
A) ODPRTI POSTOPEK
Zap.št.

Predmet javnega naročila

Vrsta

1.

Ponovno odpiranje konkurence
za dobavo sanitetnega,
laboratorijskega in
zobozdravstvenega materiala
Dobava reagentov in materiala
vezanega na biokemični
analizator Dimension EXL 200

Blago

2.

Blago

Št. objave na
Portalu
JN009234/2017

Datum
objave
27.10.2017

Vrednost
brez DDV
36.938,59
EUR

JN003096/2019B01

15.05.2019

208.463,36
EUR

Skupna vrednost dobav po odprtem postopku: 245.330,61 EUR
B) JAVNA NAROČILA MALE VREDNOSTI
V letu 2019 naročnik ni izvedel postopka javnega naročila male vrednosti.
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 2019
znaša: 144.566,88 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
2019 znaša: 227.446,53 EUR.
E) JAVNA NAROČILA PO POSTOPKU S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE
Javno naročilo za dobavo zdravil št.: 2-PKS/SS-JN/2017-07-SlK z dne 27.01.2017 v vrednosti 41.752,66
EUR.

Graf 11: ZD SLOVENSKE KONJICE- prikaz javnega naročanja glede na vrsto postopka
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4. ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR
A) ODPRTI POSTOPEK
Zap.št.

Predmet javnega naročila

Vrsta

1.

Skupno javno naročilo za
dobavo sanitetnega,
laboratorijskega in
zobozdravstvenega materiala
Opravljanje storitev čiščenja
prostorov z okoljsko manj
obremenjujočimi čistili
Zavarovalne storitve – obnova
letne premije

Blago

2.
3.

Št. objave na
Portalu
JN001411/2019B01

Datum
objave
12.03.2019

Vrednost
brez DDV
170.827,42
EUR

Storitve

JN008265/2019B01

26.11.2019

81.962,94
EUR

Storitve

JN007249/2016

15.11.2016

6.487,00
EUR
Skupna vrednost dobav po odprtem postopku: 259.277,36 EUR

B) JAVNA NAROČILA MALE VREDNOSTI
Zap.št.

Predmet javnega naročila

1.

Dobava in montaža aparatur in
pripomočkov za fizioterapijo

Vrsta

Št. objave na
Datum
Vrednost
Portalu
objave
brez DDV
Blago
JN000306/201921.01.2019
48.260,45
W01
EUR
Skupna vrednost dobav po postopku NMV: 48.260,45 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 2019
znaša: 66.824,00 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
2019 znaša: 456.353,43 EUR.
E) JAVNA NAROČILA PO POSTOPKU S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE
Javno naročilo za dobavo zdravil št.: 2-PKS/SS-JN/2017-07-Šn z dne 27.01.2017 v vrednosti
37.952,92 EUR.

600.000,00

Postopek s pogajanji
brez objave

500.000,00

Odprti postopek

400.000,00
300.000,00

Javno naročilo male
vrednosti

200.000,00

Evidenčni postopek

100.000,00
0,00
1

Graf 12: ZD ŠENTJUR - prikaz javnega naročanja glede na vrsto postopka
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5. ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA
A) ODPRTI POSTOPEK
Zap.št.

Predmet javnega naročila

Vrsta

1.

Ponovno odpiranje konkurence
za dobavo sanitetnega,
laboratorijskega in
zobozdravstvenega materiala

Blago

Št. objave na
Portalu
JN009234/2017

Datum
objave
27.10.2017

Vrednost
brez DDV
59.144,61
EUR

Skupna vrednost dobav po odprtem postopku: 59.144,61 EUR
B) JAVNA NAROČILA MALE VREDNOSTI
Zap.št.

Predmet javnega naročila

1.

Izgradnja garažne hiše

2.

Zavarovalne storitve – obnova
letne premije

Vrsta

Št. objave na
Portalu
JN003177/2019W01
JN009415/2017

Datum
objave
17.05.2019

Vrednost
brez DDV
Gradnje
243.545,22
EUR
Storitev
09.11.2017
32.386,82
EUR
Skupna vrednost dobav po postopku NMV: 275.932,04 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 2019
znaša: 48.262,27 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
2019 znaša: 58.345,64 EUR.

300.000,00 €

250.000,00 €
200.000,00 €
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150.000,00 €

Naročilo male vrednosti
Evidenčni postopek

100.000,00 €
50.000,00 €

0,00 €
1

Graf 13: ZD SEVNICA - prikaz javnega naročanja glede na vrsto postopka

75

Letno poslovno in računovodsko poročilo za leto 2019

6. ZDRAVSTVENI DOM RADEČE
A) ODPRTI POSTOPEK
Zap.št.

Predmet javnega naročila

Vrsta

1.

Ponovno odpiranje konkurence
za dobavo sanitetnega,
laboratorijskega in
zobozdravstvenega materiala

Blago

Št. objave na
Portalu
JN009234/2017

Datum
objave
27.10.2017

Vrednost
brez DDV
106.331,31E
UR

Skupna vrednost dobav po odprtem postopku: 106.331,31 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 2019
znaša: 198.092,68 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
2019 znaša: 64.767,97 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 7.914,52
EUR.

Postopek s pogajanji
brez objave

350.000,00 €

300.000,00 €
250.000,00 €

Odprti postopek

200.000,00 €
150.000,00 €
100.000,00 €

Evidenčni postopek

50.000,00 €

0,00 €

Graf 14: ZD RADEČE - prikaz javnega naročanja glede na vrsto postopka
7. SKUPNOST ZAVODOV OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI CELJSKE REGIJE
C+D) JAVNA NAROČILA PO EVIDENČNEM POSTOPKU
Skupno število naročil:
Blago

Storitve
36

Gradnje
67

0

Skupna vrednost evidenčnih naročil za dobavo blaga in storitev v letu 2019 znaša: 88.654,40 EUR.
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Graf 15: SZOZD - prikaz javnega naročanja glede na vrsto dobave
Poročilo o izvedenih postopkih javnega naročanja za zunanje odjemalce storitev javnega
naročanja
TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
A)

ODPRTI POSTOPEK

Javno naročilo za dobavo konvencionalnih in ekoloških živil, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil
št.: JN007777/2019-B01 z dne 07.11.2019 in v Uradnem glasilu EU št.:2019/S 2016-529420, v skupni
vrednosti: 224.404,61 EUR brez DDV.
ZDRAVSTVENI DOM PTUJ
A)

ODPRTI POSTOPEK
Zap.št.

Predmet javnega naročila

1.

Nadzidava JV krila ZD Ptuj

B)

Vrsta

Št. objave na
Datum
Vrednost
Portalu
objave
brez DDV
Gradnje
JN004142/201917.06.2019
718.486,71
B01
EUR
Skupna vrednost dobav po odprtem postopku: 718.486,71 EUR

JAVNA NAROČILA MALE VREDNOSTI
Zap.št.

Predmet javnega naročila

Vrsta

1.

Dobava in montaža
zobozdravstvenega stola
Izdelava, dobava in montaža
pohištva
Dobava reševalnega vozila in
osebnih vozil po sklopih

Blago

4.

Dobava energijsko učinkovitih
računalnikov, tiskalnikov in
računalniške opreme

Blago

5.

Investicijsko in tekoče
vzdrževanje objektov ZD Ptuj

Gradnje

2.
3.

Blago
Blago

Št. objave na
Portalu
JN001533/2019W01
JN003449/2019W01
JN003669/2019B01

Datum
objave
15.03.2019

Vrednost
brez DDV
19.870,00
EUR
27.05.2019
20.064,00
EUR
03.06.2019
109.691,40
EUR
14.737,77
EUR
JN005994/201927.08.2019
25.984,00
W01
EUR
3.589,12
EUR
JN007775/201907.11.2019
118.330,00
W01
EUR
Skupna vrednost dobav po postopku NMV: EUR
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E) JAVNA NAROČILA PO POSTOPKU S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE
Javno naročilo za izvedbo poštnih storitev št.: NMV/S-3/2019-O z dne 14.05.2019 v vrednosti
65.062,00 EUR.
ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH
A)

ODPRTI POSTOPEK
Zap.št.

Predmet javnega naročila

Vrsta

1.

Skupno javno naročilo za
dobavo sanitetnega,
laboratorijskega in
zobozdravstvenega materiala

Blago

Št. objave na
Portalu
JN001411/2019B01

Datum
objave
12.03.2019

Vrednost
brez DDV
279.784,59
EUR

Skupna vrednost dobav po odprtem postopku: 279.784,59 EUR
B)

JAVNA NAROČILA MALE VREDNOSTI
Zap.št.

Predmet javnega naročila

1.

Dobava osebnega vozila 4x4

4.3.4.

Vrsta

Št. objave na
Datum
Vrednost
Portalu
objave
brez DDV
Blago
JN001633/201920.03.2019
28.680,33
W01
EUR
Skupna vrednost dobav po postopku NMV: 28.680,33 EUR

Upravljanje in arhiviranje dokumentarnega gradiva

a) Urejanje in izločanje dokumentarnega gradiva
Strokovna služba SZOZD je v letu 2019 nadaljevala z urejanjem arhiva dokumentarnega gradiva na
podlagi dopolnjenega Enotnega klasifikacijskega načrta (EKN) št. 0200-1/2017-12 z dne 18. 4. 2017, po
katerem je bilo potrebno popraviti določene klasifikacijske znake, saj je dopolnjen EKN spremenil
določene roke veljavnosti iz oznake A-arhivsko v T-trajno. Težave pa so se pojavile pri starih, obstoječih
nalepkah na registratorjih, saj so zaradi dotrajanosti začele odstopati in jih je bilo potrebno nadomestiti
z novimi. Zaradi prostorske stiske pa še vedno ni možnosti hraniti vso arhivsko gradivo na enem mestu.
Zaradi zagotavljanja primernih pogojev za hranjenje arhivskega gradiva je bilo v prostoru arhiva v
drugem nadstropju nameščeno okensko senčilo, v arhivu finančno-računovodskega procesa v kleti pa je
bilo potrebno sanirati del stropa zaradi zamakanja vode iz zgornjega prostora kurilnice.
Posamezni poslovni procesi so sprotno izločevali dokumentarno gradivo, ki mu je potekel rok hrambe v
skladu z EKN in v ta namen pripravili popise dokumentarnega gradiva po posameznih poslovnih procesih
z namenom varnega uničenja, ki so bili nato posredovani Zgodovinskemu arhivu Celje v pregled in
potrditev.
Skozi vse leto je potekal postopek izločanja dela tekoče zbirke v stalno zbirko dokumentarnega gradiva
za posamezni poslovni proces, posledično pa je bil dopolnjen popis dokumentarnega gradiva. V
dogovoru z Zgodovinskim arhivom Celje bo strokovna služba najkasneje do 30. 6. 2020 posredovala
popis celotnega dokumentarnega gradiva, le-ta pa bo pripravil navodilo za odbiranje dokumentarnega
gradiva, kar bo časovno skrajšalo postopek izločanja gradiva v prihodnje.
b) Evidentiranje dohodne in izhodne pošte oz. signiranja prispele pošte
Vsem ZD je bilo izdano ponovno priporočilo glede evidentiranja dohodne in izhodne pošte oz. signiranja
prispele pošte (z ustrezno štampiljko prispetja), kar je pomembno zaradi nadaljnje sledljivosti realizacije
zadeve in evidence postavljenih rokov.
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III.
1.

POROČILO O DELU ORGANOV SZOZD

Poročilo o delu Sveta SZOZD

V letu 2019 je bila sklicana ena seja Sveta SZOZD - 1. konstitutivna seja dne 28. 2. 2019, na kateri
so člani Sveta SZOZD obravnavali:
➢
➢

➢
➢

➢
➢
➢
2.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 1. konstitutivne seje Sveta SZOZD
Konstituiranje Sveta SZOZD:
a) verifikacija mandatov izvoljenih in imenovanih članov Sveta SZOZD
b) izvolitev predsednika Sveta SZOZD, namestnika predsednika in zapisnikarja
Poročilo inventurnih komisij in potrditev inventurnega elaborata SZOZD za leto 2018
Obravnava in potrditev:
•
Poslovnega poročila direktorice o delu in poslovanju SZOZD za leto 2018
•
Računovodskega poročila o poslovanju SZOZD za leto 2018
Delovni koledar in koledar izplačilnih dni za leto 2019
Vprašanja in pobude članov Sveta SZOZD
Razno.

Poročilo o delu Poslovnega kolegija ustanoviteljev in pridruženih članov SZOZD

V letu 2019 je bilo izvedenih 9 sej po naslednjem časovnem zaporedju in z vsebino dnevnih redov:
1.

seja Poslovnega kolegija - 14. 1. 2019
➢
➢
➢
➢

➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

2.

Pregled realizacije sklepov 8. seje Poslovnega kolegija z dne 27. 11. 2018 in nadaljevanja seje
z dne 10. 12. 2018 in potrditev zapisnika
Informacija o aktivnostih za sprejem Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019
Podatki o realizaciji pogodbe o izvajanju programa zdravstvene dejavnosti za leto 2018 in
potrebne aktivnosti za izvedbo popravkov oz. stornacij
Določitev časovnice za pripravo in sprejem:
a) Letnega poročila ZD za leto 2018
b) Programa dela, finančnega in kadrovskega načrta ZD za leto 2019
c) Določitev datuma sklica sej svetov ZD in vsebine dnevnega reda
Informacija o oceni finančnih učinkov v zvezi z realizacijo Dogovora o plačah in drugih stroških
dela v javnem sektorju (Ur. l. RS št. 80/2018)
Aktivnosti in določitev časovnice v zvezi z realizacijo:
a) Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Ur. l. RS št.
80/2018)
b) Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike (Ur. l. RS št. 80/2018)
c) Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Ur. l. RS št. 80/2018)
Aktualna problematika s področja delovnih razmerij
Sredstva za financiranje specializacij
Predstavitev Navodil v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno
službo in tržno dejavnost (dopis Ministrstva za zdravje, št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018)
Informacija o postopkih javnega naročanja v letu 2019
Pregled kadrovske fluktuacije za mesec december 2018
Vprašanja in pobude ustanoviteljev SZOZD
Razno:
a) informacija o aktualnih zadevah
b) zakonodajne novosti.

seja Poslovnega kolegija - 12. 2. 2019
➢
➢
➢

Pregled realizacije sklepov 1. seje Poslovnega kolegija z dne 15. 1. 2019 in potrditev zapisnika
Predstavitev ponudbe zavarovalnega posredovanja in svetovanja za pripravo razpisne
dokumentacije za skupno javno naročilo za zavarovalne storitve za leto 2019
Informacija o postopku priprave:
a) letnega poročila ZD za leto 2018,
b) programa dela, finančnega in kadrovskega načrta ZD za leto 2019
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢

3.

seja Poslovnega kolegija - 26. 3. 2019
➢
➢
➢
➢

➢

➢
➢
➢
➢
➢

4.

Sprejem Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019
Poročilo o izbiri ponudnika za izvedbo storitev notranje revizije za leto 2019
Opravljanja zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti (pojasnila
Ministrstva za zdravje in Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije)
Varnostne zahteve za izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki uporabljajo storitve eZdravja
Priprava vloge za uskladitev vrste zdravstvene dejavnosti (Pravilnik o vrstah zdravstvene
dejavnosti, Ur. l. RS, št. 63/2018)
Aktualna problematika s področja delovnih razmerij:
a) Obravnava predloga za postopek v kolektivnem delovnem sporu predlagatelja Sindikata
zdravnikov družinske medicine Slovenije Praktikum, opr. št. Pd 1334/2018
b) Ocenjevanje javnih uslužbencev
c) Odmera letnega dopusta za leto 2019
d) Nadurno delo in povečan obseg dela
e) Poškodba pri delu (obrazec)
f) Pogodba o zaposlitvi za dopolnilno delo
Pregled kadrovske fluktuacije za mesec januar 2019
Vprašanja in pobude ustanoviteljev SZOZD
Razno:
c) informacija o aktualnih zadevah
d) zakonodajne novosti.

Pregled realizacije sklepov 2. seje Poslovnega kolegija z dne 12. 2. 2019 in potrditev zapisnika
Poročilo 11. seje Odbora osnovne zdravstvene dejavnosti in sprejeti sklepi
Splošni dogovor za pogodbeno leto 2019 (SD 2019) in priprava aneksa št. 1 k SD 2019
Obravnava predloga sprememb in dopolnitev:
a) Pravil za obračun plač, nadomestil in stroškov zaposlenim
b) Navodil za izpolnjevanje evidenc o delu in izostankih zaposlenih
c) Pravilnika o mentorstvu in izplačilu mentorskega dodatka
d) Pravilnika o določitvi dolžine in izrabe letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela
Imenovanje delovne skupine za pripravo Pravilnika o razporejanju prihodkov in odhodkov po
stroškovnih mestih in delitev na dejavnost javne službe in tržno dejavnost (priprava
sodil/Navodilo Ministrstva za zdravje št. 024-17-16/11 z dne 20. 12. 2018)
Izvedba izrednega notranjega nadzora na področju varstva zasebnosti in varstva osebnih
podatkov/Ministrstvo za zdravje
Obravnava kriterijev za izdelavo stroškovne analize vrednotenja dela za sklenitev podjemne
pogodbe ali druge pogodbe civilnega prava
Pregled kadrovske fluktuacije za mesec februar 2019
Vprašanja in pobude ustanoviteljev SZOZD
Razno:
e) informacija o aktualnih zadevah
f) zakonodajne novosti.

seja Poslovnega kolegija - 7. 5. 2019
➢
➢
➢
➢

➢

Pregled realizacije sklepov 3. seje Poslovnega kolegija z dne 26. 3. 2019 in potrditev zapisnika
Poročilo 3. seje Skupščine Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije z dne 16. 4. 2019
Aktivnosti za sprejem aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru 2019 in za sprejem aneksa št. 2 k
SD
Informacija:
a) o poteku postopka v zadevi opr. št. VII Pg 2135/2018
b) o poteku notranje revizije za leto 2019
c) o aktivnostih za obravnavo zagotavljanja varnostnih zahtev za izvajalce zdravstvene
dejavnosti
d) o postopku skupnega javnega naročila za dobavo sanitetnega, laboratorijskega in
zobozdravstvenega
materiala
Obravnava osnutka:
a) Pravilnika o varstvu osebnih podatkov
b) Pravil o dodeljevanju in uporabi poslovno plačilnih kartic
c) Pogodbe o izvajanju dela programa pripravništva
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d)
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢

5.

seja Poslovnega kolegija - 12. 6. 2019
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢

➢

➢
➢
➢

6.

Pravilnika o razporejanju prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih in delitev na
dejavnost javne službe in tržno dejavnost
Poročilo o dosedanjih aktivnostih za izdajo dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti
Aktualna problematika:
g) Zaposlovanje tujcev
h) Izvajanje mrliško pregledne službe v obliki posebnega programa
i) Izplačevanje dodatka za izmensko delo
j) Cepljenje otrok ločenih staršev
k) Napredovanje in prekinitev delovnega razmerja
l) Plačilo stroškov za seznanitev z lastno zdravstveno dokumentacijo
Ocena poslovanja ZD celjske in posavske regije za obdobje I-III/2019
Določitev vrednosti urne postavke za počitniško delo za leto 2019
Pregled kadrovske fluktuacije za mesec marec in april 2019
Vprašanja in pobude ustanoviteljev SZOZD
Razno:
g) informacija o aktualnih zadevah
h) zakonodajne novosti.

Pregled realizacije sklepov 4. seje Poslovnega kolegija ustanoviteljev in pridruženih članov
SZOZD z dne 7. 5. 2019 in potrditev zapisnika
Poročilo 5. seje Komisije Odbora osnovne zdravstvene dejavnosti z dne 21. 5. 2019
Aktivnosti za sprejem aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019
Sklepanje pogodb o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019
Predstavitev ugotovitev notranje revizije za leto 2019 (prevozni stroški)
Informacija o:
a) poklicnih kompetencah in aktivnostih izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege
kompetence in aktivnosti dipl. med. sester in imenovanje predstavnika v delovno skupino
za področje zdravstvene nege pri Združenju zdravstvenih zavodov
b) aktivnostih za obravnavo zagotavljanja varnostnih zahtev za izvajalce zdravstvene
dejavnosti
c) zavarovanju poklicne odgovornosti zdravnikov in dr. dent. med. za škodo, ki bi lahko
nastala pri njihovem delu za leto 2019
d) kolektivna delovna zadeva predlagatelja: Sindikat zdravnikov družinske medicine
PraktikUM zoper nasprotne udeležence ZD
e) postopku tožbe ZD (41) zoper ZZZS, v zadevi opr. št. VII Pg 2135/2018
d) možnosti nagrajevanja zdravnikov, ki presegajo 1895 glavarinskih količnikov
Problematika specializacij za področje medicine dela, prometa in športa
Predstavitev predloga:
a) Pravilnika o računovodstvu v ZD
b) Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)
Aktualna problematika:
m) Novi strežniki za spletne aplikacije e-naročanja
n) Skupna baza cen za obdobje I-IV/2019
o) Samostojno predpisovanje izvidov s strani specializantov
p) Izplačilo regresa za letni dopust za leto 2019
q) Ažuriranje spletne strani ZD
r) Izjava o varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
s) Področje delovnih razmerij
t) Javna naročila
u) Načrt integritete – vsakoletno poročanje
Pregled kadrovske fluktuacije za mesec maj 2019
Vprašanja in pobude ustanoviteljev SZOZD
Razno:
i) informacija o aktualnih zadevah
j) zakonodajne novosti.

seja Poslovnega kolegija - 30. 7. 2019
➢

Pregled realizacije sklepov 5. seje Poslovnega kolegija ustanoviteljev in pridruženih članov
SZOZD z dne 12. 6. 2019 in potrditev zapisnika
81

Letno poslovno in računovodsko poročilo za leto 2019

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

7.

Aktivnosti za pripravo poročila o poslovanju ZD za obdobje I-VI/2019
Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019
Uveljavitev 38. člena ZZdej-K in implementacija dokumenta »Poklicne kompetence in aktivnosti
izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege«
Financiranje projekta eBOL – potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela (zeleni BOL)
Spletna stran ZD in posedovanje osebnih podatkov obiskovalcev spletnih strani zdravstvenih
zavodov tretjim osebam
Ugotovitve poročila o opravljeni redni notranji reviziji poslovanja »Obračunavanje stroškov
prevoza na delo in z dela v letu 2019«
Obravnava ponudb za izvajanje storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred
požarom
Določitev kriterijev za vrednotenje dela v NMP
Pregled kadrovske fluktuacije za mesec junij 2019
Vprašanja in pobude ustanoviteljev SZOZD
Razno:
k) Informacija o aktualnih zadevah:
a. Delovna razmerja (priznanje povečanega letnega dopusta iz naslova kronične bolezni;
izraba letnega dopusta in nadomestilo za neizkoriščen letni dopust, mentorstvo
pripravnikom, sekundarijem in specializantom; sklepanje pogodb z zunanjimi izvajalci
za izvajanje NZV, vsebina podjemne pogodbe, dodatek za izmensko delo in dodatek
za delo preko polnega delovnega časa)
b. Pacientove pravice
c. Informacija o izdani sodbi v zadevi opr. št. VII Pg 2135/2019
d. Javna naročila
e. Ostalo
l) Zakonodajne novosti.

seja Poslovnega kolegija - 24. 9. 2019
Predstavitev:
•
izvajalca za izvajanje storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred
požarom, Vintim. d.o.o., Krško
•
poročila dosedanjega izvajalca Filipa Blažiča, s.p., Kros storitve, trgovina, Celje o izvajanju
storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom
➢ Pregled realizacije sklepov 6. seje Poslovnega kolegija ustanoviteljev in pridruženih članov
SZOZD z dne 30. 7. 2019 in potrditev zapisnika
➢ Poročilo s seje Odbora za osnovno zdravstveno dejavnost z dne 4. 9. 2019
➢ Realizacija Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 in Sklepa o posebnih
programih na primarni ravni št. 1001-251/2019/2 z dne 25. 7. 2019
➢ Pregled kadrovske fluktuacije za mesec julij in avgust 2019
➢ Vprašanja in pobude ustanoviteljev SZOZD
➢ Razno:
I.
Informacija o aktualnih zadevah:
a) Delovna razmerja (Implementacija 38. člena ZZdej-K in implementacija dokumenta
»Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege«;
izplačilo mentorskih ur; soglasje za delo preko polnega delovnega časa za direktorje,
pomočnike, strokovne vodje; priznavanje PPD zdravnikom specializantom; prenos
napredovanj zaposlenega pri koncesionarju, ki se zaposli v javnem zavodu in kateri
socialnovarstveni zavodi se štejejo kot javni zavodi; delo preko študentskega
servisa/štetje v delovno dobo; mnenja Ministrstva za zdravje in Ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti/podjemne pogodbe in druge pogodbe
civilnega prava; poskusno delo; pravne podlage za izplačilo delovne uspešnosti iz
naslova povečanega obsega dela).
b) Javno naročilo za zavarovalne storitve
c) Donacije farmacevtske industrije
d) Druge aktualne zadeve
➢ Zakonodajne novosti.
➢

8.

seja Poslovnega kolegija - 5. 11. 2019
➢

Pregled realizacije sklepov 7. seje Poslovnega kolegija ustanoviteljev in pridruženih članov
SZOZD z dne 24. 9. 2019 in zapisnika 2. seje Kolegija pomočnic direktorjev ZD za zdravstveno
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nego z dne 13. 8. 2019 in potrditev zapisnikov
Informacija o rezultatih poslovanja ZD celjske in posavske regije za obdobje I-IX/2019
Informacija o sprejetem Aneksu št. 3 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019
Realizacija Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 in Sklepa o posebnih
programih na primarni ravni št. 1001-251/2019/2 z dne 25. 7. 2019
➢ Aktivnosti za izvedbo inventure za leto 2019
➢ Predstavitev predloga razpisne dokumentacije za javno naročilo: zavarovalne storitve
➢ Program aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti
➢ Odprava nepravilnosti po revizijskem poročilu za področje povračila stroškov prevoza na delo
in z dela
➢ Informacija o predvidenih spremembah na področju plačnega sistema v javnem sektorju
➢ Predstavitev izkušenj in rešitev pri zagotavljanju skladnosti organizacije z GDPR in ZVOP-2
➢ Delovni koledar in koledar izplačilnih dni za leto 2020
➢ Pregled kadrovske fluktuacije za mesec september in oktober 2019
➢ Vprašanja in pobude ustanoviteljev SZOZD
➢ Razno:
I. Informacija o aktualnih zadevah:
a) Delovna razmerja:
a) Razlaga KP za zdravnike in zobozdravnike in Kolektivne pogodbe za zaposlene v
zdravstveni negi (letni dopust za kronično bolezen)
b) Volontersko delo
c) NZV in izplačilo nadurnega dela za izvajanje dežurstva
d) NPK – zdravstveni reševalec
e) Ponudba za delo za zdravnike z osnovno usposobljenostjo
f) Inšpekcijski nadzori po veljavni zakonodaji s strani Zdravstvenega inšpektorata RS
g) Pojasnilo Ministrstva za zdravje v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti in
dovoljenjem za delo (s. p., d.o.o.)
h) Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest
b) Odgovor tožene stranke (ZZZS) na pritožbo tožečih strank (ZD) v zadevi VII Pg 2135/19-23
II. Zakonodajne novosti.
➢
➢
➢

9.

seja Poslovnega kolegija - 10. 12. 2019
➢
➢

➢

➢

➢
➢
➢

➢

Pregled realizacije sklepov 8. seje Poslovnega kolegija ustanoviteljev in pridruženih članov
SZOZD z dne 5. 11. 2019 in potrditev zapisnika
a) Obravnava ponudbe za nakup programske opreme za izvajanje poslovno administrativnih
storitev za: kadrovski proces, proces obračuna plač in finančno računovodski proces
(ponudnik: Saop, d.o.o., Cesta Goriške fronte 46, 5290 Šempeter pri Gorici)
b) Obravnava predloga vodstva SZOZD za dodatno zaposlitev strokovnega sodelavca VII/1 (I),
šifra delovnega mesta: J017136
Obravnava predloga:
a) noveliranega Kataloga informacij javnega značaja
b) prečiščenega besedila Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
c) sprememb in dopolnitev Pravil za izvedbo postopka za zasedbo delovnega mesta
d) sprememb in dopolnitev Pravilnika o določitvi dolžine in izrabe letnega dopusta in drugih
odsotnosti z dela
Predlog za sklic seje Sveta ZD (redne ali dopisne) v začetku meseca februarja 2020 za:
a) Obravnava in sprejem začasnega plana nabav in zaposlovanja v letu 2020
b) Obravnava in sprejem inventurnega elaborata
Pregled kadrovske fluktuacije za mesec november 2019
Vprašanja in pobude ustanoviteljev SZOZD
Razno:
Informacija o aktualnih zadevah:
a) Odgovorni nosilci zdravstvene dejavnosti
b) GPS v reševalnih vozilih
c) Poziv Informacijskega pooblaščenca velikim delodajalcem k izpolnitvi obveznosti glede
evidentiranja dejavnosti obdelave in informiranja posameznikov
d) Odkup delavca (povračilo stroškov specializacije oz. izobraževanja)
e) Javna naročila
Zakonodajne novosti.
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3. Poročilo o delu Kolegija pomočnic direktorjev za zdravstveno nego
V letu 2019 so bile sklicane 3 seje Kolegija pomočnic direktorjev za zdravstveno nego z dne in sicer:
1. seja Kolegija pomočnic direktorjev za zdravstveno nego z dne 19. 6. 2019
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

➢
➢

Pregled realizacije sklepov 3. seje Kolegija pomočnic direktorjev ZD celjske in posavske regije
za zdravstveno nego z dne 3. 12. 2018 in potrditev zapisnika
Implementacija dokumenta Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti
zdravstvene nege (38. člen ZZdej-K)
Zavarovanje poklicne odgovornosti zdravnikov, dr. dent. med. in ostalih zdravstvenih delavcev
za škodo, ki bi lahko nastala pri njihovem delu za leto 2019
Aktualna problematika s področja delovnih razmerij
Izjava o varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Zakonodajne novosti:
a) Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)
b) Predlog Pravilnika o računovodstvu ZD
Informacija o:
a) poteku notranje revizije za leto 2019 (prevozni stroški)
b) ažuriranju spletne strani ZD
c) pripravi letnega poročila o izvedenih ukrepih iz Načrta integritete
Vprašanja in pobude
Razno.

2. seja Kolegija pomočnic direktorjev za zdravstveno nego z dne 13. 8. 2019
➢
➢
➢
➢
➢

Pregled realizacije sklepov 1. seje Kolegija pomočnikov direktorjev ZD celjske in posavske
regije za zdravstveno nego z dne 19. 6. 2019 in potrditev zapisnika
Seznanitev o potrebnih aktivnostih za implementacijo dokumenta Poklicne kompetence in
aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege in realizaciji 38. člena ZZDej-K
Seznanitev z ugotovitvami notranje revizije za leto 2018 za področje obračunavanja stroškov
prevoza na delo in z dela
Vprašanja in pobude
Razno.

3.

seja Kolegija pomočnic direktorjev za zdravstveno nego z dne 5. 11. 2019
(glej dnevni red 8. seje Poslovnega kolegija direktorjev in pomočnikov direktorjev za zdravstveno
nego dne 5. 11. 2019)

4.

seja Kolegija pomočnic direktorjev za zdravstveno nego z dne 3. 12. 2019
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Pregled realizacije sklepov 3. seje Kolegija pomočnikov direktorjev ZD celjske in posavske
regije za zdravstveno nego, ki je potekala skupaj s kolegijem direktorjev ZD dne 5. 11. 2019 in
potrditev zapisnika
Sprejem prečiščenega besedila Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
Spremembe in dopolnitve Pravil za izvedbo postopka za zasedbo delovnega mesta
Spremembe in dopolnitve:
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti
Zakona o pacientovih pravicah
Aktualna problematika:
➢ Delovna razmerja:
1. Razlaga: Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike in Kolektivne pogodbe za
zaposlene v zdravstveni negi
2. Inšpekcijski nadzori po veljavni zakonodaji s strani Zdravstvenega inšpektorata
Republike Slovenije
3. Elektronski bolniški list
4. Namestitev GPS sledilcev v reševalna vozila
5. Mnenje Komisije za preprečevanje korupcije glede imenovanja zdravnika
koncesionarja na funkcijo strokovnega vodje ali vodje
➢ Varstvo osebnih podatkov
➢ Dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti
84

Letno poslovno in računovodsko poročilo za leto 2019

Mentorski dodatek in noveliranje Pravilnika o mentorstvu in izplačilu dodatka za mentorsko
delo
Javna naročila: priprava opisov za izdelavo vsebine ponudbenega predračuna za izvedbo
skupnega javnega naročila za dobavo zdravil
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

V letu 2019 je bila prenovljena spletna stran SZOZD, v teku pa so aktivnosti za prenovo 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 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 2019 izvedena notranja revizija poslovanja za
področje »povračila stroškov prevoza na delo in z dela« oz. pravilnost izplačevanja povračila stroškov
prevoza na delo in njegovo skladnost z veljavnimi predpisi in s kolektivnimi pogodbami s strani Inštituta
za javno finančno pravo, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana in izdano poročilo št. NRev 038/2019-4 z
dne 28. 6. 2019. Notranja revizija je podala naslednja priporočila: javni uslužbenci so dolžni v izjavi
jasno navesti naslove dejanskega kraja odhoda in kraja opravljanja dela ter razloge, zaradi katerih
uporaba javnega prevoza ni mogoča. V kolikor se prizna pravica do povračila javnega prevoza, mora biti
v izjavi jasno vidno tako vstopno kot tudi izstopno mesto. Razdalje od kraja odhoda na delo do kraja
opravljanja dela se izračunavajo z daljinomerom »najdi.si«. V primeru, da javni uslužbenec opravlja delo
na več lokacijah, mora biti izjava pripravljena na način, da ima delodajalec na razpolago vse potrebne
podatke za vse navedene lokacije opravljanja dela. Skladno z ugotovitvami poročila o opravljeni redni
notranji reviziji poslovanja obračunavanja stroškov prevoza na delo in z dela in s pridobljenim mnenjem
Ministrstva za javno upravo št. 1002-273/2019/4 z dne 10. 9. 2019, ki podaja odgovore na izpostavljena
vprašanja v podanem poročilu redne notranje revizije, je strokovna služba SZOZD pripravila novo izjavo
za prevoz na delo in z dela. Na tej podlagi so bile odpravljene nekatere ugotovljene nepravilnosti s 1.
11. 2019.
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Glede na to, da z revizijo ni bilo ugotovljenih pomembnih pomanjkljivosti, ki bi bistveno vplivale na
gospodarno ali zakonito porabo sredstev, ZD ni bilo potrebno pripravljati odzivnega poročila. Izdana
revizijska končna poročila so obravnavali sveti posameznih ZD.
Tudi v letu 2019 so ZD imeli vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizije, kar daje primerna
zagotovila za: doseganje zastavljenih ciljev, zagotavljanje smotrne uporabe sredstev, spoštovanje
zakonov in drugih predpisov, varovanje premoženja in interesov posameznega ustanovitleja pred
izgubami vseh vrst, vključno z izgubami zaradi napak, nepravilnosti, neučinkovitosti, negospodarnega
ravnanja, prevar, zlorab in korupcije, odkrivanje, ocenjevanje in obvladovanje tveganj ter zagotavljanje
celovitosti, točnosti in zanesljivosti informacij, obračunov in podatkov.
➢

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.
Strokovna služba SZOZD je ob pripravi letnega poročila za leto 2019 sodelovala pri oblikovanju vsebine
ocene notranjega nadzora javnih financ za leto 2019 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 2019 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.
Večjih investicijskih vlaganj v letu 2019 ni bilo v načrtu, saj se predvideva v letu 2020 preselitev
izvajanja dejavnosti SZOZD na drugo lokacijo, kar bo imelo za posledico ureditev prostorov in nabavo
dodatne opreme.
VIII.

KADRI IN IZOBRAŽEVANJE

1. Analiza kadrovanja, kadrovska politika
V letu 2019 v SZOZD ni bilo dodatnih zaposlitev, na dan 31. 12. 2019 je bilo zaposlenih skupaj 11
delavcev za nedoločen čas. Zaradi enormno povečanega obsega dela v poslovnem procesu pravnega
področja, je vodstvo SZOZD ustanovitlejem in pridruženim članom podalo predlog za dodatno zaposlitev
enega izvajalca, za kar je bilo podano tudi soglasje ter posledično prevzem povečanega deleža
financiranja stroškov po sklepu 9. seje Poslovnega kolegija z dne 10. 12. 2019.
Tabela 12: Stanje zaposlenih glede na vrsto in raven stopnje strokovne izobrazbe (SSI) za nedoločen in
določen čas na dan 31. 12. 2019
VIII /1 raven
VII/2 raven
izobrazbe
izobrazbe
specialistično
(visokošolsko
izobraževanje po izobraževanje
univerzitetni
druge stopnje)
izobrazbi
1
2

VI/2 raven
izobrazbe
(visokošolsko
strokovno in
univerzitetno
izobraževanje)
2

VI/1
V raven
raven izobrazbe
izobrazbe
(višje šolsko
(srednje splošno
strokovno
in strokovno
izobraževanje) izobraževanje)
3

2

IV raven
izobrazbe
(srednje
poklicno in
podobno
izobraževanje)
1
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Graf 16: Stanje zaposlenih glede na vrsto in raven stopnje strokovne izobrazbe (SSI) za nedoločen in
določen čas na dan 31. 12. 2019
a) Javna dela
SZOZD v letu 2019 ni imela zaposlitev na tej podlagi, saj delodajalec ni bil vključen v program
izvajanja javnih del.
b) Program socialne aktivacije
SZOZD je že v letu 2018 sklenil tripartitno pogodbo za izvajanje projekta »Dolgotrajna socialna
aktivacija ranljivih ciljnih skupin« (akronim SocLab) (v nadaljevanju: SocLab) za določen čas od 19.
11. 2018 do 16. 7. 2019 in zaposlil eno osebo.
c)

Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava
Zaradi bolniške odsotnosti izvajalca za posročje plana in analiz je vodstvo SZOZD za process plana
in analiz pridobilo zunanjega pogodbenega izvajalca za določen čas. V kolikor se bo odsotnost
zaradi bolezni izvajalca nadaljevala tudi v prihodnje, bo vodstvo SZOZD za navedeni poslovni proces
sklenilo pogodbo o zaposlitvi za dopolnilno delo z zunanjim izvajalcem, ki ima ustrezne kompetence
in znanja.

d) Pripravništvo, praksa študentov in dijakov
V letu 2019 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 2019 so bile prednostno usmerjene v izpopolnjevanje znanj
s področja delovnih razmerij, financ in računovodstva ter javnih naročil. 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 2019 je celotni urni sklad delovnega časa obsegal 23.553,9 ur, kar je 6.191,9 ur oz. 20,8 % manj
kot v preteklem letu. Opravljenih je bilo 16.187,4 delovnih ur, kar v strukturi celotnega urnega sklada
predstavlja 68,7 %. V primerjavi s preteklim letom se je delež delovnih ur zmanjšal za 2.955,7 ur.
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Število nadur je znašalo 743,7 kar je 19,4 % manj. Nadure v strukturi vseh ur predstavljajo 3,2 %.
Obseg nadomestil v breme ZD je bil 3.809,6 ur, njihov delež pa predstavlja 16,2 % urnega sklada.
Število dni praznikov 2019 je bilo 12, v letu 2018 pa 11 dni. Prazniki so predstavljali 3,7 % urnega
sklada. Obseg nadomestil znaša za: letni dopust (2.394,6 ur, kar v celotnem urnem skladu predstavlja
13,6 %); izredni dopust (54,9 ure, kar v strukturnem deležu predstavlja 0,2 %); strokovno
izobraževanje (274,4 ur, kar v strukturnem deležu predstavlja 0,9 %).
TABELA 12: Urni sklad in izkoristek delovnega časa

LETO 2018

URE

LETO 2019

Število ur Strukt. Število ur Struk.
2
3
4
5
19.143,10 64,4% 16.187,40 68,7%
18.220,60 61,3% 15.443,70 65,6%
922,50
3,1%
743,70
3,2%
0,00
0,0%
0,00
0,0%

1
DELOVNE URE
Redno delo
Nadure
Dežurstvo, nadure NMP

INDEKS
2 0 1 8 /2 0 1 9

6=4/2
84,56
84,76
80,62
0,00

NADOMESTILA V BREME ZD
Prazniki
Letni dopust
Izredni dopust, plačana odsotnost
Strokovno izobraž., študij. dopust, specializ.
Boleznina v breme SZOZD

6.411,40 21,6%
1.198,30
4,0%
4.031,00 13,6%
33,30
0,1%
148,10
0,5%
1.000,70
3,4%

3.809,60 16,2%
869,00
3,7%
2.394,60 10,2%
54,90
0,2%
274,40
1,2%
216,70
0,9%

59,42
72,52
59,40
164,86
185,28
21,65

SKUPAJ URE V BREME SZOZD

25.554,50

19.997,00

84,9%

78,25

NADOMESTILA, KI SE REFUNDIRAJO
Ostala nadom. refun.(krvodaj., voj. vaje idr.)
Nega in spremstvo
Bolniška nad 30 dni
Materinski, starševski in očetovski dopust
Invalidnina, skrajšan DČ
Neplačana odsot., neplačan dopust

4.191,30 14,1%
8,70
0,0%
0,00
0,0%
1.292,00
4,3%
1.846,60
6,2%
1.044,00
3,5%
0,00
0,0%

3.556,90 15,1%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
1.143,60
4,9%
1.369,30
5,8%
1.044,00
4,4%
0,00
0,0%

84,86
0,00
0,00
88,51
74,15
100,00
0,00

29.745,80 100% 23.553,90 100%

79,18

SKUPAJ VSE URE
Št. zaposlenih iz ur, ki bremenijo ZD
Št. zaposlenih iz vseh ur

85,9%

12,24
14,25

9,58
11,28

78,25
79,18

TABELA 13: Število dni odsotnosti v breme ZZZS oz. Centra za socialno delo po poklicnih

skupinah
VIII /1 raven
izobrazbe

BOLEZNINA
KRVODAJALSTVO
NEGA IN SPREMSTVO
POŠKODBA PRI DELU
POŠKODBA IZVEN DELA
MATERINSKI IN
STARŠEVSKI DOPUST
SKUPAJ

2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019

VII/2 raven
izobrazbe

VI/2 raven
izobrazbe

VI/1 raven
izobrazbe

116
143

18

V raven izobrazbe IV raven izobrazbe

55,75

189,75
143
1
0
0
0
0
0
0
0
232
171
422,75
314

1

67
0
0

0
0

183
143

165
171
183
171

56,75
0

SKUPAJ

0
0
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Graf 17: 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.
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 NA PODROČJU POSLOVANJA

Tudi v letu 2019 smo s pomočjo standardov kakovosti nadgrajevali sistem vodenja kakovosti po
certifikatu standarda ISO 9001:2015, saj si vsi zaposleni prizadevamo za nenehno izboljševanje sistema
vodenja kakovosti. Naš cilj je približati kakovost vsem zaposlenim.
Skozi vse leto smo spremljali in analizirali nezaželjene dogodke in sprotno sprejemali preventivne in
korektivne ukrepe. V mesecu decembru 2019 je bila izvedena redna zunanja letna kontrolna presoja, s
strani Bureau Veritas, d.o.o., Ljubljana, katere cilj je bil: potrditev, da je sistem vodenja v skladu z
vsemi zahtevami standarda; da je SZOZD uspešno implementirala načrtovane dogovore in da je sistem
vodenja sposoben izvajati politiko in sprejete cilje ter da sistem vodenja zagotavlja, da SZOZD izpolnjuje
veljavne zakonske regulativne in pogodbene zahteve. S presojo se je prav tako določilo področja, kjer
so še možne izboljšave sistema vodenja ter ocenilo uspešnost in učinkovitost izvajanja sistema vodenja
SZOZD. Končna ugotovitev zunanje presoje je bila, da se SZOZD izjemno dobro prilagaja zahtevam
svojih ustanoviteljev in pridruženih članov, katerih zadovoljstvo s storitvami je izjemno dobro.
Zaveza vodstva ostaja v prihodnje, da bo tudi v prihodnje potekalo usklajevanje in obvladovanje
dokumentacije po sistemu kakovosti, opozarjanje na pojav ponavljajočih se neskladnosti s standardom,
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po katerem je SZOZD certificirana ter izvajanje potrebnih izobraževanj zaposlenih s področja kakovosti
in varnosti.
Tudi v letu 2019 smo izvajali ukrepe v okviru certifikata Družini prijazno podjetje (DPP) in vodili vse
potrebne analize ter izvedli letno poročanje. Zaposlene smo redno obveščali o novostih in možnostih
koriščenja ukrepov DPP.

X.

ZAKLJUČEK

Poslovno poročilo je pripravljeno skladno z veljavnimi predpisi in povzema vse aktivnosti, ki so bile
izvajane oz. potrebne. Navedeni poslovni dogodki so finančno ovrednoteni in so sestavni del bilance, iz
katere je razviden poslovni rezultat. Zaposleni v SZOZD imamo znanje in veščine in veliko motivacije,
kar vse daje prispevek za kakovostno opravljene poslovno administrativne storitve. S prilagajanjem
potrebam našim ustanoviteljem in pridruženim članom ter drugim odjemalcem storitev, kakor tudi
zaposlenim, nam je uspelo ohraniti zavidljiv nivo zadovoljstva le-teh, kakor tudi zaposlenih, kar je
nenazadnje ugotovila in potrdila zunanja presoja ISO standarda.
Poslanstvo, ki ga opravlja SZOZD je odgovorno in občutljivo. Hvala zaposlenim, ustanoviteljem in
pridruženim članom za doprinos k uspešnemu zaključku poslovnega leta 2019.
Št.: 1-DIR/2020 – 179/5
Datum: 26. 2. 2020
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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 in ZD Žalec).
Prihodke tržne dejavnosti sestavljajo prihodki za opravljanje storitev drugim zavodom (ZD Šentjur, ZD
Slovenske Konjice, ZD Ptuj, Dom starejših občanov Krško, 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 14: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije

Vrsta

1.
2.
3.
4.

I.

p r i h o d k a o z. o d h o d k a

Inde k s
Real.2019/
Real.2018

PRIHODKI
Prihodki za opravljene storitve od ustanoviteljev
Prihodki za opravljene storitve od drugih zavodov
Drugi poslovni prihodki
Finančni in prevrednotevalni in drugi prihodki
SKUPAJ PRIHODKI

488.597
30.041
19.098
17.852
555.588

479.214
45.962
5.864
415
531.455

98,1
153,0
30,7
2,3
95,7

ODHODKI
Stroški materiala in storitev
1. Poraba materiala, DI in energije
2. Storitve vzdrževanja, čiščenja in najemnine
3. Prevozne, komunalne in storitve komunikacij
4. Pogodbe o delu in avtorske pogodbe
5. Stroški v zvezi z delom in izobraževanjem
6. Stroški drugih storitev

119.017
16.562
64.148
9.811
7.761
10.635
10.100

128.357
18.940
69.128
9.646
502
11.613
18.528

107,8
114,4
107,8
98,3
6,5
109,2
183,4

12.244

14.172

115,7

421.539
322.484
11.659
52.106
35.290

385.028
299.275
9.679
48.214
27.860

91,3
92,8
83,0
92,5
78,9

2.508

3.236

129,0

555.308

530.793

95,6

280

662

II. Amortizacija osnovnih sredstev
III.

Realizacija Realizacija
leto 2018
leto 2019

Stroški dela
1. Plače in nadomestila
2. Regres za letni dopust
3. Prispevki in davki od plač
4. Drugi stroški dela

IV. Drugi odhodki
SKUPAJ ODHODKI
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
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Tabela 15: Podrobni pregled prihodkov in odhodkov
Vrsta

p r i h o d k a o z. o d h o d k a

Realiz. 1-12 2018
v EUR

Strukt.

1.

2.

3.

Prihodki za opravljene storitve od ustanoviteljev
Prihodki za opravljene storitve od drugih zavodov
Drugi poslovni prihodki
Finančni in prevrednotevalni prihodki
Izredni prihodki

488.597
30.041
19.098
2.904
14.948
555.588

87,9%
5,4%
3,4%
0,5%

Realiz.1-12 2019
v EUR

4.

Indeks

Strukt.

4:2

5.

6.

PRIHODKI:
1.
2.
3.
4.
5.

SKUPAJ PRIHODKI

98,1
153,0
30,7
14,3

97%

479.214 90,2%
45.962
8,6%
5.864
1,1%
415
0,1%
0,0%
531.455 100%

95,7

ODHODKI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Porabljeni drugi (nezdravstveni) material
Porabljeni drobni inventar
Stroški porabljene energije
Stroški strokovne literature
Stroški storitev tekočega vzdrževanja
Najemnine in zakupnine
Storitve čistilnega servisa
Prevozne, telefonske in PTT storitve
Stroški ogrevanja
Komunalne storitve
Zavarovalne premije
Stroški reprezentance
Stroški plačilnega prometa in bančne storitve
Pogodbe o delu in avtorske pogodbe
Stroški v zvezi z delom (dnevnice,nočnine potni str.)
Stroški strokovnega izobraž. in specializ. delav.
Druge storitve
Amortizacija osnovnih sredstev in drob. invent.
Plače in nadomestila zaposlenih
Prispevki in davki od plač

5.628
0
5.012
5.922
24.218
28.238
11.692
7.010
1.359
399
2.554
1.872
1.043
7.761
580
10.055
5.674
12.244
322.484
52.106

1,0%
0,0%
0,9%
1,1%
4,4%
5,1%
2,1%
1,3%
0,2%
0,1%
0,5%
0,3%
0,2%
1,4%
0,1%
1,8%
1,0%
2,2%
58,1%
9,4%

7.785
1,5%
1.268
0,2%
4.517
0,9%
5.370
1,0%
28.600
5,4%
28.335
5,3%
12.193
2,3%
6.061
1,1%
1.740
0,3%
744
0,1%
1.725
0,3%
2.992
0,6%
1.101
0,2%
502
0,1%
1.097
0,2%
10.516
2,0%
13.811
2,6%
14.172
2,7%
299.275 56,4%
48.214
9,1%

138,3

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Stroški prevoza na dela in z dela
Stroški prehrane med delom
Regres za letni dopust
Drugi stroški dela
Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida
Finančni odhodki in prevrednotevalni odhodki
Izredni odhodki

7.968
9.545
11.659
17.777
2.362
115
31
555.308

1,4%
1,7%
2,1%
3,2%
0,4%
0,0%
0,0%
100,0%

7.048
1,3%
8.534
1,6%
9.679
1,8%
12.278
2,3%
2.674
0,5%
3
0,0%
559
0,1%
530.793 100,0%

88,5
89,4
83,0
69,1
113,2
2,6

SKUPAJ ODHODKI
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

280

662

Prihodki
SZOZD je v letu 2019 ustvarila 531.455 EUR prihodka, kar je za 4,3 % manj kot v letu 2018.
Največji del prihodka 90,2 % 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 2019 479.214 EUR in se je zmanjšal v
primerjavi z letom 2018 za 1,9 %, kar je posledica izstopa ZD Šmarje pri Jelšah iz SZOZD s 1. 4. 2018
Osnova za pridobivanje prihodka od ustanoviteljev za leto 2019 so bili aneksi k dogovoru o izvajanju
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90,1
90,7
118,1
100,3
104,3
86,5
128,0
186,5
67,5
159,8
105,6
6,5
189,1
104,6
243,4
115,7
92,8
92,5

95,6
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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 45.962 EUR in predstavlja 8,6 % vseh prihodkov in
se je povečal za 53,0 % v primerjavi z letom 2018.
Finančni prihodki so skupaj z drugimi poslovnimi prihodki, ki predstavljajo v strukturi prihodkov
minimalni delež, znašali 6.279 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 in prihodki iz naslova nagrad in odstopljenih prispevkov za zaposlovanje invalidov nad
kvoto. Med prihodki od financiranja so knjižene obresti na avista sredstva.
Tabela 16: Strukturni pregled najpomembnejših prihodkov
Vrsta prihodka

Realizacija
2018

Delež

Realizacija
2019

Delež

Real.2019/
Real. 2018

Prihodki za storitve od ustanoviteljev

488.597

87,9%

479.214

90,2%

98,1

Prihodki za storitve od drugih zavodov

30.041

5,4%

45.962

8,6%

153,0

Drugi poslovni prihodki

19.098

3,4%

5.864

1,1%

30,7

Finančni, prevredn. in drugi prihodki
SKUPAJ PRIHODKI

17.852

3,2%

415

0,1%

555.588

100%

531.455

100%

95,7

Graf 18: Struktura prihodkov v letu 2019

Odhodki
Odhodki so znašali v letu 2019 530.793 EUR in so bili v primerjavi z letom 2018 manjši za 4,4 %.
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 128.357 EUR in so se v primerjavi z letom 2018 povečali za
7,8 %. Sami stroški materiala in porabljene energije so znašali 18.940 EUR, kar je 14,4 % več kot v letu
2018. 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 17: Strukturni pregled posameznih vrst odhodkov:
Vrsta odhodka
Stroški materiala
Stroški storitev

Realizacija
2018

Delež

Realizacija
2019

Delež

Real.2019/
Real. 2018

16.562

3,0%

18.940

3,6%

114,4

102.455

18,5%

109.417

20,6%

106,8

Amortizacija

12.244

2,2%

14.172

2,7%

115,7

Stroški dela

421.539

75,9%

385.028

72,5%

91,3

2.508

0,5%

3.236

0,6%

129,0

555.308

100%

530.793

100%

95,6

Finančni in drugi odhodki
SKUPAJ ODHODKI

Graf 19: Struktura odhodkov v letu 2019

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 2019 109.417
EUR in so se povečale v primerjav z letom 2018 za 6,8 %. 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
30.075 EUR in je bil v primerjavi z letom 2018 povečali za 1,5 %. 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 2019 14.172 EUR kar predstavlja 2,7 % 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
porabljene amortizacije v letu 2019:

in

Tabela 18: Pregled obračunane, priznane in porabljene amortizacije za leto 2019
v EUR

1. Neporabljena amortizacija iz leta 2018

15.313

Obračunana amortizacija v letu 2019

14.172

Skupaj razpoložljiva amortizacija

29.485

2. Porabljena amortizacija v letu 2019
Prenos neporabljene amortizacije v leto 2020
3. Priznana amortizacija skozi ceno storitev
Razlika med obračunano in priznano amortizacijo

2.182
27.303
11.686
2.486

Graf 20: Obračunana, priznana in porabljena amortizacija

Stroški dela
Med odhodki poslovanja so po obsegu (72,5 %) 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 2019 385.028 EUR in so se v
primerjavi z letom 2018 znižali za 8,7 %. Skupnost zavodov je za same plače in nadomestila namenila
299.275 EUR, kar je za 7,2 % manj kot v letu 2018.
SZOZD je v letu 2018 obračunal še 48.214 EUR prispevkov za socialno varnost od plač in 27.860 EUR
drugih stroškov dela. Delež prvih v odhodkih je znašal 9,1 %, delež drugih pa 5,2 %. 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 2019 znašali 3.236 EUR in predstavljajo v strukturi
odhodkov 0,6 %. 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 662
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 in ZD Žalec)
Prihodke tržne dejavnosti sestavljajo prihodki za opravljanje storitev drugim zavodom, ki niso
ustanovitelji SZOZD (ZD Šentjur, ZD Slovenske Konjice, ZD Ptuj, Dom starejših občanov Krško,
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 19: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Vrsta prihodka ozirom a odhodka

R e a l i z a c i j a 2019
Javna služba Tržna dejavnost

1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev
2. Finančni in prevrednotevalni prihodki
3. Drugi prihodki

479.614
377
-

51.426
38
-

SKUPAJ PRIHODKI

479.991

51.464

I. Stroški blaga, materiala in storitev
1. Stroški materiala
2. Stroški storitev

115.927
17.106
98.821

12.430
1.834
10.596

II. Stroški dela
1. Plače in nadomestila plač
2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev
3. Drugi stroški dela

347.742
279.035
43.545
25.162

37.286
29.919
4.669
2.698

12.800

1.372

2.923

313

479.392

51.401

599

63

III. Amortizacija
IV. Drugi poslovni odh., finančni in drugi odhodki
SKUPAJ ODHODKI

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
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Graf 21: Primerjava prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Iz izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je razvidno, da je SZOZD ustvaril 479.991 EUR
prihodkov iz naslova opravljanja javne službe in 51.464 EUR prihodkov iz naslova tržne dejavnosti kar v
odstotku znaša :
Javna služba
Tržna dejavnost

90,32 %
9,68 %

Prihodki iz naslova opravljanja javne službe so se zmanjšali za 5,0 % v primerjavi z realizacijo prihodkov
javne službe v letu 2018, medtem ko so se prihodki iz naslova opravljanje tržne dejavnosti povečali za
1,9 % v primerjavi z letom 2018.
Odhodki iz naslova opravljanja javne službe so znašali 479.392 EUR in so se zmanjšali za 5,0 % v
primerjavi z letom 2018, medtem ko so odhodki iz naslova opravljanja tržne dejavnosti znašali 51.401
EUR in so se povečali za 1,8 % v primerjavi z letom 2018.
SZOZD je ustvaril v letu 2019 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu – tržne dejavnosti 63 EUR
presežka prihodkov nad odhodki, medtem ko je s sredstvi za opravljane javne službe ustvaril 599 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. 2019
101.201 EUR in so se povečala za 20,4 % v primerjavi z letom 2018.
Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 12.850 EUR in se je v
primerjavi z letom 2018 zmanjšala za 48,3 %. Nabavna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev
znaša skupaj 242.551 EUR in popravek vrednosti osnovnih sredstev 229.701 EUR, kar pomeni 94,7 %
odpisanost.
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Tabela 20: Odpisanost osnovnih sredstev po stanju 31.12.2019
Vrsta osnovnega sredstva

NEOPREDMETENA SREDSTVA
OPREMA
računalniki
pohištvo in druga pisarn. oprema
vozila in transportna oprema
druga oprema (klime fotok.stroj ip.)
DROBNI INVENTAR
SKUPAJ

Nabavna
vrednost

Popravek
vrednosti

Sedanja
vrednost

Delež
odpisa

36.519

35.147

1.372

96,2%

134.948
63.018
23.733
6.284
41.913

123.470
59.805
17.847
4.779
41.039

11.478
3.213
5.886
1.505
874

91,5%
94,9%
75,2%
76,1%
97,9%

71.084

71.084

0

100,0%

242.551

229.701

12.850

94,7%

V letu 2019 se je nabavna vrednost povečala zaradi nakupa opreme in drobnega inventarja v višini
2.182 EUR, na drugi strani pa se je zaradi amortizacije osnovnih sredstev in drobnega inventarja
zmanjšala sedanja vrednost osnovnih sredstev za 14.172 EUR.
Kratkoročna sredstva so v bilanci izkazana v višini 88.351 EUR in so sestavljena iz denarnih sredstev
na računu v višini 33.504 EUR, kratkoročnih terjatev do kupcev v višini 1.376 EUR, kratkoročnih terjatev
do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 45.805 EUR, drugih kratkoročnih terjatev v višini
6.883 EUR in aktivnih časovnih razmejitev v višini 153 EUR.
Obveznosti do virov sredstev sestavljajo kratkoročne obveznosti v višini 55.260 EUR, ki so se povečale
za 42,5 % v primerjavi z letom 2018 in dolgoročne obveznosti v višini 45.941 EUR, ki so se povečale za
1,5 % v primerjavi z letom 2018.
Med kratkoročnimi obveznosti so izkazane kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 34.613 EUR,
kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 11.589 EUR, kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN
v višini 101 EUR, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 8.194 EUR in pasivne časovne
razmejitve v višini 763 EUR.
Svoje obveznosti do dobaviteljev SZOZD poravnava v dogovorjenih rokih, tako da so v bilanci odprte
samo tiste obveznosti, ki do 31.12.2019 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 5.788 EUR.
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Tabela 21: Bilanca stanja na dan 31.12.2019

N a z i v

A. SREDSTVA
I. DOLGOROČNA SRED. IN SRED. V UPRAVLJANJU
1. Neopredmetena dolgoročna sredstva

Leto 2018

Leto 2019

Indeks

24.840
3.553

12.850
1.372

51,7
38,6

- nabavna vrednost

36.519

36.519

100,0

- popravek vrednosti

32.966

35.147

106,6

21.287

11.478

53,9

203.850
182.563

206.032
194.554

101,1
106,6

II. KRATKOROČNA SREDSTVA
1. Denarna sredstva
2. Kratkoročne terjatve do kupcev
3. Dani predujmi in varščine
4. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN
5. Druge kratkoročne terjatve
6. Aktivne časovne razmejitve

59.221
8.149
1.494

88.351
33.504
1.376
630
45.805
6.883
153

149,2
411,1
92,1

SKUPAJ AKTIVA
B. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
I. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
3. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
4. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN
5. Pasivne časovne razmejitve

84.061

101.201

120,4

38.782
28.015
6.066
4.542
159

55.260
34.613
11.589
8.194
101
763

142,5
123,6
191,0
180,4
63,5

II. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
1. Obveznosti za neopredm. dolgor. sred. in opredm. OS
2. Presežek prihodkov nad odhodki

45.279
40.153
5.126

45.941
40.153
5.788

101,5
100,0
112,9

SKUPAJ PASIVA

84.061

101.201

120,4

2. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
- nabavna vrednost
- popravek vrednosti

41.642
7.936

110,0
86,7

Pomočnik direktorice
za ekonomiko in finance
Marjan Kramer
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