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A.

POSLOVNO POROČILO DIREKTORICE

UVOD
Za realizacijo rezultatov poslovanja v letu 2020 naših ustanoviteljev in pridruženih članov, smo tudi
zaposleni v SZOZD vložili veliko znanja, truda in izkušenosti.
Preteklo leto 2020 je izvajalce zdravstvene dejavnosti zaznamovalo z bistveno spremenjenimi pogoji
poslovanja, ki so predvsem posledica pojava nalezljive bolezni COVID-19. Tako je že v prvem polletju
2020 bila z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20) 12. marca 2020 ob 18. uri razglašena epidemija nalezljive
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), kar je zahtevalo od vodstva ZD takojšnjo strokovno organizacijsko
prilagoditev z upoštevanjem vsakokratno izdanih odredb, ki so določale spremenjeni obseg poslovanja oz.
omejitve izvajanja posamičnih dejavnosti ali celo začasno zapiranje dejavnosti. Izvajalci na primarni ravni
smo morali ob upoštevanju Odredbe o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARSCoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 22/20) in Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene
dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Ur l. RS št. 40/2020) pristopiti k
prekinitvi izvajanja preventivnih dejavnosti, zobozdravstvenih storitev, razen nujnih in tistih, katerih
opustitev bi vodila v trajne okvare splošnega in ustnega zdravja in porodov na domu. Citirani odlok je
določal tudi prerazporeditev zaposlenih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v mreži javne
zdravstvene službe na izvajanje nalog, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19. Pri
tem je potrebno izpostaviti tudi vključevanje koncesionarjev v izvajanje dejavnosti v spremenjenih pogojih
delovanja ZD. Glede na to, da so bili domovi za starejše v prvem valu epidemije najbolj izpostavljena
žarišča okužbe in ker imajo ustanovitelji (ZD) po pogodbi z ZZZS obveznost izvajanja splošne ambulante
v večini primerov v domovih starejših (DSO), je vodstvo posameznega ZD v sodelovanju z vodstvom DSO,
pristopilo k izvajanju domske ambulante oz. nudenju storitev oskrbovancev po spremenjenih pogojih,
upoštevaje usmeritve in priporočila, tako Ministrstva za zdravje, kot Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti. Zaradi povečanega obsega dela v DSO in na sekundarni ravni – bolnišnicah,
je bila sprejeta odločitev Ministrstva za zdravje, da morajo vodstva izvajalcev zdravstvene dejavnosti v
mreži javne zdravstvene službe na poziv ministra, pristojnega za zdravje, prerazporediti zaposlene
zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce na izvajanje nalog, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem
epidemije COVID, bodisi znotraj izvajalca zdravstvene dejavnosti, ali k drugemu izvajalcu zdravstvene
dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe.
Tako so vodstva ZD ob razglasu prvega vala epidemije zaposlene, za katere je bila določena omejitev
izvajanja posamičnih zdravstvenih storitev in upoštevaje tudi priporočila Vlade RS, sprejela odločitev, da
se zaposlenim odredi: razporeditev na druga dela in naloge; čakanje na delo doma; koriščenje prostih ur
ali letnega dopusta iz leta 2019 in 2020, v določenih primerih pa tudi delo od doma. Nastale razmere so
povzročile tudi bistveno povečan obseg administrativnega dela, saj je bilo potrebno za izvedene
organizacijske spremembe izdati vrsto posamičnih sklepov in odredb, prav tako tudi sporočati podatke na
Ministrstvo za zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje in druge inštitucije. Naši ustanovitelji kot
delodajalci so se soočali tudi s težavami svojega kadra - zaposlenih delavcev, saj so morali zaradi zaprtja
šol in vrtcev zagotoviti varstvo otrok, kar je pri delodajalcu (ZD) nemalokrat povzročilo organizacijske
težave, ki pa so bile uspešno odpravljene. V prvem valu epidemije so bila navodila/pojasnila delodajalcem
velikokrat netočna ali nejasna, zato so bile strokovne službe prisiljene iskati pred realizacijo posamičnih
aktivnosti dodatna pojasnila pri pristojnih institucijah, le-ta pa so prispela včasih tudi s časovnim zamikom,
kar je nemalokrat povzročilo tudi težave oz. zamik realizacije posamične odločitve.
Že ob razglasu prvega vala epidemije in glede na njen potek, je Vlada RS sprejela odločitev, da se za
omilitev in odpravo posledic sprejme interventna zakonodaja, ki je rezultirala v sprejemu prvega
protikoronskega zakona z naslovom Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20, 61/2020) in
Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS,
št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 203/20 – ZIUPOPDVE), na podlagi katerih so bili
zaposlenim izplačani dodatki za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za
javni sektor in dodatki za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po 71. členu ZIUZEOP. V
ZD so vodstva v sodelovanju z reprezentativnimi sindikati določila delovišča in delovna mesta, na katerih
so bili zaposleni upravičeni do dodatka za delo v rizičnih razmerah, upoštevaje časovni obseg
izpostavljenosti in do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve. Država je izvajalcem zdravstvene
dejavnosti za izplačilo navedenih dodatkov v celoti poravnala izplačane zneske na podlagi vloženih
zahtevkov.

3

Letno poslovno in računovodsko poročilo za leto 2020

V času razglašene epidemije so imela vodstva ZD bistveno povečan obseg dela, prav tako pa je bila
evidentno povečana tudi njihova odgovornost, ki je nikakor ni možno enačiti z izvajanjem poslovodne
funkcije v običajnih razmerah in situacijah. V začetku epidemije so se v ZD znašli nepripravljeni in tudi v
novi realnosti, kar je trajalo še nekaj časa. V ZD so morali za nemoteno izvajanje celotne dejavnosti
izjemno hitro prilagajati organizacijo dela in poslovanja nastalim spremenjenim okoliščinam, navedene
aktivnosti pa so se izvajale poleg rednih delovnih obveznosti tudi preko polnega delovnega časa. Dnevno
je bilo potrebno voditi in izvajati vse interventne sestanke z zaposlenimi, zunanjimi institucijami ter
koordinirati izvedbo dogovorjenih aktivnosti, sodelovati na sestankih zunaj ZD, dnevno poročati pristojnim
vladnim službam, Ministrstvu za zdravje, Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, Združenju zdravstvenih
zavodov, ustanovitelju, Civilni zaščiti, itd.. Glede na nastale epidemiološke razmere so bila vodstvo ZD
dnevno vpeta v komunikacijo s pacienti in z ostalo zainteresirano javnostjo, v sodelovanje pri nabavah
nujne osebne varovalne opreme in druge opreme, v spremljanje izvajanja vseh sprejetih ukrepov, podanih
s strani pristojnih služb ter po potrebi glede na sprejete odloke in odredbe v pripravo dodatnih navodil za
zaposlene kot izvajalce zdravstvene dejavnosti in druge deležnike, ki sodelujejo z ZD. Vse predhodno
navedene aktivnosti so zahtevale od vodstev ZD, da pristopa k sprejemu odločitev na strokoven in
racionalen način, z visoko stopnjo odgovornosti pa prilagaja organizacijo dela in poslovanja nastalim
spremenjenim epidemiološkim razmeram.
Prvi val epidemije je bil nato z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
(Uradni list RS, št. 68/20) z dne 31.5.2020 preklican, zaščitni in varnostni ukrepi pa so ostali v veljavi vse
do konca poslovnega leta 2020.
Zaposleni v ZD so izvajanje dejavnosti v obdobju po preklicu prvega vala epidemije organizirali v skladu
s sprejetimi ukrepi in navodili pristojnih institucij. Po poletnih mesecih pa je bila z Odlokom o razglasitvi
epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 146/20) z dne
19.10.2020 ponovno razglašena epidemija (drugi val), ki je za zdravstveni sistem povzročila še večjo
obremenitev kot v prvem valu. Zakonodajalec je z Odredbo o začasnih ukrepih na področju organizacije
zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 in neodložljive zdravstvene obravnave
pacientov (Uradni list RS, št. 154/20) z dne 24.10.2020 natančno določil katere zdravstvene storitve se
lahko izvajajo in v kolikšnem obsegu. Še natančneje, s številnimi omejitvami, je bilo to določeno z Odredbo
o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
(Uradni list RS, št. 164/20) z dne 13.11.2020, ko je zakonodajalec zdravstvenim delavcem zaradi
obvladovanja epidemije prepovedal koriščenje letnega dopusta in presežka ur, prepoved stavke in
udeležbe na izobraževanjih in seminarjih. ZD so upoštevaje izdane odloke in omejitve upoštevali in v
dogovoru z drugimi izvajalci zdravstvene dejavnosti in oskrbe starejših dogovorno svoje zaposlene
prerazporejali na delo k drugemu delodajalcu.
Zaradi slabšanja epidemiološke slike je Vlada RS sprejela odločitev, da se za zaposlene zdravstvene
delavce v začetku meseca decembra 2020 uvede obvezno testiranje s hitrimi testi. Okužba s COVID-19 je
bila v velikem številu prisotna tudi pri zaposlenih delavcih v ZD, pri čemer so se pojavila številna vprašanja,
ali se okužba s COVID-19 prizna kot poškodba pri delu na delovnem mestu. V ZD celjske in posavske
regije so vodstva odločila, da se v primeru okužbe s COVID-19 zaposlenim ne prizna poškodba pri delu,
saj v kolikor zaposleni upoštevajo dosledno vse sprejete zaščitne ukrepe, do okužbe na delovnem mestu
ne more priti, razen posebnih primerov, kjer je glede na posebne okoliščine bilo izkazano, da je okužba s
COVID-19 pri zaposlenem nastala na delovnem mestu.
V času razglašene epidemije (drugi val), je Vlada RS sprejela številne interventne zakone, s katerimi so
se določili ukreši za omilitev in odpravo posledic, ki so se v določenem obsegu posebej nanašali na
izvajalce zdravstvene dejavnsoti in sicer: Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19
in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20) – PKP1;
Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni
list RS, št. 61/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE) – PKP2; Zakon o interventnih ukrepih za
omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 –
ZIUOPDVE in 203/20 – ZIUPOPDVE) – PKP 3; Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val
COVID-19 (Uradni list RS, št. 98/20 in 152/20 – ZZUOOP) – PKP4; Zakon o začasnih ukrepih za omilitev
in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) – PKP5; Zakon o
interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS,
št. 175/20 in 203/20 – ZIUPOPDVE) – PKP 6; Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic
drugega vala epidemije COVID-19 – ZIUPOPDVE (Uradni list RS, št. 203/20) – PKP 7.
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 2020 zaključila uspešno in da je bil do ustanoviteljev in pridruženih članov
v celoti realiziran pogodbeno dogovorjen program dela po posameznih poslovnih procesih in podprocesih.
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Vsebina poslovnega poročila izčrpno povzema vsebinsko izvajanje poslovnih procesov in podprocesov, kar
izkazuje, da je bil program dela za leto izjemno bogat.
S sprotnim prilagajanjem potrebam in zahtevam naših ustanoviteljev in pridruženih članov ter drugih
odjemalcev, pa nam je uspelo obdržati visok nivo, tako zadovoljstva odjemalcev storitev, kakor tudi
zaposlenih. Tudi v letu 2020 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 skladno s sklenjenimi pogodbami o izvajanju programa zdravstvenih storitev 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.
Poudarjamo, da je naš osnovni cilj, ki ostaja tudi vnaprej nespremenjen, nuditi strokovne in pravočasne
storitve vseh poslovnih procesov v okviru prijaznih in humanih odnosov s profesionalno komunikacijo na
vseh ravneh.
Leto 2020 za vse zaposlene predstavlja posebno leto, ki smo ga skupaj z našimi ustanovitelji kljub velikim
neznankam glede virusa COVID-19 uspešno zaključili. Z doseženimi rezultati in skupnim delom smo
zadovoljni, ponosni in nam pomenijo izziv ter spodbudo za nadaljnje delo tudi v prihodnje, ki je lahko
glede na razmere zaradi razglašene epidemije, dokaj negotovo.
Zahvala gre vsem zaposlenim, predvsem za njihovo nenehno predano skrb in strokovno odgovorno delo
na podorčju poslovnih procesov, še posebej pa za njihove vrednote, ki so se ob epidemiji izkazale kot
ključne: solidarnost, spoštovanje, odgovornost in človečnost.
Skupaj smo večkrat že dokazali in prepričana sem, da bo tako tudi v prihodnje, ne glede na trenutne
razmere, da SZOZD sledi svojemu poslanstvu in da bomo skupaj uspešno nadaljevali z delom.

Bronja Vilč
direktorica
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I.

PREDSTAVITEV, NASTANEK, RAZVOJ IN ORGANIZIRANOST SZOZD

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

Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije
SZOZD
Gregorčičeva ulica 3, 3000 Celje
5683122000
91.110
0400-1004 8538 207
Nova KBM
43103375
03 5434 611
03 5434 614
tajnistvo@szozd.si
http://www.szozd.si

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.
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.
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•

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 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 9001:2015 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
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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.
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 2020 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.
Konkretna opravila, ki jih SZOZD izvaja za posameznega odjemalca na operativni ravni predstavljajo
izvajanje naslednjih poslovnih procesov in podprocesov:
5.1. Vodstveni procesi
❖ Proces vodenja
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
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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.
o

Podproces planiranja in analiziranja obsega sodelovanje pri oblikovanju pripomb na Splošni
dogovor za posamezno pogodbeno leto, zbiranje in urejanje podatkov za pripravo ponudb za Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), izdelavo dokončnega predloga ponudb za sklenitev
pogodb o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS, sodelovanje pri pripravi letnega poročila,
sestavljanje periodičnih in letnih finančnih planov po dejavnostih in vrstah stroškov, sodelovanje pri
izvajanju postopkov notranje revizije, izračunavanje mesečnih finančnih planov po dejavnostih in
vrstah stroškov, izpolnjevanje vprašalnikov, anket za ZZZS, Združenje zdravstvenih zavodov,
Ministrstvo za zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), mesečno in kumulativno
spremljanje realizacije fizičnega obsega dela v primerjavi s planom, primerjava izplačane mase bruto
osebnih dohodkov, spremljanje izvajanja pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev in
obračunov glede na opravljeno delo in izhodišča ZZZS ter korekcije finančnih planov zaradi
spremenjenih izhodišč za nazaj z obračuni, komuniciranje z ZD in zunanjimi institucijami, mesečna
primerjava realizacije po vrstah stroškov s planiranimi za ZD kot celoto, ob periodičnem in letnem
obračunu pa tudi po dejavnostih, izdelava posameznih analiz, instalacije novih programskih produktov
na zahteve ZD, komuniciranje s plačniki faktur storitev, reševanje reklamacij faktur, izobraževanje
izvajalcev zdravstvenih storitev po lokacijah, inštruktažo sprememb vnosa podatkov, razlago in
analizo izhodnih podatkov na zahtevo uporabnika, pripravo manj obsežnih programov za uporabnika,
izdelovanje dodatnih izhodnih tabel iz obstoječih baz podatkov, priprava in izdelavo raznih statističnih
poročil za Združenje zdravstvenih zavodov, Ministrstvo za zdravje in druge naročnike, pripravo
statističnih poročil o delu, bolezni in kadrih za NIJZ, sodelovanje z zunanjimi programskimi hišami pri
popravkih računalniških programov, spremljanje fizičnega obsega dela in analiza izhodnih list,
sodelovanje pri pripravi podlag za oblikovanje ponudbe programov do ZZZS in spremljanje po varstvih
dogovorjenih programov.

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
Pravno kadrovski splošni proces 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 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
9

Letno poslovno in računovodsko poročilo za leto 2020

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.
Proces čiščenja
V okviru procesa čiščenja poslovnih prostorov se izvajajo aktivnosti vsakodnevnega čiščenja in obdobno
po potrebi tudi vzdrževalna dela na podlagi sklenjene pogodbe z zunanjim izvajalcem.
Proces varstva in zdravja pri delu
Vodstvo SZOZD proces varstva in zdravja pri delu izvaja na podlagi vsakoletne pogodbe z zunanjim
izvajalcem, ki opravlja storitve za ustanovitelje in pridružene člane. Pogodbeni obseg dela zagotavlja:
svetovanje glede sredstev za delo, svetovanje glede opremljanja delovnega mesta, izvaja ocenjevanje
tveganja za posamezna delovna mesta, izvaja meritve toplotnih razmer, osvetljenosti, prahu, hrupa, idr.,
pregleduje in ocenjuje delovno opremo, izvaja notranji pregled nad ukrepi varnosti pri delu, sestavlja in
implementira navodila za varno delo, pripravlja poročila za delodajalca glede zdravstvenega stanje in
poškodb pri delu pri delodajalcu, usposablja delavce za varno delo.
Proces informatika
Vodstvo SZOZD proces informatike izvaja na podlagi pogodbe z zunanjim izvajalcem, ki opravlja storitve
za nekatere ustanovitelje in pridružene člane. Pogodbeni obseg dela obsega vzdrževanje strežniške
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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.
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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)
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 nedovoljenih psihoaktivnih substanc
ter prepovedi kajenja
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
Pravilnik o prepoznavanju in preprečevanju mobinga, drugih oblik trpinčenja na delovnem
mestu in ukrepih
Poslovnik kakovosti
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•
•
•

3.

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v SZOZD
Pravila o redni delovni uspešnosti
Pravilnik o opravljanju dela na domu

Temeljne strateške usmeritve in dolgoročni cilji SZOZD

Temeljne strateške usmeritve in dolgoročni cilji SZOZD izhajajo iz vizije, poslanstva in strateških
usmeritev, so:
•
dolgoročni poslovni odnosi z odjemalci
•
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 SZOZD,
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 2019 – 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.
Ugotavljamo, da so usmeritve in letni cilji kakovosti za leto 2020 v večini uresničeni.
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 2020 je bil v vzpostavitvi kakovostnega in dolgoročnega sodelovanja z odjemalci
poslovno administrativnih storitev in tudi sodelovanje z drugimi deležniki, s katerimi sodelujejo
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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)
Za leto 2020 je bila izvedena anketa o zadovoljstvu odjemalcev s storitvami SZOZD za vse poslovne
procese in podprocese in je bila nekoliko korigirana, tako da so se odjemalci opredelili poleg kvalitete
in pravočasnosti opravljanja storitev tudi do načina komunikacije. Sicer pa so rezultati navedene
ankete primerjalno gledano glede na preteklo leto nekoliko izboljšani, tako s strani ocene
ustanoviteljev, kot pridruženih članov.
Ugotovitev: Ocena ustanoviteljev za storitve vseh podprocesov v letu 2020 znaša 4,8 točke in je v
primerjavi z letom 2019 višja za 0,1.
Ugotovitev: Ocena pridruženih članov za storitve vseh podprocesov v letu 2020 znaša 4,8 točk in se
je v primerjavi z letom 2019 znižala za 0,2 točke, vendar še vedno presega zastavljen cilj za 0,8
točke.

0,1

-0,2

Zadovoljstvo
ustanoviteljev
Zadovoljstvo
pridruženih
članov

Graf 1: Zadovoljstvo odjemalcev za opravljanje poslovno administrativnih storitev v letu 2020
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 2020 je bila nekoliko spremenjena, tako da se je
izločil vprašalnik za tretji del, ki se nanaša na zadovoljstvo z ukrepi iz certifikata »Družini prijazno
podjetje«. V okviru vprašalnika organizacijska kultura in klima je pod točko 22 dodano novo vprašanje o
zadovoljstvu zaposlenih z ukrepi »Družini prijazno podjetje« in se je tako pri merjenju zadovoljstva
zaposlenih z izbranimi ukrepi projekta navedenega projekta opustil v celoti poseben vprašalnik.
Ugotovitev: analiza anket zadovoljstva zaposlenih SZOZD je pokazala, da je zadovoljstvo zaposlenih v
letu 2020 v primerjavi z letom 2019:
1.
pri merjenju organizacijske kulture in klime v SZOZD višje za 0,5 točke;
2.
pri merjenju zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu višje za 0,5 točke.
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Graf 2: Zadovoljstvo zaposlenih v letu 2020
4.

Izpolnitev programa dela poslovno administrativnih storitev za ustanovitelje in
pridružene člane
Vodstvo SZOZD si je tudi v letu 2020 prizadevalo, da ohrani program dela za vse odjemalce
(ustanovitelje in pridružene člane) na ravni leta 2019. Kot cilj za kazalnik kakovosti je določilo
realizacijo vsaj v obsegu 80 % v primerjavi z letom 2019 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 2020 delovni program za druge
naročnike na trgu (Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu, Lekarna Sevnica, Dom
starejših občanov Krško, Zdravstveni dom Ptuj) 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 2020 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. Zaradi razglašene epidemije
COVID-19, ki je trajal skozi vse leto 2020, so bili seminarji oz. konference izvedeni
videokokonferenčno, nekateri seminarji pa so bili preloženi za nedoločen čas.

7.

Ohranitev prihodkov na ravni leta 2019 – stabilno finančno poslovanje
SZOZD je za leto 2020 načrtovala prihodke na ravni leta 2019 in cilj dosegla.

8.

Zagotoviti kvartalno spremljanje prihodkov in odhodkov (analize prihodkov in
odhodkov)
Od 1. 1. 2020 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
2019.
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9.

Vsak proces dela poda en predlog za izboljšavo znotraj poslovnega procesa
Za leto 2020 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 2020 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.
Zaradi trajanja epidemije in omejevanja združevanja večjega števila oseb, je vodstvo SZOZD tematiko
za seje Poslovnega kolegija direktorjev in pomočnikov za zdravstveno nego večkrat predstavilo
ustanoviteljem in pridruženim članom telefonično,
po e-pošti oz. organiziralo izvedbo
videokonferenčnih sej.
b)
Tudi v letu 2020 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 je 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 2020 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. Izvedeno je bilo letno poročanje in vodene vse potrebne analize, zaposleni
pa so bilio redno obveščeni o novostih in možnostih koriščenja ukrepov DPP.
4. Realizacija programa dela SZOZD
V letu 2020 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 dogovorjen
z ustanovitelji in pridruženimi člani. Dogovorjeni program dela SZOZD je bil v celoti realiziran, obseg
izvajanja programa dejavnosti se je spremljal kvartalno.
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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 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 SZOZD. 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.
4.1.1. POROČILO O DELU POSLOVNEGA KOLEGIJA USTANOVITELJEV IN PRIDRUŽENIH
ČLANOV SZOZD
V letu 2020 je bilo izvedenih 9 sej po naslednjem časovnem zaporedju in z vsebino dnevnih redov:
1.

seja Poslovnega kolegija - 14. 1. 2020
➢
➢
➢

➢

➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢

Pregled realizacije sklepov 9. seje Poslovnega kolegija z dne 10. 12. 2019 in potrditev zapisnika
Informacija o aktivnostih za sprejem Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020
Sklepanje podjemnih pogodb v letu 2020: veza realizacija Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru
za pogodbeno leto 2019 in sklepa Ministrstva za zdravje o posebnih programih na primarni
ravni št. 1001-251/2019/2 z dne 25. 7. 2019
Predstavitev sprememb in dopolnitev:
o Pravilnika o izvajanju mentorstva in izplačilu dodatka za mentorsko delo
o Pravilnika o računovodstvu
o Pravilnik o popisu
Predstavitev aktivnosti Datainfo.si, d.o.o. v letu 2020
Potrditev ponudbe ponudnika Saop, d.o.o. za nakup programske opreme za kadrovski in plačni
proces
Revizija sodil proračunskih uporabnikov za delitev dejavnosti na javno in tržno dejavnost
Določitev časovnice za:
o Sklic redne seje Sveta ZD v začetku meseca februarja 2020 za:
o obravnava poročila inventurnih komisij in potrditev inventurnega elaborata za leto
2019
o sprejem začasnega plana nabav osnovnih sredstev in začasnega plana kadrovanja za
leto 2020
o Določitev datuma sklica sej svetov ZD v mesecu februarju in marcu 2020 za sprejem
Letnega poročila ZD za leto 2019
Vprašanja in pobude ustanoviteljev SZOZD: izdaja soglasij zdravstvenim delavcev (zdravnikom)
za delo v drugem ZD celjske in posavske regije (pobuda ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec
Pregled kadrovske fluktuacije za mesec december 2019
Razno:
o informacija o aktualnih zadevah
o zakonodajne novosti.
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2.

seja Poslovnega kolegija - 13. 5. 2020
➢
➢

➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

3.

seja – skupna Poslovnega kolegija ustanoviteljev, strokovnih vodij in pomočnikov
direktorjev za zdravstveno nego - 16. 6. 2020
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

4.

Pregled realizacije sklepov 1. seje Poslovnega kolegija z dne 14. 1. 2020 in potrditev zapisnika
Obravnava aktualnih zadev v zvezi z določanjem dodatka za rizične razmere po 39. členu KPJS
in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve po 71. členu ZIUZEOP ter dogovor o predlogu
izplačila dodatka glede na priporočilo Komisije Odbora za osnovno zdravstveno dejavnost pri
Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije
Informacija s 6. seje Komisije Osnovne zdravstvene dejavnosti Združenja zdravstvenih zavodov
Slovenije z dne 20. 4. 2020 in s 7. seje z dne 23. 4. 2020 in nadaljevanja 7. seje z dne 28. 4.
2020
Odkup specializanta od prejšnjega delodajalca
Razporejanje zdravnika koncesionarja na delovno mesto višji zdravnik in plačilo za vključevanje
za program zagotavljanja neprekinjene nujne zdravniške pomoči
Določitev dolžine in izrabe letnega dopusta za leto 2020
Navodila za izdajanje medicinske dokumentacije pacientom
Seznanitev z mnenji Informacijskega pooblaščenca v zvezi z zdravstveno osebnimi podatki
Informacija o pričetku izvedbe notranje revizije za leto 2020
Obravnava pobude za spremembe in dopolnitve ustanovitvenega akta v posameznem ZD
Predstavitev elementov za pripravo Strateškega načrta ZD za obdobje 2020 - 2024
Vprašanja in pobude ustanoviteljev SZOZD
Pregled kadrovske fluktuacije za mesec januar, februar, marec in april 2020
Razno:
o informacija o aktualnih zadevah
o zakonodajne novosti.

Pregled realizacije sklepov 2. seje Poslovnega kolegija z dne 13. 5. 2020 in potrditev zapisnika
Obravnava aktualnih zadev v zvezi z:
dnevno spremljanje podatkov o stanju COVID-19 na primarni ravni
določanjem dodatka za rizične razmere po 39. členu KPJS in dodatka za nevarnost in posebne
obremenitve po 71. členu ZIUZEOP za mesec maj 2020
Predlog noveliranja Načrta integritete in sprejem ukrepov za obvladovanje tveganj,
opredeljenih v Načrtu integritete ZD
Informacija o izvedbi skupnega javnega naročila za zaščitno opremo preko Združenja
zdravstvenih zavodov za obdobje 4 let (okvirni sporazum/odpiranje konkurence na 6 mesecev)
Obravnava sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu Sveta zavoda
Pregled kadrovske fluktuacije za mesec maj 2020
Vprašanja in pobude ustanoviteljev SZOZD
Razno:
o informacija o aktualnih zadevah
o zakonodajne novosti.

seja Poslovnega kolegija - 4. 8. 2020
➢
➢
➢
➢
➢

➢

Pregled realizacije sklepov skupne 3. seje Poslovnega kolegija ustanoviteljev, strokovnih vodij
in pomočnikov direktorjev za zdravstveno nego z dne 16. 6. 2020 in potrditev zapisnika
Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2020
Sklep o posebnih programih na primarni ravni št. 1001-251/2019/2 z dne 25. 7. 2019 –
nagrajevanje timov na primarni ravni v ambulantah splošne in družinske medicine
Začetek izplačevanja redne delovne uspešnosti zaposlenim v ZD od 1. 7. 2020 dalje
Obravnava osnutka:
o Pravilnika o načinu dajanja informacij za javnost
o Pravil o redni delovni uspešnosti
o Pravilnika o tajnih podatkih v ZD
o Pravilnika o notranjem komuniciranju
o Noveliranje Načrta pripravljenosti zdravstva za nalezljive bolezni
Kadrovske zadeve:
o Delo preko polnega delovnega časa
o Dopolnilno delo
o Neuspešno opravljen zdravniški pregled kandidata za zaposlitev in vračilo stroškov
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➢
➢
➢

5.

seja Poslovnega kolegija - 11. 9. 2020
➢
➢
➢
➢
➢

➢

➢
➢

➢
➢
➢
➢

6.

o Čakanje doma iz preventivnih razlogov (samoizolacija)
Pregled kadrovske fluktuacije za mesec junij in julij 2020
Vprašanja in pobude ustanoviteljev SZOZD
Razno:
o informacija o aktualnih zadevah
o zakonodajne novosti.

Pregled realizacije sklepov 4. seje Poslovnega kolegija z dne 4. 8. 2020 in potrditev zapisnika
Pregled rezultatov poslovanja ZD za obdobje I-VI/2020
Poročilo o postopku:
sprejemanja Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2020 in vloženih zahtevkih za
arbitražni postopek
zagotavljanja varnosti v lokalnih informacijskih sistemih izvajalcev zdravstvene dejavnosti in
izpolnitev podpisanih izjav o skladnosti z varnostnimi zahtevami (vprašalnik NIJZ ŠT. 38211/2020-(090) z dne 11. 6. 2020)
Obravnava:
o Pravil o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela
o Protokola obravnave in testiranja na okužbo COVID-19 pri zaposlenih v ZD
o Navodila za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe SARS-CoV-2 z dne 4. 9.
2020
Obravnava ponudbe Nove Vizije, d.d. za izdelavo novega modula za e-račun (e-Slog2.0)
Delovna razmerja:
o Izdaja soglasja za odprtje popoldanskega s.p.
o Uvrščanje na delovna mesta z oznako PPD1, PPD2 in PPD3 (posebni tarifni del 7.
člena KPZZ)
o Navodila Ministrstva za zdravje št. 181-15/20 z dne 4. 8. 2020
o Obvezna izvedba usposabljanja in preizkusa usposobljenosti za varno opravljanje dela
ob sklenitvi delovnega razmerja, pred razporeditvijo na drugo delo in v primerih
uporabe novih sredstev in nove tehnologije (38. člen ZVZD-1)
o Napotitev zdravstvenega delavca, zaposlenega v ZD, na delo h koncesionarju (Zakon
o urejanju trga dela, Ur. l. RS št. 80/10 in naslednji)
o Preverjanje izpolnjevanja pogojev za delo na domu (obrazec Vintim, d.o.o. z dne 21.
8. 2020)
o Pravilnik o opravljanju dela na domu
o Sklepanje pogodb s koncesionarji za izvajanje nujne medicinske pomoči (mnenje
Ministrstva za finance 0920-115775/2020-3 z dne 24. 7. 2020)
Sprejem sklepa o postopku zbiranja ponudb za področje varnosti in zdravja pri delu za ZD:
Celje, »dr. Jožeta Potrate« Žalec, Šentjur, Slov. Konjice in Šmarje pri Jelšah)
Pregled kadrovske fluktuacije za mesec avgust 2020
Vprašanja in pobude ustanoviteljev SZOZD
Razno:
o informacija o aktualnih zadevah
o zakonodajne novosti.

seja Poslovnega kolegija - 13. 10. 2020
➢
➢
➢

Pregled realizacije sklepov 5. seje Poslovnega kolegija z dne 11. 9. 2020 in potrditev zapisnika
Poročilo z 8. seje Komisije Odbora osnovne zdravstvene dejavnosti Skupščine Združenja
zdravstvenih zavodov Slovenije z dne 23. 9. 2020
Informacija o:
o sprejemu Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020
o izvedbi arbitražnega postopka v zvezi s predlogom pogodbe o izvajanju programa
zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020
o ugotovitvah notranje revizije za področje izplačila delovne uspešnosti iz naslova
povečanega obsega dela
o izvedenih postopkih za zagotavljanje varnosti v lokalnih informacijskih sistemih ZD
celjske in posavske regije
o poteku postopka v gospodarskem sporu (tožeče stranke: 41 ZD) proti toženi stranki
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije
o poteku aktivnosti za izvajanje in posodabljanja Načrta integritete v ZD celjske in
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➢

➢

➢
➢

➢
➢
➢

7.

seja Poslovnega kolegija - 20. 11. 2020
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

8.

Pregled realizacije sklepov 6. seje Poslovnega kolegija z dne 13. 10. 2020 in potrditev zapisnika
Poročilo z 9. seje Komisije Odbora osnovne zdravstvene dejavnosti Skupščine Združenja
zdravstvenih zavodov Slovenije z dne 11. 11. 2020
Dodatki po Zakonu o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP)
(Ur. l. RS št. 152/2020)
Predstavitev vsebine aktualnih odredb in odlokov, ki se nanašajo na izvajanje ukrepov za
preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19
Določitev delovišč po 56. členu ZZUOOP
Strokovna priprava na delo – delo izven prostorov delodajalca
Evidentiranje poškodbe pri delu v zvezi z okužbo COVID-19 na delovnem mestu
Sprejeti predlogi k Aneksu št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020
Oglaševanje v ZD - Pravilnik o oglaševanju
Realizacija Pravilnika o redni delovni uspešnosti za obdobje VII-IX/2020
Pregled kadrovske fluktuacije za mesec oktober 2020
Vprašanja in pobude ustanoviteljev SZOZD
Razno:
o informacija o aktualnih zadevah
o zakonodajne novosti.

seja Poslovnega kolegija - 27. 11. 2020
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

9.

posavske regije
Predstavitev sistema za vpeljavo revizijskega sledenja dostopov za priviligirane uporabnike, ki
se povezujejo v informacijski sistem ZD (PAM sistem) in predlog za izvedbo nakupa po
predloženi ponudbi
Obravnava:
o Pravilnika o ugotavljanju prisotnosti alkohola in nedovoljenih psihoaktivnih substanc
o Pravilnika za delo na domu
Predstavitev aktivnosti za izvedbo inventure v ZD za leto 2020
Delovna razmerja:
o Postopek ocene poskusnega dela
o Pojasnila v zvezi z nagrajevanjem redne delovne uspešnosti
o Določitev letnega dopusta iz naslova psihičnih obremenitev
o Status odsotnosti delavcev, ki čakajo na rezultate testiranja na COVID-19
o Informacija o uvedbi novega programa za področje kadrovske evidence in obračuna
plač in navodila za ZD
Pregled kadrovske fluktuacije za mesec september 2020
Vprašanja in pobude ustanoviteljev SZOZD
Razno:
o informacija o aktualnih zadevah
o zakonodajne novosti

Pregled realizacije sklepov 7. seje Poslovnega kolegija z dne 20. 11. 2020
Izvedba skupnega javnega naročila za nabavo hitrih antigenskih testov za SARS-COV-2 COVID19 po č točki prvega odstavka 46. člena ZJN-3
Poročilo o prispelih ponudbah za nabavo hitrih antigenskih testov za SARS-COV-2 COVID-19 po
č točki prvega odstavka 46. člena ZJN-3
Spremembe programa Promedice zaradi dodatnih zahtev ZZZS (Implementacija dopolnitev)
Izvajanje odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Ur. l. RS št. 164/20, 168/20)
Določitev časovnice sklica seje Svetov ZD
Razno:
o informacija o aktualnih zadevah
o zakonodajne novosti.

seja Poslovnega kolegija - 22. 12. 2020
➢
➢

Pregled realizacije sklepov 8. seje Poslovnega kolegija z dne 27. 11. 2020 in potrditev zapisnika
Informacija o:
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sprejetih sklepih 10. seje Komisije Odbora osnovne zdravstvene dejavnosti Skupščine
Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije z dne 2. 12. 2020
o izvedbi skupnega javnega naročila za nabavo hitrih antigenskih testov za SARS-COV-2
COVID-19 po č točki prvega odstavka 46. člena ZJN-3 pri Združenju zdravstvenih
zavodov
o predlogih vsebin za vključitev v PKP7
Ocena rezultatov poslovanja ZD za obdobje I-X/2020 in predvideni rezultat poslovanja ZD do
konca leta 2020
Začasna izhodišča Ministrstva za zdravje za pripravo finančnih načrtov in programov dela ZD za
leto 2021
Ureditev financiranja izvajalca - kineziologa v Centru za krepitev zdravja
Določitev vsebine in roka za uporabo finančno računovodskih programov ponudnika Saop,
d.o.o., Nova Gorica (za ZD: Celje, »dr. Jožeta Potrate« Žalec, Sevnica in Radeče)
Pregled kadrovske fluktuacije za mesec november 2020
Razno:
o informacija o aktualnih zadevah
o zakonodajne novosti.
o

➢
➢
➢
➢
➢
➢

4.1.2.

POROČILO O DELU KOLEGIJA POMOČNIKOV DIREKTORJEV ZA ZDRAVSTVENO NEGO

V letu 2020 so bile izvedene 4 seje, od tega ena skupna z direktorji ZD in strokovnimi vodji, po naslednjem
časovnem zaporedju in z vsebino dnevnih redov:
1. seja Kolegija pomočnikov direktorjev ZD za zdravstveno nego – 29. 5. 2020
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Pregled realizacije sklepov 4. seje Kolegija pomočnikov direktorjev ZD celjske in posavske regije
za zdravstveno nego z dne 3. 12. 2019 potrditev zapisnika
Obravnava aktualne problematike v zvezi z razglasom epidemije po Odredbi o razglasitvi
epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Ur. l. RS
št. 19/20, 68/20):
a) Določitev delovišč in delovnih mest, na katerih je prisotno tveganje za zdravje zaposlenih in
posebne obremenitve zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 ter kriterijev za določitev
dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po ZD
b) Izplačilo dodatka za rizične razmere po 39. členu KPJS in dodatka za nevarnost in posebne
obremenitve
c) Izplačilo dodatka po 71. členu ZIUZEOP in s tem v zvezi izdaja posamičnih sklepov
d) Izplačilo solidarnostne pomoči zaradi razglašene epidemije
e) Izredna plačana odsotnost z dela zaradi razglašene epidemije
Navodila za izdajanje medicinske dokumentacije pacientom
Seznanitev z mnenji Informacijskega pooblaščenca v zvezi z zdravstveno osebnimi podatki
Informacija o pričetku izvedbe notranje revizije za leto 2020
Obravnava pobude za spremembe in dopolnitve ustanovitvenega akta v posameznem ZD
Predstavitev elementov za pripravo Strateškega načrta ZD za obdobje 2020 - 2024
Aktualno:
a) Kadrovske zadeve
b) Plače in drugi stroški dela
c) Javna naročila
d) Zakonodajne novosti
Vprašanja in pobude ustanoviteljev SZOZD

2. seja – skupna Poslovnega kolegija ustanoviteljev, strokovnih vodij in pomočnikov
direktorjev za zdravstveno nego – 16. 6. 2020
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Pregled realizacije sklepov 2. seje Poslovnega kolegija z dne 13. 5. 2020 in potrditev zapisnika
Obravnava aktualnih zadev v zvezi z:
dnevno spremljanje podatkov o stanju COVID-19 na primarni ravni
določanjem dodatka za rizične razmere po 39. členu KPJS in dodatka za nevarnost in posebne
obremenitve po 71. členu ZIUZEOP za mesec maj 2020
Predlog noveliranja Načrta integritete in sprejem ukrepov za obvladovanje tveganj,
opredeljenih v Načrtu integritete ZD
Informacija o izvedbi skupnega javnega naročila za zaščitno opremo preko Združenja
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➢
➢
➢
➢

zdravstvenih zavodov za obdobje 4 let (okvirni sporazum/odpiranje konkurence na 6 mesecev)
Obravnava sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu Sveta zavoda
Pregled kadrovske fluktuacije za mesec maj 2020
Vprašanja in pobude ustanoviteljev SZOZD
Razno:
o informacija o aktualnih zadevah
o zakonodajne novosti.

3. seja Kolegija pomočnikov direktorjev ZD za zdravstveno nego - 16. 10. 2020
➢
➢

➢

➢

➢
➢

Pregled realizacije sklepov skupne 3. seje Poslovnega kolegija ustanoviteljev, strokovnih vodij
in pomočnikov direktorjev za zdravstveno nego z dne 16. 6. 2020 in potrditev zapisnika
Informacija o:
a) sprejemu Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020
b) izvedbi arbitražnega postopka v zvezi s predlogom pogodbe o izvajanju programa
zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020
c) ugotovitvah notranje revizije za področje izplačila delovne uspešnosti iz naslova
povečanega obsega dela
d) izvedenih postopkih za zagotavljanje varnosti v lokalnih informacijskih sistemih ZD celjske
in posavske regije
e) poteku postopka v gospodarskem sporu (tožeče stranke: 41 ZD) proti toženi stranki
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije
f) poteku aktivnosti za izvajanje in posodabljanja Načrta integritete v ZD celjske in posavske
regije
Obravnava:
a) Pravilnika o ugotavljanju prisotnosti alkohola in nedovoljenih psihoaktivnih substanc
b) Pravilnika za delo na domu
Delovna razmerja:
a) Postopek ocene poskusnega dela
b) Pojasnila v zvezi z nagrajevanjem redne delovne uspešnosti
c) Določitev letnega dopusta iz naslova psihičnih obremenitev
d) Status odsotnosti delavcev, ki čakajo na rezultate testiranja na COVID-19
e) Informacija o uvedbi novega programa za področje kadrovske evidence in obračuna plač
in navodila za ZD
Vprašanja in pobude
Razno:
a) informacija o aktualnih zadevah
b) zakonodajne novosti.

4. seja Kolegija pomočnikov direktorjev ZD za zdravstveno nego - 16. 12. 2020
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
1.

Pregled realizacije sklepov 3. seje Kolegija pomočnikov direktorjev za zdravstveno nego z dne
16. 10. 2020
Predstavitev:
o določil Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19
(ZZUOOP) (Ur. l. RS št. 152/2020, 175/20)
o aktualnih odredb in odlokov, ki se nanašajo na izvajanje ukrepov za preprečitev
širjenja nalezljive bolezni COVID-19
Evidentiranje poškodbe pri delu v zvezi z okužbo COVID-19 na delovnem mestu
Izvedba skupnega javnega naročila za nabavo hitrih antigenskih testov za SARS-COV-2 COVID19 po č točki prvega odstavka 46. člena ZJN-3
Realizacija Pravilnika za nagrajevanje redne delovne uspešnosti
Časovnica za noveliranje Načrta integritete ZD
Poročilo o poteku notranje revizije poslovanja ZD za leto 2020
Izraba letnega dopusta za leto 2019 in 2020
Delovni koledar in koledar izplačilnih dni za leto 2021
Vprašanja in pobude
Razno:
c) informacija o aktualnih zadevah s področja: delovnih razmerij, obračuna plač in javnih
naročil
d) zakonodajne novosti.
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4.1.3. Podproces planiranja in analiziranja
V okviru podprocesa planiranje in analiziranje so se v letu 2020 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 2020 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.

Posamezne aktivnosti navedenega procesa so se izvajale v okviru pogodbenega sodelovanja z zunanjimi
izvajalci, vodstvo SZOZD pa v letu 2021 načrtuje revizijo poslovnega procesa in z zagotovitvijo redne
zaposlitve izvajalca.
4.2 PRAVNO KADROVSKI SPLOŠNI PROCES
Na področju programa pravno kadrovsko splošnega procesa so se v letu 2020 za potrebe ustanoviteljev
in pridruženih članov kontinuirano izvajale naslednje operativne naloge:
4.2.1 Pravni podproces
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 in socialnim sodiščem, ki so jih
sprožali zaposleni zaradi varstva pravic iz delovnega razmerja v naslednjih zadevah:
•
Pd 185/2018 – zaradi plačila odškodnine in izplačila razlike v plači je bil pravnomočno zaključen.
•
Pd 33/19 - zaradi razveljavitve redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega
poskusnega dela, vzpostavitve delovnega razmerja in plačila vseh obveznosti je potekal še na drugi
stopnji, ki pa je bil zaključen v korist ZD.
•
Pd 11/2019 – zaradi plačila stroškov specializacije, v katerem ZD nastopa kot stranski intervenient
na strani tožene stranke (javnega uslužbenca, ki je zaposlen v ZD).
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 2020 se je nadaljeval postopek skupne tožbe 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, 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).
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Združenje zdravstvenih zavodov je dne 23. 6. 2020 vsem ZD, ki so stopili v pravdo proti ZZZS, posredovalo
dopis s prilogami v zvezi s sodbo Vrhovnega sodišča RS, opr. št. III Ips 16/20. V sodbi je Vrhovno sodišče
podalo pravilno razlago četrtega odstavka 9. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2017 ter
zavzelo stališče, da bi ZZZS moral v primeru sprememb višine plač v javnem sektorju, ki so posledica
sprememb kolektivnih pogodb ali ZSPJS ali drugega predpisa, le-te avtomatično upoštevati v kalkulacijah
cen.
Odvetniška pisarna je dne 5. 10. 2020 obvestila vse sodelujoče ZD v navedenem gospodarskem sporu,
da je s strani od Višjega sodišča v Ljubljani prejela vmesno sodbo, opr. št. I Cpg 650/2019 z dne
16.9.2020, s katero je sodišče pritožbi zoper sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VII Pg
2135/2018 z dne 31. 5. 2019, ugodilo in izpodbijano sodbo spremenilo tako, da je tožbeni zahtevek po
temelju utemeljen. Zaradi odločitve o višini tožbenega zahtevka in stroškov postopka je zadeva vrnjena v
odločanje prvostopnemu sodišču, ki je za dne 23. 10. 2020 razpisalo narok za glavno obravnavo.
Prisotnost predstavnikov zdravstvenih domov na tej obravnavi ni bila potrebna.
Odvetniška pisarna je pripravila pripravljalno vlogo za obravnavo v ponovljenem postopku na prvi stopnji,
ki je bila razpisana 23.10.2020 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, na kateri je bilo kot temeljno vprašanje
izpostavljen postopek izračuna vtoževanih razlik.
Glede na to, da je ZZZS pred narokom glavne obravnave vložil pripravljalno vlogo, v kateri je obvestil
sodišče, da bo pripravil izračune povišanih cen zdravstvenih storitev za vse tožeče stranke in prosil za
preložitev obravnave, je sodišče vlogi ugodilo in obravnavo preklicalo. ZZZS je vsem tožečim strankam
preko območnih enot, kjer so njihovi sedeži, posredoval izračune v mesecu januarju 2021. ZD celjske in
posavske regije so pri pregledu podanih izračunov ugotovili, da je izračun ustrezen, vendar pokriva le
izplačilo razlike zaradi odprave plačnih anomalih do 26. plačnega razreda, ne pokriva pa ponujeni znesek
izplačanih sredstev za place zdravnikov/zobozdravnikov.
Eden izmed ZD je v letu 2020 zaključil uspešno sodni postopek v zadevi P 312/2018, v katerem je nastopal
kot tožena stranka zaradi plačila odškodnine pacienta kot tožeče stranke zaradi očitane strokovne napake,
ki bi jo naj povzročil ZD v letu 1988. Sodišče je tožbeni zahtevek za plačilo 21.900 € z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva vložitve tožbe dalje v celoti zavrnilo in tožeči stranki naložilo plačilo pravdnih stroškov.
Tožeča stranka zoper sodbo ni vložila pritožbe in je prosila toženo stranko za obročno plačilo odmerjenih
pravdnih stroškov, za kar je bila sklenjena izvensodna poravnava.
Postopki pred Upravnim sodiščem
Pred Upravnim sodiščem, oddelkom v Celju je v letu 2020 potekal postopek v upravnem sporu opr. št. IV
U 159/2018-11 zaradi inšpekcijskega nadzora – varstva osebnih podatkov. Eden izmed ZD je vložil tožbo
zoper sklep Informacijskega pooblaščenca, ki pa je bila zavržena.
Postopki na področju izvršbe, stečaja in prisilne poravnave
Strokovna služba sodeluje pri vodenju postopkov na področju izvršbe, stečaja in prisilne poravnave. V
letu 2020 so potekale aktivnosti v naslednjih primerih:

➢

Izvšilni postopki

V ZD Celje v letu 2020 ni bilo vloženih izvršilnih predlogov. V enem primeru je ZD vložil umik predloga o
izvršbi VL 143211/2014, saj je dolžnik poravnal dolg v višini 230,00 € glavnice in 120,98 € zamudnih
obresti. V enem primeru je stečajni dolžnik poravnal del dolga v višini 11,89 €.
V drugih ZD ni bilo evidentiranih odprtih terjatev, za katere bi bilo potrebno vlagati izvršilne predloge.

➢

Stečaji in prisilne poravnave

V letu 2020 v posameznih ZD ni bilo vloženih prijav zoper stečajne dolžnike.
Za ZD “dr. Jožeta Potrate” Žalec je stečajni dolžnik poravnal del dolga v višini 69,62 €.
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Drugi postopki
a) Zahtevki za arbitražni postopek po Splošnem dogovoru za posamezno pogodbeno leto
2020
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 2020 je bil vložen eden arbitražni zahtevek v zvezi s predlogom pogodbe o izvajanju programa
zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 in dva arbitražna zahtevka v zvezi s predlogom pogodbe o
izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 in sicer za:
ZD Celje:
•
dne 31. 1. 2020 vložen arbitražni zahtevek zoper podani predlog za sklenitev pogodbe o izvajanju
programa zdravstvenih storitev za leto 2019, ki se nanaša na financiranje psihologa v okviru programa
512 058 Ambulantna obravnava v okviru Centrov za duševno zdravje (CDZO) ter programa 512 059
Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru CDZO v skladu z 10. in 24. členom Aneksa št. 2 k
Dogovoru, saj je ZD univ. dipl. psihologa prijavil ob pričetku dela CDZO. O vloženem arbitražnem
zahtevku ZD Celje je bilo odločeno na naroku arbitraže dne 6. 8. 2020, na katerem je bilo sporno
vprašanje priznano tako, da se iz CZDOM ne izloči 0,50 zdravnika specialista ter se ga ne nadomesti
z 1,0 kliničnim psihologom. Prav tako se obseg klinične psihologije ne zmanjša z 2,00 na 1,00 tim.
Veljavnost od 1. 2. 2019 do 6. 5. 2020, ko je imenovani zdravnik opravil specializacijo, otroške in
mladostniške psihiatrije.
•

dne 2. 9. 2020 vložen arbitražni zahtevek zoper podani predlog pogodbe o izvajanju programa
zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 in sicer zaradi nestrinjanja z vsebino v delu, ki se
nanaša na priznano vrednost plačnih razredov v cenah zdravstvenih storitev glede priznane vrednosti
plačnih razredov v cenah zdravstvenih storitev na priznanje zakonsko dogovorjenega obsega sredstev
za izplačilo dodatka za redno delovno uspešnost in za priznanje zakonsko dogovorjene višine regresa
za zaposlene do 20. plačnega razreda.

ZD Radeče:
•

dne 21. 8. 2020 vložen arbitražni zahtevek zoper podani predlog pogodbe o izvajanju programa
zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 glede priznane vrednosti plačnih razredov v cenah
zdravstvenih storitev, saj je bila pogodbena vrednost v pogodbi določena prenizko in v nasprotju z
določili 9. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020, dejanski zneski, ki jih zdravstveni zavod
plačuje zaposlenim in so določeni na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in na njegovi
podlagi izdanih podzakonskih aktov ter kolektivnih pogodb, pa višji za 3,82 %.

S strani Združenja zdravstvenih zavodov je bilo v zvezi z možnostjo vlaganja arbitražnih zahtevkov na
ponujeno pogodbo ZZZS podano neodobravanje, da se nekateri izvajalci niso strinjali s predlogom
pogodbe, pa niso sprožili arbitražnega postopka. Namreč zgolj nestrinjanje in izkazovanje pripomb s strani
izvajalcev do ZZZS ne zadostuje za uspešno sklepanje pogodb oz. boljše financiranje izvajalcev.
Na vložena arbitražna zahtevka je ZZZS, OE Celje posredoval stališče št. 1721-1-14/2016-CE/192 z dne
3. 9. 2020, iz katerega izhaja, da ZZZS predlaga arbitraži, da zahtevek izvajalca po vsebini zavrne, saj je
ponujena pogodba glede spornega vprašanja v skladu s Splošnim dogovorom 2020. Na podlagi
posredovanega stališča ZZZS in nato še obvestila ZZZS z dne 2. 11. 2020, da je Vlada RS s sklepi o spornih
vprašanjih za Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020 pritrdila temu vprašanju in je
tako navedena sprememba bila že upoštevana ob izračunu cen za mesec november 2020, je imelo za
posledico, da sta ZD Celje in ZD Radeče dne 4. 11. 2020 vložila umik zahtevka za arbitražni postopek.
b) Izvensodne poravnave
ZD Celje je v mesecu septembru 2020 prejel dva zahtevka prevoznikov za opravljene dializne prevoze in
ostale sanitetne prevoze, ker naj bi ZD kršil sklenjeno pogodbo o opravljanju prevozov ter da prevoznika
ni sprotno obveščal o spremembah cene za obe vrsti prevozov po standardih Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, zaradi česar naj bi bila oškodovana. V postopku je bilo ugotovljeno, da sta
prevoznika bila upravičena do razlike med izplačano ceno in ceno po prejemu vsakokratnega obvestila o
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cenah s strani ZZZS, ki se uporabljajo do prejema novega obvestila o cenah, zato je bilo sporno razmerje
za obdobje zadnjih treh let (2018-2020) rešeno s sklenitvijo izvensodne poravnave.
V enem izmed ZD je že dalj časa odprt delovnopravni spor javnega uslužbenca, ki se nanaša na realizacijo
programa dejavnosti in posledično vodenja postopka za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega
razloga, saj je bil ZD s strani ZZZS zmanjšan program določene vrste dejavnosti. Kljub pripravljenosti ZD,
da javnemu uslužbencu ponudi polno zaposlitev po pogodbi o zaposlitvi še v naprej in s tem prepreči
odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani javnega uslužbenca ni bilo pripravljenosti za ureditev razmerja,
zato so bili v postopek vključeni Zdravniška zbornica, Sindikat Fides ter ustanovitelj, postopek pa je bil
zaključen z dogovorom, sprejetim v mesecu januarju 2021.
c)

Finančno medicinski in administrativni nadzori

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 je bilo zaznati zmanjšan obseg nadzora s strani ZZZS. 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.
d) Inšpekcijski postopki
Strokovna služba SZOZD je bila vključena v postopke inšpekcijskega nadzora za posamezna področja v
posameznih ZD, ki so potekali v letu 2020 s strani zdravstvene inšpekcije Ministrstva za zdravje in
Inšpektorata Republike Slovenije za delo (OE Celje – Velenje). Nadzori so potekali za naslednja področja:
obračun regresa za letni dopust in dokazilo o nakazilu regresa za letni dopust; postopek sklenitve pogodbe
o zaposlitvi in pregled dokazil o izpolnjevanju pogojev v zvezi s strokovno izobrazbo, delovnimi izkušnjami
in drugih dokazil za zaposllitev na delovnem mestu v patronažni službi
S strani Zdravstvenega inšpektorata RS (OE Celje in Dravograd) je bil v enem od ZD evidentiran postopek
nadzora zaradi prejete anonimne prijave za ambulanto v ZP in na zagotavljanje stalnega in primerno
usposobljenega zdravnika. Strokovni vodja ZD je v odgovoru podal utemeljeno obrazložitev okoliščin, ki
so bile kadrovske narave zaradi pogostejših menjav izbranega osebnega zdravnika na navedeni lokaciji,
kar pa ni ocenil kot nepravilnost, temveč kot rešitev trenutne narave, ki je skladna s predpisi in zakonodajo
in v danih okoliščinah optimalna, je pa istočasno neugodna situacija tako za ZD kot vodstvo. V konkretnem
primeru Zdravstveni inšpektorat RS glede na podana pojasnila ZD, ob upoštevanju splošnega pomanjkanja
zdravnikov specialistov družinske medicine v celotni Sloveniji, kršitve Zakona o pacientovih pravicah
oziroma Zakona o zdravniški službi ni zaznal. Glede na navedeno je bil predmetni postopek z obvestilom
z dnem 21. 12. 2020 zaključen.
S strani Inšpektorata za javni sektor pa je bilo nadzorovano področje Kataloga informacij javnega značaja.
ZD so bili z namenom sprotnega ažuriranja le-tega opozorjeni na posodabljanje spletne strani ZD, zlasti
v rubriki »Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih«, katerega vsebino
preverja oz. nadzoruje tudi Inšpektorat za javni sektor pri Ministrstvu za javno upravo. Nespoštovanje oz.
opustitev objave ali rednega vzdrževanja kataloga pomeni prekršek po 2. alineji 3. odstavka 39. člena
Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS št. 51/06 in naslednji). Predvsem morajo biti
objavljene zadnje verzije sprejetih dokumentov (Letno poročilo ZD za preteklo leto, Program dela, finančni
in kadrovski načrt ZD (PDFKN) za tekoče leto, Katalog informacij javnega značaja, s podpisom in žigom
ter v primeru potrebnih soglasij (Statut, PDFKN) ter temu primerno opremljeni.
V inšpekcijskih nadzorih pri zdravstvenih izvajalcih se je ugotavilo, da izvajalci ne upoštevajo določb 1. in
2. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu, po katerem mora delodajalec v primeru zaposlitve novega
delavca, prerazporeditve na drugo delovno mesto in v primeru uporabe novih delovnih sredstev ter
tehnologije na drugem delovnem mestu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu, zagotoviti izvedbo
usposabljanja in preizkusa usposobljenosti s strani pooblaščenega strokovnega sodelavca za varstvo pri
delu, ki ima licenco. Zakonodaja s področja varnosti in zdravja pri delu prav tako obvezuje delodajalca,
da zagotovi študentom, dijakom in delavcem, ki občasno izvajajo delo pri delodajalcu na podlagi podjemne
pogodbe ali drugačno pravno formalne oblike delovnega razmerja, teoretično in praktično usposabljanje
ter preverjanje usposobljenosti za varno opravljanje dela. Usposabljanje mora biti prilagojeno
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posebnostim delovnega mesta in se izvaja po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in
katerega vsebino mora spreminjati glede na nove oblike in vrste nevarnosti.

➢

Postopek pred Komisijo za preprečevanje korupcije

V letu 2020 je bil s strani Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) enemu izmed ZD podan zahtevek za
posredovanje podatkov v zvezi z morebitnim nasprotjem interesov pri zaposlitvi spremljevalca na nenujnih
reševalnih prevozih. Postopek je bil zaključen.
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 2020 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).
e) Varstvo pacientovih pravic
V letu 2020 je bil zaradi razglašene epidemije COVID-19 evidentiran upad vloženih zahtevkov za prvo
obravnavo kršitve pacientovih pravic in pritožb na podlagi Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP) in
Pravilnika o sistemu varstva pacientovih pravic. Tako sta bila evidentirana le dva zahtevka in sicer zaradi
daljše neodzivnosti na telefonu splošne ambulante ene izmed zdravstvenih postaj in posledično
neprimernega odnosa zdravstvenega osebja v komunikaciji po telefonu ter v enem primeru sum na
zlorabo osebnih podatkov pacienta s strani medicinske sestre. V prvem primeru je bil postopek zaključen
z opravičilom ZD, v drugem primeru pa je bil sum na zlorabo osebnih podatkov pacienta s strani
medicinske sestre ovržen, saj ni bila ugotovljena kršitev zdravstvenega delavca, prav tako nepravilnosti
ni ugotovil Informacijski pooblaščenec.
Glede na specifične razmere v ZD zaradi razglašene epidemije COVID-19 so bili ZD seznanjeni, kako naj
glasi obvestilo pacientom o vlaganju prve zahteve in vodenju postopka prve obravnave v primeru kršenja
pacientovih pravic v času epidemije ter postopek za vložitev prve zahteve za obravnavo v času le-te.
Namreč, na podlagi Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi
zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in
61/20), se roki v zvezi s postopkom za vložitev prve zahteve za kršitev pacientovih pravic, ki bi se iztekli
v času izvajanja začasnih ukrepov, podaljšajo, tako da se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov.
Podan je bil tudi predlog za podaljšanje roka za izvedbo prvih obravnav do zaključka epidemije (prvi val),
o čemer so bili pacienti seznanjeni z obvestilom na spletni strani ZD in na vratih ambulant ter drugih
mestih za obveščanje.
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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.
V letu 2020 je prišlo do sprememb na področju zakonodaje s področja pacientovih pravic. Dne 1. 12. 2020
je bil v Uradnem listu RS, št. 177/20 objavljen Zakon o spremembah Zakona o pacientovih pravicah (v
nadaljnjem
besedilu:
ZPacP-B);
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-013111/zakon-o-spremembah-zakona-o-pacientovih-pravicah-zpacp-b.
f)

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 2020 je bilo evidentiranih bistveno manj nadzorov, v katerih
pa ni bilo ugotovljenih sistemskih in strokovnih napak.
g) 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 izhaja, da je bilo uvedenih 12 postopkov in izdanih 10 pisnih opozoril
pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi zaradi kršitev iz naslednjih razlogov: nenošenje zaščitne
maske (5), zloraba podatkov za povračilo prevoznih stroškov (3), zloraba identifikacijske kartice za
evidenco delovnega časa (1), v enem primeru postopek ni bil izveden, v enem primeru pa je delavec
podal odpoved pogodbe o zaposlitvi.
h) Postopki v zvezi z mobingom na delovnem mestu
V letu 2020 ni bilo evidentiranih postopkov skladno z določili Pravilnika o prepoznavanju in preprečevanju
mobinga, drugih oblik trpinčenja na delovnem mestu.
i)

Postopek samoprijave pri Informacijskem pooblaščencu

V enem izmed ZD je potekal postopek samoprijave pri Informacijskem pooblaščencu skladno z določili 46.
člena Zakona o pacientovih pravicah (Ur. l. RS št. 15/08 in naslednji), v katerem je bilo ugotovljeno, da
niso bile kršitve nedovoljenega sporočanja ali nedovoljene uporabe osebnih podatkov o pacientu.
4.2.1.1. Normativna dejavnost v ZD
Vsebina poglavja se nanaša na pripravo in spremljanje postopka sprejema splošnih aktov za posamezni
ZD.
1.

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

V letu 2020 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. 2020 je v ZD pričelo veljati prečiščeno besedilo Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest, ki vključuje osnovni akt in vse kasnejše spremembe in dopolnitve, prav tako evidenco
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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).
•

9. 10. 2020 – V enem izmed ZD je bila sprejeta sprememba pravilnika v prilogi Katalog tipičnih
delovnih mest, kjer je bilo v plačni skupini J dodano delovno mesto »strokovni sodelavec VII/1«.

•

13. 10. 2020 – V enem izmed ZD je bila sprejeta sprememba pravilnika v poglavju »sistemizacija
delovnih mest«, kjer je bila dodana nova točka »opravljanje dela od doma«, saj se pri posameznem
opisu del in nalog predvidi možnost opravljanja dela na domu skladno s sprejetim Pravilnikom o
opravljanju dela na domu.

•

30. 11. 2020 – V enem izmed ZD je bila sprejeta sprememba pravilnika v prilogi Katalog tipičnih
delovnih mest, kjer je bilo v plačni skupini J dodano delovno mesto »vodja OE nemedicinske
dejavnosti«.
2.

Pravilnik o računovodstvu

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije pa je dne 10. 12. 2019 za izvajalce pripravilo nov vzorec prilog
splošnega akta kot pripomoček za ureditev tega področja v ZD in ga je obravnaval Poslovni kolegij
ustanoviteljev in pridruženih članov na 1. seji dne 14. 1. 2020. Strokovna služba SZOZD bo pripravila akt,
upoštevaje predlog Združenja za sprejem v letu 2021.
3.

Pravilnik o popisu

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je dne 10. 12. 2019 pripravilo tudi vzorec Pravilnika o popisu,
ki je izdelan na podlagi predloge Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije in jo je delovna
skupina prilagodila za uporabo v javnih zdravstvenih zavodih. Tudi navedeni predlog bo strokovna služba
SZOZD uporabila pri pripravi noveliranega vzorca za sprejem v ZD, predvidoma v prvi polovici leta 2021.
4.

Pravilnik o blagajniškem poslovanju

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je dne 10. 12. 2019 pripravilo tudi noveliran vzorec Pravilnika
o blagajniškem poslovanju za uporabo v javnih zdravstvenih zavodih. Tudi navedeni predlog bo strokovna
služba SZOZD uporabila pri pripravi noveliranega vzorca za sprejem v ZD, predvidoma v prvi polovici leta
2021.
5.

Pravilnik o izvajanju mentorstva in izplačilu dodatka za mentorsko delo

Strokovna služba SZOZD je pripravila spremembe in dopolnitve Pravilnika o izvajanju mentorstva in
izplačilu dodatka za mentorsko delo, pri čemer so bile upoštevane specifičnosti ZD in priporočila
inšpekcijskih nadzorov in sicer za ureditev področja: mentorstvo študentom in dijakom, kroženje
pripravnikov, zaključek pripravništva, vodenjem evidence v času pripravništva, opredelitev izplačevanja
(čas) mentorstva.
6.

Načrt integritete ZD

Strokovna služba SZOZD je v letu 2020 pričela z aktivnostmi za noveliranje Načrta integritete za ZD ter
pripravila za posamezni ZD dokument »Ukrepi za obvladovanje tveganj« s pripadajočimi prilogami, ki je
bil posredovan vsem zaposlenim ZD, sklican pa je bil tudi sestanek skrbnikov Načrta integritete dne 15.
6. 2020, kjer je bilo dogovorjeno, da se v mesecu septembru 2020 organizira posvet za vodstva ZD in
skrbnike Načrtov integritete. Strokovna služba je pripravila predloge za opredelitev novih – dodatnih
tveganj in sicer: nedovoljeno sprejemanje daril, neupoštevanje nasprotja interesov, zaščita zaposlenih kot
prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih in drugih neetičnih ravnanj, javna naročila, čakalne dobe, dodatno
tveganje: področje sum korupcije, neetična dejanja in zloraba položaj, predlog za dodatno tveganje:
sklepanje podjemnih pogodb/izdaja soglasij za delo izven ZD, predpisovanje zdravil, uporaba medicinske
opreme, predlog za dodatno tveganje: zaposlovanje javnih uslužbencev in predlog za dodatno tveganje:
zloraba osebnih podatkov.
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Za noveliranje Načrta integritete je bil dogovorjen in izveden on-line seminar za vse ZD dne 17. 11. 2020
za vse ZD celjske in posavske regije s strani KPK. Seminarja so se udeležili skrbniki po posameznih
zdravstvenih domovih, na dnevnem redu pa je bila obravnavana naslednja problematika: Predstavitev
splošne zakonodaje, ki ureja področje Načrta integritete; Konkretni pregled Načrta integritete ZD Celje in
komentar glede na že predlagane posodobitve Načrta integritete; Kaj KPK zaznava s področja koruptivnih
tveganj na področju zdravstva?
7.

Poslovnik o delu Sveta zavoda

Strokovna služba SZOZD je v mesecu septembru 2020 pripravila predlog sprememb in dopolnitev
Poslovnika o delu Sveta zavoda za posamezni ZD, ki se je nanašal predvsem na: objavo vabila in zapisnika
seje sveta ZD na spletni strani ZD; posredovanje gradiva skladno z določili Splošne uredbe o varstvu
osebnih podatkov (GDPR); način sklica seje sveta v izjemnih, nujnih primerih; čas trajanja hrambe nosilca
zvoka posnete seje sveta; opredelitev zadev, o katerih svet ne odloča na dopisni seji; upravičenost do
plačila sejnine za udeležbo na sejah delovnih teles sveta zavoda (v višini polovičnega zneska sejnine za
redno sejo).
8.

Strateški načrt ZD za obdobje 2020-2024

ZD: Celje, Sevnica, Radeče, Šentjur in Slov. Konjice so v letu 2020 pristopili k sprejemu Strateškega načrta
ZD za obdobje 2020-2024. V smernicah posameznega strateškega načrta ZD je predstavljena dolgoročna
strategija in cilji ZD do leta 2024. Strateško načrtovanje je proces, ki zaposlenim v zdravstvenem domu
pomaga preoblikovati pričakovanja, znanje in težave v ukrepanje in je zelo pomembno za doseganje
ciljev. Proces strateškega načrtovanja torej ni linearen ali statičen, ampak živ in dinamičen in vključuje
naslednje faze: oblikovanje vizije in poslanstva, vrednote, oceno potreb, opredelitev ciljev in ukrepov,
pripravo akcijskega načrta, izvajanje akcijskega načrta in evalvacijo strateškega načrta. Ukrepi in
aktivnosti, ki so vključeni v Strateški načrt ZD, so bili izbrani na podlagi vizije, poslanstva, ciljev ZD in
potreb prebivalcev v lokalnem okolju, za katere ZD izvaja zdravstveno oskrbo.
9.

Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost in o notranjem komuniciranju

Strokovna služba SZOZD je pripravila pravilnik, s katerim se zagotavljajo enotni standardi in načini
izvajanja notranjih komunikacijskih aktivnosti med zaposlenimi v ZD, tako da se na pregleden in celovit
način ohranjajo in krepijo prepoznavnost, integriteta, ugled ter dobro ime ZD. Notranje komuniciranje
opredeljuje najrazličnejše pristope h komuniciranju, ki zagotavlja podporo sprejetemu programu dela,
finančnemu in kadrovskemu načrtu, njegovemu poslanstvu in viziji. Hkrati se uredi način seznanjanja
javnosti in določi odgovorno osebo, ki zagotavlja javnost del v ZD. Predmet notranjega komuniciranja so
vse teme: ki so kadarkoli povezane z ZD, predvsem so to teme, ki zadevajo poslovanje in poslovne
rezultate, trženje, poslovne in razvojne načrte in strategije, interne zadeve (kadrovske zadeve, zaposlene,
organizacijo ZD, realizacija prihodkov in odhodkov, tržna dejavnost); ki kadarkoli, v pisni, elektronski ali
ustni obliki, opisujejo, pojasnjujejo ali analizirajo področja delovanja ZD oziroma kadar je ZD v tem
kontekstu omenjen. Predmet komuniciranja z javnostjo pa so vse teme, ki se nanašajo na izvajanje
zdravstvene dejavnosti, poslovanje in poslovne rezultate ter razvojne in finančne načrte ZD.
Citirani pravilnik ureja pristojnosti in naloge odgovornih oseb za komunikacijo in notranje komuniciranje
in temeljna načela za učinkovito izvajanje notranjega komuniciranja. ZD z informacijami seznanja javnost
na naslednje načine: z objavljanjem informacij na novinarskih konferencah, s sporočili za medije, z
intervjuji ter avtorskimi prispevki vodstva zavoda, z intervjuji in prispevki strokovnjakov na svojem
področju, s posredovanjem informacij pravnim in fizičnim osebam (v nadaljnjem besedilu: prosilcem) na
njihovo zahtevo, z objavljanjem informacij na spletnih straneh ZD. Dostop prosilcem do informacij javnega
značaja je prost, razen v primerih, ko gre za tajne podatke po določilih Statuta ZD in posebnega splošnega
akta. Tajni podatki so tisti: ki so določeni kot tajni s splošnimi akti, ki jih Svet ZD določi kot poslovno
skrivnost, ki jih kot zaupne sporočijo ZD druge ustanove, ki so kot tajni določeni z zakonom ali predpisom,
izdanim na njegovi podlagi. Posebno varstvo osebnih podatkov je urejeno v Pravilniku o varstvu osebnih
podatkov, s katerimi se ureja varstvo osebnih podatkov, vsebovanih v zbirkah podatkov, s katerimi
razpolaga ZD, njihovo zavarovanje, pravice posameznika in omejitev pravic. Vsako posredovanje osebnih
podatkov se evidentira v evidenci posredovanj, ki vsebuje osebne podatke. ZD nikoli ne posreduje izvirnih
listin, razen v primeru pisne odredbe sodišča. Kadar zahteva prosilec informacijo javnega značaja, mora
odgovorna oseba za odnose z javnostmi informacijo zagotoviti najpozneje v dveh dneh, ki sledi dnevu
prejema praviloma pisne zahteve. Zaposleni v ZD so odgovorni za izjave v javnosti, ki se nanašajo na
njihovo področje in morajo pri tem upoštevati interes ZD, pravice pacientov in vsa določila o tajnosti
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podatkov v ZD ter določila tega pravilnika. Pred podajo izjave v javnosti, mora zaposleni obvestiti
odgovorno osebo za odnose z javnostmi o vsebini izjave. Dolžnost varovanja tajnih podatkov pa ne
preneha s prenehanjem zaposlitve v ZD.
10. Pravila o redni delovni uspešnosti
Strokovna služba SZOZD je v mesecu avgustu 2020 pripravila osnutek Pravil o redni delovni uspešnosti,
s katerimi se določajo pogoji, merila, višina in vir sredstev ter postopek za določitev dela plače zaposlenim
za izplačilo redne delovne uspešnosti, kadar zaposleni dosega nadpovprečne delovne rezultate. Skupen
obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti se določi z aneksom h KPJS, najkasneje do 1.
septembra, v primeru, da skupen obseg sredstev do tega roka ni določen, se v tekočem letu upošteva
enak odstotek kot v preteklem letu. V letni obseg sredstev se ne všteva obsega sredstev za izplačilo redne
delovne uspešnosti za javne uslužbence plačne skupine B. Letni obseg sredstev za plačilo redne delovne
uspešnosti se mora izplačati v celoti, ne glede na poslovni rezultat ZD. V ZD se obseg sredstev za plačilo
redne delovne uspešnosti za nadpovprečne delovne rezultate zaposlenim določi na podlagi osnovnih plač,
določenih v skladu s pogodbami o zaposlitvi. Obseg sredstev za posamezno obdobje ocenjevanja je v
posameznih ZD trimesečno, delitev sredstev pa se opravi na ravni programov dejavnosti oz. delovnih
enot.
Osnova za določitev najvišjega možnega letnega zneska za izplačilo redne delovne uspešnosti javnega
uslužbenca je njegova osnovna plača, ki mu je pripadala skladno s pogodbo o zaposlitvi za mesec
december preteklega leta, za čas rednega dela v ocenjevalnem obdobju. Redna delovna uspešnost lahko
letno znaša največ dve osnovni mesečni plači javnega uslužbenca, pri čemer se kot osnova upošteva
višina osnovne plače javnega uslužbenca v mesecu decembru preteklega leta.
Postopek ugotavljanja doseganja kriterijev za določitev dela plače za redno delovno uspešnost se v ZD za
javne uslužbence izvede trimesečno pred vsakokratnim izplačilom dela plače za redno delovno uspešnost
za nadpovprečne delovne rezultate ter se opravi na predpisanih obrazcih, ki so določeni v KPJS, Priloga
2. Pri izplačilu januarske plače se javnemu uslužbencu vroči letno obvestilo o ocenjevanju, v katerem je
navedeno, v koliko ocenjevanjih je bil v preteklem letu ocenjen in kolikšno število točk je dosegel pri
posameznem ocenjevanju. Letno obvestilo o ocenjevanju javnega uslužbenca, ki je pri opravljanju svojega
rednega dela dosegel nadpovprečne delovne rezultate, se hrani v njegovi personalni mapi.
Del plače za redno delovno uspešnost se za nadpovprečne delovne rezultate javnemu uslužbencu določi
na podlagi naslednjih kriterijev: znanje in strokovnost; kakovost in natančnost; odnos do dela in delovnih
sredstev; obseg in učinkovitost dela in inovativnost. Direktor izda sklep, s katerim določi število
ocenjevalcev. Vsak predstojnik delovne enote in odgovorna medicinska sestra delovne enote na podlagi
podatkov oceni javnega uslužbenca po predhodno navedenih kriterijih.
Javni uslužbenec lahko po vsakem predhodno navedenem kriteriju prejme 1 točko, kar predstavlja
doseganje nadpovprečnih delovnih rezultatov. Predstojnik delovne enote (ocenjevalec) in odgovorna
medicinska sestra delovne enote izpolni tabelo za vsakega javnega uslužbenca za obdobje treh mesecev.
Delovna uspešnost javnih uslužbencev plačne skupine B (direktor, strokovni vodja, pomočnik direktorja
za zdravstveno neg) se določa v skladu z določili Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ur. l. RS
št. 68/2017 in naslednji, v nadaljevanju: Uredba). Obseg sredstev za določitev in izplačilo za navedeno
plačno skupino se oblikuje posebej in se ne všteva v letni obseg sredstev za plačilo redne delovne
uspešnosti ostalih javnih uslužbencev v ZD, višino dela plače v skladu z določili ZSPJS pa določi Svet ZD
na podlagi meril, določenih v Pravilniku o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb
javnega prava s področja zdravstva (Uradni list RS, št. 57/09) in lahko letno znaša največ dve osnovni
mesečni plači javnega uslužbenca, pri čemer se upošteva vrednost plačnega razreda plačne lestvice, v
katerega je uvrščen javni uslužbenec.
Sestavni del Pravil, ki pričnejo veljati s 1. 7. 2020, so predpisani obrazci po KPJS, Priloga 2 (Tabela 1:
Izplačilo redne delovne uspešnosti po mesecih; Tabela 2: Vrednotenje kriterijev izplačila redne delovne
uspešnosti za posamezni mesec; Tabela 3: Letno obvestilo o ocenjevanju javnega uslužbenca za določitev
dela plače za redno delovno uspešnost za leto (vpisati), mnenje reprezentativnega sindikata v ZD.
Ker mora delodajalec zaposlene pred pričetkom izplačila redne delovne uspešnosti obvestiti o postopku
ocenjevanja, je strokovna služba SZOZD pripravila pojasnila oz. usmeritve glede izplačila redne delovne
uspešnosti, upoštevaje veljavne določbe ZSPJS in KPJS izplačuje za obdobje treh mesecev, kar predstavlja
tudi ocenjevalno obdobje zaposlenih, o čemer so bili seznanjeni vsi zaposleni po e-pošti.
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Na podlagi tretjega odstavka 30. člena KPJS bo vsak javni uslužbenec pri izplačilu januarske plače (februar
2021) prejel obvestilo o tem, v koliko ocenjevanjih je bil v preteklem letu ocenjen in kolikšno število točk
je dosegel pri posameznem ocenjevanju. Po določilu 33. člena KPJS pa mora ZD tudi objaviti za
posameznega javnega uslužbenca, ki je v postopku ugotavljanja doseganja kriterijev za določitev dela
plače za redno delovno uspešnost dosegel nadpovprečne delovne rezultate. ZD objavi ime in priimek
javnega uslužbenca in število doseženih točk v posameznem ocenjevalnem obdobju v okviru
organizacijske enote ZD.
11. Pravilnik o tajnih podatkih v ZD
Pravna podlaga za sprejem Pravilnika o tajnih podatkih v ZD je 16. člen Zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 113/05 – UPB, 89/07 – Odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12,
47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), in 38. člen Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – UPB, 9/10
in 60/11). S tem pravilnikom se podrobneje določajo ukrepi in postopki varovanja tajnih podatkov v ZD,
določbe tega pravilnika pa veljajo za vse zaposlene v ZD. Tajne podatke se mora v ZD obravnavati na
način, ki zagotavlja, da imajo dostop do tajnih podatkov samo tisti zaposleni, ki podatke potrebujejo za
opravljanje funkcije ali za izvajanje del in nalog po pogodbi o zaposlitvi. Zaposleni, ki se je v okviru svojega
dela seznanil s tajnim podatkom, tega ne sme uporabiti za druge namene, kot za izvajanje del in nalog v
ZD. Direktor ZD imenuje s sklepom osebo, odgovorno za varovanje tajnih podatkov v ZD, ki skrbi za
izvajanje določb predpisov in internih aktov ZD, ki urejajo področje tajnih podatkov, prav tako določi
delovna mesta, na katerih se potrebuje dostop do tajnih podatkov.
Sestavni del pravilnika so priloge in sicer: Priloga št. 1: Dopis oznaka »interno« – tajni podatki; Priloga št.
2: Ocena možnih škodljivih posledic razkritja podatka; Priloga št. 3: Izjava o seznanitvi; Priloga št. 4:
Seznam vpogledov v tajne podatke; Priloga št. 5: Sklep o imenovanju odgovorne osebe za varovanje
tajnih podatkov.
12. Pravila o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela
V postopku izvajanja notranje revizije je bilo s strani revizijske hiše podano priporočilo, da ZD področje
nagrajevanja povečanega obsega dela uredijo v posebnih pravilih. Strokovna služba je pripravila za
postopek sprejema le-teh Pravila o delovni uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, v katerih je
določeno, da lahko ZD izplačuje sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, če
ima za ta namen na razpolago sredstva iz prihrankov sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti
javnih uslužbencev ali nezasedenih delovnih mest, za katera so bila predvidena sredstva v finančnem
načrtu in sredstev za posebne projekte. Za izplačilo sredstev za delovno uspešnost iz naslova povečanega
obsega dela javnim uslužbencem se upoštevajo neposredno vsakokratno veljavni plačnimi predpisi.
Odgovorna oseba v ZD, ki odloča o plačilu navedene delovne uspešnosti je direktor, ki v postopku sprejme
naslednje dokumente: Dogovor o izplačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela (Priloga
1) in Sklep o določitvi delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela (Priloga 2), javni uslužbenec
pa mora pripraviti tudi poročilo o opravljenem delu. Javnemu uslužbencu se lahko izplača del plače za
navedeno delovno uspešnost za opravljeno delo, ki presega pričakovane rezultate dela v posameznem
mesecu, če je na ta način mogoče zagotoviti racionalnejše izvajanje nalog v okviru delovne enote oz.
programa dejavnosti. Za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju
rednih delovnih nalog se uporabijo prihranki sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih
uslužbencev z dela, pri čemer se pri odsotnostih, katerih nadomestilo ne refundirajo zunanje institucije
(letni dopust), upoštevajo samo delovni dnevi odsotnosti nad 20 delovnih dni, v primeru odsotnosti,
katerih nadomestilo refundirajo zunanje institucije že od prvega dne odsotnosti (npr. porodniške
odsotnosti), pa se upoštevajo vsi dnevi odsotnosti. Izplačilo se izvede praviloma pri obračunu plače za
pretekli mesec, lahko pa se izvede tudi za daljše časovno obdobje v obliki poračuna.
13. Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih nedovoljenih
psihoaktivnih substanc pri javnih uslužbencih v ZD ter prepovedi kajenja
Strokovna služba SZOZD je v mesecu oktobru 2020 pripravila noveliran Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti
alkohola, drog in drugih nedovoljenih psihoaktivnih substanc pri javnih uslužbencih v ZD, ki na novo
vključuje tudi določila glede prepovedi kajenja na območju ZD, torej tudi zunaj objekta oz. na
funkcionalnem zemljišču. S tem pravilnikom ZD se predpisuje postopek za ugotavljanje in dokazovanje
prisotnosti alkohola, drog in drugih nedovoljenih psihoaktivnih substanc, ki so skladno s predpisi določene
kot droge, zdravila in druga prepovedana psihoaktivna sredstva, ki vplivajo na psihofizično stanje javnih
uslužbencev ter se zagotavlja varnost in zdravje pri delu, prav tako prepoved kajenja v ZD, ki velja tako
v prostorih ZD, kot na območju funkcionalnega zemljišča ZD. Za prostor ZD se šteje: vse delovne prostore
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ZD, ne glede na to, ali so odprti ali zaprti (kot so npr.: ambulante, kabineti, pisarne, garderobe, skupni
prostori, skladiščni prostori, pomožni prostori in okolica, kot so npr. hodniki, stopnišča, sanitarije,
zaklonišča, arhiv idr.); pripadajoča funkcionalna zemljišča, ki pripadajo ZD (kot so npr: dvorišča, zelenice,
parkirišča, povezovalne poti, idr.) in vse dislocirane enote ZD. Nadzor nad izvajanjem prepovedi kajenja
izvajajo strokovni vodja, pomočnik direktorja za zdravstveno nego in ostali odgovorni delavci, ki so dolžni
podati pisno prijavo direktorju ZD. Kršitev predhodno navedenih prepovedi predstavlja kršitev pogodbenih
in drugih obveznosti iz delovnega razmerja.
14. Pravilnik za delo na domu
Že v času razglasa prvega vala epidemije je bila pri nekaterih ZD izkazana potreba po opravljanju dela od
doma, zato je strokovna služba SZOZD v času razglasa drugega vala epidemije pripravila podrobnejša
pravila o možnosti opravljanja dela od doma. S Pravilnikom za delo na domu se določajo pogoji in način
izvajanja dela, uresničevanje pravic in izvrševanje obveznosti zaposlenih ter odrejanje dela na domu, kot
oblike spremembe kraja opravljanja dela po določilu 169. člena ZDR-1, v primerih naravnih ali drugih
nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje in zdravje
ljudi ali premoženje delodajalca. Citirani pravilnik ureja opravljanje dela zaposlenih v ZD na domu zaradi
izjemnih okoliščin, med katere se med drugim šteje tudi izvajanje ukrepov zaradi preprečitve širjenja
koronavirusne bolezni COVID-19, ki omogoča lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ali v
namene izvajanja ukrepov za varovanje zdravja delavcev. Delo na domu se lahko dogovori v primerih, ko
narava dela to dopušča in odsotnost zaposlenega ne ovira organizacije dela pri delodajalcu ter, če ima
delavec naslednje kompetence: samostojnost, samodisciplina, samoiniciativnost in sposobnost
organiziranja ter na delovnih mestih, kjer je narava dela takšna, da je delo možno opravljati izven
poslovnih prostorov delodajalca. Kot delo na domu po tem pravilniku se šteje: občasno opravljanje
določenih delovnih nalog na domu, ki se opravlja na podlagi dovoljenja za delo na domu; redno
opravljanje delovnih nalog na domu, ki se opravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela na
domu.
Dovoljenje za delo na domu lahko delodajalec delavcu odobri v primerih, ko gre za občasno opravljanje
določene delovne naloge, izjemoma lahko delodajalec delavcu na podlagi posebne pisne vloge odobri delo
na domu tudi v drugih utemeljenih primerih (zaradi zdravstvenih in socialnih razmer delavca, izrednih
vremenskih ali prometnih razmer in podobno. Na domu se ne more opravljati delo, ki je škodljivo, ali če
obstaja nevarnost, da postane škodljivo za delavce, ki delajo na domu ali za življenjsko in delovno okolje,
kjer se delo opravlja ter v primerih, ko to prepoveduje poseben zakon ali drug predpis. Delodajalec delavcu
dela na domu ne more enostransko odrediti. Delodajalec in delavec se za delo na domu lahko dogovorita
sporazumno. Pravilnik v nadaljevanju podrobneje opredeljuje postopek za dogovor o delu na domu,
delovni čas delavcev, ki delajo na domu na podlagi pogodbe o zaposlitvi, Poročanje o rezultatih dela in
njihovo spremljanje, sredstva in material za opravljanje dela in nadomestilo, dostop do informacijskega
sistema delodajalca in druge pravice in obveznosti delavcev, ki delajo na domu. Sestavni del pravilnika so
tudi priloge in sicer: Priloga 1: Poročilo o opravljenem delu na drugi lokaciji; Priloga 2: Izjava o seznanitvi
z ukrepi za varno delo v primeru odredbe o izvajanju dela od doma; Priloga 3: Kontrolni list za
samoocenitev delovnega mesta za delo od doma; Priloga 4: Varno delo s slikovnim zaslonom, delo z
računalnikom; Priloga 5: Vloga za dodelitev pravic uporabniku za oddaljen dostop v omrežje ZD; Priloga
6: Odredba o začasnem opravljanju dela na domu in Priloga 7: Odredba o začasnem opravljanju dela na
domu.
15. Katalog informacij javnega značaja
Glede na to, da mora oseba javnega prava redno vzdrževati sprejeti Katalog informacij javnega značaja,
so bili ZD z namenom sprotnega ažuriranja le-tega opozorjeni tudi na posodabljanje spletne strani ZD,
zlasti v rubriki »Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih«, katerega vsebino
preverja oz. nadzoruje tudi Inšpektorat za javni sektor pri Ministrstvu za javno upravo. Nespoštovanje oz.
opustitev objave ali rednega vzdrževanja kataloga pomeni prekršek po 2. alineji 3. odstavka 39. člena
Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS št. 51/06 in naslednji). Predvsem morajo biti
objavljene zadnje verzije sprejetih dokumentov
(Letno poročilo ZD za preteklo leto, Program dela, finančni in kadrovski načrt ZD za tekoče leto, Katalog
informacij javnega značaja, s podpisom in žigom ter v primeru potrebnih soglasij (Statut, PDFKN) temu
primerno opremljeni.
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16. Pravilnik o oglaševanju
Strokovna služba SZOZD je v mesecu novembru 2020 pripravila vsebino osnutka Pravilnika o oglaševanju,
s katerim se v ZD) določa postopek ravnanja z oglaševalskim gradivom in podrobneje določa vrste in
vsebine oglaševalskega gradiva ter lokacije oglaševanja, v katerem so predstavljena: zdravila, medicinski
pripomočki, zdravljenje, zdrav življenjski slog in druge vrste blaga in storitev širši javnosti (v nadaljevanju:
oglaševanje). V ZD je prepovedano oglaševanje na javno dostopnih mestih (v čakalnice, hodniki, avle itd.)
je prepovedano, razen če direktor ZD odloči drugače. Oglaševalsko gradivo, namenjeno pacientom, je
dostopno samo v ambulantah. Pacientu oglaševalsko gradivo izroči zdravnik, ki ga obravnava in ki lahko
presodi, katere vsebine so za njegovo zdravljenje oziroma obravnavo koristne. Direktor ZD lahko
izjemoma dovoli druga oglaševalska gradiva, ki so dostopna na za ta namen določenih mestih, ki jih določi
direktor. V kolikor želi fizična ali pravna oseba oglaševati določene vsebine v ZD, mora podati vlogo, v
kateri opredeli namen oglaševanja, komu je oglaševalsko gradivo namenjeno in priložiti oglaševalsko
gradivo. Direktor ZD odloči o ustreznosti vloge, ki si po potrebi glede na vsebino oglaševalskega gradiva
predhodno pridobi mnenje Strokovnega sveta ZD, ob obravnavi vloge in odobritvi oglaševanja pa upošteva
kot pogoj, da se oglašuje v skladu z veljavnimi predpis in da gre zgolj za informativne in zdravstveno
vzgojne vsebine. Za nadzor nad dostopnostjo oglaševalskega gradiva v ZD so pooblaščene odgovorne
medicinske sestre v organizacijskih enotah/predstojniki organizacijskih enot.
17. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
V sodelovanju z zunanjim pogodbenim izvajalcem za področje varstva osebnih podatkov so ZD v mesecu
oktobru 2020 sprejeli noveliran Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, s katerim se določajo pravne
podlage za obdelavo osebnih podatkov, organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki in ukrepi za
zavarovanje osebnih podatkov v ZD z namenom, da se prepreči naključno ali namerno nepooblaščeno
uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo, kakor tudi nepooblaščen dostop, obdelava, uporaba
ali posredovanje osebnih podatkov.
Odgovorna oseba, vodstvo, zaposleni, delavci oziroma vse osebe, ki so vključene v delovni proces
zdravstvenega doma na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugega pogodbenega razmerja, ki pri delu
neposredno ali posredno obdelujejo in uporabljajo osebne, zaupne podatke in/ali se seznanjajo s poslovno
skrivnostjo organizacije, morajo spoštovati določila Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, določila
veljavne zakonodaje, ki ureja področje varstva osebnih podatkov ter določila drugih predpisov,
zavezujočih aktov in pogodb, ki urejajo posamezno področje dela ter z vsebino tega Pravilnika. ZD
obdelavo varuje s tehničnimi in organizacijskimi varnostnimi ukrepi, ki temeljijo na oceni tveganj za
pravice in svoboščine posameznika, ki jih pomeni obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj, zlasti zaradi
nenamernega ali nezakonitega uničenja, izgube, spremembe, nepooblaščenega razkritja ali dostopa do
osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani. Po tem pravilniku se varujejo tudi
osebni podatki, ki jih na podlagi pogodbe za ZD obdeluje zunanji izvajalec - obdelovalec oziroma skupni
upravljavec.
18. Revizija sodil proračunskih uporabnikov za delitev dejavnosti na javno in tržno
dejavnost
V začetku leta 2020 je strokovna služba SZOZD za poslovni kolegij pripravila gradivo, ki se nanaša na
področje sodil proračunskih uporabnikov za delitev dejavnosti na javno in tržno dejavnost. Skladno z
znano problematiko glede obveznosti potrjevanja sodil v povezavi s pojasnilom Ministrstva za zdravje št.
024-17/2016/17 z dne 30. 4. 2019, je Združenje dne 11. 11. 2019 na Ministrstvo za finance (MF) naslovilo
dopis, na podlagi katerega je prejelo odgovor MF, št. 007-74/2019 z dne 10. 12. 2019, v katerem je bila
potrjena ugotovitev Združenja, da zahteva po vsakoletni reviziji sodil morebiti ni primerna za manjše javne
zavode oziroma za zavode, ki opravljajo majhen delež tržne dejavnosti, zato bo ob prvi spremembi
ZPFOLERD-1 razmislilo o primerni rešitvi.
Združenje je podalo priporočilo, da je v zavodih v letih 2019 in 2020 smiselno upoštevati vsebino dopisa
MZ številka 024-17/2016/17, z dne 30. 4. 2019, v katerem je navedeno: v kolikor ima JZZ že sprejeta
sodila, ki so bila upoštevana pri pripravi letnega poročila za leto 2018, le-ta preveri revizor v letu 2020
(kljub temu, da je zakonski rok konec aprila). V kolikor pa javni zdravstveni zavod po postopku, določenem
v 8. členu ZPFOLERD-1, sodila določi in uporablja v letu 2019 (ter v okviru letnega poročila za leto 2019),
jih revizor preveri najkasneje do konca aprila leta 2020. Na podlagi predhodnih ugotovitev ZD celjske in
posavske regije v letu 2020 ZD še niso pristopili k reviziji sodil proračunskih uporabnikov za delitev
dejavnosti na javno in tržno dejavnost.
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4.2.1.2. Navodila, mnenja in priporočila
➢

Letni dopust

Strokovna služba SZOZD je za področje pravilne ureditve instituta izrabe letnega dopusta in organizacije
dela pripravila podrobnejšo obrazložitev št. 1-DIR/2020-899 z dne 7. 7. 2020, saj so se v ZD zaradi
epidemioloških razmer, ki so nastale zaradi širjenja nalezljive bolezni COVID-19 in v skladu z navodili
pristojnih ministrstev močno spremenile delovno-procesne razmere, zato so morali ZD prilagoditi izvajanje
delovnega procesa z optimalno in racionalno razporeditvijo kadra. Prilagajanje situaciji glede
preprečevanja širjenja virusa in hkrati potrebe po nemotenem izvajanju zdravstvene dejavnosti, sta od
vodstva ZD zahtevala reorganizacijo delovanja in sprotno prilagajanje trenutni situaciji glede na predloge
in navodila resornih ministrstev ter Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije.
Z novelo Zakona o interventnih ukrepih je možno neizkoriščeni letni dopust iz leta 2019, ki ga zaposleni
zaradi epidemije niso mogli izkoristiti, izkoristiti do konca leta 2020, vendar pod določenimi pogoji. V ZD
celjske in posavske regije je vodstvo posameznega ZD zaposlene obvestilo o izrabi letnega dopusta za
leto 2019, da ga morajo izkoristiti do konca meseca junija 2020. Zaposleni morajo v ZD planirati izrabo
letnega dopusta in to v dogovoru z delodajalcem in da bo plan izrabe letnega dopusta zaradi nastalih
razmer v letošnjem letu še toliko bolj pomemben. Odbor za razlago KP za zaposlene v zdravstveni negi
še ni sprejel razlage, ki se nanaša na upravičenost povečanega števila dni dopusta za zaposlene, ki
opravljajo delo v centrih za duševno zdravje. V kolikor bo razlaga ugodna, bo kadrovska služba za
zaposlene v navedeni dejavnosti izdala dodatek k že izdanemu obvestilu o dodatnem številu dni letnega
dopusta.
Za zaposlene, ki opravljajo dela in naloge v centrih za duševno zdravje, se v primeru priznanja dodatnega
števila dni letnega dopusta po sprejeti razlagi Odbora za razlago Kolektivne pogodbe za zaposlene v
zdravstveni negi izda aneks k obvestilu o odmeri letnega dopusta za leto 2020.
Ministrstvo za zdravje je v zvezi z s prepovedjo koriščenja letnega dopusta zdravstvenim delavcem in
zdravstvenim sodelavcem izdalo pojasnilo št. 0070-142/2020/117 z dne 1. 12. 2020, ki se nanaša na 7.
člen Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja
nalezljive bolezni COVID-19. Izpostavilo je, da Odredba v prvem odstavku 7. člena med drugim določa,
da se zdravstvenim delavcem in zdravstvenim sodelavcem začasno prepove koriščenja letnega dopusta
in koriščenja presežka ur za namen zagotavljanja zadostnih zmogljivosti za zagotavljanje neodložljive
zdravstvene obravnave pacientov v času obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Izjemo od navedene
omejitve predstavlja drugi odstavek 7. člena Odredbe, ki določa, da se lahko letni dopust izjemoma odobri
zdravstvenemu (so)delavcu, ki zagotavlja neprekinjeno zdravstveno varstvo za paciente, obolele za
COVID-19, in sicer na podlagi izrecne odobritve direktorja izvajalca. Če je zdravstveni (so)delavec začasno
razporejen k drugemu izvajalcu pa mora s koriščenjem letnega dopusta soglašati tudi direktor zavoda,
kamor je zdravstveni (so)delavec začasno razporejen. Odredba torej ne določa absolutne prepovedi
koriščenja dopusta in presežka ur, temveč dopušča zgoraj navedeno izjemo. Pri tem pojasnjujemo, da je
izjema določena eksplicitno in ne primeroma. Strokovno utemeljenost ukrepov iz te odredbe minister za
zdravje ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov, zlasti usmeritev strokovno
posvetovalne skupine, odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma
odpravi. Glede na organizacijo dela v zavodih, ki je bila izpostavljena v več dopisih pojasnjuje, da je
poslovodstvo zavoda odgovorno za zakonito in strokovno poslovanje ter vodenje zavoda.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na vprašanje SZOZD, ki se nanaša na
prenos letnega dopusta iz leta 2019 v primeru dolgotrajno odsotnega delavca, posredovalo mnenje št.
1001-3078/2020-2 z dne 11. 12. 2020. Z vidika splošne delovnopravne zakonodaje je izpostavljeno, da
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16,
15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19, v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) v tretjem odstavku 162. člena
določa, da je delodajalec dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu,
delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega
dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta. Iz navedene določbe izhaja, da je
letni dopust primarno namenjen izrabi v koledarskem letu, v katerem je odmerjen. V ta namen mora
delodajalec v okviru svojih organizacijskih pristojnosti urediti delovni proces tako, da bo lahko izpolnil
svoje obveznosti iz naslova zagotavljanja letnega dopusta zaposlenim do konca tekočega leta. Referenčno
obdobje za izrabo najmanj dveh tednov letnega dopusta je torej tekoče koledarsko leto, delavec pa lahko
v dogovoru z delodajalcem, preostanek letnega dopusta izrabi do 30. junija naslednjega leta. V primerih,
ko delavec letnega dopusta v tekočem koledarskem letu oziroma do 30. junija naslednjega leta zaradi
odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka ni
izrabil, ZDR-1 v četrtem odstavku 162. člena daje možnost daljšega prenosa letnega dopusta, in sicer do
31. decembra naslednjega leta. Glede na zgoraj navedeno zakonsko ureditev ZDR-1 pod določenimi pogoji
(odsotnost zaradi bolezni, poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka oziroma
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starševskega dopusta) dopušča daljši prenos izrabe letnega dopusta, vendar le do konca naslednjega
koledarskega leta. Tako lahko delavec, ki je bil v letu 2019 v bolniškem staležu in se je vrnil v oktobru
2020, v skladu z navedeno ureditvijo izrabi letni dopust iz leta 2019 do konca koledarskega leta 2020.
Glede na to, da je bila v dopisu izpostavljena tudi izraba letnega dopusta upoštevaje Odredbo o začasnih
ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
(Uradni list RS, št. 164/20, 168/20, 171/20 in 173/20), je podano pojasnilo, da je za tolmačenje tega
predpisa pristojno Ministrstvo za zdravje, kateremu je bil dopis s strani MJU odstopljen v reševanje.
Strokovna služba je pripravila vzorec sklepa o prenosu in izrabi preostanka letnega dopusta iz leta 2019
v skladu z 71. členom ZIUZEOP (Ur. l. RS št. 61/20).

➢

Povečan letni dopust za delo v psihiatrični ambulanti

V letu 2020 so bila večkrat postavljena vprašanja, kdaj bo delodajalec odmeril povečan letni dopust za
delo v psihiatrični ambulanti, saj naj bi v drugih ZD priznavali povečan letni dopust po sprejeti razlagi
KPDZSV (36. člen, 5. točka). Prav tako je bila tovrstna zahteva podana že v mesecu novembru 2019 s
strani Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov ZD, da se jim za leto 2020 prizna povečan letni
dopust na podlagi predhodno izpostavljene razlage KPDZSV. Vodstva ZD so bila s strani strokovne službe
SZOZD že seznanjena, da je Združenje zdravstvenih zavodov v zvezi s sprejeto razlago 36. člena/5. točke,
na katerega se je obrnilo več izvajalcev, zaprosilo za dopolnitev razlage Odbora za razlago KPDZSV in da
bodo ZD navedeno razlago z dopolnitvijo upoštevali pri odmeri letnega dopusta za leto 2020. Po prejemu
dodatne razlage 5. točke 36. člena KPDZSV bo strokovna služba SZOZD pristopila k ustreznim aktivnostim.
Združenje zdravstvenih zavodov je dne 14. 9. 2020 posredovalo informacijo, da je zadnja informacija, ki
jo ima v zvezi z določitvijo letnega dopusta iz naslova psihičnih obremenitev ta, da je Komisija za razlago
KPDZSV v mesecu juniju 2020 za mnenje, katere zdravstvene dejavnosti na področju dela z duševno
motenimi oziroma duševno prizadetimi osebami, ki se opravljajo v zdravstvenih domovih, se štejejo kot
dejavnost na sekundarni ravni, zaprosila pristojni Razširjeni strokovni kolegij (RSK), vendar mnenja še
niso prejeli. Končna razlaga bo lahko podana po prejemu mnenja.

➢

Prevozni stroški

Ministrstva za javno upravo je izdalo mnenje št. 1002-264/2020/235 z dne 13. 5. 2020, ki se nanaša na
povračilo stroškov prevoza na delo in z dela od 11. 5. 2020 dalje – epidemija COVID-19 (priloga k
arhivskemu zapisniku). Povračilo stroškov prevoza se javnemu uslužbencu skladno z drugim odstavkom
5. člena Aneksa povrne v višini javnega prevoza, če ta ni možen, pa v obliki kilometrine v višini 8% cene
neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov. Skladno s tretjim odstavkom 5. člena Aneksa javni
prevoz ni možen, če ne obstaja, če ga glede na delovni čas javnega uslužbenca ni možno uporabiti ali če
bi uporaba javnega prevoza glede na vozni red in delovni čas javnega uslužbenca, ne upoštevaje čas
trajanja vožnje, za javnega uslužbenca pomenila več kot eno uro dnevne časovne izgube v eno smer.
Šesti odstavek 5. člena Aneksa določa, da če je organiziran ali zagotovljen brezplačni prevoz oziroma če
delodajalec zagotovi brezplačni prevoz na delo in z dela, javnemu uslužbencu povračilo stroškov prevoza
na delo in z dela ne pripada. Upoštevaje navedeno, se javnemu uslužbencu skladno z določbami Aneksa
za dneve prisotnosti na delu od vključno 11. 5. 2020 dalje povrnejo stroški prevoza na delo in z dela v
višini stroškov javnega prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, če je ta za javnega uslužbenca možen,
torej, če javni prevoz obstaja, če ga je glede na delovni čas javnega uslužbenca možno uporabiti in če
uporaba javnega prevoza glede na vozni red in delovni čas javnega uslužbenca, ne upoštevaje čas trajanja
vožnje, za javnega uslužbenca ne pomeni več kot eno uro dnevne časovne izgube v eno smer. Če javni
uslužbenec nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8%
cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov. Kot že navedeno, javnemu uslužbencu povračilo
stroškov prevoza na delo in z dela ne pripada, če je organiziran ali zagotovljen brezplačni prevoz oziroma
če delodajalec zagotovi brezplačni prevoz na delo in z dela. Glede povračila stroškov prevoza na delo in z
dela v višini mesečne oz. dnevnih vozovnic, je Ministrstvo za javno upravo že zavzelo stališče, da je treba
javnemu uslužbencu povrniti stroške prevoza na delo in z dela v višini celotne cene mesečne vozovnice v
primeru, ko je povračilo mesečne vozovnice javnemu uslužbencu, ki je upravičen do povračila stroškov
na delo in z dela v višini cene javnega prevoza, nižje, kot znaša strošek povrnitve javnega prevoza na
podlagi dnevnih vozovnic. Akti, ki urejajo povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, v povezavi z 2.
členom Zakona o javnih financah namreč ne dajejo pravne podlage za povračilo stroškov prevoza v višini
mesečne vozovnice, ko je povračilo dnevnih vozovnic za javni prevoz cenejše.
V nekaterih ZD, kjer so bili pri zaposlenih ugotovljeni previsoki zneski iz naslova povračila prevoznih
stroškov, obračunani na podlagi neresničnih podatkov zaposlenih v podanih izjavah, je eden izmed ZD
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sprejel odločitev, da se pristopi k proučitvi dejanskega stanja in izdaji ugotovitvenih sklepov za vračilo
neupravičeno obračunanih in izplačanih prevoznih stroškov. Delodajalec se je na podlagi ugotovitev v
nekaterih primerih odločil za ustrezno ukrepanje v skladu s sprejetimi pravili za kršitev pogodbenih
obveznosti, zaposleni pa so prejeli v izpolnitev in v podpis ponovno izjavo.
Združenje zdravstvenih zavodov je dne 23. 10. 2020 posredovalo informacijo o povračilu stroškov prevoza
ter predlog izhodišč za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Vlada RS je na seji dne
22. 10. 2020 sprejela informacijo o povračilu stroškov prevoza ter predlog izhodišč za pogajanja z
reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Dne 8. 11. 2020 pa je obvestilo javne zavode, da so bili dne
6. 11. 2020 v Uradnem listu RS, št. 160/20 objavljeni aneksi h kolektivnim pogodbam in sicer: Aneks h
Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Aneks h Kolektivni pogodbi za
zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji in Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni
negi, ki so začeli veljati dne 7. 11. 2020. Vsi aneksi v enakem besedilu urejajo obračun kilometrine pri
povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi od
1. oktobra 2020 dalje. Za obračun kilometrine se za podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina –
95 oktanov uporabi najvišja cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji na podlagi Pravilnika o
vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Uradni list RS, št.
22/16 in 24/16 – popr.), za pretekli mesec, ki jo za vsak mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za
energijo, ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, ki jo objavi na svoji spletni strani. Cena se uporablja
od prvega dne v mesecu, v katerem je bil podatek objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za
javno upravo. Za mesec oktober 2020 se uporabi cena neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov,
ki je v skladu s predhodno navedeno metodologijo objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za
javno upravo, v mesecu novembru 2020.

➢

Nagrajevanje redne delovne uspešnosti

ZD so na podlagi sprejetih Pravil o redni delovni uspešnosti, v katerih se določajo pogoji, merila, višina in
vir sredstev ter postopek za določitev dela plače zaposlenim za izplačilo redne delovne uspešnosti, ob
predpostavki, da zaposleni pri svojem delu dosega nadpovprečne delovne rezultate, pristopili k izvedbi
nagrajevanja delovne uspešnosti od 1. 7. 2020 dalje. ZD določi obseg sredstev za posamezno obdobje
ocenjevanja (mesečno, trimesečno). Delitev sredstev se opravi na ravni organizacijskih enot ali delovnih
enot, torej je skupna masa organizacijske enote ali delovne enote osnovna plača vsakega zaposlenega v
tej enoti po pogodbi o zaposlitvi za posamezni mesec obračuna redne delovne uspešnosti. Samo izplačilo
redne delovne uspešnosti je odvisno od celotne mase sredstev na posamezni OE oz. DE, števila ocenjenih
javnih uslužbencev in njihove prisotnosti na delu ter posamezne ocene vseh javnih uslužbencev v OE oz.
DE. Vodje OE oz. DE so dobili jasna navodila, da je potrebno ocenjevati strogo objektivno in oceniti
nadpovprečne delovne rezultate. V kolikor ima zaposleni vprašanje glede samega ocenjevanja (npr. zakaj
na nekem področju ni dosegel točke), strokovna služba SZOZD predlaga, da se po vsakem končanem
ocenjevanju obrne na neposrednega ocenjevalca, torej vodjo. Za delavce v plačni skupini B se bo le-ta
priznavala po zaključnem računu 2020, predvidoma februarja 2021, pri čemer pa bo potrebno upoštevati
merila po sprejetem pravilniku.
Ministrstvo za javno upravo je dne 2. 10. 2020 pripravilo tudi odgovore na najpogostejša vprašanja v
zvezi z nagrajevanjem redne delovne uspešnosti v javnem sektorju, o čemer je Združenje obvestilo vse
zavode.

➢

Soglasje za:
•
nezgodno (managersko) zavarovanje

Upoštevaje sodno prakso v zvezi s postopkom sklenitve managerskega nezgodnega zavarovanja in
določila 970. člena Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS št. 97/07, uradno prečiščeno besedilo in naslednji),
mora ZD, ker se zavarovanje nanaša na primer smrti nekoga tretjega (upravičenec za plačilo odškodnine
v primeru smrti je zavarovanec – direktor sam), pridobiti soglasje direktorja, sicer je zavarovalna pogodba
nična, direktor pa mora podati pisno soglasje, da ga lahko ZD kot delodajalec zavaruje za primer smrti
zaradi nezgode.
•

sklenitev nezgodnega zavarovanja za delavce po 61. a členu Kolektivne
pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Ur. l. RS št.
15/94 in naslednji)
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Sklenitev nezgodnega zavarovanja za delavce se izvaja po 61. a členu Kolektivne pogodbe za dejavnost
zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Ur. l. RS št. 15/94 in naslednji) po sklepu o seznamu delovnih
mest, na katerih so delavci posebej izpostavljeni in ogroženi. Upoštevaje sodno prakso za navedeno
področje in določila 970. člena Obligacijskega zakonika, mora ZD, ker se zavarovanje nanaša na primer
smrti nekoga tretjega (upravičenec za plačilo odškodnine v primeru smrti je zavarovanec – delavec sam),
pridobiti soglasje delavca, sicer je zavarovalna pogodba nična. Zaposlenim se posreduje pisno obvestilo s
prilogo za podajo soglasja, da lahko ZD kot delodajalec zavaruje delavca za smrt zaradi nezgode.

➢

Delo preko polnega delovnega časa

Sodba Upravnega sodišča Republike Slovenije, opr. št. II U 452/2017-9 z dne 15. 7. 2020 se nanaša na
omejitev nadurnega dela, določenega v 3. odstavku 144. člena ZDR-1 za zaposlene v zdravstveni
dejavnosti, ki je zgolj tedenska in ne tudi mesečna in letna omejitev nadurnega dela.

➢

Neuspešno opravljen zdravniški pregled kandidata za zaposlitev in vračilo stroškov

Strokovna služba SZOZD je za vse ZD pripravila za primere, ko kandidat za zaposlitev ne opravi uspešno
zdravniškega pregleda, dopolnitev sklepa o izbiri, ki velja pogojno, v kolikor kandidat uspešno opravi
zdravniški pregled in iz katerega je razvidno, da izpolnjuje pogoje skladno z oceno tveganja. V kolikor
izbrani kandidat ne opravi zdravniškega pregleda, se sklep o izbiri razveljavi, nastale stroške neuspešno
opravljenega zdravniškega pregleda pa nosi kandidat sam, za kar podpiše posebno izjavo ob napotitvi na
zdravniški pregled.
Na podlagi izdanega sklepa o izbiri mora kandidat podpisati tudi izjavo, s katero je seznanjen, da je
potrebno za zasedbo delovnega mesta uspešno opraviti zdravniški pregled, iz katerega je razvidno, da
izpolnjuje pogoje za delo skladno z oceno tveganja.

➢

Solidarnostna pomoč v času epidemije COVID-19

V večini ZD celjske in posavske regije so bile v času epidemije COVID-19 s strani zaposlenih podane vloge
za odobritev solidarnostne pomoči preko sindikata. Iz zahtev izhaja, da javnemu uslužbencu pripada
solidarnostna pomoč v skladu s 101. členom Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega
varstva Slovenije / Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti / Kolektivne pogodbe za zaposlene
v zdravstveni negi / zaradi elementarne nesreče – epidemije nalezljive bolezni COVID-19, ki je bila v
Republiki Sloveniji razglašena z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20) dne 12. marca 2020. Solidarnostno pomoč
se zahteva z namenom, da zaposleni (člani sindikata) lažje premosti težave, ki niso nastale po njegovi
volji. Omejitev do izplačila solidarnostne pomoči, ki je vezana na osnovno plačo javnega uslužbenca, ki v
mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegla 130 odstotkov minimalne plače, ne
velja v primeru elementarne nesreče, kot jo določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami. Hkrati je sindikat za javnega uslužbenca kot svojega člana zahteval izplačilo 20 odstotkov višje
solidarnostne pomoči od njene siceršnje višini.
Strokovna služba ZD je po proučitvi zadeve ugotovila, da zahteve niso utemeljene. Pravno podlago za
odločanje o solidarnostni pomoči predstavlja 4. točka 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, in naslednji; v nadaljevanju: KPND). Iz četrte
alineje 4. točke 40. člena KPND izhaja, da delavcu oziroma njegovi družini pripada solidarnostna pomoč
v primeru elementarne nesreče. Nadalje je iz Razlage KPND (Uradni list RS, št. 81/00, v nadaljevanju:
Razlaga KPND) razvidno, da je solidarnostna pomoč po 4. točki 40. člena KPND, kar vključuje tudi četrto
alinejo omenjene določbe, vezana na dogodek, določen s kolektivno pogodbo in se izplača z namenom,
da delavec lažje premosti težave, ki niso nastale po njegovi volji. Delodajalec je dolžan izplačati delavcu
solidarnostno pomoč v primerih oziroma ob izpolnitvi pogojev, določenih s 4. točko 40. člena KPND. Pravni
pojem elementarna nesreča v KPND ni podrobneje opredeljen, ga pa podrobneje opredeljuje 2. točka 8.
člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju: ZVNDN), po kateri se šteje, da so naravne nesreče
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, požar v
naravnem okolju, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih
povzročijo naravne sile. Za naravno nesrečo se štejejo tudi neugodne vremenske razmere po predpisih o
kmetijstvu in odpravi posledic naravnih nesreč, ki jih povzročijo žled, pozeba, suša, neurje, toča ali živalske
in rastlinske bolezni ter rastlinski škodljivci. Aneks h KPND (Uradni list št. 40/12; v nadaljevanju: Aneks h
KPND) v 13. členu določa, da je delodajalec dolžan izplačati javnemu uslužbencu solidarnostno pomoč v
višini 577,51 EUR v primerih in po postopku, določenem v kolektivni pogodbi, pri čemer je do izplačila
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solidarnostne pomoči upravičen javni uslužbenec, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil
primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine minimalne plače. V primeru požara in naravne nesreče,
kot jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, omejitve iz prejšnjega
stavka ne veljajo. Javni uslužbenec lahko vloži zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči v roku 60 dni od
nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil zahtevo zmožen vložiti. Aneks h KPND (Uradni list RS, št.
46/13) je v 6. členu uredil solidarnostno pomoč za člane reprezentativnega sindikata, podpisnike aneksa
na način, da članu reprezentativnega sindikata, podpisniku aneksa, pripada za 20 odstotkov višja
solidarnostna pomoč. Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen član reprezentativnega sindikata iz
prejšnjega odstavka, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne
bi presegala višine 130 odstotkov minimalne plače. V primeru požara in naravne nesreče, kot jih določajo
predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo.
Zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči iz prvega odstavka vloži sindikat, na predlog člana, v roku 60
dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil upravičenec zmožen vložiti predlog.
Vsebinsko enako določbo kot jo določa Aneks h KPND (Uradni list RS, št. 46/13) vsebujejo tudi aneksi h
kolektivnim pogodbam dejavnosti (5. člen Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in
socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 46/13) in 5. člen Aneksa h Kolektivni pogodbi za
zdravstveno nego (Uradni list RS, št. 46/13)). Bistvo solidarnostne pomoči iz četrte alineje (elementarne
nesreče in požari) 4. točke 40. člena KPND je v tem, da je dogodek, ki je naveden kot razlog, vplival na
javnega uslužbenca in mu povzročil težavo oziroma škodo. Zgolj dejstvo, da se je sama naravna nesreča
zgodila, ob tem, da ne bi bilo pomembno, ali je vplivala na javnega uslužbenca ali ne in da se pri odločanju
o zahtevku upošteva razmerje med višino škode, ki jo je javni uslužbenec utrpel kot posledico epidemije
in višino solidarnostne pomoči, ni dovolj. Pri odločanju o pravici do solidarnostne pomoči, je potrebno ob
upoštevanju vseh okoliščin primera upoštevati, da je delodajalec kot posredni proračunski uporabnik
odgovoren za zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost razpolaganja s proračunskimi
sredstvi. Ob tem je treba upoštevati še, da je Vlada RS predlagala vrsto ukrepov za omilitev težav, ki
zaposlenim, torej tudi javnim uslužbencem, nastajajo zaradi razglašene epidemije. Ukrepi so vključeni v
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in za omilitev njenih posledic za državljane
in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20), sprejet pa je tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in
gospodarstvo (Uradni list RS, št. 61/20), ki prav tako vključuje dodatne ukrepe za omilitev posledic
epidemije. Vse navedeno je, oziroma bo omogočilo izplačila plač oziroma dodatkov tistim javnim
uslužbencem, ki delajo v nevarnih pogojih in so bolj obremenjeni, tistim, ki ne morejo delati, ker se naloge
ne opravljajo ali zaradi višje sile (varstvo otrok), pa bo izplačano nadomestilo plače, ki bo v primeru višje
sile višje, kot ga določa zakon, ki ureja delovna razmerja. Prav tako zakon vsebuje vrsto drugih ukrepov
in izplačil, ki bodo tudi javnim uslužbencem (ob izpolnjevanju pogojev) v pomoč za omilitev posledic
epidemije.
Delodajalec primere, kot je npr. čakanje na delo, nemožnost prevoza, varstvo otroka ipd., ni upošteval
med primere, ki jih KPND našteva kot primere, v katerih javnemu uslužbencu pripada solidarnostna
pomoč. Res je, da je nadomestilo plače v navedenih primerih nižje od plače, vendar pa je treba upoštevati,
da javni uslužbenec prejme plačo za opravljeno delo, nadomestilo plače pa za čas, ko iz razlogov,
določenih v zakonu, ne dela.
Glede na to, da je postala problematika izplačila solidarnostne pomoči v javnih zavodih aktualna, je o tem
razpravljala tudi Vlada Republike Slovenije na 39. dopisni seji dne 14. 5. 2020 in se seznanila z informacijo
glede solidarnostne pomoči po četrti alineji 4. točke 40. člena KPND – zahteva sindikatov (v nadaljevanju:
Informacija) in sprejela sklep, da določbe KPND zaradi razglašene epidemije COVID- 19 ne dajejo podlage
za izplačilo solidarnostne pomoči vsem javnim uslužbencem brez ugotovitve, da je epidemija prizadela
javnega uslužbenca ali njegovo premoženje in mu povzročila težave ter škodo, ki bi jo solidarnostna
pomoč pomagala prebroditi.
Glede na to, da je bilo podano veliko število zahtev, je strokovna služba SZOZD v zvezi z utemeljenostjo
vloženih zahtev zaposlenih v ZD za izplačilo solidarnostne pomoči zaprosila za dodatno pojasnilo tudi
Ministrstvo za zdravje, ki je podalo odgovor št. 1001-158/2020/207 z dne 23. 6. 2020, kjer je povzelo le
splošne navedbe iz dopisa Ministrstva za javno upravo št. 007-267/2020-1 z dne 15. 5. 2020. Glede na
sprejete razlage, mnenje MJU in MZ, je posamezni ZD vse prejete vloge za izplačilo solidarnostne pomoči
zavrnil kot neutemeljene. Posamezniki so prejeli individualne sklepe, zoper katere bi lahko vložili tožbene
zahtevke, ki pa niso bili vloženi. Zavrnitev zahtevka je delodajalec utemeljil z obrazložitvijo, da javni
uslužbenec v zahtevi ni izkazal dejanske višine škode, ki mu je nastala v času epidemije, temveč zgolj
pavšalno navedel škodo, da je imel višje izdatke v posamičnih primerih, prav tako je delodajalec menil,
da četudi bi javnemu uslužbencu dejansko nastala škoda v posledici epidemije, le-ta ob vseh sprejetih
ukrepih Vlade RS za omilitev težav v času epidemije, ni in ne more biti sorazmerna z višino solidarnostne
pomoči.
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Zaposleni, katerim so bili zahtevki za izplačilo solidarnostne pomoči zaradi epidemije COVID-19 zavrnjeni,
so nato vložili pritožbe, ki pa jih je ZD ob strokovni pomoči SZOZD po proučitvi ponovno zavrnil z
obrazložitvijo, da je delodajalec vsako prejeto vlogo obravnaval individualno in preučil vse relevantne
okoliščine, ki bi bile podlaga za morebitno priznanje pravice do odsotnosti z dela z nadomestilom plače
do sedem delovnih dni v primeru razglasitve epidemije nalezljive bolezni. Iz podanih vlog žal delodajalec
ni ugotovil osebnih okoliščin, ki bi izkazovale utemeljenost in časovno vezanost na elementarno nesrečo
in s tem priznanje plačane odsotnosti. Tudi sklicevanje, da bi moral delodajalec upoštevati sprejeto razlago
38. člena Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, je neutemeljeno, saj
navedena kolektivna pogodba, upoštevaje določilo, ki se nanaša na veljavnost, velja izključno za zdravnike
in zobozdravnike. Delodajalec je zaradi epidemioloških razmer, ki so nastale zaradi širjenja nalezljive
bolezni COVID-19 in v skladu z navodili pristojnih ministrstev ter so tudi močno spremenile delovnoprocesne razmere, moral sprotno prilagajati organizacijo dela po posameznih programih dejavnosti z
optimalno in racionalno razporeditvijo kadra. Glede na to, da je bilo prekinjeno izvajanje preventivnih
zdravstvenih storitev, da so bili odpovedani tudi vsi specialistični pregledi, razen zdravstvenih storitev s
stopnjo nujnosti »nujno« in »zelo hitro«, je bil delodajalec dolžan kader razporediti tako, da se je
organizacija dela optimalno prilagajala omejenemu obsegu opravljanja zdravstvenih storitev. V zvezi z
navedbo v pritožbi, da so javni uslužbenci morali koristiti letni dopust ali sprejeti čakanje na delo doma,
pa je delodajalec izpostavil, da je zaradi zmanjšanja oziroma prekinitve delovanja zdravstvenih storitev z
Odredbo o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS – CoV – 2 (COVID-19),
poskušal zaposlenim nuditi najbolj optimalno rešitev nastalih razmer, pri čemer pa na določenih delovnih
mestih prerazporeditev javnega uslužbenca na druga dela in naloge ni bila mogoča. Delodajalec je imel
tako utemeljeno podlago, da je zaposlenemu v določenem časovnem obdobju z odredbo odredil čakanje
na delo doma, zato je bil zahtevek za priznanje odsotnosti z dela z nadomestilom plače utemeljeno
zavrnjen, saj se le-ta ne more uveljavljati retroaktivno.

➢

Postopek ocene poskusnega dela

Strokovna služba SZOZD je za področje pravilne ureditve instituta poskusnega dela, beleženja in
ocenjevanje le-tega pripravila podrobnejša navodila št. 1-DIR/2020-1297/7a z dne 2. 10. 2020, iz katerih
izhaja, da je poskusno delo v pogodbi o zaposlitvi (POZ) dovoljen pogoj za opravljanje dela, katerega
namen je ugotoviti, ali delo ustreza pričakovanjem pogodbenih strank in je tudi instrument, ki delodajalcu
in delavcu omogoči, da preverita, ali jima medsebojno sodelovanje na podlagi POZ tudi ustreza. Poskusno
delo mora biti obvezno dogovorjeno oz. določeno v POZ (13. alineja prvega odstavka 31. člena ZDR-1).
Prav tako pa se praviloma že v objavi prostega delovnega mesta navede, ali se POZ sklepa s poskusnim
delom in koliko časa traja, ni pa to pogoj za veljavno sklenitev POZ oz. določila o poskusnem delu. Posebej
je izpostavljeno, da ni pogoj za veljavnost dogovora o uporabi instituta poskusno delo, določitev
poskusnega dela v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Institut poskusnega
dela je opredeljen v: ZDR-1 - 125. člen; kolektivnih pogodbah za področje zdravstvene dejavnosti:
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94 s
spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: KPDZSV) 6., 7., 8. člen; Kolektivna pogodba za zdravnike
in zobozdravnike Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94 s spremembami in dopolnitvami, v
nadaljevanju: KPZZ) - 15. in 16. člen in Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list
RS, št. 60/98 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: KPZN) - 18. člen. Večina ZD ima sprejeta
Pravila za izvedbo postopka za zasedbo delovnega mesta v ZD, ki so bila sprejeta v letu 2015.
Čas trajanja poskusnega dela zakon omejuje na 6 mesecev, sicer pa je potrebno upoštevati morebitna
ugodnejša določila kolektivne pogodbe. Delodajalec mora v času trajanja poskusnega dela podati oceno
poskusnega dela – ali je delavec poskusno delo uspešno opravil in da delo opravlja v skladu s pričakovanji
delodajalca. Delodajalec v primeru ugotovitve, da delavec poskusnega dela ni uspešno opravil, ima
pravico, da delavcu redno odpove POZ zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela (5. alineja prvega
odstavka 89. člena ZDR-1). Za zakonitost redne odpovedi POZ zaradi neuspešno opravljenega poskusnega
dela je pomembno, da delodajalec delavca spremlja pri izvajanju del in nalog. Zakon, niti kolektivna
pogodba ne določa nobenega posebnega postopka za spremljanje poskusnega dela, temveč način
spremljanja in ocenjevanja poskusnega dela določi delodajalec. V ZD za spremljanje poskusnega dela
delavca delodajalec imenuje posebno komisijo (odločba). Naloga komisije je, da ugotovitve v zvezi s
spremljanjem poskusnega dela delavca evidentira in o tem seznani delodajalca. V primeru, da je ocena
komisije za spremljanje poskusnega dela pozitivna, se delavcu izda pozitivno mnenje o oceni poskusnega
dela, v primeru, da delavec ni izpolnil pričakovanj delodajalca, se izda negativno mnenje, delodajalec pa
prične s postopkom redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, upoštevaje določila ZDR-1. Pri odpovedi
pogodbe o zaposlitvi mora delodajalec upoštevati 7 dnevni odpovedni rok po določilu 1. odstavka 94.
člena ZDR-1. Ne glede na to, da je odpovedni rok zelo kratek, pa določilo 5. odstavka 125. člena omogoča,
da se delavec in delodajalec lahko dogovorita o ustreznem denarnem povračilu namesto dela in celotnega
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odpovednega roka. Dogovor mora biti sklenjen v pisni obliki, da se odpovedni rok skrajša ali ne upošteva
in delovno razmerje preneha takoj po podaji odpovedi, če delavec v zameno prejme ustrezno denarno
povračilo.

➢

Preverjanje izpolnjevanja pogojev za delo na domu

ZD so za pravilno ureditev in izpolnjevanje pogojev za delo na domu ob pripravi pravilnika za delo na
domu pridobili s strani zunanjega izvajalca Vintim d.o.o. obrazec za preverjanje izpolnjevanja pogojev za
delo na domu, saj mora delodajalec zaposlenemu pri odreditvi dela na domu zagotoviti varno delovno
mesto oz. sprejeti določene ukrepe.

➢

Izvajanje sekundariata, pripravništva in specializacije v času epidemije COVID-19

V času razglašene epidemije so se pojavila vprašanja glede izvajanja sekundariata, pripravništva in
specializacije v času epidemije COVID-19, zato je Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije dne 1. 6.
2020 posredovalo tolmačenje Odloka o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva
in specializacije v času epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 64/20, v nadaljnjem besedilu: Odlok), ki
se nanaša na veljavnost (trajanje) pogodb o zaposlitvi sekundarijev, pripravnikov in specializantov,
veljavnih ob uveljavitvi odloka. Ministrstvo za zdravje je v zvezi s problematiko petega odstavka 2. člena
Odloka z vidika veljavnosti pogodb o zaposlitvi opozorilo na določilo v petem odstavku 2. člena, ki določa:
»Vse pogodbe o zaposlitvi sekundarijev, pripravnikov in specializantov, veljavne ob uveljavitvi tega odloka,
ostanejo v veljavi za čas trajanja ukrepov iz Odloka.«

➢

Strokovna priprava na delo

V času razglašene epidemije je ponovno postalo aktualno vprašanje, ali je strokovna priprava na delo
dopustna izven prostorov delodajalca. Glede na to, da je na navedeno tematiko potekal inšpekcijski nadzor
Inšpektorata za delo in Ministrstva za javno upravo in da na izpostavljeno problematiko ni sprejetih novih
mnenj, se ureditev področja strokovne priprave na delo ne spreminja.
Strokovna priprava na delo se lahko po pridobljenih mnenjih (MJU, Inšpektorata za delo) in po določilih
drugega odstavka 33. člena Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji in
tretjega in četrtega odstavka 29. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva
Slovenije izvaja na delovnem mestu oziroma v zavodu in je del delovnega procesa v delovnem času in ne
izven prostorov delodajalca.
V tem času je bilo izpostavljeno vprašanje, ali pripada strokovna priprava na delo tudi poklicni skupini
fizioterapevtov. Glede na določilo 29. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega
varstva Slovenije je razvidno, da imajo zaposleni na določenih delovnih mestih pravico do 30-minutne
strokovne priprave za delo, ki se izvaja na delovnem mestu in je del delovnega procesa v rednem
delovnem času. Po prilogi so ta delovna mesta: zdravnik, zobozdravnik, farmacevt, klinični psiholog in
psiholog, defektolog in logoped, specialist klinične biokemije, socialni delavec. Torej iz seznama je
razvidno, da fizioterapevtom strokovna priprava na delo ne pripada.

➢

Vključevanje koncesionarjev v NZV – problem d.o.o.

V nekaterih ZD se pojavlja problem sklepanja pogodb z zunanjimi izvajalci za dežurstvo, pri čemer je bilo
izpostavljeno mnenje Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS), ki glasi: »Po mnenju Zdravniške zbornice
Slovenije (ZZS) je vključevanje v NZV oziroma neprekinjeno nujno zdravniško pomoč kot dolžnost
določena za koncesionarje (torej zasebne zdravstvene delavce, s.p-je, d.o.o.), ne obstaja pa obveznost
vzpostavitve pravnega razmerja (glede vključevanja v neprekinjeno zdravstveno varstvo, neprekinjeno
nujno zdravniško pomoč), niti ne obstaja pravno razmerje med organizatorjem NZV in zaposlenim
delavcem pri koncesionarju.« ZZS je sprejela sklep, da za vključevanje v izvajanje NZV organizator NZV z
zaposlenim delavcem pri koncesionarju sklene podjemno pogodbo.
Glede na mnenje Ministrstva za zdravje pa se za določitev plačila koncesionarja uporablja Pravilnik o
merilih za določitev višine plačila opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi ali drugih
pogodbah civilnega prava, ki določa 53. plačni razred kot maksimum. Ker gre za podjemno pogodbo se
ne upošteva niti potnih stroškov, niti malice. Pogodbeno urejanje razmerja med ZD in koncesionarjem je
različno. Če ima koncesionar več timov, se je s pogodbo o sodelovanju za en tim zavezal zgolj nosilec
koncesije, zaposleni pri njemu »pa so obveznost vključevanja koncesionarja izpolnili« tako, da so se
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vključevali na podlagi podjemne pogodbe, drugi imajo sklenjene tripartitne pogodbe. Eni ZD
koncesionarjem povrnejo tudi malico in potne stroške, drugi ne, nekateri ZD pa za višino plačila ugotovijo
plačni razred koncesionarja, ki bi ga le-ta dosegel, če bi bil zaposlen pri njih.

➢

Finančna obveznost ZD v primeru odkupa specializanta in povračilo stroškov
specializacije/stroškov izobraževanja drugemu delodajalcu

Problematiko v zvezi z odkupom specializanta, ki je pogodbo sklenil pri drugem delodajalcu in se po
končani specializaciji in med specializacijo zaposlil pri drugem delodajalcu, je obravnaval Poslovni kolegij
na 1. seji dne 14. 1. 2020. Izpostavljeno je bilo dejansko stanje primera za zaposlitev zdravnika specialista
v ZD Celje in obveznost ZD do drugega delodajalca. Strokovna služba je pridobila informacijo glede
finančne obveznosti s strani zunanje revizijske hiše, na FURS pa je bilo naslovljeno vprašanje, kako
obračunati obveznost ZD kot delodajalca oz. delavca, pri katerem se povračilo stroškov specializacije šteje
kot boniteta.
Računsko sodišče je dne 3. 3. 2020 obravnavalo problematiko odkupa specializanta v primeru, če ZD
zaposli specializanta, ki je trenutno zaposlen pri drugem delodajalcu, ali bi se povračilo stroškov
specializacije specializanta, ki bi jih ZD plačal prejšnjemu delodajalcu, vštelo v specializantovo
dohodninsko osnovo ter ali lahko ZD poleg povračila stroškov specializacije prevzame tudi plačilo vseh
davkov ali drugih dajatev iz tega naslova. Računsko sodišče se do vprašanj ni opredelilo, saj je potrebno
opraviti revizijo za predmetno področje.
V primeru obveznosti specializantov, ki so bili zaposleni za čas specializacije v ZD, pa se po končani
specializaciji ne želijo zaposliti v ZD, pa je podano stališče, da je potrebno o navedenih primerih obvestiti
tako Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) kot tudi Zdravniško zbornico Slovenije.

➢

Vključevanje koncesionarjev v delo COVID-19 ambulant ZD

Združenje zdravstvenih zavodov je dne 29. 10. 2020 posredovalo pojasnilo Ministrstva za zdravje št. 1001480/2020/1 z dne 28. 10. 2020 v zvezi z vključevanjem koncesionarjev v delo izvajalcev zdravstvene
dejavnosti. Iz pojasnila izhaja, da se koncesionarji vključujejo v zdravstveno dejavnost na primarni ali
sekundarni ravni v javnih zdravstvenih zavodih, na območju katerih opravljajo koncesijsko dejavnost v
skladu s 45.b členom Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo,
15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18
in 66/19; v nadaljnjem besedilu: ZZdrS), ki med drugim določa, da se koncesionar mora vključiti v program
zagotavljanja neprekinjene nujne zdravniške pomoči na območju, kjer opravlja zdravniško službo, pri
izvajalcu, ki zagotavlja izvajanje te pomoči. Pogoji za zagotavljanje neprekinjene nujne zdravniške pomoči
ter medsebojne pravice in obveznosti se uredijo s pogodbo med koncesionarjem in izvajalcem
neprekinjene nujne zdravniške pomoči. Drugi odstavek 45.b člena ZZdrS med drugim določa, da se na
področju primarnega in sekundarnega zdravstvenega varstva koncesionar vključuje v zagotavljanje
neprekinjene nujne zdravniške pomoči pod enakimi pogoji za delo in za enako plačilo kot zdravnik, ki je
zaposlen v javnem zdravstvenem zavodu. Enako plačilo pomeni, da koncesionar prejme plačilo v višini
stroška, ki bi ga imel izvajalec neprekinjene nujne zdravniške pomoči, če bi bil koncesionar zaposlen pri
tem izvajalcu. 45.b člen ZZdrS prav tako določa, da se pogoji za zagotavljanje neprekinjene nujne
zdravniške pomoči iz drugega odstavka tega člena ter medsebojne pravice in obveznosti uredijo s
pogodbo med koncesionarjem in izvajalcem neprekinjene nujne zdravniške pomoči. Iz navedenega sledi,
da je zavezanec za plačilo za opravljeno delo koncesionarjem v okviru neprekinjenega zdravstvenega
varstva javni zdravstveni zavod, s katerim ima koncesionar sklenjeno pogodbo. Glede na navedeno se
koncesionarji vključujejo v aktivnosti, ki so vezane na pravočasno obravnavo pacientov, obolelih s COVID19, na podlagi pogodbe, sklenjene med izvajalcem zdravstvene dejavnosti in koncesionarjem, in sicer na
območju, za katerega je koncesionarju podeljena koncesija. Če pogodbe za vključevanje koncesionarjev
v izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva morda še niso sklenjene med izvajalcem zdravstvene
dejavnosti in koncesionarjem, jih je treba nemudoma skleniti, saj navedeno izrecno zahteva prvi odstavek
45.b člena ZZdrS. Morebitna nesklenitev pogodbe predstavlja prekršek, za katerega je predvidena tudi
globa. Veljavne pogodbe pa so podlaga, da se koncesionarji vključujejo tudi v aktivnosti, ki so vezane na
pravočasno obravnavo pacientov s COVID-19.

➢

Delo na vhodu v poslovne prostore ZD

Ministrstvo za zdravje je z dopisom št. 1001-497/2020/87 z dne 3. 12. 2020 na vprašanje, ali so zaposleni,
ki opravljajo delo na vhodu v poslovne prostore zdravstvenih domov, kjer merijo telesno temperaturo in
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usmerjajo paciente glede na termin naročila za pregled v posamezni ambulanti, upravičeni do dodatka po
prvem odstavku 56. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni
list RS, št. 152/20, 175/20 (v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP) in sicer po 5. točki, ki se glasi: »pri triaži
pacientov, pri katerih obstaja sum na COVID-19, v urgentnih centrih in urgentnih ambulantah v
bolnišnicah in zdravstvenih domovih«, podalo pojasnilo, da je namen navedenega člena nagraditi
zaposlene na posameznih deloviščih in organizacijskih enotah, v katerih se obravnavajo pacienti oziroma
uporabniki, za katere obstaja sum na okužbo na COVID-19 (siva cona) in v kateri se obravnava paciente
oziroma uporabnike, za katere je sum na okužbo COVID-19 potrjen (rdeča cona) ter v ta namen nosijo
posebne obleke za zaščito pred okužbo COVID-19. Določilo 56. člena ZZUOOP je zelo restriktivno in določa
konkretna delovišča, na katerih se lahko za zaposlene uveljavlja COVID-19 dodatek. Mnenje Ministrstva
za zdravje je, da zaposleni na vhodu v poslovne prostore zdravstvenih domov, kjer merijo telesno
temperaturo in usmerjajo paciente glede na termin naročila za pregled v posamezni ambulanti, zagotovo
ne opravljajo dela v okviru točke 5. ali morebitnih ostalih točk prvega odstavka 56. čelna
ZZUOOP. Navedeno mnenje so ZD upoštevali pri določitvi delovišč v sklepu po določilu 56. člena ZZUOOP.

➢

Zaposlitev kineziologov v Centrih za krepitev zdravja

V ZD, kjer imajo priznano dejavnost Centra za krepitev zdravja (CKZ) se postavlja vprašanje financiranja
stroška dela za kineziologa. Odprto ostaja vprašanje, ali lahko ZD sklene pogodbo o zaposlitvi za
nedoločen čas. Navedena problematika je še vedno odprta kot nerešena zadeva pri Ministrstvu za zdravje,
po nadaljnjih poizvedbah pri Združenju zdravstvenih zavodov pa je le-to pozvalo NIJZ, da spremeni dopis
v zvezi z delom kineziologov v CKZ. Aktivnosti gredo v smeri, da se določi v standardu delovno mesto
kineziologa in s tem priznajo tudi sredstva za strošek dela, dokler pa postopek ureditve statusa kineziologa
ni urejen, so sredstva za financiranje zagotovljena v materialnih stroških.

➢

Podaljšanje pripravništva v času razglasitve epidemije

Ministrstva za zdravje je izdalo mnenje št. 6040-410/2020/16 z dne 16. 6. 2020, ki se nanaša na
podaljšanje pripravništva zdravstvenim delavcem in zdravstvenim sodelavcem, ki so bili zaradi sprejetih
odlokov o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije
COVID-19, oziroma dejstva, da izvajalci zdravstvene dejavnosti določenih dejavnosti niso smeli oziroma
mogli opravljati, poslani na čakanje na delo. Iz pojasnila izhaja, da je podaljšanje pripravništva urejeno v
Odloku o začasnih ukrepih na področju izvajanja pripravništva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih
sodelavcev v času epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 67/20, v nadaljnjem besedilu: odlok), ki je
začel veljati 14. 5. 2020 in je določil, da je od njegove uveljavitve dalje dovoljeno izvajanje pripravništva,
če so za to izpolnjeni predpisani pogoji in je to izvedljivo v skladu z vsemi ukrepi, predpisanimi za
preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. Poleg tega 3. člen odloka določa, da se vsem pripravnikom,
ki od razglasitve epidemije COVID-19 ne opravljajo dela, ki bi bilo po vsebini ustrezno programom
usposabljanja, pripravništvo ustrezno podaljša. Po oceni ministrstva, ki redno prejema informacije
izvajalcev zdravstvene dejavnosti in pooblaščenih izvajalcev, je ves čas veljavnosti navedenega odloka
potekalo usposabljanje pripravnikov, ki je v nekaterih primerih potekalo v skladu s programom
pripravništva, v nekaterih primerih pa je bilo prilagojeno danim razmeram (npr. delo za potrebe izvajanja
ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19), pri čemer pa je še vedno šlo za
usposabljanje. Torej se pripravnikom delo, ki so ga opravljali v času veljavnosti Odloka o razporejanju
zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev - pripravnikov na področju zdravstvene dejavnosti
(Uradni list RS, št. 37/20), šteje kot opravljanje pripravništva. Glede refundacije sredstev za čakanje na
delo pa je bilo pojasnjeno, da je bilo z odlokom (4. člen) določeno, da se sredstva za izvajanje
pripravništva od razglasitve epidemije COVID-19 zagotovijo v proračunu Republike Slovenije oziroma iz
sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v skladu z načinom financiranja, določenim v
zakonu, ki ureja zdravniško službo. To zajema tudi povračilo stroškov za nadomestilo plače v primeru
napotitve na čakanje na delo. Prav tako je bilo podano pojasnilo glede stroška za regres pripravnikom, ki
se jim je na podlagi sprejetih odlokov o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi
zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 pripravništvo podaljšalo in da so v primeru podaljšanja
delovnega razmerja upravičeni tudi do sorazmerno več letnega dopusta in s tem tudi do sorazmerno
večjega regresa.

➢

Napotitev zdravstvenega delavca, zaposlenega v ZD, na delo h koncesionarju (Zakon
o urejanju trga dela, Ur. l. RS št. 80/10 in naslednji, ZUTD)

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je izdalo mnenje št. 019-2/2020-2 z dne
27. 8. 2020. V skladu z ZUTD je opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku vsako
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zagotavljanje dela delavcev s strani pravne in fizične osebe, s katero ima delavec sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi, uporabniku, pri katerem delavec opravlja delo pod njegovim nadzorom in v skladu z njegovimi
navodili ali pretežno uporablja sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa uporabnika v
okviru njegovih dejavnosti, ki jih dejansko opravlja. Navedeno pomeni, da gre v primeru, ko javni
zdravstveni zavod napoti zdravstvenega delavca h koncesionarju, ki izvaja koncesijsko dejavnost,
zdravstveni delavec pa pri koncesionarju opravlja delo skladno z elementi iz 163. člena ZUTD (pod
nadzorom in skladno z navodili koncesionarja, h kateremu je napoten ali pretežno uporablja sredstva
koncesionarja h kateremu je napoten) za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabnika.

➢

Plačilo dodatka zasebnim izvajalcem zdravstvene dejavnosti s koncesijo – dopis MZ
št. 1001-187/2020/212 z dne 25.8.2020

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je dne 28. 8. 2020 posredovalo vsem ZD v seznanitev dopisa
Ministrstva za zdravje v zvezi s plačilom dodatka po 11. točki 39. člena KPJS in 71. členu ZIUZEOP
zasebnim izvajalcem zdravstvene dejavnosti št. 1001-187/2020/212 z dne 25.8.2020 (za Zdravstveni dom
Logatec) in št. 1001-158/2020/244 z dne 25.8.2020 (za Zdravstveni zavod Samstal Koper). V skladu s 1.
odstavkom 71. člena ZIUZEOP dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije pripada
zaposlenemu, ki je pri svojem delu nadpovprečno izpostavljen. Zdravstvenemu delavcu, ki je delo opravljal
na podlagi podjemne pogodbe, COVID dodatek ne pripada. Prav tako zdravstvenemu delavcu, ki je delo
opravljal na podlagi podjemne pogodbe, ne pripada dodatek za delo v rizičnih razmerah po 11. točki
prvega odstavka 39. člena KPJS, saj zdravstveni delavec, ki je sklenil podjemno pogodbo, kot pogodbena
stranka ni javni uslužbenec po ZJU.

➢

Poškodba pri delu, okužba s COVID-19 na delovnem mestu

Skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za
državljane in gospodarstvo (Ur. l. RS št. 49/20, v nadaljevanju ZIUZEOP), ki je začel veljati 11.4.2020,
je bilo določeno, da se lahko zaposlenemu, ki je zbolel za COVID-19 zaradi okužbe z novim koronavirusom
COVID-19 na delovnem mestu prizna poškodba pri delu. Osebnemu zdravniku se je predložilo obrazec
ER8, ki ga je nato potrdil še delodajalec. Pri priznanju poškodbe na delu je bilo potrebno z gotovostjo
dokazati, da je do okužbe res prišlo na delovnem mestu.
Nadomestilo plače je bilo za prvih 30 dni krito iz 100 % osnove iz ZDR-1, od 31. delovnega dne pa 100
% osnove po ZZVZZ. Zahtevki za povračilo so se vlagali na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(ZZZS).
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je v zvezi z vprašanjem, ali je v primeru, če se npr.
zdravstveni delavec okuži pri opravljanju svojega dela in nato tudi zboli za COVID-19 razlog začasne
zadržanosti od dela Izolacija (8) ali Poškodba pri delu (4), podal naslednje pojasnilo: »V medicinskem
smislu COVID-19 sicer res ne sodi med poškodbe, pač pa med bolezni, vendar vprašanje, ali je vzrok za
nastanek takšne bolezni in posledično začasne nezmožnosti za delo, poškodba pri delu, pa ni medicinsko,
pač pa pravno vprašanje (v podobnem primeru tako tudi sodba, opr.št. Psp 101/2012, sklep Psp
211/2013, sodba opr. št. Psp 306/2016). Če je razlog začasne nezmožnosti za delo bolezen (konkretno
COVID-19), do katere je prišlo zaradi okužbe na delovnem mestu, je vzrok zavarovančeve začasne
nezmožnosti za delo poškodba pri delu v smislu 3. alineje 66. člena ZPIZ-2 in ne bolezen. Gre za obolenje,
ki je posledica nesrečnega naključja ali višje sile med opravljanjem dela. Takšno obolenje pa se, skladno
s 3. alinejo 66. člena ZPIZ-2, šteje za poškodbo pri delu. Če je do okužbe prišlo na delovnem mestu, je
za opredelitev poškodbe pri delu kot razloga začasne nezmožnosti za delo potrebna tudi ustrezna prijava
poškodbe pri delu s strani delodajalca (npr. pisna izjava delodajalca, obrazec ER-8, …). Enako velja pri
opredelitvi razloga pri uveljavljanju zdravstvenih storitev iz tega naslova. Če so torej izpolnjeni navedeni
pogoji in gre v konkretnem primeru pri bolezni COVID-19 za poškodbo pri delu, bo izbrani osebni zdravnik
kot razlog začasne nezmožnosti za delo na bolniškem listu označil Poškodba pri delu (4) zavarovanec pa
je v tem primeru upravičen do nadomestila v višini 100% od osnove, pri čemer je plačnik nadomestila za
prvih 30 delovnih dni delodajalec.«.
Pri opredelitvi, ali je se je delavec okužil s COVID-19 na delovnem mestu in se mu prizna poškodba pri
delu, je potrebno presojati konkretne okoliščine v posameznem primeru, upoštevajoč vse varovalne
ukrepe in navodila, ki jih določi delodajalec in ali obstoji večja verjetnost, da je do okužbe prišlo na
delovnem mestu.
Glede na top, da COVID-19 kot poškodba pri delu odpira določena vprašanja, je Združenje zdravstvenih
zavodov za podrobnejšo razjasnitev na Ministrstvo za zdravje in na Ministrstvo za delo, družino, socialne
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zadeve in enake možnosti (MDDSZ) posredovalo pobudo, da se za vse delodajalce sprejmejo enotna
merila glede presojanja poškodbe pri delu v primeru okužbe s COVID 19, saj so delodajalci ravnali različno.
Ministrstvo za zdravje je v zvezi s predhodno izpostavljeno tematiko izdalo mnenje št.: 181-70/2020/1135
z dne 27. 11. 2020, iz katerega izhaja, da poškodba pri delu, opredeljena v Zakonu o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju, kot okužba z virusom SARS-CoV-2 pri zdravstvenih delavcih in sodelavcih ne
more biti obravnavana kot poškodba pri delu. V skladu s 5. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu
(Uradni list RS, št. 43/11) mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen
mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče
v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu,
obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi.
Ob ustrezni uporabi ustrezne varovalne opreme do okužbe z virusom SARS-CoV-2 ne more priti. Izjema
bi bila možna v primeru varnostnih odklonov oziroma nezgode pri delu, na katere zaposlen nima vpliva
(npr. poškodovanje osebne varovalne opreme s strani agresivnega pacienta oziroma uporabnika), čemur
pa mora slediti vzročno posledična analiza in identifikacija vzrokov z namenom obvladovanja tveganj za
varnost in zdravje pri delu.
ZD celjske in posavske regije zaposlenim v prvem valu epidemije niso priznavali okužbe s COVID-19 kot
poškodbo pri delu, saj ni bilo možno z veliko verjetnostjo izkazati, da je do okužbe prišlo na delovnem
mestu. Z veljavnostjo Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije
COVID-19, ZIUPOPDVE, (Ur. l. RS št. 203/20) z dne 31.12.2020 je 46. člen določil, da zaposlenim
(zavarovancem) pripada nadomestilo plače že od prvega dne odsotnosti zaradi te bolezni v višini 100 %
osnove, ki jo predstavlja plača, ki bi jo zavarovanec prejel, če bi delal. Sredstva za kritje razlike do 100odstotnega nadomestila iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije
prek ZZZS. Zavarovanec je upravičen do nadomestila, če je mogoče z veliko verjetnostjo izkazati, da je
do okužbe prišlo v delovnem procesu na delovišču pri izvajalcu socialno varstvene storitve institucionalno
varstvo ali izvajalcu zdravstvene dejavnosti (npr. zaznan rizični stik, delo na deloviščih iz prvega odstavka
56. člena ZZUOOP) kljub ustrezni uporabi osebne varovalne opreme, kar potrdi izvajalec s pisno izjavo,
dano pod materialno in kazensko odgovornostjo.

➢

Prestavitev ure na zimski čas

Premik ure na zimski čas je bil opravljen dne 25. 10. 2020. Ne glede na premik ure na zimski čas se
delavcem prizna število dejansko opravljenih ur.

➢

Odpravnina ob upokojitvi

ZDR-1 določa, da gre odpravnina ob upokojitvi le delavcu, če je bil pri zadnjem delodajalcu zaposlen vsaj
pet let, kolektivna pogodba pa lahko uredi drugače. Ministrstvo za notranje zadeve je izdalo mnenje, iz
katerega izhaja, da kolektivna pogodba določa le višino odpravnine, odpravnina ob upokojitvi pa se
izplačuje skladno s kolektivno pogodbo, pri čemer pa je treba upoštevati tudi pogoj, kot je zapisan v 132.
členu ZDR-1, in sicer, da mora biti javni uslužbenec zaposlen pri delodajalcu najmanj 5 let pred
upokojitvijo, saj v tem delu kolektivna pogodba ne določa drugače.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v mnenju št. 1001-3228/2020/2 z dne
12. 1. 2021 pojasnilo, da ZDR-1 sicer določa odpravnino ob upokojitvi, pri čemer določi: minimalno
časovno obdobje, v katerem mora biti delavec zaposlen pri delodajalcu, da je do odpravnine upravičen in
višino odpravnine, ZDR-1 pa ureditev časovnega obdobja in/ali višine odpravnine prepušča kolektivnim
pogodbam na ravni dejavnosti. V kolikor kolektivna pogodba določa drugačno časovno obdobje in/ali
višino odpravnine, se upošteva ureditev v kolektivni pogodbi.

➢

Akreditacija v zdravstvu in vzpostavitev Agencije za kakovost - določbe Aneksa št.
1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020

Ministrstvo za zdravje RS je predlagalo, da se v Aneksu št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2020 (v
nadaljnjem besedilu: Aneks št. 1) uredi obveznost izvajalcev specialistično bolnišnične dejavnosti in
izvajalcev na preostalih ravneh zdravstvene dejavnosti, da pridobijo akreditacijo, pri čemer je določilo, da
se kot mednarodno uveljavljena zdravstvena akreditacija šteje akreditacija tiste akreditacijske ustanove,
ki je pridobila akreditacijo pri The International Society for Quality in Health Care (ISQua). Predlog, ki ga
je Ministrstvo za zdravje posredovalo za Aneks št. 1, predvideva tudi, da se izvajalcem, ki ne pridobijo
akreditacije, priznana vrednost programa specialistične bolnišnične dejavnosti za koledarsko leto 2021 v
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okviru končnega letnega obračuna za leto 2020 enkratno zmanjša za 0,3 %. Nadalje je tudi določeno, da
za izvajalce specialistične bolnišnične dejavnosti veljavna akreditacija predstavlja tudi pogoj za pridobitev
dodatnih sredstev za morebitne širitve programov od 1. 1. 2021 naprej. Posledice pa so predvidene tudi
za izvajalce na preostalih ravneh zdravstvene dejavnosti, saj bodo tisti s pozitivno zaključenim procesom
pridobitve akreditacije prednostno obravnavani v okviru širitev od 1. 1. 2021. Predlog Aneksa št. 1 določa,
da izvajalci specialistične zunajbolnišnične dejavnosti pridobijo akreditacijo do 31. 12. 2021, izvajalci na
primarni ravni pa pristopijo k pridobivanju akreditacije do 31. 12. 2022.
Ministrstvo za zdravje je tudi predlagalo, da se z Aneksom št. 1 ustanovi neprofitna agencija za področje
kakovosti, varnosti, standardizacije in vrednotenja novih zdravstvenih tehnologij z odvzemom 0,1 %
sredstev zdravstvenih programov izvajalcem ter 0,1 % prihodkov vseh profitnih organizacij, družb, zadrug,
zavodov in podjetij, vključno z zavarovalnicami in farmacevtskimi podjetji, ki delujejo na področju
zdravstva v Sloveniji za sistematično izvajanje vseh nalog v zvezi z upravljanjem sistema kakovosti,
varnosti, standardizacije in vrednotenja novih zdravstvenih tehnologij. Dodatni vir financiranja agencije je
državni proračun.
Zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ) v 63. členu določa:
»Zavod, pristojne zbornice, združenja zdravstvenih zavodov in drugih zavodov ter organizacij, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost, ter ministrstvo, pristojno za zdravstvo, se za vsako leto dogovorijo o programu
storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelijo zmogljivosti, potrebne za njegovo izvajanje in
določijo obseg sredstev. Na tej osnovi določijo izhodišča za izvajanje programov in za oblikovanje cen
programov oziroma storitev ter druge podlage za sklepanje pogodb z zdravstvenimi zavodi, drugimi zavodi
in organizacijami, ki opravljajo zdravstveno dejavnost ter zasebnimi zdravstvenimi delavci. Če izhodišča
iz prejšnjega odstavka niso sprejeta do konca decembra za naslednje leto, odloči o njih najpozneje v
enem mesecu arbitraža, ki jo sestavlja enako število predstavnikov Zavoda, predstavnikov pristojnih
zbornic in združenj zdravstvenih zavodov ter predstavnikov ministrstva, pristojnega za zdravstvo. Če v
okviru arbitraže ni mogoče doseči sporazuma, odloči o spornih vprašanjih Vlada Republike Slovenije.«.
Namen dogovarjanja partnerjev je ureditev obsega in financiranja zdravstvenih storitev, upoštevajoč
višino sredstev, ki je bila zbrana na osnovi obveznih prispevkov zavarovancev. Sama zakonska določba
ne daje pooblastila partnerjem dogovarjanja, da se dogovorijo o dodatnih obveznostih, ki niso zdravstvene
storitve. Kakovost izvajanja zdravstvenih storitev je eno izmed področij, ki jo je potrebno urediti na
sistemski ravni in bo nedvoumno prispevala k varnosti zdravstvenih storitev, zato Pravna komisija podpira
ureditev in zagotovitev kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe. Vendar pa Pravna komisija meni, da
Splošni dogovor ni pravni temelj, na podlagi katerega bi se lahko vzpostavil ta sistem. Splošni dogovor
namreč ni prepis, niti sklepi Vlade glede na ustaljeno ustavnosodno presojo niti po vsebini niti po obliki
ne pomenijo izvršilnega predpisa Vlade. Po presoji Ustavnega sodišča Vlada po ZZVZZ nima posebnega
pooblastila, da bi tak predpis izdala, niti je zakon ne pooblašča za izdajo enostranskih oblastvenih aktov,
s katerimi bi lahko posegla v pravice ali obveznosti strank splošnih dogovorov. Skladno s sodno prakso
Višjega sodišča (Sodba I Cpg 665/2013) citirano zakonsko določilo torej Vlado pooblašča le za odločanje
o spornih vprašanjih, ki se nanašajo na izhodišča za sklepanje pogodb, torej le pri oblikovanju izhodišč za
pripravo dogovora za naslednje leto, ne pa tudi za spremembe že sprejetega Splošnega dogovora oziroma
za spremembo že sklenjenih pogodb. Višje sodišče je tako zavzelo stališče, da na podlagi sklepa Vlade
sprejeti Aneks št. 1 ne more imeti pravnih učinkov in ne more postati sestavni del že sprejetega Splošnega
dogovora.
O navedeni problematiki so razpravljali tudi organi in komisije Združenja, ki sicer podpirajo ureditev in
zagotovitev kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti na vseh ravneh,
vendar pa Splošni dogovor ni pravni temelj in podlaga, na kateri bi se lahko ta sistem vzpostavil, zato bi
bilo potrebno zadevo predhodno urediti na zakonski ravni, kjer bi določili nosilce upravljanja kakovosti in
varnosti, pogoje in pristojnosti zagotavljanja izboljševanja kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe.

➢

Izdaja soglasja za odprtje popoldanskega s.p.

Javni zdravstveni zavod ne daje soglasja k odprtju s. p., pač pa poda le soglasje za opravljanje dela pri
drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, kar je skladno s 53.b členom Zakona o zdravstveni dejavnosti
(ZZDej).

➢

Cenik mrliško pregledne službe

Praksa po ZD glede plačila mrliško pregledne službe je pri izvajalcih primarne dejavnosti po Sloveniji
različna. Večina izvajalcev ima sklenjene pogodbe z občinami, ki oddajo izvajanje mrliško pregledne službe
na podlagi postopka javnega naročanja najugodnejšemu ponudniku. Nesporno je, da je potrebno
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navedene storitve opravljati izven rednega delovnega časa in da bi moral ZD imeti za plačilo teh storitev,
v kolikor jih izvaja, po pogodbi z ustanoviteljem tudi urejeno v posebnih pravilih.

➢

Problematika urejanja sodnega izvedenstva

Ministrstvo za pravosodje je dne 9. 1. 2020 seznanilo sodne izvedence, zaposlene v javnih zavodih z
ugotovitvami in priporočili Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), ki je z dopisom
št. 06210-2019/2015/17 z dne 13. 12. 2019 na Ministrstvo za pravosodje posredovala pobude v zvezi s
sodnimi izvedenci na lastno pobudo. Razlog za obravnavo problematike izdelave izvedenskih mnenj sodnih
izvedencev je bila ugotovitev komisije, (1) da so sodni izvedenci v 10 letnem obdobju na svoje osebne
račune za izdelana izvedenska mnenja po odredbi sodišč prejeli cca 26,5 mio €, številni sodni izvedenci
pa so redno zaposleni v javnem sektorju in je bilo tveganje, da v nekaterih primerih sodni izvedenci, ki so
redno zaposleni v javnih zavodih, izdelajo izvedenska mnenja v službenem času, v službenih prostorih in
s službeno opremo, plačilo za opravljeno izvedensko mnenje pa prejmejo na svoj osebni račun, (2) ter
zaradi večjega števila prijav, v katerih so prijavitelji komisiji sporočali svoje nestrinjanje z delom sodnih
izvedencev. Komisija Ministrstvu za pravosodje je zato podala naslednja priporočila:
•
Ne glede na to, ali izvedensko mnenje izdela sodni izvedenec kot fizična oseba ali pravna oseba, mora
izvedensko mnenje v primeru, da je bilo za izdelavo izvedenskega mnenja uporabljena tehnična
oprema, imeti navedeno (1) s katero tehnično opremo je bil izdelan izvid, (2) kakšna je njena
natančnost in (3) kje se ta tehnična oprema nahaja.
•
Za tehnično opremo, ki se je uporabila za izdelavo izvedenskega mnenja, ter je takšna njena
»tehnična
zahteva« (npr. mikroskop, ki zahteva umerjanje 1x letno), se navede podatek, kdaj je bila le-ta
umerjena (kalibrirana), ter se izvedenskemu mnenju priloži ta listina.
•
Izvedensko mnenje, v katerem izvedenec za njegovo izdelavo uporabi podatkovne baze oz. listinsko
dokumentacijo javne inštitucije, ki ni javno dostopna, mora imeti naveden vir podatkov in način
pridobitve.
4.2.1.3. Aktivnosti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (GDPR) in mnenja
informacijskega pooblaščenca
ZD imajo skladno s sklenjeno pogodbo določeno za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri
zunanjem izvajalcu Datainfo.si, d.o.o. Tržaška cesta 85, Maribor, ki skupaj z ZD kot upravljavcem osebnih
podatkov zagotavljati varstvo osebnih podatkov pacientov, kot tudi zaposlenih v ZD. V letu 2020 je bil
izdelan letni načrt aktivnosti pooblaščene osebe za varstvo podatkov, ki zajema področje izobraževanja
in ozaveščanja, aktivnosti glede skladnosti, svetovanje zaposlenim in vodstvu, izveden pa je bil tudi
praktični nadzor izvajanja varstva osebnih podatkov v praksi.
Tabela: Pregled aktivnosti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov za leto 2020
Področje
Izobraževanje in
ozaveščanje
Izobraževanje in
ozaveščanje
Izobraževanje in
ozaveščanje
Izobraževanje in
ozaveščanje
Izobraževanje in
ozaveščanje

Skladnost

Naloge
Izvedba izobraževanja za vse
zaposlene o
predpisih glede varstva osebnih
podatkov
Priprava naročniku prilagojenega
gradiva in
ozaveščevalnih vsebin za
intranet/notranje obveščanje
Priprava mesečnih novic
Priprava najmanj enega
izobraževalnega dogodka (seminarja)
za naročnike DATAINFO.SI
Spremljanje prakse v Sloveniji in EU
na področju varstva osebnih
podatkov, spremljanje nove
zakonodaje (ZVOP2 in EPrivacy
uredbe EU)
Analiziranje in preverjanje skladnosti
dokumentacije
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Skladnost
Skladnost
Svetovanje zaposlenim in
vodstvu

Svetovanje zaposlenim in
vodstvu
Sodelovanje z nadzornim
organom
Sprejemanje in obravnava
prijav glede pomanjkljivosti
ali kršitev pri obdelavi
osebnih podatkov
Evidentiranje kršitev
varnosti po členu 33
Splošne uredbe
Poročanje vodstvu o
ugotovitvah izvedenih
nadzorov in opravljenih
aktivnosti

Ažurnost ureditve odnosov s
pogodbenimi obdelovalci
Nadzor zakonitosti uporabe in
dostopa do podatkov ter ustreznosti
varnostnih ukrepov
Pomoč pri vprašanjih glede varstva
osebnih podatkov, npr. glede
ustreznosti pravnih podlag, postopkov
in ukrepov za varnost podatkov in
drugih vprašanj
Svetovanje ali je potrebno izvesti
oceno učinkov na varstvo podatkov
(ang. DPIA)
Komunikacija z nadzornim organom v
primeru rednega ali izrednega
nadzora
Pritožbe, prijave in druga opozorila
glede neskladnosti s zakonodajo s
strani zaposlenih in tretjih oseb in jih
ob ustreznem varovanju zaupnosti
posredujemo v reševanje pristojnim
službam oziroma vodstvu.
Sodelovanje prijavljenih oz. zaznanih
kršitvah varnosti, kar zajema tudi
pomoč pri samoprijavi, evidentiranju
dogodka ipd.
poročilo za najvišje vodstvo o stanju
uskladitve in izvedenih in opravljenih
aktivnostih

Skozi vse leto 2020 so bila izpostavljena nekatera odprta vprašanja varovanja osebnih podatkov oz. kako
naj ZD ravnajo v določenih situacijah. Zunanji pogodbeni izvajalec je na konkretna vprašanja in opisu
dejanskega stanja primera podal navodila in pojasnila, ki vključujejo tudi pojasnila priporočila
Informacijskega pooblaščenca, kot sledi v nadaljevanju.

➢ Posredovanje osebnih podatkov po telefonu
Informacijski pooblaščenec je opozoril, da številni posvečajo premalo pozornosti ustrezni identifikaciji
posameznika pri telefonskih klicih, kjer posameznik zahteva informacije in razkritje osebnih podatkov po
telefonu, na primer o stanju njegovega dolga, se zanima glede izstavljenih računov, podatke o
zdravstvenem stanju, itd. Pogosto se dogaja, da upravljavec osebnih podatkov za namen identifikacije
kličočega zahteva le en osebni podatek kot na primer davčno številko, pri čemer pa ne pomisli, da so
davčne številke vseh samostojnih podjetnikov, kulturnikov in drugih, ki kot posamezniki opravljajo kako
dejavnost, javno objavljene v številnih bazah podatkov in na številnih spletnih straneh.
Način preverjanje identitete klicateljev po telefonu, kjer se zahteva samo en identifikator klicatelja za
dostop do osebnih podatkov praviloma ne zadostuje, saj lahko vodi do kraje identitete in zlorabe osebnih
podatkov ter lahko pomeni kršitev Splošne uredbe o varstvu podatkov.
Informacijski pooblaščenec torej priporoča, da se vedno, ko oseba po telefonu zahteva dostop oziroma
razkritje svojih osebnih podatkov, zahteva navedba vsaj dveh identifikatorjev in torej ne samo davčna ali
samo EMŠO. Kot drugega identifikatorja se lahko zahteva na primer številka zadnjega računa, številka
dohodninske odločbe, številka zadeve, vnaprej določeno geslo, datum zadnjega obiska ali določenega
dokumenta, oziroma drug podatek, s katerem bi moral razpolagati posameznik. Seveda je izbira takšnega
drugega identifikatorja odvisna od okoliščin, vsekakor pa se svetuje, da gre za podatek za katerega je
malo verjetno, da bi z njim lahko razpolagala tretja oseba ter da lahko upravljavec osebnih podatkov ta
podatek preveri v svojih zbirkah. Preverjanje identifikacije kličočega pa ni potrebno, v kolikor tekom
telefonskega pogovora ne pride do razkritja osebnih podatkov, na primer, ko kličočega zanimajo le splošne
informacije na primer o delovnem času, delovnem procesu organizacije ipd. Enako velja če lahko kličočega
identificiramo na drug način, na primer, da prepoznamo telefonsko številko ali ga prepoznamo po glasu
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ipd. Vsekakor pa moramo biti o identiteti kličoča vedno prepričani. V primeru dvoma je bolje, da se
identiteta dodatno preveri.

➢

Hramba elektronskih sporočil zaposlenih

Informacijski pooblaščenec se je v svojem mnenju opredelil do problematike varstva osebnih podatkov,
ki nastanejo, ko delavec za namene izpolnjevanja svojih delovnih obveznosti uporablja elektronsko pošto.
Uvodoma je potrebno pojasniti, da zbirko osebnih podatkov, ki nastanejo z uporabo elektronske pošte,
predstavlja samo zbirka prometnih znakov, ki zajema elektronske naslove, datum in čas pošiljanja in
prejema sporočila, zadevo sporočila in druge tehnične podatke, ki se nanašajo na sporočilo, na primer
priponka, velikost in podobno. Navedeno pomeni, da Splošna uredba o varstvo podatkov, skupaj z
Zakonom o varstvu podatkov, varujeta prometne znake, medtem ko je sama vsebina elektronske pošte
varovana na podlagi 139. člena Kazenskega zakonika (kršitev tajnosti občil). Kadar delavec za opravljanje
delovnih obveznosti iz delovnega razmerja uporablja delovna sredstva, kot so mobilne naprave in
računalniki, ima delodajalec pravico, da nadzira ali so ta sredstva uporabljena skladno z namenom, za
katerega so bila delavcu dana v uporabo. Na drugi strani, pa lahko delavec pri opravljanju svojega dela,
utemeljeno pričakuje določeno stopnjo zasebnosti. Slednje izhaja tudi iz 46. člena Zakona o delovnih
razmerjih, ki določa, da mora delodajalec varovati in spoštovati delavčevo osebnost ter upoštevati in ščititi
delavčevo zasebnost. Ukrepe s katerimi bo delodajalec varoval osebne podatke zaposlenih in s katerim
bo preprečil nepooblaščeno obdelavo osebnih podatkov zaposlenih mora delodajalec zapisati v svojih
notranjih aktih, na primer v Pravilniku o varstvu podatkov. Pomembno je poudariti, da mora biti pred
prenehanjem delovnega razmerja zaposlenemu dana možnost, da še zadnjič vpogleda v svoje zasebne
podatke in svoj poštni predal ter da odstrani vsebino, ki se nanaša na njegovo zasebnost.
Mnenje
Informacijskega
pooblaščenca
je
dostopno
na
povezavi:
https://www.iprs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1179.

➢

Fotografije kot osebni podatki

Fotografije (zaposlenih, udeležencev dogodka, obiskovalcev …) se uvrščajo pod varovane osebne podatke
takrat, kadar je na podlagi njih mogoče prepoznati ali določiti posameznika, predvsem takrat, ko je
posameznik na fotografiji nedvomno in jasno razviden ter takrat, ko se skupaj s fotografijami obdelujejo
še drugi osebni podatki kot so imena in priimki, letnice rojstva in podobno. Pomembno je torej dejstvo,
ali je posameznike na fotografiji mogoče prepoznati oziroma določiti. Fotografiranje oziroma snemanje,
ki omogoča identifikacijo posameznikov, torej lahko predstavlja obdelavo osebnih podatkov, kar pomeni,
da mora fotografiranje, snemanje in morebitna kasnejša objava posnetkov, temeljiti na ustrezni pravni
podlagi.
Ko govorimo o objavi fotografij zaposlenih na spletnih straneh delodajalca, bi pravno podlago za objavo
fotografije lahko predstavljala pogodba o zaposlitvi, vendar samo v primeru, da delodajalec izkaže, da je
objava fotografije delavca resnično potrebna zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega
razmerja, ali v zvezi z delovnim razmerjem. V navedenem primeru privolitev delavca ni potrebna. V večini
primerov, pa bo pravno podlago za fotografiranje oziroma snemanje in kasnejšo objavo posnetkov, lahko
predstavljala le privolitev posameznika. Privolitev posameznika mora biti vedno nedvoumna, specifična za
določen namen ter seveda prostovoljna. Upravljavec osebnih podatkov pa mora biti sposoben pridobljena
soglasja tudi izkazati. Izjemoma lahko fotografije in videoposnetke (na primer udeležencev na prireditvi)
obdelujemo na podlagi zakonitega interesa po členu 6(1)(f) Uredbe, ki se tipično uporablja v situacijah,
ko od posameznika ni mogoče ali pa ne bi bilo smotrno (na primer zaradi nesorazmernih stroškov, ki bi
nastali ob pridobivanju soglasij), pridobiti njihove osebne privolitve. Pred uporabo pravne podlage
zakonitega interesa mora upravljavec osebnih podatkov narediti presojo sorazmernosti posega v interese
ali temeljne pravice in svoboščine posameznika. V primeru, da so udeleženci dogodka fotografirani od
zadaj in se jih iz fotografije ne da določiti na podlagi drugih značilnosti, takšna fotografija ne predstavlja
osebnih podatkov.
Mnenje
Informacijskega
pooblaščenca
je
dostopno
na
povezavi:
https://www.iprs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1275.

➢

Informacijski pooblaščenec podjetja opozarja na izsiljevanja s področja varstva
osebnih podatkov

Informacijski pooblaščenec je zaznal primere, ko so posamezniki izsiljevali organizacijo, da naj jim zaradi
kršitve varstva osebnih podatkov plača odškodnino. Organizaciji so grozili, da bodo v nasprotnem primeru,
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organizacijo zaradi varstva osebnih podatkov, prijavili Informacijskemu pooblaščencu. Informacijski
pooblaščenec je kot zlorabe, ki se pojavljajo v praksi naštel tri situacije, izpostavljamo naslednji dve:
Prva situacija – prijava na elektronske novice:
Posameznik se prijavi na elektronske novice organizacije (preko spletne strani, telefona, ustno, …) in s
tem organizaciji dovoli obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. Nato ta posameznik
od organizacije zahteva, da mu pojasni, kje je pridobila njegove osebne podatke oziroma, na kateri pravni
podlagi se ti obdelujejo. V kolikor organizacija ni zmožna izkazati izvora oziroma pravne podlage obdelave
osebnih podatkov, jo posameznik prične izsiljevati za odškodnino in grozi s prijavo Informacijskemu
pooblaščencu. Spomnimo, za vsako obdelavo osebnih podatkov moramo imeti ustrezno pravno podlago,
ki jo tudi moramo biti sposobni izkazati. Zaradi navedenega je ključno, da se ob posredovanju osebnih
podatkov vedno preveri identiteta posameznika, ter da se zabeleži na kakšen način so bili osebni podatki
pridobljeni (npr. potrditev elektronskega naslova ali zabeležka telefonskega klica).
Druga situacija – izvajanje videonadzora:
Posameznik od organizacije, ki izvaja videonadzor zahteva, da mu izroči kopijo posnetka, na katerem je
bil ta posameznik na določen dan posnet (gre za zahtevo za dostop do osebnih podatkov). Ko organizacija
posamezniku ta posnetek izroči, pa posameznik organizacijo prične izsiljevati v primeru, da organizacija
na posnetku drugih oseb na posnetku ni prekrila (kršitev nezakonitega razkritja osebnih podatkov). Tej
situaciji se lahko uspešno izognete, s tem da pred izročitvijo video posnetka preverite identiteto
posameznika, ki mu posnetek izročate, ter da zameglite oziroma prekrijete vse preostale posameznike, ki
se na posnetku pojavljajo.
Tovrstna izsiljevanja in grožnje sicer predstavljajo kaznivo dejanje, za preiskavo katerih je pristojna
policija. Celotno opozorilo Informacijskega pooblaščenca je dostopno na povezavi: https://www.iprs.si/novice/ip-opozarja-podjetja-naj-ne-nasedajo-poskusom-izsiljevanja-pod-pretvezo-varstvapodatkov-1165/.

➢

Zaščita osebnih podatkov pri delu od doma

Informacijski pooblaščenec je na svoji spletni strani objavil nekaj nasvetov, kako pri delu od doma zaščitijo
naprave in osebni podatki delavca. Delo od doma iz vidika varstva osebnih podatkov, ne predstavlja
nobene olajševalne okoliščine. Ko govorimo o zaščiti naprav, moramo poskrbeti, da so naprave ustrezno
programsko posodobljene ter da so v naši odsotnosti dosledno zaklenjene, oziroma ugasnjene. Za dostop
do naprave je priporočljivo uporabljati posebne varovalne ukrepe, kot so dvostopenjska preverjanja,
močna gesla in v kolikor je to mogoče, tudi kriptiranje naprav. Ob uporabi naprave smo pozorni, da je
pogled na zaslon naprave omogočen samo nam, saj bi se lahko v nasprotnem primeru z osebnimi podatki
seznanile nepooblaščene osebe. Bistveno je tudi, da smo posebej pozorni, da se naprave, kot so telefoni,
prenosni računalniki, ali USB ključki, ne izgubijo. Če naprava to omogoča, v primeru njene izgube ali
odtujitve disk naprave (npr. mobilnega telefona, tablice ali prenosnega računalnika) izbrišemo na daljavo.
Za službene namene uporabljamo službeno elektronsko pošto, za svoje delo pa uporabljamo omrežja in
oblačne storitve, ki so potrjena s strani delodajalca. Pri tem upoštevamo vsa navodila delodajalca in vse
varnostne ukrepe, ki jih tudi sicer izvajamo pri delu na svojem delovnem mestu.
V kolikor pri delu od doma ravnamo z dokumentacijo v fizični obliki, zagotovimo njeno varnost tako, da
jo hranimo v zaklenjenem predalu in je ne puščamo na drugim dostopnih vidnih površinah. V kolikor je
mogoče naj se vodi seznam dokumentacije, ki jo delavec odnese domov, saj bo s tem zagotovljena
transparentnost dostopa do podatkov.
Več nasvetov Informacijskega pooblaščenca glede varovanja osebnih podatkov pri delu od doma si lahko
preberete na povezavi: https://www.ip-rs.si/novice/kako-zascititi-osebne-podatke-ko-delamo-od-doma1180/.

➢

Varstvo podatkov pri uporabi videokonferenc

Glede varnosti osebnih podatkov pri uporabi aplikacije ZOOM, ki omogoča video klice so bile zaznane s
strani uporabnikov aplikacije številne pritožbe. ZOOM naj bi namreč z omrežjem Facebook, brez privolitve,
delil podatke o svojih uporabnikih. ZOOM je na pritožbe uporabnikov odgovoril z objavo nove različice
programa, iz katerega je umaknil sporno kodo. Uporabniki so poročali tudi o večjem številu nepovabljenih
gostov, ki so motili konferenco. Komunikacije med uporabniki ZOOM sicer ne snema, njegovi uslužbenci
pa imajo potencialen dostop do vseh video posnetkov, ki tečejo preko strežnikov.
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Priporoča se, da se ID (številko) in povezave na spletno konferenco posameznika od kateregakoli
ponudnika ne objavlja na javno dostopnih spletnih straneh, forumih ali družabnih omrežjih, razen npr.
znotraj zaprtih skupin v e-učilnici. Če gre za javni dogodek za širše občinstvo, naj se uporabi prenašanje
slike v živo. Sestanki se naj zaščitijo z geslom, ki se povabljencem posreduje preko ločenega (varnega)
komunikacijskega kanala. Pred uporabo aplikacije za videokonferenco je potrebno pregledati tudi druge
nastavitve, ki jih ta omogoča.

➢

Informacijski pooblaščenec izdal odločbo glede videonadzora

Informacijski pooblaščenec je v svoji odločbi ponovno opozoril na problematiko nepravilnega izvajanja
videonadzora. V obravnavanem primeru je pravna oseba izvajala videonadzor tako nad zunanjostjo, kot
tudi nad notranjostjo svojih poslovnih prostorov. Notranje kamere so pokrivale tudi delovna mesta
zaposlenih, direktor družbe pa je lahko preko svojega prenosnega računalnika, ves čas v živo spremljal
video posnetke nadzornih kamer. Izvajanje videonadzora znotraj delovnih prostorov je dovoljeno le v
izjemnih primerih in sicer kadar je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje tajnih
podatkov ter poslovne skrivnosti, tega namena pa ni možno doseči z milejšimi sredstvi. Videonadzor se
lahko izvaja le glede tistih delov prostorov, kjer je potrebno varovati interese iz prejšnjega stavka, ne sme
pa se izvajati v delovnih prostorih izven delovnega mesta, zlasti v garderobah, dvigalih in sanitarnih
prostorih. Pred uvedbo videonadzornega sistema se mora delodajalec posvetovati z reprezentativnim
sindikatom, pred pričetkom izvajanja videonadzora pa mora delodajalec o uvedbi videonadzornega
sistema zaposlene pisno obvestiti.
Informacijski pooblaščen je poudaril, da sicer ni mogoče izključiti možnosti, da zavezanec omogoča
spremljanje dogajanja v svojih poslovnih prostorov preko žive slike, vendar bi bilo potrebno to upravičiti
z namenom s katerim se videonadzor izvaja. Spremljanje žive slike bi bilo tako dopustno le, če bi bilo to
nujno potrebno zaradi varovanja premoženja in zagotavljanja varnosti ljudi, kar pa bi lahko uresničili samo
z neprekinjenim spremljanjem žive slike med delovnim procesom s strani pooblaščene osebe na primer
varnostnika. Glede na to, da lahko direktor spremlja prenos žive slike le takrat, ko mu čas to dopušča in
se nahaja v svoji pisarni, slednje ne more izpolniti pogoja nujnosti varovanja premoženja in zagotavljanja
varnosti ljudi, kar pomeni, da je bilo izvajanje videonadzora v tem delu protipravno.

➢

Spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih

Informacijski pooblaščenec se je v svojem mnenju št. 07120-1/2020/337 izrekel glede dopustnosti
podpisa izjave zaposlenega, s katero potrdi prejem informacij in navodil v zvezi s preprečevanjem in
obvladovanjem epidemije COVID-19. V konkretnem primeru je torej šlo zgolj za izjavo, s katero je
zaposleni potrdil prejem vprašanj o zdravstvenem stanju, konkretneje o prisotnosti za COVID-19 značilnih
pojavnih bolezenskih znakov. Vprašanja so bila namenjena pomoči zaposlenemu pri prepoznavanju
simptomov in ne poročanju delodajalcu o zdravstvenem stanju zaposlenih. Če torej ne gre za
anamnestično anketo, ki bi jo zaposleni moral ob vsakokratnemu prihodu na delo izpolniti in predložiti
delodajalcu, takšna izjava iz vidika varstva osebnih podatkov ni sporna.
Delodajalec pa od svojih zaposlenih ne sme zahtevati sprotnega obveščanja o konkretnih znakih bolezni,
oziroma o njegovem zdravstvenemu stanju ter o konkretnih navodilih delavčevega osebnega zdravnika (z
izjemo informacij do katerih je delodajalec upravičen – predvsem do podatkov o režimu gibanja in
informacijah na bolniškem listu).
Več o mnenju Informacijskega pooblaščenca glede podpisovanja posebne izjave glede zdravja s strani
delavcev, si lahko preberete na povezavi:
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1632.

➢

Merjenje telesne temperature posameznikov

Kot sredstvo zaščite pred širjenjem virusa Covid-19 se omenja tudi merjenje telesne temperature.
Informacijski pooblaščenec uvodoma opozarja, da organizacije na splošno niso upravičene meriti telesne
temperature svojih zaposlenih in obiskovalcev. Višina telesne temperature se namreč uvršča pod
zdravstveni podatek, ki kot posebne vrste osebni podatek uživa posebno varstvo. Podjetja in ustanove bi
se pred uvedbo takšnega ukrepa morale posvetovati s predstavniki medicinske stroke in pridobiti oceno
stroke, ali je takšno merjenje nujno in upravičeno ter v kakšnem obsegu naj se izvaja. Več o opozorilu
Informacijskega pooblaščenca glede merjenja telesne temperature, kot tudi glede uvajanja termo kamer,
je dostopno na https://www.ip-rs.si/novice/previdno-pri-uvajanju-termokamer-in-merjenju-telesnetemperature-posameznikov-1186/
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➢

Izjava o vračilu delovnih sredstev in ukinitvi dostopov

Ob prenehanju delovnega razmerja delodajalec zaposlenemu v podpis predloži izjavo, s katero zaposleni
izjavi, da je iz službenih naprav in računov odstranil morebitne zasebne osebne podatke ter da je
upravljavcu vrnil osebne podatke, ki jih je obdeloval v okviru delovnega razmerja. Ob prekinitvi delovnega
razmerja je ključno tudi, da se zaposlenemu odvzamejo dostopi v sistem organizacije (dostop do
elektronske pošte, informacijskega sistema, alarmnega sistema ipd.) O odvzemu dostopov se ob prekinitvi
delovnega razmerja ustvari zapisnik.
O problematiki varstva osebnih podatkov na službenih računalnikih se je v preteklosti že izreklo Višje
sodišče v Mariboru, ki je ponovno pojasnilo, da je stopnja pričakovane zasebnosti ob uporabi službenih
računalnikov utemeljeno zmanjšana, saj ima delavec na njem samo pravico do uporabe. Vendar je na
tem mestu potrebno ponovno poudariti, da je nadzor elektronskih sporočil zaposlenih lahko zgolj izreden
dogodek, ki mora biti vsakič utemeljen s posebej izkazanimi potrebami iz delovnega razmerja, npr. zaradi
preverbe kršitev delovnega razmerja, očitkov uhajanja informacij ali kršitve konkurenčne klavzule in
podobnega. Stopnja pričakovane zasebnosti pa se ob vrnitvi delovnih sredstev ob prenehanju delovnega
razmerja še dodatno zmanjša. Slednje velja pod pogojem, da je bila zaposlenemu dana možnost izbrisa
svojih zasebnih sporočil.
Celotni sklep Višjega sodišča v Mariboru (VSM Sklep V Kp 4993/2014), je dostopen na povezavi:
http://www.sodnapraksa.si/?q=varstvo%20osebnih%20podatkov&database[SOVS]=SOVS&database[IE
SP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database[UPRS]=UPRS&database[SEU]=SEU&_submit=i%C5%A1
%C4%8Di&order=changeDate&direction=desc&rowsPerPage=20&page=5&id=2015081111429324.

➢

Vabilo nekdanjim zaposlenim

Informacijski pooblaščenec je pojasnil, da lahko nekdanjega zaposlenega na dogodek (na primer
obletnico) povabimo, če smo od njega prejeli privolitev. S privolitvijo delavec jasno izrazi svojo voljo, da
želi tudi po prenehanju delovnega razmerja prejemati vabila na dogodke. Kot ste seznanjeni, vam je
vzorec takšnega soglasja dostopen na oblaku, v mapi Vzorci in navodila / Kadrovsko področje. Delodajalec
lahko soglasje pridobi še v času trajanja delovnega razmerja ter se s tem izogne celotni problematiki
vabljenja nekdanjih zaposlenih. Problem pa nastane, ko od nekdanje zaposlenega nismo pridobili
ustreznega soglasja, vendar bi ga kljub temu želeli povabiti na dogodek. Informacijski pooblaščenec je v
novejšem mnenju, pojasnil, da lahko delodajalec soglasja nekdanjih zaposlenih za vabljenje na bodoče
dogodke pridobi tudi tako, da jim soglasje pošlje na kontaktni naslov, s katerimi že zakonito razpolaga
(po pošti na naslov prebivališča).
Delodajalec lahko nekdanje zaposlene v izrednih primerih povabi, čeprav privolitev ni uspel pridobiti. To
lahko stori, če kot upravljavec osebnih podatkov presodi, da z osebnim vabilom na dogodek sicer
sorazmerno posega v zasebnost nekdanjih zaposlenih, bistveno pa je, da lahko nekdanji zaposleni
upravičeno pričakujejo, da bodo na dogodek vabljeni (npr. tradicija). Presojo, ali je takšno vabljenje v
danem primeru dopustno, mora opraviti upravljavec sam, pri čemer je pomembno, da se nekdanje
zaposlene obvesti o pogojih obdelave osebnih podatkov, ter o tem, da imajo pravico zahtevati, da se jih
na dogodke ne vabi več. Seveda velja, da v primeru, ko je zaposleni izjavil, da ne želi prejemati vabil na
dogodke upravljavca, ponovno pošiljanje vabil ali soglasij za ta namen, nikakor ni dopustno.
Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca, številka 0712-1/2019/2496, je dostopno na povezavi:
https://www.iprs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1156&tx_jzgdprdecisions_pi1%5BhighlightWord%5
D=nekdanji%20zaposleni.

➢

Kršitev varstva osebnih podatkov kot razlog izredne odpovedi

Višje delovno in socialno sodišče Republike Slovenije je ponovno potrdilo, da je kršitev varstva osebnih
podatkov lahko utemeljen razlog za podajo izredne odpovedi. Do kršitve varstva osebnih podatkov je
prišlo, ker je delavec na spletu javno objavil dokumente, ki so vsebovali tudi varovane osebne podatke.
Sodišče je izreklo, da opisana kršitev izpolnjuje pogoj druge alineje prvega odstavka 110. člena Zakona o
delovnih razmerjih, ki določa, da lahko delodajalec delavcu izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, če
delavec naklepoma ali iz hude malomarnosti huje krši pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega
razmerja.
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Celotna sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča Republike Slovenije (VDSS Sodba Pdp 538/2019),
je dostopna na povezavi:
http://www.sodnapraksa.si/?q=varstvo%20osebnih%20podatkov&database[SOVS]=SOVS&database[IE
SP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database[UPRS]=UPRS&database[SEU]=SEU&_submit=i%C5%A1
%C4%8Di&order=changeDate&direction=desc&rowsPerPage=20&page=1&id=2015081111436150.

➢

Objava podatkov povezanih z dodatkom za delovno uspešnost javnih uslužbencev

S 1. julijem 2020, se je v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in
določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), ponovno začela izplačevati redna delovna
uspešnost. Glede navedenega se iz vidika varstva osebnih podatkov postavi vprašanje, katere podatke je
glede dodatka za delovno uspešnost javnih uslužbencev znotraj organizacije dopustno oziroma obvezno
objaviti. 33. člen Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) določa, da se znotraj uporabnika proračuna
oziroma organizacijske enote objavi vsota točk posameznega javnega uslužbenca, za katerega je bilo v
postopku ugotavljanja doseganja kriterijev za določitev dela plače za redno delovno uspešnost
ugotovljeno, da je dosegel nadpovprečne delovne rezultate. Glede na navedeno se objavijo ime in priimek
javnega uslužbenca in število doseženih točk v posameznem ocenjevalnem obdobju (od 1 do 5 točk).
Več informacij o izplačevanju delovne uspešnosti je dostopno na povezavi: https://www.sviz.si/od-danesjavni-usluzbenci-znova-upraviceni-do-izplacila-dela-place-za-redno-delovno-uspesnost/

➢

Prevezava službenih klicev na zasebno številko zaposlenih

Za čas izrednih razmer, ko je v skladu z 169. členom ZDR delavcu odrejeno delo na domu, se postavi
vprašanje ali lahko delodajalec preveže telefonske klice posameznikov (npr. strank, staršev, učencev) na
zasebno številko zaposlenega. Za obdelavo zasebnih telefonskih številk zaposlenih je potrebno pridobiti
njihovo privolitev. Na našem vzorcu soglasja glede telefonske številke zaposlenega zaposleni izjavi, da
delodajalcu dovoli, da ga kontaktira glede nujnih sporočil, kar seveda ni enako prevezavi klicev. Prevezava
je dopustna v kolikor delodajalec odloči, da je dosegljivost določenega delavca preko telefona nujno
potrebna zaradi opravljanja njegovih delovnih nalog, ob tem pa mu mora zagotoviti primerna delovna
sredstva (npr. službeni telefon) ali od njega v ta namen pridobiti soglasje. Ob prenehanju izrednih okoliščin
se mora telefonska številka pridobljena v ta namen prenehati uporabljati.
Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca je dosegljivo na povezavi: https://www.iprs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1468&tx_jzgdprdecisions_pi1%5BhighlightWord%5
D=prevezava

➢

Zaposlitev novega sodelavca in varstvo osebnih podatkov

Ob zaposlitvi novih zaposlenih se velikokrat pozabi na dokumentacijo, ki jo je potrebno urediti na področju
varstva osebnih podatkov. Preden novo zaposleni nastopi z delom, mu je potrebno omogočiti, da se (v
ustreznem roku) seznani z vsemi veljavnimi predpisi, ki veljajo v organizaciji, vključno s Pravilnikom o
varstvu osebnih podatkov. Po tem, ko se je novozaposleni imel možnost seznaniti z vsebino Pravilnika o
varstvu osebnih podatkov se mu v podpis predloži izjavo o seznanitvi s pravili varstva osebnih podatkov.
Zaposlenemu se predloži tudi obvestilo o obdelavi osebnih podatkov v organizaciji, s katerim se ga seznani
s pravno podlago obdelave osebnih podatkov, z njegovimi pravicami glede obdelave osebnih podatkov
ter z naslovom na katerega lahko naslovi svoja vprašanja. Obvestilo se mu lahko izroči osebno ali po
elektronski pošti, oziroma se ga z njim seznani z objavo na oglasni deski. V kolikor želi delodajalec od
zaposlenega za namen posredovanja nujnih sporočil pridobiti tudi njegovo zasebno telefonsko številko
in/ali zasebni elektronski naslov, se mu v podpis predloži izjavo zaposlenega za posredovanje podatkov.
Podaja soglasja je popolnoma prostovoljna in se je od zaposlenega ne more zahtevati. V kolikor zaposleni
svoje zasebne številke ne želi podati, dostopnost pa je nujna za opravljanje delovnih nalog, se mu lahko
dodeli službeni telefon. Na istem soglasju se lahko zaposleni izjavi še o fotografiranju oziroma snemanju
ter objavi posnetkov v namen dokumentiranja dejavnosti organizacije. Od zaposlenih se lahko pridobi
tudi izjavo o tem, ali želijo, da jih ob posebnih priložnostih kontaktira tudi po prenehanju delovnega
razmerja. Zbira se samo tiste podatke (oziroma soglasja), ki jih delodajalec nujno potrebuje. Vsi vzorci
naštetih dokumentov so vam dostopni na oblaku, na povezavi: https://datainfo.si/dokument/.
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➢

Prepoved preusmeritve službene elektronske pošte

Elektronski naslov zaposlenega (npr. ime.priimek@organizacija) se šteje za osebni podatek. Ob
prenehanju delovnega razmerja preneha tudi namen zaradi katerega je bil službeni elektronski naslov
dodeljen zaposlenemu, zato ga mora delodajalec nujno deaktivirati. Z deaktivacijo elektronskega naslova
delodajalec zagotovi tudi točnost in ažurnost podatkov, saj elektronski naslov z imenom nekdanjega
zaposlenega ne odraža dejanskega stanja. Informacijski pooblaščenec poudarja, da je ohranjanje
aktivnega elektronskega naslova nekdanjega zaposlenega, na način, da se vhodna elektronska pošta
preusmeri na elektronski naslov drugega zaposlenega nedopustno. Takšno preusmeritev je Informacijski
pooblaščenec prepoznal kot kršitev tudi v odločbi številka 0603-103/2018/11. Kontinuiteto dela in
poslovne komunikacije je potrebno zagotoviti na drug način, brez poseganja v komunikacijsko zasebnost
(nekdanjih) zaposlenih. Ob prenehanju delovnega razmerja lahko delodajalec elektronski naslov
zaposlenega ukine, hkrati pa omogoči pošiljanje avtomatskega sporočila, ki bo pošiljatelje obvestilo, da
je bil elektronski naslov ukinjen in jih napotilo na nov elektronski naslov, na katerega naj naslovijo svoja
sporočila. Preden zaposleni zapusti delovno mesto mora skupaj z delodajalcem poskrbeti, da so službena
sporočila ustrezno prenesena v skupen predal za vhodno pošto ali kako drugače evidentirana, kar bo
delodajalcu omogočilo nemoteno kontinuiteto dela. Priporočljivo je, da delavec izjavi, da je imel možnost
odstraniti svoje osebne podatke. Vzorec primopredajnega zapisnika, ki vsebuje takšno izjavo, vam je
dostopen na oblaku v mapi Vzorci in navodila – Splošno/Kadrovsko področje. V kolikor je zaposleni
uporabljal skupni elektronski naslov npr. info@organizacija.si ali kadrovska@podjetje.si takšnega
elektronskega naslova ob odhodu delavca ni potrebno ukiniti. Vsekakor pa se delavcu da možnost
pregleda celotne elektronske pošte in izločitve morebitnih osebnih podatkov. V kolikor pa delodajalec
upravičeno sumi, da bi lahko delavec pri pregledu lahko izbrisal ali prenesel druge pomembne podatke
službene narave (npr. poklicne skrivnosti ali drugo intelektualno lastnino podjetja) se postopek pregleda
službenih naprav in elektronske pošte izvede komisijsko in zapisniško.
Več o varstvu podatkov v delovnih razmerjih si lahko preberete v Smernicah Informacijskega
pooblaščenca o varstvu osebnih podatkov v delovnih razmerjih, dostopnih na povezavi: https://www.iprs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice__Varstvo_OP_v_delovnih_razmerjih_verzija_1.1_koncna.pdf.

➢ Katere osebne podatke o zaposlenem vodi ZD
Če je posameznik zahteval, katere osebne podatke o njem vodi ZD, je v zvezi z vsebino to urejeno v členu
15 Splošne uredbe, ki glasi:
Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki:
1. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali
se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in
naslednje informacije:
(a) namene obdelave;
(b) vrste zadevnih osebnih podatkov;
(c) uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti
uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
(d) kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki
se uporabijo za določitev tega obdobja;
(e) obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev
obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali
obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
(f) pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
(g) kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive
informacije v zvezi z njihovim virom;
(h) obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in
(4), ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene
posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
Rok pa je zapisan v členu 12 Splošne uredbe: Upravljavec informacije o ukrepih, sprejetih na zahtevo v
skladu s členi 15 do 22, posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotovi brez
nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po
potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev.
Upravljavec obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o vsakem takem podaljšanju
v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo. Kadar posameznik, na katerega se
nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče,
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zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne
zahteva drugače.

➢ Podatki, ki jih zahtevajo občine ustanoviteljice od ZD
Podatki, ki jih zahtevajo občine ustanoviteljice od ZDjev: ime in priimek javnega uslužbenca, šifra
delovnega mesta, šifra dodatka, znesek dodatka (razen dodatka za delovno dobo) informacije javnega
značaja, saj gre za podatke povezane z delovnim razmerjem javnega uslužbenca in porabo javnih sredstev
ter lahko (oz. ste dolžni) te podatke že v skladu z določili Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja (ZDIJZ) posredujete prosilcu.
Vsakomur je torej omogočen prost dostop do informacij javnega značaja, obstajajo pa tudi izjeme od
prostega dostopa, med drugim izjema varstva osebnih podatkov (3. točka prvega odstavka 6. člena
ZDIJZ).
Pri tem pa je potrebno upoštevati določilo prve alineje 3. odstavka 6. člena ZDIJZ po katerem se dostop
do zahtevane informacije dovoli, če gre za podatek o porabi javnih sredstev ali podatke povezane
z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca. Ime in priimek javnega
uslužbenca, šifra delovnega mesta, šifra dodatka, znesek dodatka (razen dodatka za delovno dobo) - so
podatki povezani z opravljanjem delovnega razmerja javnega uslužbenca in tudi podatki o porabi javnih
sredstev. Tako tudi IP RS v mnenju št. 07121-1/2020/692 z dne 23.4.2020. Glede na navedeno je pravna
podlaga za posredovanje zahtevanih podatkov že v 1. alineji 3.odstavka 6. člena Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja (ZDIJZ).
Takšno stališče zavzema tudi Informacijski pooblaščenec RS tudi v odločbi št. 090-55/2019 z dne 25.
3. 2019 in odločbi št. 090-78/2019 z dne 20.5.2019:
"....Po oceni IP so zgoraj omenjeni podatki v zvezi s plačami povezani z opravljanjem delovnega razmerja
javnega uslužbenca ter porabo javnih sredstev. IP dodaja, da je glede vprašanja, ali gre v primeru
konkretno zaprošenih podatkov za prosto dostopne informacije, že odločal v odločbi št. 090-55/2019 z
dne 25. 3. 2019, v kateri je zapisal, da na plačilnih listah niso varovani podatki o imenu in priimku, o
nazivu funkcije, o številki pogodbe o zaposlitvi, o plačnem razredu, o osnovni bruto plači, o obračunu
rednega dela v bruto zneskih, o obračunu letnega dopusta v bruto zneskih, o drugih dodatkih v bruto
zneskih (če iz njih ni razviden dodatek za delovno dobo), o bonitetah v bruto zneskih, o drugih dohodkih
iz delovnega razmerja v bruto zneskih, o izplačilu za nadomestilo stroškov prehrane na delu in prevoza
na delo v bruto in neto znesku, o skupnem povračilu stroškov in o bruto znesku, ki je bil vplačan kot
premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Pri vseh navedenih podatkih gre za podatke
o porabi javnih sredstev in za podatke, povezane z opravljanjem javne funkcije, dostop do katerih se
dovoli na podlagi 1. alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ. Podatek o porabi javnih sredstev
predstavljajo bruto zneski izplačil, razen pri izplačilu za stroške prehrane na delu in prevoza na delo, kjer
je bruto znesek enak neto znesku in od katerih se davki in prispevki ne obračunajo. ..."
Glede na navedbe, da gre v konkretnem primeru za razmerje med občinami -ustanovitelji (tudi financerji)
in zavodom (ZD) bi lahko dodatno pravno podlago za pridobitev navedenih osebnih podatkov predstavljala
tudi posamezna področna zakonodaja, in sicer: akt o ustanovitvi posameznega zavoda (ZD-ja) v povezavi
z Zakonom o zavodih, kjer so podrobneje opredeljene medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in
zavoda;
- v kolikor bi se podatki s strani občine ustanoviteljice zahtevali za namen izvedbe nadzora nad porabo
dodeljenih sredstev (preverjanje namenskosti porabe) bi bilo mogoče pravno podlago iskati v 21. in 21.a
členu Zakona o lokalni samoupravi ter tudi z Zakonu o javnih financah.

➢

Poročilo o postopku zagotavljanja varnosti v lokalnih informacijskih sistemih
izvajalcev zdravstvene dejavnosti in izpolnitev podpisanih izjav o skladnosti z
varnostnimi zahtevami (vprašalnik Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede
varnostnih zahtev (NIJZ) ŠT. 382-11/2020-(090) z dne 11. 6. 2020)

Zunanji pogodbeni izvajalec Datainfo.si, d.o.o. Benjamin Lesjak je sodeloval tudi pri izvedbi sestankov v
mesecu septembru 2020 po posameznih ZD in pripravil izhodišča za odgovore na vprašalnik varnostnih
zahtev Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Istočasno je opravil tudi letni pregled pooblaščene
osebe za varstvo podatkov, ki deloma pokriva tudi informacijsko varnost, v okviru pregleda pa je bilo
preverjeno, ali potekajo kakšni nadzorni postopki (samoprijave, nadzor Informacijske pooblaščenke,
varnostni incidenti, notranje revizije varstva podatkov ipd.); izbrani dve naključni kadrovski mapi, da ne
vsebujejo kopij osebnih izkaznic; preverjanje izjav glede varstva osebnih podatkov/pravilnikov novih
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zaposlenih od 1.1.2019; ali so bili zadnjemu zaposlenemu, ki mu je prenehalo delovno (ali podobno)
razmerje po 1.1.2019 ukinjeni dostopi (ključi, gesla, elektronska pošta ipd.); izvajanja videonadzora:
lokacijo snemalne naprave, evidenco vpogledov in ali so pravilno nameščene opozorilne table; naključen
pregled nekaj delovnih mest s preveritvijo, da gesla niso na vidnih mestih (npr. na monitorju ali pod
tipkovnico); veljavnost seznama pogodbenih obdelovalcev; ali obstaja potreba po izdelavi ocene učinkov
na varstvo osebnih podatkov; veljavnost obstoječih pravilnikov in drugih dokumentov; ali je objava
politike varstva osebnih podatkov in kontaktov pooblaščene osebe za varstvo podatkov na vaši spletni
strani (ali več straneh) ustrezna; ostale morebitne odprte aktivnosti po zadnjem poročilu o stanju
uskladitve ter načrt za izobraževanje. Po izvedenih sestankih so ZD prejeli zapisnik ter izpolnjen vprašalnik,
ki je bil posredovan skupaj z izjavo o skladnosti z varnostnimi zahtevami za izvajalce zdravstvene
dejavnosti, ki uporabljajo storitve eZdravja, na NIJZ.

➢

Plačilo odškodnine zaradi kršitve varstva osebnih podatkov

Informacijski pooblaščenec je zaznal primere, ko so posamezniki izsiljevali organizacijo, da naj jim zaradi
kršitve varstva osebnih podatkov plača odškodnino. Organizaciji so grozili, da bodo v nasprotnem primeru,
organizacijo zaradi varstva osebnih podatkov, prijavili Informacijskemu pooblaščencu. Informacijski
pooblaščenec je kot zlorabe, ki se pojavljajo v praksi naštel tri situacije, izpostavljamo naslednji dve:
Prva situacija – prijava na elektronske novice:
Posameznik se prijavi na elektronske novice organizacije (preko spletne strani, telefona, ustno, …) in s
tem organizaciji dovoli obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. Nato ta posameznik
od organizacije zahteva, da mu pojasni, kje je pridobila njegove osebne podatke oziroma, na kateri pravni
podlagi se ti obdelujejo. V kolikor organizacija ni zmožna izkazati izvora oziroma pravne podlage obdelave
osebnih podatkov, jo posameznik prične izsiljevati za odškodnino in grozi s prijavo Informacijskemu
pooblaščencu. Spomnimo, za vsako obdelavo osebnih podatkov moramo imeti ustrezno pravno podlago,
ki jo tudi moramo biti sposobni izkazati. Zaradi navedenega je ključno, da se ob posredovanju osebnih
podatkov vedno preveri identiteta posameznika, ter da se zabeleži na kakšen način so bili osebni podatki
pridobljeni (npr. potrditev elektronskega naslova ali zabeležka telefonskega klica).
Druga situacija – izvajanje videonadzora:
Posameznik od organizacije, ki izvaja videonadzor zahteva, da mu izroči kopijo posnetka, na katerem je
bil ta posameznik na določen dan posnet (gre za zahtevo za dostop do osebnih podatkov). Ko organizacija
posamezniku ta posnetek izroči, pa posameznik organizacijo prične izsiljevati v primeru, da organizacija
na posnetku drugih oseb na posnetku ni prekrila (kršitev nezakonitega razkritja osebnih podatkov). Tej
situaciji se lahko uspešno izognete, s tem da pred izročitvijo video posnetka preverite identiteto
posameznika, ki mu posnetek izročate, ter da zameglite oziroma prekrijete vse preostale posameznike, ki
se na posnetku pojavljajo.
Tovrstna izsiljevanja in grožnje sicer predstavljajo kaznivo dejanje, za preiskavo katerih je pristojna
policija. Celotno opozorilo Informacijskega pooblaščenca je dostopno na povezavi: https://www.iprs.si/novice/ip-opozarja-podjetja-naj-ne-nasedajo-poskusom-izsiljevanja-pod-pretvezo-varstvapodatkov-1165/.
4.2.1.4. Zakonodajne novosti, objavljene v Uradnem listu RS
Strokovna služba SZOZD je skozi vse leto 2020 sprotno seznanjala ustanovitelje in pridružene člane o
zakonodajnih novostih, ki se nanašajo na posamezne poslovne procese, objavljenih v Uradnem listu RS v
letu 2020 in sicer:
➢

Ur. l. RS št. 4 dne 24. 1. 2020
Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0107/spremembe-in-dopolnitvepravil-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja

➢

Ur. l. RS št. 10 dne 21. 2. 2020
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih pogojih usposobljenosti in pridobljenih
pravic za poklice zdravnik, zdravnik specialist, zdravnik splošne medicine, doktor dentalne medicine,
doktor dentalne medicine specialist, diplomirana medicinska sestra, diplomirana babica in magister
farmacije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0337/pravilnik-o-spremembah-indopolnitvah-pravilnika-o-minimalnih-pogojih-usposobljenosti-in-pridobljenih-pravic-za-poklice56
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zdravnik-zdravnik-specialist-zdravnik-splosne-medicine-doktor-dentalne-medicine-doktor-dentalnemedicine-specialist-diplomirana-medicinska-sestra-diplomirana-babica-in-magister-farmacije
➢

Ur. l. RS št. 16 dne 9. 3. 2020
Avtentična razlaga prve alineje prvega odstavka 7. člena Zakona o interventnih ukrepih za
zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika
Slovenija (ORZIUFSZZ7)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0480/avtenticna-razlaga-prvealineje-prvega-odstavka-7--clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zagotovitev-financne-stabilnostijavnih-zdravstvenih-zavodov-katerih-ustanovitelj-je-republika-slovenija-orziufszz7

➢

Ur. l. RS št. 22 dne 13. 3. 2020
Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0550/odredba-o-zacasnih-ukrepihza-obvladovanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19

➢

Ur. l. RS št. 22 dne 13. 3. 2020
Odredba o dopolnitvi Odredbe o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja
ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0549/odredba-o-dopolnitviodredbe-o-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-insamostojnih-visokosolskih-zavodih

➢

Ur. l. RS št. 25 dne 15. 3. 2020
Odlok o razporejanju zdravnikov brez licence
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0569/odlok-o-razporejanjuzdravnikov-brez-licence

➢

Ur. l. RS št. 32 dne 20. 3. 2020
Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja
epidemije Covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0645/odlok-o-zacasnih-ukrepih-napodrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19

➢

Ur. l. RS št. 34 dne 24. 3. 2020
Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in
obvladovanja epidemije COVID-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0657/odlok-o-zacasnih-ukrepih-priizvajanju-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid19

➢

Ur. l. RS št. 37 dne 28. 3. 2020
Odlok o razporejanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov na področju
zdravstvene dejavnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0685/odlok-o-razporejanjuzdravstvenih-delavcev-in-zdravstvenih-sodelavcev---pripravnikov-na-podrocju-zdravstvenedejavnosti

➢

Ur. l. RS št. 40 dne 31. 3. 2020
Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja
epidemije COVID-19
https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0708

➢

Ur. l. RS št. 43 dne 3. 4. 2020
Odlok o omejitvi predpisovanja in izdaje zdravil z učinkovino klorokin, hidroksiklorokin ali azitromicin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0725/odlok-o-omejitvipredpisovanja-in-izdaje-zdravil-z-ucinkovino-klorokin-hidroksiklorokin-ali-azitromicin

➢

Ur. l. RS št. 48 dne 10. 4. 2020
Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0764/razlaga-kolektivne-pogodbeza-javni-sektor-kpjs

57

Letno poslovno in računovodsko poročilo za leto 2020

➢

Ur. l. RS št. 49 dne 10. 4. 2020
Odlok o dopolnitvi Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in
obvladovanja epidemije COVID-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0773/odlok-o-dopolnitvi-odloka-ozacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemijecovid-19

➢

Ur. l. RS št. 53 dne 16. 4. 2020
Odlok o razporejanju zdravnikov diplomantov, doktorjev dentalne medicine diplomantov, zdravnikov
sekundarijev, doktorjev dentalne medicine pripravnikov, zdravnikov specializantov in doktorjev
dentalne medicine specializantov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0796/odlok-o-razporejanjuzdravnikov-diplomantov-doktorjev-dentalne-medicine-diplomantov-zdravnikov-sekundarijevdoktorjev-dentalne-medicine-pripravnikov-zdravnikov-specializantov-in-doktorjev-dentalnemedicine-specializantov

➢

Ur. l. RS št. 56 dne 22. 4. 2020
Odlok o omejitvi izdaje zdravil za uporabo v humani medicini pri izvajalcih lekarniške dejavnosti ter
povečanju izdelave dezinfekcijskih sredstev za površine in roke
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0833/odlok-o-omejitvi-izdajezdravil-za-uporabo-v-humani-medicini-pri-izvajalcih-lekarniske-dejavnosti-ter-povecanju-izdelavedezinfekcijskih-sredstev-za-povrsine-in-roke

➢

Ur. l. RS št. 56 dne 22. 4. 2020
Sklep o izmenjavi osebnih podatkov o odrejenih posebnih ukrepih osamitve, karantene in obveznega
zdravljenja zaradi bolezni COVID-19 med Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Policijo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0834/sklep-o-izmenjavi-osebnihpodatkov-o-odrejenih-posebnih-ukrepih-osamitve-karantene-in-obveznega-zdravljenja-zaradibolezni-covid-19-med-nacionalnim-institutom-za-javno-zdravje-in-policijo

➢

Ur. l. RS št. 56 dne 23. 4. 2020
Uredba o izvajanju začasne premestitve javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0835/uredba-o-izvajanju-zacasnepremestitve-javnih-usluzbencev-zaradi-nujnih-delovnih-potreb

➢

Ur. l. RS št. 58 dne 24. 4. 2020
Razlaga Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0848/razlaga-kolektivne-pogodbeza-zaposlene-v-zdravstveni-negi

➢

Ur. l. RS št. 64 dne 7. 5. 2020
Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in
obvladovanja epidemije COVID-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0967/odlok-o-zacasnih-ukrepih-priizvajanju-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid19

➢

Ur. l. RS št. 64 dne 7. 5. 2020
Odlok o izvajanju sekundariata, pripravništva in specializacije v času epidemije COVID-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0968/odlok-o-zacasnih-ukrepih-napodrocju-izvajanja-sekundariata-pripravnistva-in-specializacije-v-casu-epidemije-covid-19

➢

Ur. l. RS št. 65 dne 8. 5. 2020
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi
zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0996/odlok-o-prenehanjuveljavnosti-odloka-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-inobvladovanja-epidemije-covid-19

➢

Ur. l. RS št. 65 dne 8. 5. 2020
Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju
Republike Slovenije
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0997/odlok-o-zacasni-prepovediomejitvah-in-nacinu-izvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
➢

Ur. l. RS št. 65 dne 8. 5. 2020
Odredba o začasnih ukrepih na področju opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in
obvladovanja epidemije COVID-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0999/odredba-o-zacasnih-ukrepihna-podrocju-opravljanja-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid19

➢

Ur. l. RS št. 67 dne 13. 5. 2020
Odlok o začasnih ukrepih na področju izvajanja pripravništva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih
sodelavcev v času epidemije COVID-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1027/odlok-o-zacasnih-ukrepih-napodrocju-izvajanja-pripravnistva-zdravstvenih-delavcev-in-zdravstvenih-sodelavcev-v-casuepidemije-covid-19

➢

Ur. l. RS št. 68 dne 14. 5. 2020
Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1030/odlok-o-preklicu-epidemijenalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19

➢

Ur. l. RS št. 68 dne 14. 5. 2020
Odlok o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno
oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1032/odlok-o-dolocitvi-seznamablaga-za-spopadanje-s-posledicami-epidemije-covid-19-ki-je-zacasno-oprosceno-uvoznih-dajatev-inplacila-davka-na-dodano-vrednost-pri-uvozu

➢

Ur. l. RS št. 68 dne 14. 5. 2020
Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19na mejnih
prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1031/odlok-o-odrejanju-inizvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanjimeji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije

➢

Ur. l. RS št. 69 dne 15. 5. 2020
Odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1052/odlok-o-zacasni-splosniomejitvi-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-in-mestih-v-republiki-sloveniji

➢

Ur. l. RS št. 73 dne 20. 5. 2020
Odredba o prenehanju veljavnosti Odredbe o omejitvi določenih pravic zdravstvenih delavcev in
zdravstvenih sodelavcev
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1075/odredba-o-prenehanjuveljavnosti-odredbe-o-omejitvi-dolocenih-pravic-zdravstvenih-delavcev-in-zdravstvenih-sodelavcev

➢

Ur. l. RS št. 74 dne 21. 5. 2020
Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode, pogojih in postopku dodelitve javnih sredstev iz točke
b) drugega odstavka 20.a člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1101/uredba-o-metodologiji-zaocenjevanje-skode-pogojih-in-postopku-dodelitve-javnih-sredstev-iz-tocke-b-drugega-odstavka-20a-clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledicza-drzavljane-in-gospodarstvo

➢

Ur. l. RS št. 74 dne 21. 5. 2020
Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi
javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1103/sklep-o-ugotovitviprenehanja-razlogov-za-zacasne-ukrepe-v-zvezi-s-sodnimi-upravnimi-in-drugimi-javnopravnimizadevami-za-obvladovanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19
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➢

Ur. l. RS št. 77 dne 28. 5. 2020
Preklic Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona
o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1120/preklic-odredbe-o-posebnihukrepih-zaradi-nastanka-pogojev-iz-prvega-odstavka-83-a-clena-zakona-o-sodiscih-in-razlogov-iz-1-clena-zzusudjz

➢

Ur. l. RS št. 78 dne 29. 5. 2020
Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v
Republiki Sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1182/odlok-o-spremembi-odloka-ozacasni-splosni-omejitvi-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-in-mestih-v-republiki-sloveniji

➢

Ur. l. RS št. 78 dne 29. 5. 2020
Razlaga Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, sprejeta na 38. seji dne 26. 5. 2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1167/razlaga-kolektivne-pogodbeza-zaposlene-v-zdravstveni-negi-sprejeta-na-38--seji-dne-26--5--2020

➢

Ur. l. RS št. 78 dne 29. 5. 2020
Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določbe, ki
se nanaša na pravico do izrednega letnega dopusta zaradi razglašene epidemije, sprejeti na 81. seji
dne 6. 5. 2020 in dne 26. 5. 2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1168/razlaga-kolektivne-pogodbeza-dejavnost-zdravstva-in-socialnega-varstva-slovenije-glede-dolocbe-ki-se-nanasa-na-pravico-doizrednega-letnega-dopusta-zaradi-razglasene-epidemije-sprejeti-na-81--seji-dne-6--5--2020-in-dne26--5--2020

➢

Ur. l. RS št. 79 dne 29. 5. 2020
Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni COVID-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1185/sklep-o-uporabi-ukrepov-kijih-doloca-zakon-o-nalezljivih-boleznih-pri-nalezljivi-bolezni-covid-19

➢

Ur. l. RS št. 80 dne 30. 5. 2020
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1195/zakon-o-interventnih-ukrepihza-omilitev-in-odpravo-posledic-epidemije-covid-19-ziuoope

➢

Ur. l. RS št. 82 dne 5. 6. 2020
Zakon o dopolnitvi Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-M)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1233/zakon-o-dopolnitvi-zakona-ozdravstveni-dejavnosti-zzdej-m

➢

Ur. l. RS št. 82 dne 5. 6. 2020
Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1260/razlaga-aneksa-h-kolektivnipogodbi-za-negospodarske-dejavnosti-v-republiki-sloveniji

➢

Ur. l. RS št. 85 dne 12. 6. 2020
Odlok o načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1402/odlok-o-nacinu-izvajanjajavnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije

➢

Ur. l. RS št. 85 dne 12. 6. 2020
Odlok o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v
Republiki Sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1403/odlok-o-spremembah-odlokao-zacasni-splosni-omejitvi-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-in-mestih-v-republiki-sloveniji

➢

Ur. l. RS št. 85 dne 12. 6. 2020
Razlagi Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1362/razlagi-kolektivne-pogodbeza-zdravnike-in-zobozdravnike-v-republiki-sloveniji-kpzz-sprejeti-na-seji-dne-19--5--2020
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➢

Ur. l. RS št. 89 dne 19. 6. 2020
Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za interventne ukrepe na podlagi Zakona o interventnih
ukrepih na javnofinančnem področju
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1493/sklep-o-ugotovitviprenehanja-razlogov-za-interventne-ukrepe-na-podlagi-zakona-o-interventnih-ukrepih-najavnofinancnem-podrocju

➢

Ur. l. RS št. 90 dne 24. 6. 2020
Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1556/odlok-o-zacasnih-ukrepih-zazmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2

➢

Ur. l. RS št. 92 dne 29. 6. 2020
Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1644/odlok-o-zacasni-splosniomejitvi-oziroma-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-republiki-sloveniji

➢

Ur. l. RS št. 94 dne 6. 7. 2020
Odredba o začasnih ukrepih na področju opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja in
preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1729/odredba-o-zacasnih-ukrepihna-podrocju-opravljanja-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-obvladovanja-in-preprecevanja-sirjenjanalezljive-bolezni-covid-19

➢

Ur. l. RS št. 95 dne 7. 7. 2020
Odredba o določitvi ogroženih območij zaradi nalezljive bolezni COVID-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1732/odredba-o-dolocitviogrozenih-obmocij-zaradi-nalezljive-bolezni-covid-19

➢

Ur. l. RS št. 96 dne 8. 7. 2020
Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja
ljudi v Republiki Sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1744/odlok-o-spremembah-indopolnitvi-odloka-o-zacasni-splosni-omejitvi-oziroma-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-republiki-sloveniji

➢

Ur. l. RS št. 96 dne 8. 7. 2020
Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic
epidemije COVID-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1745/pravilnik-o-izvajanjuoprostitve-ali-delne-oprostitve-placila-najemnin-zaradi-omilitve-posledic-epidemije-covid-19

➢

Ur. l. RS št. 96 dne 8. 7. 2020
Odredba o spremembah in dopolnitvi Odredbe o določitvi ogroženih območij zaradi nalezljive
bolezni COVID-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1747/odredba-o-spremembah-indopolnitvi-odredbe-o-dolocitvi-ogrozenih-obmocij-zaradi-nalezljive-bolezni-covid-19

➢

Ur. l. RS št. 97 dne 10. 7. 2020
Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. julija 2020 dalje
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1754/ugotovitveni-sklep-o-visiniregresa-za-prehrano-med-delom-od-1--julija-2020-dalje

➢

Ur. l. RS št. 97 dne 10. 7. 2020
Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1828/aneks-h-kolektivni-pogodbiza-negospodarske-dejavnosti-v-republiki-sloveniji

➢

Ur. l. RS št. 98 dne 10. 7. 2020
Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1831/zakon-o-interventnih-ukrepihza-pripravo-na-drugi-val-covid-19-ziupdv
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➢

Ur. l. RS št. 103 dne 23. 7. 2020
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o omejitvi predpisovanja in izdaje zdravil z učinkovino
klorokin ali hidroksiklorokin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1950/odlok-o-prenehanjuveljavnosti-odloka-o-omejitvi-predpisovanja-in-izdaje-zdravil-z-ucinkovino-klorokin-alihidroksiklorokin

➢

Ur. l. RS št. 104 dne 24. 7. 2020
Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na
delo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1977/sklep-o-podaljsanju-ukrepadelnega-povracila-nadomestila-place-delavcem-na-zacasnem-cakanju-na-delo

➢

Ur. l. RS št. 106 dne 30. 7. 2020
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami
epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost
pri uvozu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2001/odlok-o-spremembi-indopolnitvi-odloka-o-dolocitvi-seznama-blaga-za-spopadanje-s-posledicami-epidemije-covid-19-ki-jezacasno-oprosceno-uvoznih-dajatev-in-placila-davka-na-dodano-vrednost-pri-uvozu

➢

Ur. l. RS št. 107 dne 31. 7. 2020
Pravilnik o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene
dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2008/pravilnik-o-nacinu-izracunapostopku-in-rokih-za-uveljavitev-placila-izvajalcem-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-izpadaopravljanja-dejavnosti

➢

Ur. l. RS št. 108 dne 7. 8. 2020
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega
zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2095/odlok-o-prenehanjuveljavnosti-odloka-o-zacasnih-ukrepih-pri-izvajanju-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja-zaradizajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19

➢

Ur. l. RS št. 113 dne 21. 8. 2020
Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2137/pravilnik-o-dolocitviprograma-cepljenja-in-zascite-z-zdravili-za-leto-2020

➢

Ur. l. RS št. 115 dne 27. 8. 2020
Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja
nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih
mejah in v notranjosti Republike Slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2155/odlok-o-spremembah-indopolnitvi-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-in-v-notranjostirepublike-slovenije

➢

Ur. l. RS št. 115 dne 27. 8. 2020
Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na
delo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2156/sklep-o-podaljsanju-ukrepadelnega-povracila-nadomestila-place-delavcem-na-zacasnem-cakanju-na-delo
Ur. l. RS št. 117 dne 3. 9. 2020
Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2178/odlok-o-zacasnih-ukrepih-zazmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2

➢

➢

Ur. l. RS št. 117 dne 3. 9. 2020
Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni COVID-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2179/sklep-o-uporabi-ukrepov-kijih-doloca-zakon-o-nalezljivih-boleznih-pri-nalezljivi-bolezni-covid-19
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➢

Ur. l. RS št. 120 dne 10. 9. 2020
Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja
nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih
mejah in v notranjosti Republike Slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2203/odlok-o-spremembah-indopolnitvi-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-in-v-notranjostirepublike-slovenije

➢

Ur. l. RS št. 121 dne 11. 9. 2020
Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejete na
seji dne 8. 9. 2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2211/razlage-kolektivne-pogodbeza-zdravnike-in-zobozdravnike-v-republiki-sloveniji-kpzz-sprejete-na-seji-dne-8--9--2020

➢

Ur. l. RS št. 124 dne 18. 9. 2020
Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2257/odlok-o-zacasnih-ukrepih-zazmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2

➢

Ur. l. RS št. 129 dne 25. 9. 2020
Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo
v tujini
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2318/uredba-o-spremembah-indopolnitvi-uredbe-o-placah-in-drugih-prejemkih-javnih-usluzbencev-za-delo-v-tujini

➢

Ur. l. RS št. 130 dne 26. 9. 2020
Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih
prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2324/odlok-o-odrejanju-inizvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-nazunanji-meji-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-in-v-notranjosti-republike-slovenije

➢

Ur. l. RS št. 131 dne 28. 9. 2020
Pravilnik o dopolnitvah 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/2020-01-2325/pravilnik-o-dopolnitvahpravilnika-o-pogojih-ki-jih-morajo-izpolnjevati-laboratoriji-za-izvajanje-preiskav-na-podrocjulaboratorijske-medicine

➢

Ur. l. RS št. 132 dne 30. 9. 2020
Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja
nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih
mejah in v notranjosti Republike Slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2335/odlok-o-spremembah-indopolnitvi-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-in-v-notranjostirepublike-slovenije

➢

Ur. l. RS št. 132 dne 30. 9. 2020
Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v javni
upravi
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2336/pravilnik-o-spremembipravilnika-o-merilih-za-ugotavljanje-delovne-uspesnosti-direktorjev-v-javni-upravi
Ur. l. RS št. 133 dne 2. 10. 2020
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2020 in 2021 (ZIPRS2021-A)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2352/zakon-o-spremembah-indopolnitvah-zakona-o-izvrsevanju-proracunov-republike-slovenije-za-leti-2020-in-2021-ziprs2021-a

➢

➢

Ur. l. RS št. 133 dne 2. 10. 2020
Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Rb2020)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2351/rebalans-proracunarepublike-slovenije-za-leto-2020-rb2020
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➢

Ur. l. RS št. 135 dne 3. 10. 2020
Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z
virusom SARS-CoV-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2421/odlok-o-spremembah-odlokao-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2

➢

Ur. l. RS št. 135 dne 3. 10. 2020
Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2420/odlok-o-obvezni-namestitvirazprsilnikov-za-razkuzevanje-rok-v-vecstanovanjskih-stavbah

➢

Ur. l. RS št. 138 dne 8. 10. 2020
Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi
prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2440/odlok-o-zacasni-splosniomejitvi-oziroma-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-prometa-posameznihvrst-blaga-in-izdelkov-v-casu-zbiranja-ljudi

➢

Ur. l. RS št. 138 dne 8. 10. 2020
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev
potrošnikom v Republiki Sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2441/odlok-o-spremembah-indopolnitvah-odloka-o-omejitvah-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republikisloveniji

➢

Ur. l. RS št. 139 dne 9. 10. 2020
Zakon o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2H)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2448/zakon-o-dopolnitvah-zakonao-pokojninskem-in-invalidskem-zavarovanju-zpiz-2h

➢

Ur. l. RS št. 140 dne 9. 10. 2020
Uredba o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2499/uredba-o-pravnoinformacijskem-sistemu-republike-slovenije

➢

Ur. l. RS št. 141 dne 10. 10. 2020
Odlok o spremembi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni
COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v
notranjosti Republike Slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2522/odlok-o-spremembi-odloka-oodrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnihprehodih-na-zunanji-meji-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-in-v-notranjosti-republikeslovenije

➢ Ur. l. RS št. 142 dne 14. 10. 2020
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-B)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2523/zakon-o-spremembah-indopolnitvah-zakona-o-nalezljivih-boleznih-znb-b

➢ Ur. l. RS št. 142 dne 14. 10. 2020
Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi zagotavljanja
neodložljive zdravstvene obravnave pacientov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2526/odredba-o-zacasnih-ukrepihna-podrocju-organizacije-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zagotavljanja-neodlozljive-zdravstveneobravnave-pacientov

➢ Ur. l. RS št. 142 dne 14. 10. 2020
Odredba o začasni ureditvi prostorov izvajalcev zdravstvene dejavnosti glede na epidemiološki status,
povezan z nalezljivo boleznijo COVID-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2527/odredba-o-zacasni-ureditviprostorov-izvajalcev-zdravstvene-dejavnosti-glede-na-epidemioloski-status-povezan-z-nalezljivoboleznijo-covid-19
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➢ Ur. l. RS št. 143 dne 15. 10. 2020
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata,
pripravništva in specializacije v času epidemije COVID-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2533/odlok-o-prenehanjuveljavnosti-odloka-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-izvajanja-sekundariata-pripravnistva-inspecializacije-v-casu-epidemije-covid-19

➢ Ur. l. RS št. 143 dne 15. 10. 2020
Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2534/odlok-o-zacasni-delniomejitvi-gibanja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2

➢ Ur. l. RS št. 143 dne 15. 10. 2020
Odlok o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki
Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2535/odlok-o-spremembah-odlokao-zacasni-splosni-omejitvi-oziroma-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-republiki-sloveniji-ter-prepovediprometa-posameznih-vrst-blaga-in-izdelkov-v-casu-zbiranja-ljudi

➢ Ur. l. RS št. 143 dne 15. 10. 2020
Odlok o dopolnitvah in spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in
širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2536/odlok-o-dopolnitvah-inspremembi-odloka-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-zvirusom-sars-cov-2

➢ Ur. l. RS št. 143 dne 15. 10. 2020
Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev
potrošnikom v Republiki Sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2537/odlok-o-spremembah-indopolnitvi-odloka-o-omejitvah-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republikisloveniji

➢ Ur. l. RS št. 145 dne 16. 10. 2020
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila
izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2541/pravilnik-o-dopolnitvipravilnika-o-nacinu-izracuna-postopku-in-rokih-za-uveljavitev-placila-izvajalcem-zdravstvenedejavnosti-zaradi-izpada-opravljanja-dejavnosti

➢ Ur. l. RS št. 145 dne 16. 10. 2020
Odredba o začasnih ukrepih na področju izvajanja specializacij in sekundariata v času obvladovanja
in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2543/odredba-o-zacasnih-ukrepihna-podrocju-izvajanja-specializacij-in-sekundariata-v-casu-obvladovanja-in-preprecevanja-sirjenjanalezljive-bolezni-covid-19

➢ Ur. l. RS št. 145 dne 16. 10. 2020
Odredba o začasni vključitvi izvajalcev prevozov pacientov v sistem izvajanja nujne medicinske
pomoči
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2586/odredba-o-zacasni-vkljucitviizvajalcev-prevozov-pacientov-v-sistem-izvajanja-nujne-medicinske-pomoci

➢ Ur. l. RS št. 146 dne 18. 10. 2020
Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2588/odlok-o-razglasitvi-epidemijenalezljive-bolezni-covid-19-na-obmocju-republike-slovenije

➢ Ur. l. RS št. 147 dne 19. 10. 2020
Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2589/odlok-o-zacasni-delniomejitvi-gibanja-ljudi-in-omejitvi-oziroma-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-ssars-cov-2

➢ Ur. l. RS št. 150 dne 21. 10. 2020
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev
potrošnikom v Republiki Sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2605/odlok-o-spremembah-indopolnitvah-odloka-o-omejitvah-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republikisloveniji

➢ Ur. l. RS št. 150 dne 21. 10. 2020
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih
delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2606/pravilnik-o-spremembah-indopolnitvah-pravilnika-o-pripravnistvu-in-strokovnih-izpitih-zdravstvenih-delavcev-in-zdravstvenihsodelavcev-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti

➢ Ur. l. RS št. 151 dne 22. 10. 2020
Odlok o dopolnitvah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi
zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2607/odlok-o-dopolnitvah-odlokao-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-omejitvi-oziroma-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradipreprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2

➢ Ur. l. RS št. 151 dne 22. 10. 2020
Odlok o spremembi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v
Republiki Sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2608/odlok-o-spremembi-odloka-oomejitvah-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji

➢ Ur. l. RS št. 152 dne 23. 10. 2020
Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2610/zakon-o-zacasnih-ukrepih-zaomilitev-in-odpravo-posledic-covid-19-zzuoop

➢ Ur. l. RS št. 152 dne 23. 10. 2020
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki
Sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2688/odlok-o-zacasni-prepovediponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji

➢ Ur. l. RS št. 153 dne 23. 10. 2020
Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih
prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2691/odlok-o-odrejanju-inizvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-nazunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije

➢ Ur. l. RS št. 154 dne 24. 10. 2020
Odredba o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času
obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2692/odredba-o-zacasnih-ukrepihna-podrocju-izvajanja-sekundariata-pripravnistva-in-specializacije-v-casu-obvladovanja-inpreprecevanja-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19

➢ Ur. l. RS št. 154 dne 24. 10. 2020
Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja
epidemije COVID-19 in zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2693/odredba-o-zacasnih-ukrepihna-podrocju-organizacije-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-obvladovanja-epidemije-covid-19-inzagotavljanja-neodlozljive-zdravstvene-obravnave-pacientov

➢ Ur. l. RS št. 155 dne 26. 10. 2020
Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2695/odlok-o-zacasni-delniomejitvi-gibanja-ljudi-in-omejitvi-oziroma-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-ssars-cov-2

➢ Ur. l. RS št. 157 dne 30. 10. 2020
Odlok o spremembah Odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije
COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2759/odlok-o-spremembah-odlokao-dolocitvi-seznama-blaga-za-spopadanje-s-posledicami-epidemije-covid-19-ki-je-zacasnooprosceno-uvoznih-dajatev-in-placila-davka-na-dodano-vrednost-pri-uvozu

➢ Ur. l. RS št. 157 dne 30. 10. 2020
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in
storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2760/odlok-o-spremembah-indopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-vrepubliki-sloveniji
➢

Ur. l. RS št. 159 dne 5. 11. 2020
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih na področju izvajanja pripravništva
zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v času epidemije COVID-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2779/odlok-o-prenehanjuveljavnosti-odloka-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-izvajanja-pripravnistva-zdravstvenih-delavcev-inzdravstvenih-sodelavcev-v-casu-epidemije-covid-19

➢

Ur. l. RS št. 159 dne 5. 11. 2020
Odlok o spremembah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni
COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike
Slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2781/odlok-o-spremembah-odlokao-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnihprehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije

➢

Ur. l. RS št. 159 dne 5. 11. 2020
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in
storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2782/odlok-o-spremembah-indopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-vrepubliki-sloveniji

➢

Ur. l. RS št. 159 dne 5. 11. 2020
Odlok o spremembah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi
zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2783/odlok-o-spremembah-odlokao-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-omejitvi-oziroma-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradipreprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
Ur. l. RS št. 160 dne 6. 11. 2020
Odredba o začasnih ukrepih na področju izvajanja pripravništva zdravstvenih delavcev in
zdravstvenih sodelavcev v času obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2839/odredba-o-zacasnih-ukrepihna-podrocju-izvajanja-pripravnistva-zdravstvenih-delavcev-in-zdravstvenih-sodelavcev-v-casuobvladovanja-in-preprecevanja-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19

➢

➢

Ur. l. RS št. 160 dne 6. 11. 2020
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2793/aneks-h-kolektivni-pogodbiza-dejavnost-zdravstva-in-socialnega-varstva-slovenije
➢

Ur. l. RS št. 160 dne 6. 11. 2020
Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2794/aneks-h-kolektivni-pogodbiza-zdravnike-in-zobozdravnike-v-republiki-sloveniji

➢

Ur. l. RS št. 160 dne 6. 11. 2020
Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2795/aneks-h-kolektivni-pogodbiza-zaposlene-v-zdravstveni-negi

➢

Ur. l. RS št. 160 dne 6. 11. 2020
Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2799/aneks-h-kolektivni-pogodbiza-negospodarske-dejavnosti-v-republiki-sloveniji

➢

Ur. l. RS št. 160 dne 6. 11. 2020
Uradni podatki o številu okuženih po statističnih regijah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2800/uradni-podatki-o-steviluokuzenih-po-statisticnih-regijah

➢

Ur. l. RS št. 163 dne 12. 11. 2020
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki
Sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2860/odlok-o-zacasni-prepovediponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji

➢

Ur. l. RS št. 163 dne 12. 11. 2020
Odlok o spremembah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive
bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah
Republike Slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2861/odlok-o-spremembah-odlokao-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnihprehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije

➢

Ur. l. RS št. 163 dne 12. 11. 2020
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma
prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2862/odlok-o-spremembi-indopolnitvi-odloka-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-omejitvi-oziroma-prepovedi-zbiranja-ljudizaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2

➢

Ur. l. RS št. 164 dne 13. 11. 2020
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju
varnosti in zdravja pri delu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2875/pravilnik-o-spremembah-indopolnitvah-pravilnika-o-stalnem-strokovnem-usposabljanju-na-podrocju-varnosti-in-zdravja-pridelu

➢

Ur. l. RS št. 164 dne 13. 11. 2020
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih
oseb
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2876/pravilnik-o-spremembah-indopolnitvah-pravilnika-o-davcnem-obracunu-davka-od-dohodkov-pravnih-oseb

➢

Ur. l. RS št. 164 dne 13. 11. 2020
Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja
nalezljive bolezni COVID-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2907/odredba-o-zacasnih-ukrepihna-podrocju-organizacije-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
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➢

Ur. l. RS št. 165 dne 13. 11. 2020
Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike
Slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2910/odlok-o-zacasni-prepovediomejitvah-in-nacinu-izvajanja-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije

➢

Ur. l. RS št. 165 dne 13. 11. 2020
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na
področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2911/odlok-o-zacasni-prepovediponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-na-podrocju-voznikov-in-vozil-vrepubliki-sloveniji

➢

Ur. l. RS št. 166 dne 16. 11. 2020
Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2916/odlok-o-razglasitvi-epidemijenalezljive-bolezni-covid-19-na-obmocju-republike-slovenije

➢

Ur. l. RS št. 167 dne 19. 11. 2020
Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve
širjenja nalezljive bolezni COVID-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2920/odlok-o-zacasnih-ukrepih-priizvajanju-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja-zaradi-preprecitve-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid19

➢

Ur. l. RS št. 167 dne 19. 11. 2020
Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih,
določenih z zakonom
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2922/sklep-o-zacasnemprenehanju-teka-rokov-za-uveljavljanje-pravic-strank-v-sodnih-postopkih-dolocenih-z-zakonom

➢

Ur. l. RS št. 169 dne 21. 11. 2020
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja
nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na
notranjih mejah Republike Slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2994/odlok-o-spremembi-indopolnitvi-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republikeslovenije

➢

Ur. l. RS št. 171 dne 25. 11. 2020
Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije
zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3011/odredba-o-spremembah-indopolnitvah-odredbe-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-organizacije-zdravstvene-dejavnosti-zaradiobvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19

➢

Ur. l. RS št. 172 dne 26. 11. 2020
Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3013/odlok-o-dopolnitvi-odloka-odolocitvi-seznama-blaga-za-spopadanje-s-posledicami-epidemije-covid-19-ki-je-zacasno-oproscenouvoznih-dajatev-in-placila-davka-na-dodano-vrednost-pri-uvozu

➢

Ur. l. RS št. 173 dne 27. 11. 2020
Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter o načinu obračuna kilometrine za uporabo
lastnega vozila v službene namene za funkcionarje
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3082/uredba-o-povracilu-stroskovprevoza-na-delo-in-z-dela-ter-o-nacinu-obracuna-kilometrine-za-uporabo-lastnega-vozila-vsluzbene-namene-za-funkcionarje
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➢

Ur. l. RS št. 173 dne 27. 11. 2020
Uredba o spremembi Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne
uslužbence
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3083/uredba-o-spremembi-uredbeo-kriterijih-za-dolocitev-visine-polozajnega-dodatka-za-javne-usluzbence

➢

Ur. l. RS št. 173 dne 27. 11. 2020
Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah zdravstvene dejavnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3021/pravilnik-o-spremembipravilnika-o-vrstah-zdravstvene-dejavnosti

➢

Ur. l. RS št. 173 dne 27. 11. 2020
Odredba o spremembi Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti
zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3085/odredba-o-spremembiodredbe-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-organizacije-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-obvladovanjanalezljive-bolezni-covid-19

➢

Ur. l. RS št. 174 dne 27. 11. 2020
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3088/zakon-o-izvrsevanjuproracunov-republike-slovenije-za-leti-2021-in-2022-ziprs2122

➢

Ur. l. RS št. 174 dne 27. 11. 2020
Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (DP2021-A)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2020174

➢

Ur. l. RS št. 174 dne 27. 11. 2020
Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3087/proracun-republike-slovenijeza-leto-2022-dp2022

➢

Ur. l. RS št. 175 dne 27. 11. 2020
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3096/zakon-o-interventnih-ukrepihza-omilitev-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19-ziuopdve

➢

Ur. l. RS št. 175 dne 27. 11. 2020
Uredba o spremembah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne
uslužbence
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3100/uredba-o-spremembahuredbe-o-delovni-uspesnosti-iz-naslova-povecanega-obsega-dela-za-javne-usluzbence

➢

Ur. l. RS št. 177 dne 1. 12. 2020
Zakon o spremembah Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-B)
Uradni list - Vsebina Uradnega lista (uradni-list.si)

➢

Ur. l. RS št. 179 dne 3. 12. 2020
Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev
potrošnikom v Republiki Sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3129/odlok-o-spremembi-odloka-ozacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji

➢

Ur. l. RS št. 179 dne 3. 12. 2020
Pravilnik o spremembi 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/2020-01-3132/pravilnik-o-spremembipravilnika-o-kartici-zdravstvenega-zavarovanja-profesionalni-kartici-in-pooblastilih-za-branje-inzapisovanje-podatkov-v-zalednem-sistemu

➢

Ur. l. RS št. 181 dne 5. 12. 2020
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki
Sloveniji
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3186/odlok-o-zacasni-prepovediponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
➢

Ur. l. RS št. 181 dne 5. 12. 2020
Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s
SARS-CoV-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3187/odlok-o-zacasni-delniomejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2

➢

Ur. l. RS št. 181 dne 5. 12. 2020
Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na
mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3188/odlok-o-odrejanju-inizvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-nazunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije

➢

Ur. l. RS št. 181 dne 5. 12. 2020
Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3189/odlok-o-zacasnih-ukrepih-zazmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2

➢

Ur. l. RS št. 181 dne 5. 12. 2020
Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike
Slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3195/odlok-o-zacasni-prepovediomejitvah-in-nacinu-izvajanja-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije

➢

Ur. l. RS št. 182 dne 10. 12. 2020
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na
področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3207/odlok-o-zacasni-prepovediponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-na-podrocju-voznikov-in-vozil-vrepubliki-sloveniji

➢

Ur. l. RS št. 182 dne 10. 12. 2020
Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike
Slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3208/odlok-o-zacasni-prepovediomejitvah-in-nacinu-izvajanja-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije

➢

Ur. l. RS št. 182 dne 10. 12. 2020
Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve
širjenja nalezljive bolezni COVID-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3210/odlok-o-zacasnih-ukrepih-priizvajanju-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja-zaradi-preprecitve-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid19

➢

Ur. l. RS št. 182 dne 10. 12. 2020
Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s
SARS-CoV-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3212/odlok-o-zacasni-delniomejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2

➢

Ur. l. RS št. 182 dne 10. 12. 2020
Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na
mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3213/odlok-o-odrejanju-inizvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-nazunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije

➢

Ur. l. RS št. 182 dne 10. 12. 2020
Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3214/odlok-o-zacasnih-ukrepih-zazmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2
➢

Ur. l. RS št. 185 dne 12. 12. 2020
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki
Sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3276/odlok-o-zacasni-prepovediponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji

➢

Ur. l. RS št. 186 dne 13. 12. 2020
Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s
SARS-CoV-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3277/odlok-o-zacasni-delniomejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2

➢

Ur. l. RS št. 186 dne 13. 12. 2020
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki
Sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3278/odlok-o-zacasni-prepovediponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji

➢

Ur. l. RS št. 186 dne 13. 12. 2020
Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3279/odlok-o-omejitvah-in-nacinuizvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije-

➢

Ur. l. RS št. 187 dne 14. 12. 2020
Pravilnik o postopku in rokih za uveljavljanje zahtevkov iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih
za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3281/pravilnik-o-postopku-in-rokihza-uveljavljanje-zahtevkov-iz-123--clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-posledicdrugega-vala-epidemije-covid-19

➢

Ur. l. RS št. 188 dne 14. 12. 2020
Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3285/odlok-o-zacasnih-ukrepih-zazmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2

➢

Ur. l. RS št. 188 dne 14. 12. 2020
Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3286/odlok-o-omejitvah-in-nacinuizvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije

➢

Ur. l. RS št. 189 dne 15. 12. 2020
Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3330/odlok-o-razglasitvi-epidemijenalezljive-bolezni-covid-19-na-obmocju-republike-slovenije

➢

Ur. l. RS št. 190 dne 17. 12. 2020
Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3336/odlok-o-spremembahdolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih

➢

Ur. l. RS št. 190 dne 17. 12. 2020
Odredba o spremembi Odredbe o začasni vključitvi izvajalcev prevozov pacientov v sistem izvajanja
nujne medicinske pomoči
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3329/odredba-o-spremembiodredbe-o-zacasni-vkljucitvi-izvajalcev-prevozov-pacientov-v-sistem-izvajanja-nujne-medicinskepomoci

72

Letno poslovno in računovodsko poročilo za leto 2020

➢

Ur. l. RS št. 192 dne 19. 12. 2020
Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3411/odlok-o-dopolnitvi-odloka-ozacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sarscov-2

➢

Ur. l. RS št. 193 dne 21. 12. 2020
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki
Sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3418/odlok-o-zacasni-prepovediponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji

➢

Ur. l. RS št. 193 dne 21. 12. 2020
Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s
SARS-CoV-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3419/odlok-o-zacasni-delniomejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2

➢

Ur. l. RS št. 193 dne 21. 12. 2020
Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe
z virusom SARS-CoV-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3420/odlok-o-spremembah-odlokao-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2

➢

Ur. l. RS št. 195 dne 23. 12. 2020
Sklep o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in
odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala
epidemije COVID-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3545/sklep-o-podaljsanjuveljavnosti-dolocenih-ukrepov-iz-zakona-o-zacasnih-ukrepih-za-omilitev-in-odpravo-posledic-covid19-ter-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19

➢

Ur. l. RS št. 196 dne 23. 12. 2020
Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3548/odlok-o-omejitvah-in-nacinuizvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije

➢

Ur. l. RS št. 196 dne 23. 12. 2020
Odlok o spremembi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3549/odlok-o-spremembi-odloka-ozacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sarscov-2

➢

Ur. l. RS št. 198 dne 26. 12. 2020
Odlok o dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev
potrošnikom v Republiki Sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3612/odlok-o-dopolnitvah-odlokao-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji

➢

Ur. l. RS št. 198 dne 26.12. 2020
Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z
virusom SARS-CoV-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3613/odlok-o-spremembi-odloka-ozacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2

➢

Ur. l. RS št. 201 dne 29. 12. 2020
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki
Sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3683/odlok-o-zacasni-prepovediponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
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➢

Ur. l. RS št. 200 dne 29. 12. 2020
Odlok o dopolnitvi in spremembah Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega
zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3685/odlok-o-dopolnitvi-inspremembah-odloka-o-zacasnih-ukrepih-pri-izvajanju-obveznega-zdravstvenega-zavarovanjazaradi-preprecitve-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19

➢

Ur. l. RS št. 203 dne 30. 12. 2020
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19
(ZIUPOPDVE)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3772/zakon-o-interventnih-ukrepihza-pomoc-pri-omilitvi-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19-ziupopdve

➢

Ur. l. RS št. 204 dne 31. 12. 2020
Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3789/uredba-o-izvajanjupresejalnih-programov-za-zgodnje-odkrivanje-okuzb-z-virusom-sars-cov-2

➢

Ur. l. RS št. 204 dne 31. 12. 2020
Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3793/odlok-o-omejitvah-in-nacinuizvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije

➢

Ur. l. RS št. 204 dne 31. 12. 2020
Odlok o spremembi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3794/odlok-o-spremembi-odloka-ozacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sarscov-2
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4.2.1.5. Kolektivne pogodbe
V letu 2020 so bile sprejete nekatere spremembe in dopolnitve ter razlage kolektivnih pogodb in sicer:

➢

Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) (Uradni list RS, št. 48/20)

Komisija za razlago KPJS je sprejela razlago KPJS, in sicer da dodatek za delo v rizičnih razmerah po 11.
točki prvega odstavka v povezavi z drugim odstavkom 39. člena KPJS pripada tudi za čas epidemije.
Javnemu uslužbencu tako pripada dodatek za delo v rizičnih razmerah v obdobju epidemije, če sta
komulativno izpolnjena pogoja, da je razglašena epidemija v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih in
da javni uslužbenec opravlja delo v nevarnih pogojih. Do dodatka je je upravičen le za ure, ko je opravljal
delo v nevarnih pogojih. Nevarni pogoji pa so definirani kot pogoji, ko je ali bi lahko bilo ogroženo zdravje
ali življenje javnega uslužbenca zaradi izpostavljenosti možni okužbi z nalezljivo boleznijo, zaradi katere
je bila razglašena epidemija. Delodajalec določi dela in naloge, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela,
in čas, ko je javni uslužbenec opravljal delo in naloge v nevarnih pogojih dela. V razlagi je posebej
izpostavljeno, da ne gre za nevarne pogoje dela, če javni uslužbenec opravlja delo na domu.

➢ Razlaga Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
(KPZZ), sprejete na seji dne 8. 9. 2020 (Uradni list RS, št. 121/20)
Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS je glede letnega dopusta sprejel
razlago, da se pojem »pretežno« nanaša na naravo dela, ki izhaja iz pogodbe o zaposlitvi in zajema tudi
obveznost vključevanja v dela, pri katerih lahko pride do izpostavljenosti IO sevanju. Pojem »pretežno«
tako ne pomeni ugotavljanja števila ur izpostavljenosti ali deleža delovnega časa, ki poteka v pogojih
izpostavljenosti. Zdravnik oziroma zobozdravnik, ki vstopni pogoj pretežnosti izpolnjuje, je iz naslova
občasnega dela upravičen do dodatnih dni dopusta ne glede na frekvenco razporedov.
Sprejeta je tudi razlaga, da dodatni dan dopusta po prvi alineji petega odstavka 36. člena KPZZ pripada
zdravniku ali zobozdravniku tudi v koledarskem letu, v katerem otrok dopolni 15 let starosti.
Prav tako je bila sprejeta razlaga, da KPZZ ne vsebuje limita glede najvišjega možnega nadomestila plače.

➢

Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS,
št. 60/98, 73/98, 39/99 ZMPUPR, 63/99, 73/00, 43/06 ZKolP, 60/08, 107/11, 40/
12, 46/13, 46/17, 80/18 in 160/20)

S tem aneksom se ureja obračun kilometrine pri povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter
kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi od 1. 10. 2020 dalje. Za obračun kilometrine se za
podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov uporabi najvišja cena bencina, ki je bila
poročana Evropski komisiji na podlagi Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih
dejavnosti in drugi zavezanci (Uradni list RS, št. 22/16 in 26/16 – popr), za pretekli mesec, ki jo za vsak
mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za energijo, ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, ki jo
objavi na svoji spletni strani.

➢

Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
glede določbe, ki se nanaša na pravico do izrednega letnega dopusta zaradi
razglašene epidemije, sprejeti na 81. seji dne 6. 5. 2020 in dne 26. 5. 2020 (Uradni
list RS, št. 78/20)

Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije je glede
pravice do izrednega dopusta zaradi razglašene epidemije sprejel razlago, da zaposlenemu pripada
pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom plače do sedem delovnih dni v koledarskem letu v primeru
razglasitve epidemije nalezljive bolezni. Zaposleni uveljavlja koriščenje odsotnosti z dela, ki mora viri
namensko in časovno vezano na elementarno nesrečo, in sicer obrazloženo z vlogo.

75

Letno poslovno in računovodsko poročilo za leto 2020

4.3.2.

KADROVSKI PODPROCES IN OBRAČUN PLAČ

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

Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, ZDR-1 in naslednji, v nadaljevanju: ZDR-1)
Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/10 in naslednji)
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 in naslednji),
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/05 in naslednji)
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06 in naslednji)
Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in naslednji)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/2009 in naslednji, 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 2020 in 2021 (Ur. l. RS št. 3/20 in naslednji)
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 in naslednji, v nadaljevanju: KPJS)
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Ur.l. RS, št. 18/91 in naslednji)
Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (Ur. l. RS št. 60/98 in naslednji)
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Ur. l. RS št. 14/94 in naslednji)
Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Ur.l. RS št.
14/09 in naslednji)
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 in naslednji)
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur. l. RS, št. 97/09 in
naslednji)
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 in naslednji)
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 in naslednji)
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 in naslednji)
Odredba o seznamu izvajalcev zdravstvenih poklicev, ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno
licenco (Ur.l. RS, št. 16/13 in naslednji)
Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in
doktor dentalne medicine specialist (Ur.l. RS, št. 107/10 in naslednji)
Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Ur.l. RS, št. 126/03
in naslednji)
Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Ur.l. RS, št. 11/04 in
naslednji)
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 in naslednji)
Seznam znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav (Ur.l. RS, št. 81/06 in naslednji)
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)
Zakon o minimalni plači (Ur. l. RS, št. 13/10 in naslednji)
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za
državljane in gospodarstvo (Ur. L. RS, št. 49/20, ZIUZEOP) – PKP1.
Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19
(Uradni list RS, št. 61/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE) – PKP2
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•

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št.
80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 203/20 – ZIUPOPDVE) – PKP 3
Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list RS, št. 98/20 in 152/20
– ZZUOOP) – PKP4
Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in
175/20 – ZIUOPDVE) – PKP5
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS,
št. 175/20 in 203/20 – ZIUPOPDVE) – PKP 6
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 –
ZIUPOPDVE (Uradni list RS, št. 203/20) – PKP 7.

•
•
•
•

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.
4.3.2.1.

Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Pri zaposlovanju v letu 2020 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. Interventna zakonodaja,
sprejeta v času epidemije na področju zaposlovanja pa omogoča v javnem sektorju zaposlovanje za
določen čas, brez objave delovnega mesta.
Zaposlitev zaradi nujnih delovnih potreb v času obvladovanja virusa COVID-19
ZIUOPDVE v 124. členu določa, da lahko delodajalec v javnem sektorju zaradi nujnih delovnih potreb
sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas brez javne objave prostega delovnega mesta. V tem primeru
se lahko pogodba o zaposlitvi sklene za določen čas, vendar najdalj za obdobje do 31. avgusta 2021.
Pogodba o zaposlitvi za določen čas se na področju vzgoje in izobraževanja lahko sklene tudi s strokovnim
delavcem, ki še nima opravljenega strokovnega izpita s področja vzgoje in izobraževanja, če izpolnjuje
druge pogoje za zasedbo delovnega mesta v programu, ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni zavod in za
katerega je vpisan v razvid kot izvajalec javnoveljavnih programov. Na enak način lahko sklene pogodbo
o zaposlitvi za določen čas tudi zasebni izvajalec socialnega in zdravstvenega varstva, ki dejavnost opravlja
v okviru mreže javne službe.
Na dan 31.12.2020 je v kadrovski evidenci po ZD celjske in psavske regije v skladu s sprejetimi
kadrovskimi načrti za leto 2020 ob upoštevanju sprejete politike zaposlovanja zaposlenih skupaj 953
javnih uslužbencev, ki imajo veljavno sklenjene pogodbe o zaposlitvi (v nadaljevanju: POZ). Na podlagi
fluktuacije za obdobje od 1.1.2020 do 31.12.2020 je v kadrovski evidenci po ZD evidentiranih 118
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. 1: Število zaposlenih v ZD celjske in posavske regije za nedoločen in določen čas na dan
31.12.2019 in 31.12.2020
ZD

ZD
ZD
ZD
ZD
ZD
ZD

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

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

Število zaposlenih na dan
31.12.2020
ned. čas
dol. čas
Skupaj
391
109
500
20
5
25
112
29
141
81
32
113
75
6
81
75
18
93
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Tabela št. 2: Gibanje zaposlenih zdravstvenih delavcev, sodelavcev in nezdravstvenih delavcev glede na
področje dela v obdobju od 1.1.2020 do 31.12.2020 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…)
B (direktorji, strokovni vodje, pomočniki direktorjev)
J –nezdravstveni delavci (administrativno tehnični kader za področje:
informatike; tehničnega vzdrževanja; čiščenja, ekonomike; oskrbovanja)
SKUPAJ

Odhodi
skupaj

32

22

96

68

42

26

0

0

7

2

177

118

Graf št. 4: Število JU, ki jim je prenehala POZ (vzroki odpovedi)
Število zaposlenih zdravstvenih delavcev, zdravstvenih sodelavcev in nezdravstvenih delavcev (za
nedoločen in določen čas) na dan 31.12.2020 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.
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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 31.12.2020:
•
javni uslužbenci s sklenjeno POZ za nedoločen čas,
•
javni uslužbenci s sklenjeno POZ za določen čas (pripravniki, specializanti, javni uslužbenci, ki
nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence zaradi bolniškega staleža, starševskega in
materinskega dopusta, javni uslužbenci, ki opravljajo dela in naloge, zaradi začasnih potreb
delovnega procesa, javni uslužbenci vključeni v projekt),
•
udeleženci v programih javnih del.

Graf št. 6: Število JU glede na vrsto POZ

4.3.2.2.

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
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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.
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. 3: Primerjalni pregled sklenjenih podjemnih pogodb po posameznih ZD za leto 2019 in 2020
ZD

Leto 2019

Leto 2020

ZD RADEČE

19

12

ZD SEVNICA

22

21

ZD DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC

19

15

ZD CELJE

19

35

Prikaz števila izvajalcev, ki so v letu 2020 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 2020
4.3.2.3.

Sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi

Že 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 Splošnega dogovora za pogodbeno leto
2020, ki je zagotovil dodatna finančna sredstva izvajalcem na primarni ravni za preseganje glavarinskih
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količnikov, je bil sprejet Sklep ministra za zdravje o posebnih programih na primarni ravni št. 1001251/2019/101 z dne 21. 7. 2020, s katerim je podaljšalo veljavnost Sklepa o posebnih programih št. 1001251/2019/2 z dne 25. 7. 2019 od 1. 8. 2020 do preklica. 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. 2020 pristopili k sklenitvi novih podjemnih
pogodb z lastnimi zaposlenimi za določen čas do 31. 07. 2021, saj je Ministrstvo za zdravje podalo
navodilo, da se podjemne pogodbe sklepajo le za določen čas za največ 12 mesecev. ZD Celje, ZD dr.
Jožeta Potrate Žalec, ZD Sevnica in ZD Radeče so z lastnimi zaposlenimi v letu 2020 sklenili 122 podjemne
pogodbe.
Tabela št. 4: Primerjalni pregled sklenjenih podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi po posameznih ZD
za leto 2019 in 2020
ZD
ZD RADEČE

Leto 2019
4

Leto 2020
7

ZD SEVNICA

12

12

ZD DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC

12
76

16

ZD CELJE

87

ZD so z lastnimi zaposlenimi v letu 2020 sklepali podjemne pogodbe za opravljanje samoplačniških storitev
v dejavnosti ginekologije, fizioterapije in preventivnih ultrazvočnih preiskav.
4.3.2.4.

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 5,05
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 2020 ugotavlja da v posameznih ZD ni bilo potreb po
sklepanju podjemnih pogodb z upokojenimi zdravstvenimi delavci. Vsekakor pa je potrebno v postopku
sklepanja podjemne pogodbe z upokojenimi zdravstvenimi delavci upoštevati pogoje, ki veljajo za
sklepanje podjemnih pogodb z ostalimi aktivnimi zdravstvenimi delavci, kot to določa 53. člen ZZDej.
4.3.2.5.

Izobraževanja

V ZD je v letu 2020 zaradi epidemije COVID-19 zaznati zmanjašan obseg strokovnega izobraževanja in
izpopolnjevanja glede na leto 2019. Skozi vse leto so potekala interna strokovna izobraževanja, kakor tudi
eksterna strokovna izobraževanja, skladno s sprejetim načrtom izobraževanja, upoštevaje finančne
možnosti ter usmeritve 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 za
določeno dejavnost področja dela, ki jo izvaja opravlja ZD na podlagi pogodbe, sklenjene z ZZZS, mora
ZD 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.
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V letu 2020 so ZD sklepali pogodbe o izobraževanju z javnimi uslužbenci za študij na Visoki zdravstveni
šoli Celje za pridobitev izobrazbe dipl. medicinska sestra/zdravstvenik in s področja mikrokirurgije in
paradontologije, radiologije, zdravstvene nege in psihologije.
4.3.2.6.

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 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.
Na podlagi četrtega odstavka 16. člena ZSPJS se od 1. januarja 2019 dalje določa pravica do izplačila
plače v skladu z višjim PR, 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 PR, 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 PR, pridobljenega z napredovanjem, od 1. decembra v letu, ko izpolni
pogoje za napredovanje v višji PR.
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 PR 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 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 dne 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 2020 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).
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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.
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 2020 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 marcu 2020 izdala zaposlenim javnim uslužbencem, ki so izpolnili pogoje za
napredovanje s 1.4.2020 s pravico do plače s 1.12.2020 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.
V letu 2020 je bil postopek ocenjevanja izveden brez posebnih zapletov, vložena je bila samo ena pritožba,
ki pa je bila zaradi razglašenega prvega vala epidemije, obravnavana nekoliko kasneje, po preteku
zakonsko določenega roka. Sicer pa kadrovska služba ugotavlja, da se je postopek ocenjevanja bistveno
izboljšal, vendar pa je še vedno zaznati v manjši meri, da ocenjevalci kljub natančnim navodilom za
pridobitev pravice do napredovanja, dokumentacije ne vodijo oz. ne izpolnjujejo skladno z določili Uredbe
(manjka datum in podpis ocenjevalca).

83

Letno poslovno in računovodsko poročilo za leto 2020

Graf št. 8: Število JU po posameznih ZD, ki so napredovali s 1.4.2020
2. Kadrovska služba je v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov
proračuna (Ur. l. RS št. 3/20, v nadaljevanju: Uredba) in metodologijo spremljanja njihovega izvajanja za
leti 2020 in 2021 ter končnih izhodiščih za pripravo kadrovskih načrtov s strani Ministrstva za zdravje v
povezavi z določili Zakona o izvrševanju proračuna za leti 2019 in 2020 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 2020, 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 2020 so bili zaposlenim izdani do konca meseca marca
2020, 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: Stanje letnega dopusta po kriterijih za leto 2020 v primerjavi za obdobje 2016-2019

Letni dopust po kriterijih
Delovna doba
Zahtevnost del
Delovni pogoji
Posebni pogoji dela
Invalidnost, nega druž. člana, kron. bolezni
Starost delavca
Dopust za vsakega otroka do 15. leta
Skupaj dni
Št. zaposlenih v letu
Povprečno število dni na zaposlenega

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

2020
Št. dni
16497
3353
2495
1290
234
951
546
25.366
777
32,65
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Kadrovska služba se je v letu 2020 srečala s problematiko določitve povečanega števila dni dopusta zaradi
opravljanja dela z duševno motenimi oz. duševno prizadetimi osebami. ZD so v dogovoru s strokovno
službo sklenili, da se povečano število dni letnega dopusta po kriteriju 5. točke 36. člena Kolektivne
pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Ur. l. RS št. 14/94 in naslednji, v nadaljevanju:
KPDZSV) in sprejeto razlago navedenega kriterja na 79. seji Odbora za razlago KPDZSV dne 11. 6. 2019
za leto 2020, ne prizna. Sprejeta razlaga KPDZSV sicer pravi: »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.« Vodstva ZD so bila mnenja, da sprejeta
razlaga ne velja za izvajalce zdravstvene dejavnosti na primarni ravni (Center za duševno zdravje,
ambulanta, kjer poteka psihiatrična obravnava), zato je bil sprejet sklep, da se Združenje zdravstvenih
zavodov Slovenije zaprosi za dodatna pojasnila, ki pa je nato navedeno problematiko, ki je aktualna tudi
za druge izvajalce, odstopilo v obravnavo oz. podalo zaprosilo za sprejem razlage Kolektivne pogodbe za
dejavnost zdravstva in socialnega varstva, ki pa še ni sprejeta. Nikakor ni namen vodstva ZD, da
zaposlenim ne bi priznavali pravic, ki jih določajo predpisi, kolektivne pogodbe in sprejete razlage le-teh,
vendar pa morajo le-te določati pravico do povečanega števila dni letnega dopusta za posamenzo
dejavnost, v tem primeru iz naslova psihičnih obremenitev v zdravstvenem timu določati na nedvoumen
način.
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.
Opomba: dodati še vloge zaposlenih za priznanje izrednega dopusta v času covid in obrazložitev zavrnitve
Tabela št. 6: primerjalni pregled koriščenja števila dni izrednega dopusta za leto 2019 in 2020

ZD

Leto 2019

Leto 2020

ZD RADEČE

0

8

ZD SEVNICA

34

27

ZD DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC

26

39

ZD CELJE

179

192

4. 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.
5. 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. Javni uslužbenci so pravico do izplačila višjih
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plač za en, dva ali tri plačne razrede pridobili 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.
6. 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 ni
izplačevala, od 1 . 7. 2020 dalje pa se je pričela izplačevati redna delovna uspešnost v skladu z določbami
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09 in naslednji, v nadaljevanju ZSPJS) in
določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (Ur. l. RS, št. 57/08 in naslednji, v nadaljevanju: KPJS).
ZSPJS vsebuje določbe, ki se nanašajo na redno delovno uspešnost v 22. in 22.a členu. Podrobnejši
postopek določanja redne delovne uspešnosti pa je opredeljen v določilih KPJS od 27. do 34. člena in v
prilogi 2, ki obsega navodilo za izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca. Skupen obseg
sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti javnih uslužbencev za leto 2020 znaša 2% letnih sredstev
za osnovne plače in se je zaposlenim obračunala in izplačala od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020.
7. V sprejetih aneksih h KP, ki veljajo za zaposlene v dejavnosti 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 2020 izplačan regres za letni dopust v mesecu maju 2020 v skladu z
določili Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v R Sloveniji (Uradni list RS, št. 97/20)
v višini 940,58 EUR, medtem ko za zaposlenim, ki so na dan izplačila regresa prejemali osnovno plačo, ki
ustreza 18. ali nižjemu plačnemu razredu, je znašala višina regresa 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 2020 je kadrovska služba za ZD Celje in ZD Radeče vodila postopek zaposlitve tujega državljana R
Srbije ter Bosne in Hercegovine in sicer za zdravnika specialista dermatovenerologije (ZD Celje) in
zdravnika specialista družinske medicine (ZD Radeče). Posamezni ZD je z zdravnikom sklenil delovno
razmerje za določen čas, za čas opravljanja prilagoditvenega obdobja za priznanje poklicne kvalifikacije s
preizkusom strokovne usposobljenosti. Po zaključenem usposabljanju in uspešno opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti ima ZD interes po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.
10. Iz evidence prijave poškodb na delu je bilo v letu 2020 evidentiranih v ZD Celje šest poškodb.
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: udarec v trtico, izvin gležnja, udarec v bok in zlom rame. 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.
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V času epidemije je bil kot razlog začasne nezmožnosti za delo v primeru okužbe z COVID-19, do katere
je prišlo na delovnem mestu, se je lahko priznal kot vzrok začasne nezmožnosti za delo poškodba pri delu
v smislu 3. alineje 66. člena ZPIZ-2 in ne bolezen. Če je do okužbe prišlo na delovnem mestu, je za
opredelitev poškodbe pri delu kot razloga začasne nezmožnosti za delo bila potrebna tudi ustrezna prijava
poškodbe pri delu s strani delodajalca, ki pa so jo ZD priznali le v dveh primerih, ko je prišlo do
prerazporeditve k drugemu izvajalcu (Dom upokojencev), kjer so se soočali s pomanjkanje zaščitne
opreme.
Konec leta 2020 je Vlada RS v ZIUPOPDVE sprejela sklep, da se delavcu prizna okužba na delovnem
mestu in obračuna nadomestilo v višini 100% plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal. Nadomestilo plače
v višini 80 % gre v breme delodajalca, za razliko do 100 % (torej 20% osnove) pa delodajalec vloži
refundacijski zahtevek na ZZZS. K vsakemu zahtevku je na ZZZS potrebno priložiti tudi originalno izjavo
delodajalca s katero ta pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjuje, da je z veliko verjetnostjo
možno izkazati, da je do okužbe prišlo v delovnem procesu.
11. Strokovna služba je po pooblastilu ZD sodelovala v postopkih ugotavljanja invalidnosti za
zaposlene in pripravlila vso potrebno dokumentacijo za obravnavo na senatu Invalidske komisije I. stopnje
ZPIZ v Celju za 7 javnih uslužbencev. V letu 2020 so bili pravnomočno zaključeni trije postopki, 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 2020 vodila postopke za: 79 pripravnikov za poklic tehnik zdravstvene nege; 2
pripravnika za poklic psiholog; 7 pripravnikov za poklic doktor dentalne medicine; 9 pripravnikov za poklic
fizioterapije, 1 pripravnik za poklic dietetik in 1 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 2020 se sredstva za plače pripravnikov
zdravstvenih poklicev zagotavljajo iz sredstev ZZZS, ki obsegajo: osnovne plače in dodatke v skladu z
Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, podzakonskimi akti in kolektivnimi pogodbami; povračila
stroškov prehrane in prevoza na in z dela v višini javnega prevoznega sredstva, sorazmerni delež regresa
za letni dopust in premijo za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje.
ZZDej določa, da pripravništvo za zdravstvene delavce traja 6 mesecev, razen za zdravnike in
zobozdravnike, ki traja 12 mesecev.
ZD so kot pooblaščeni učni zavodi veliko pozornost usmerjali zaposlovanju pripravnikov zdravstvenih
poklicev lokalnega področja, za poklic srednja medicinska sestra/zdravstvenik, pripravnikom za pridobitev
poklica doktor dentalne medicine in pripravnikom na področju psihologije in fizioterapije. Veliko skrb so
tudi v letu 2020 namenili zaposlitvam za opravljanje pripravništva in praktičnega usposabljanja. ZD imajo
materialne in kadrovske pogoje za izvajanje pripravništva in praktičnega usposabljanja.
V prvem valu epidemije COVID-19 so bile na podlagi Odloka o razporejanju zdravstvenih delavcev in
zdravstvenih sodelavcev – pripravnikov na področju zdravstvene dejavnosti (Ur. L. RS, št. 37/2020, v
nadaljevanju: odlok) zadržane vse obveznosti iz pripravništva (kroženje, opravljanje preizkusa
teoretičnega in praktičnega znanja) ter opravljanje strokovnega izpita. Tako se je program pripravništva
vsem pripravnikom podaljšal za čas veljavnosti odloka in sicer od 28.03.2020 do prekilca epidemije,
31.05.2020. V drugem valu pa je izvajanje pripravništva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev
potekalo nemoteno.
13. Strokovna služba SZOZD sodeluje pri vodenju razpisnih postopkov za direktorje ZD, strokovne
vodje, pomočnike direktorjev za zdravstveno nego oz. druge delavce s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi, za katere je potrebno izvesti razpisni postopek javnega razpisa. V letu 2020 je bil voden
razpisni postopek za imenovanje direktorja in pomočnika direktorja za zdravstveno nego ZD Sevnica.
Imenovani direktor in pomočnik direktorja za zdravstveno nego sta pričela opravljati funkcijo za novo
mandatno obdobje štirih let v mesecu septembru 2020. Voden je bil tudi postopek za imenovanje
strokovnega vodje v ZD Radeče in ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec, kjer je za opravljanje navedene funkcije
bila sklenjena podjemna pogodba oz. pogodba o poslovnem sodelovanju z zunanjim izvajalcem. V ZD
Celje so bili izvedeni in zaključeni razpisni postopki za predstojnika DE Reševalna postaja in DE Center za
krepitev zdravja ter odgovorne medicinske sestre za DE Dispanzer za predšolske otroke.
14. Področje specializacij zdravnikov ureja Zakon o zdravniški službi oz. spremembe in dopolnitve letega, 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
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matičnem delodajalcu. V posameznih ZD so zdravniki specializanti v letu 2020 imeli sklenjene pogodbe o
zaposlitvi za določen čas za naslednje vrste specializacij:
ZD Celje: v teku so naslednje specializacije: pediatrija (3), družinska medicina (5), otroška in
mladostniška psihiatrije (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 teki je specializacija iz pediatrije (1). 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), pediatrija (2), psihiatrija (2) ter
otroška in mladostniška psihiatrija (1).
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 (7) 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.
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. in Adriatic Slovenica, d.d. za javne uslužbence,
ki so pri opravljanju svojih del posebej izpostavljeni in ogroženi (patronažna služba, reševalna služba,
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 2020 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 je strokovna služba SZOZD pristopila
k ureditvi navedenega področja tako, da je 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 izvršilni odbor Zdravniške zbornice v soglasju z ministrom. Za
leto 2020 je bil sprejet sklep izvršilnega odbora s katerim je bilo določeno, da 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 €. ZD imajo sklenjene
zavarovalne pogodbe za navedeno obliko odgovornosti. Iz naslova zavarovanja poklicne odgovornosti sta
bila v letu 2020 zaključena dva postopka v obliki izvensodne poravnave.
16. ZD Celje, ZD Sevnica in ZD Radeče so se v letu 2020 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
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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
devetim 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 2020 so se zneski
premijskih razredov nekoliko povišali.
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 javno upravo,
Ministrstva za zdravje, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Prav tako je posameznim odborom za razlago kolektivnih pogodb s področja zdravstva posredovala
strokovna vprašanja v zvezi razlago posameznih določb kolektivnih pogodb.
21. Zdravniku oz. zdravstvenemu delavcu, ki je imel na dan 31.12.2020 veljavno licenco za opravljanje
zdravstvenih storitev, se je na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic
drugega vala epidemije COVID-19 (Ur.l. RS št. 203/20) podaljšala licenca za eno leto.
22. Na podlagi razpisa v mesecu decembru 2019 je bilo na podlagi javnega povabila za izbor programov
javnih del vključenih pet udeležencev in sicer štirje udeleženci v ZD Celje v program: »Družabništvo in
spremljanje« (2 udeleženca) ter v program »Pomoč pri urejanju evidenc, računalniških baz podatkov in
arhivskega gradiva« (2 udeleženca) in v ZD Radeče v program »Družabništvo in spremljanje« (1
udeleženec), katerega pa je moral ZD zaradi objektivnih razlogov, ki so posledica COVID-19 predčasno
prekiniti.
23. Kadrovska služba je v letu 2020 sodelovala v postopkih in pri pripravi dokumentacije za posredovanje
informacij javnega značaja na podlagi zahteve posameznika - fizične osebe.
24. 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.
25. 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, Sevnica, Slovenske Konjice in Šentjur imajo sklenjeno pogodbo za izvajanje varnosti in zdravja pri
delu in požarne varnosti z zunanjim izvajalcem Vintim, 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 2020 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
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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 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.
26. Zaradi razglasa epidemije v prvem in drugem valu po Odredbi o razglasitvi epidemije nalezljive
bolezni SARS – CoV-2 so ZD v letu 2020 pristopili k prilagoditvi organizacije dela po posameznih
dejavnostih. Zaradi zagotavljanje nemotenega izvajanja zdravstvene dejavnosti je delodajalec organiziral
v posameznih primerih delo od doma, odrejal čakanje na delo doma, za kar so bile javnim uslužbencem
izdane posamične odredbe, prav tako pa je bilo potrebno sprotno obveščati Inšpektorat za delo. V
primerih, ko je bila zaznana možnost oz. nevarnost okužbe, je delodajalec v posamičnih primerih odrejal
skladno z interventno in delovno pravno zakonodajo čakanje doma iz preventivnih razlogov.
Za obdobje razglašene epidemije pa je bila priznana zaposlenim pravica do nadomestila za primer
odrejene karantene, zaradi stika z okuženo osebo oziroma izolacije zaradi okužbe.
Tabela št. 7: Pregled števila zaposlenih in oblike dela in odsotnosti v letu 2020 v času epidemije.
COVID - 19: oblike dela in odsotnosti
Preventivno doma
Čakanje na delo doma
Delo na domu
Delo pri drugem izvajalcu
Varstvo otrok
Karantena
Izolacija

ZD Radeče

ZD Sevnica

ZD Žalec

ZD Celje

6
63
10
3
21

31
46
10
39
7
5

1
243
46
39
21
22

23

25

113

11
1
1

27. Služba obračuna plač SZOZD je opravlja obračun in izplačilo plač ter drugih stroškov dela javnih
uslužbencev, ki so zaposleni v ZD: Celje, Sevnica, “dr. Jožeta Potrate” Žalec, Radeče ter za Slovenske
Konjice do 30.9.2020.
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 ZD: Celje, Radeče, Sevnica, ve začetku leta 2020 pa je k
elektronskemu evidentiranju pristopil tudi Zdravtveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec, ter tako omogočajo
bolj dosledno evidentiranje, spremljanje in obračunavanje vrst plačil, ki so podlaga za obračun in izplačilo
plač. Za ZD se je mesečno ob obračunu plač opravil tudi obračun podjemnih pogodb in sejnin članom
sveta posameznega ZD.
Po obračunu plač se izplačilni listi za posameznega javnega uslužbenca v ZD Celje, Radeče in Slovenske
Konjice pošiljajo v šifrirani PDF obliki na elektronski naslov, za zdravstvena domova Sevnica in “dr. Jožeta
Potrate” Žalec pa se se pripravljali tiskani izpisi. 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 2019 in 2020
ZD

Leto 2019

Leto 2020

ZD RADEČE

406

466

ZD SEVNICA

1.774

2002

ZD DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC

1.503

1803

ZD CELJE

5.865

8664

ZD SLOV. KONJICE

1.393

1352
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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 izpolnjeval preko novega portala, ki ga je pripravilo Združenje zdravstvenih
zavodov Slovenije, strošek pripravništva pa se je povrnil mesečno. 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.
Tabela št. 9: Število refundacijskih zahtevkov pripravnikov in specializantov v letu 2019 in 2020
ZD

Leto 2019

Leto 2020

ZD RADEČE

18

36

ZD SEVNICA

172

162

ZD DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC

180

224

ZD CELJE

503

480

Daljše bolniške odsotnosti javnih uslužbencev prejmejo ZD refundirane s 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. V letu 2020 pa je bilo tudi veliko zahtevkov podanih zaradi izolacije
zavarovancev, ki so se okužili z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19). 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 2019 in 2020
ZD

Leto 2019

Leto 2020

ZD RADEČE

56

44

ZD SEVNICA

145

224

ZD DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC

113

161

ZD CELJE

798

902

Uvedba e-Bol-a v letu 2020 je tudi v ZD poenostavila postopek pridobivanja in vnašanja bolniških listov v
evidenco delovnega časa. V strokovnih službah SZOZD pa smo tako pričeli tudi z vlaganjem e-zahtevkov
za refundacijo in posledično elektronskim arhiviranjem bolniških listov.
28. Dodatki, izplačani v času razglasa epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19)
Z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20) je bila na območju Republike Slovenije 12. marca 2020 ob 18. uri
razglašena epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). V prvem valu epidemije so tako zavodi
zaradi prekinitve zdravstvenih storitev zaposlenim izdajali odredbe za začasno čakanje na delo doma in
sklepe o prerazporeditvi delavcev na druga delovna mesta in k drugemu delodajalcu, nekatere pa napotili
tudi na delo od doma. Zaradi zaprtja šol in vrtcev je bilo potrebno zagotoviti varstvo otrok, zato so
delodajalci zaposlenim morali omogočiti tudi koriščenje dopusta in presežek ur.
Skladno s sprejetim Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih
posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20) in Zakonom o interventnih
ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP,
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175/20 – ZIUOPDVE in 203/20 – ZIUPOPDVE) so bili zaposlenim izplačani dodatki za delo v rizičnih
razmerah po 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor in dodatki za nevarnost in posebne
obremenitve v času epidemije po 71. členu ZIUZEOP. Zdravstveni domovi so k izplačilu dodatkov pristopili
z ustreznimi individualnimi sklepi o določitvi delovišč in delovnih mest, na katerih je prisotno tveganje za
zdravje zaposlenih in posebne obremenitve zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 ter kriteriji za
določitev dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije.
V drugem valu epidemije, katera je bila ponovno razglašena 19.10.2020, je zaposlenim ponovno pripadal
dodatek za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, od 1.6.2020
dalje pa tudi dodatek po 55. členu ZZUOOP zaradi začasne razporeditve delavca k drugemu delodajalcu,
dodatek po 56. členu ZZUOOP za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki obolelimi za COVID-19,
dodatek za nevarnost in posebne obremenitve po 87. členu ZIUPOPDVE za plačno skupino J in dodatek
za dijake in študente, ki delajo s COVID-19 pacienti. Delodajalci so k izplačilu dodatkov pristopili s
sprejetjem sklepov in izdajo individualnih sklepov zaposlenim, ki so do dodatka upravičeni.
Dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjem v javnem sektorju v dejavnosti zdravstva in
socialnega varstva
ZIUOPDVE je v 125. členu določil, da ne glede na določbo četrtega odstavka 23. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10,
107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 –
ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) direktorjem v javnem sektorju, kot jih določa Uredba
o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18), ki opravljajo delo v
dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, pripada dodatek za delo v rizičnih razmerah v višini 65
odstotkov urne postavke osnovne plače za polovico rednega delovnega časa.
Direktorjem (torej javnim uslužbencem plačne skupine B skladno z opredelitvijo v 1. členu Uredbe o plačah
direktorjev v javnem sektorju), ki opravljajo delo v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, pripada
dodatek za delo v rizičnih razmerah v višini 65 odstotkov urne postavke osnovne plače za polovico ur
rednega dela (A010). Glede na to, da dodatek direktorjem pripada za delo v rizičnih razmerah, do dodatka
niso upravičeni za čas opravljanja dela na domu in za čas, ko so odsotni z dela.
Dodatek pripada direktorjem od 19. oktobra 2020 do preklica epidemije. Ne glede na določbe zakonov in
kolektivnih pogodb, ki urejajo osnovo za nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela, se dodatek ne všteva
v osnovo za nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela. Glede na to, da je ZIUOPDVE na novo uvedel
upravičenost do dodatka za delo v rizičnih razmerah za direktorje in določil, da se ta dodatek ne všteva v
osnovo za nadomestilo plače, menimo, da nevštevanje dodatka v osnovo za nadomestilo plače velja za
celotno obdobje, za katero se dodatek direktorjem izplačuje.
Tabela št. 11: Število zaposlenih, katerim so bili izplačani COVID-19 dodatki
COVID - 19 dodatki
39. člen KPJS (65% urne postavke)
71. člen ZIUZEOP (do 100% urne postavke)
55. člen ZZUOOP (20% urne postavke)
56. člen ZZUOOP (30% urne postavke)
87. člen ZIUPOPDVE (30% urne postavke)

ZD Radeče

ZD Sevnica

ZD Žalec

ZD Celje

24
19
8
12

144
103
3
66

119
89
5
54

523
357
20
233
55
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4.3.3.

SPLOŠNI PODPROCES

4.3.3.1 Podproces javna naročila
Nabavne aktivnosti v letu 2020
Nabave v letu 2020 so potekale v skladu s predpisi, ki veljajo za področje javnega naročanja ter ostalimi
internimi in eksternimi akti in navodili.
Naloga službe za javna naročila je racionalizacija in ekonomičnost poslovanja, definicija nabavnih poti in
pristojnosti, vzpostavitev kontrolnih mehanizmov, analiza upravičenosti zahtevkov glede na poslovno in
programsko politiko, usklajenost s finančno politiko in investicijskimi vlaganji ter izkoriščanje tržnih
možnosti. Za dosego čim boljših rezultatov je potrebna temeljita raziskava trga, skrbno načrtovanje
materialnih potreb, poglobljena priprava planov, izvedba postopkov javnega naročanja, zelenega javnega
naročanja, evidenčnih postopkov, sprotno naročanje, koncept partnerstva med poslovnim subjektom in
dobaviteljem, celovito obvladovanje kakovosti, racionalizacija stroškov in zmanjševanje zalog.
Osrednja naloga ni zgolj nabava materiala, temveč celota zgoraj omenjenih nabavnih aktivnosti, pri čemer
je potrebna široka informiranost, strateško planiranje, poznavanje formalnih zahtev in pogajalskih veščin,
sodelovanje s stroko, ki pripravlja tehnične zahteve za posamezna področja in v skladu s tem organizirati
delo.
Javna naročila zajemajo: blago, storitve in gradnje. Pripravljeno razpisno dokumentacijo objavimo na
Portalu javnih naročil (domačem oz. evropskem), da se lahko prijavi čim več zainteresiranih ponudnikov,
med katerimi naročnik, izbere najugodnejšo ponudbo.
Tabela 12: Izvedena javna naročila vseh ZD v letu 2020
VRSTA POSTOPKA
EVIDENČNI POSTOPEK (izdane
naročilnice)
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI
ODPRTI POSTOPEK
SKUPNA JAVNA NAROČILA

4.3.3.1.1

BLAGO
2.103

STORITVE
919

9
19
2

3
3

GRADNJE
75
2

SKUPAJ
3.097
14
22
2

Zakonodaja – sprejem interventnega zakona

Zaradi dogajanj, povezanih z ukrepi v zvezi s SARS-CoV-2 v letu 2020 in s tem morebitni potrebi po
nujnem in takojšnjem ukrepanju v zvezi z realizacijo naročil, ZJN-3 je bila podana tudi pravna podlaga za
uporabo 8. točke prvega odstavka 27. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in
14/18; v nadaljevanju: ZJN-3), ki določa, da se ZJN-3 ne uporablja za javna naročila opreme, tehnike ter
druga javna naročila za zagotovitev osnovnih pogojev za preživetje oziroma življenje ali takojšnjo
preprečitev nastanka neposredno grozeče škode ob naravni ali drugi nesreči, skladno s predpisi o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami, kadar je vrednost naročila nižja od vrednosti, od katerih dalje je
potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije.
Državni zbor republike Slovenije je dne 2. 4. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev
epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljevanju: ZIUZEOP).
ZIUZEOP je začel veljati 14. 4. 2020.
ZIUZEOP - z njim se zaradi posledic epidemije COVID-19 določajo dodatni ukrepi, s katerimi se
preprečujejo oziroma blažijo negativne posledice virusa COVID-19 za državljanke in državljane ter
gospodarstvo, med drugim tudi na področju javnega naročanja, pogodbenih kazni, javnih financ itd.
Novosti glede javnega naročanja, ki izhajajo iz ZIUZEOP:
Določba, ki jo je predlagalo Ministrstvo za javno upravo, in je neposredno povezana z javnim naročanjem,
zajeta v 90. členu ZIUZEOP.
Določba 90. člena ZIUZEOP (začasno) neposredno spreminja določbi iz prvega odstavka 21. člena in
četrtega odstavka 66. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem
besedilu: ZJN-3), in sicer pomenita ti dve določbi:
da se začasno dvignejo mejne vrednosti za uporabo zakona na splošnem področju, in

93

Letno poslovno in računovodsko poročilo za leto 2020

da se ureditev izvajanja javnega naročanja v občinah (in njenih ožjih delov) začasno vrne v
položaj, kot je veljal pred uveljavitvijo ZJN-3.
V prvem odstavku 90. člena ZIUZEOP je določeno, da se ne glede na določbe ZJN-3 do 15. novembra
2020, ZJN-3 na splošnem področju uporablja za javna naročila, katerih ocenjena vrednost brez davka na
dodano vrednost je enaka ali višja od 40.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj
in 80.000 eurov za javno naročilo gradenj. To pomeni, da se mejne vrednosti za uporabo zakona na
splošnem področju povišajo, na infrastrukturnem pa ostanejo enake.
V drugem odstavku 90. člena ZIUZEOP je bilo določeno, da se do 15. aprila 2021 četrti odstavek 66. člena
ZJN-3 ne uporablja. Navedeno pomeni, da z zakonom občinam ni več podano splošno (in doslej obvezno)
pooblastilo za izvajanje javnih naročil v imenu in za račun krajevnih oziroma lokalnih skupnosti. To tudi
pomeni, da lahko v zvezi z izračunom ocenjene vrednosti javnega naročila blaga, storitve oziroma gradnje
posamezne lokalne oziroma krajevne skupnosti, ki predstavljajo ločeno organizacijsko enoto in so
samostojno odgovorne, vrednosti javnih naročil ocenijo (in oddajo) na ravni ločene organizacijske enote
naročnika, torej posamezne samostojne lokalne oziroma krajevne skupnosti. Takšna ureditev je veljala
tudi pred uvedbo ZJN-3.
V nadaljevanju našteti 64., 75., in 91. člen so posredno povezani s področjem javnega naročanja in
predstavljajo ukrepe, ki so jih pripravila druga resorna ministrstva.
V 64. členu ZIUZEOP je navedeno, da je ne glede na prvi odstavek 32. člena Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19) plačilni rok za neposredne
in posredne uporabnike proračuna za plačila zasebnim subjektom 8 dni. Ker člen ni vseboval posebne
določbe o trajanju ukrepa, je veljal do 31. 5. 2020.
V prvem odstavku 75. člena ZIUZEOP je glede nabave kmetijskih pridelkov in živil v javnih zavodih
določeno, da ne glede na predpise, ki urejajo zeleno javno naročanje, mora javni zavod, če vrednost
javnega naročila na letni ravni ne presega vrednosti, od katere dalje je treba objaviti povabilo k
sodelovanju v Uradnem listu Evropske unije, nabaviti najmanj 50 odstotkov pridelanih kmetijskih pridelkov
oziroma živil z območja Republike Slovenije glede na celotno nabavo pridelanih kmetijskih pridelkov in
živil.
V drugem odstavku je bilo določeno, da ne glede na predpise, ki urejajo zeleno javno naročanje, mora
javni zavod, če vrednost javnega naročila na letni ravni ne presega vrednosti, od katere dalje je treba
objaviti povabilo k sodelovanju v Uradnem listu Evropske unije, nabaviti najmanj 50 odstotkov predelanih
kmetijskih pridelkov oziroma živil z območja Republike Slovenije glede na celotno nabavo predelanih
kmetijskih pridelkov in živil, pri čemer morajo biti vse faze pridelave in predelave opravljene v Republiki
Sloveniji. Ta ukrep se izvaja do konca leta 2020.
V 91. členu ZIUZEOP je določeno, da se v pogodbah o dobavi blaga ali izvajanju storitve ali izvedbe
gradenj, ki so jih zasebnopravni subjekti sklenili z državnimi organi ali samoupravnimi lokalnimi
skupnostmi, javnimi agencijami, javnimi skladi, javnimi zavodi in javnimi gospodarski zavodi ter z drugimi
osebami javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti
in se ne nanašajo na dobavo blaga, ki predstavlja zaščitno opremo, potrebno v boju zoper epidemijo
COVID-19, v času trajanja epidemije COVID-19 določbe o pogodbenih kaznih zaradi zamude ne
uporabljajo, pogodbeno dogovorjeni roki pa se podaljšajo za obdobje trajanja epidemije COVID-19.
Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 25. 11. 2020, sprejel Zakon o interventnih ukrepih za
omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, v nadaljnjem besedilu:
ZIUOPDVE), ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, torej z dnem
28. 11. 2020.
Določba, ki je neposredno povezana z javnim naročanjem, je zajeta v 101. členu ZIUOPDVE in določa, da
ne glede na določbo a) točke tretjega odstavka in četrtega odstavka 77. člena Zakona o javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) naročnik od uveljavitve tega zakona do
15. aprila 2021 kot zadosten dokaz v zvezi s prvim odstavkom 75. člena ZJN-3 upošteva izjavo, dano v
prijavi ali ponudbi, če kandidat ali ponudnik, iz razlogov povezanih z ukrepi zaradi preprečevanja okužbe
s SARS-CoV-2, ne more zagotoviti ustreznih dokazil oziroma do teh dokazil iz enakih razlogov ne more
dostopati naročnik, kadar jih je dolžan pridobiti sam. Kot zadosten dokaz pa lahko naročnik upošteva tudi
izpis iz sodnega ali drugega ustreznega registra, ki ni starejši od štirih mesecev.
Navedeno pomeni, da v skladu s to določbo za preveritev razloga za izključitev zaradi nekaznovanosti do
15. aprila 2021 ponudnikom in njihovim zakonitim zastopnikom ni treba priložiti uradnega dokazila ali
overjene izjave, temveč zadostuje lastna izjava, dana že v sami ponudbi (ESPD), vendar zgolj v primeru,
če se dokazila zaradi ukrepov, povezanih z virusom SARS-Cov-2, ne morejo zagotoviti.
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Poleg tega pa se kot primerno dopušča tudi dokazilo oziroma izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od
štirih mesecev
V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja bo uporaba portala eRevizija z
dnem 1. 1. 2021 postala obvezna.
Portal eRevizija je spletni informacijski portal Državne revizijske komisije, ki ga upravlja Javno podjetje
Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., in se uporablja za elektronsko izmenjavo informacij in dokumentov
v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku ter za zagotavljanje informacij o poteku
predrevizijskega, revizijskega in pritožbenega postopka na portalu javnih naročil.
4.3.3.1.2. 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 12.11.2020 izvedli kontrolno presojo za
obnovitev certifikata standarda kakovosti ISO 9001:2015. Na področju javnega naročanja 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 2019 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 področje javnih naročil prejelo vseh 5 možnih točk in s tem uspešno realiziralo
zastavljen cilj. Spremljanje kazalnika kakovosti za leto 2020 pa bo vodstvo sprejelo na vodstvenem
pregledu v letu 2021.
Pri spremljanju vloženih revizij v postopkih javnih naročil s strani ponudnikov v opazovanem obdobju 2019
ugotavljamo, da ni bilo vloženega nobenega revizijskega zahtevka.

4.3.3.2.1

Ocenjevanje in analiza dobaviteljev/izvajalcev v SZOZD

Na področju javnih naročil smo na podlagi uvedenega standarda kakovosti ISO 9001:2015 izvedli
ocenjevanje dobaviteljev/izvajalcev. Strokovni sodelavec za javna naročila je v sodelovanju z direktorico
izbral najpomembnejše dobavitelje in izvajalce, ter jih 1-krat mesečno ocenil na ocenjevalnem listu.
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

40-50

25-39

0-24

Kriterij primernosti dobavitelja/izvajalca:
✓ dobavitelj/izvajalec A je ustrezen,
✓ dobavitelj/izvajalec B je delno ustrezen,
✓ dobavitelj/izvajalec C ni ustrezen.
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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 varstva pri delu VINTIM, Varnost in zdravje pri delu d.o.o., Cankarjeva ulica 3a,
8270 Krško, 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 spletnih strani DEMANET - Dejan Čeh s.p., Ulica talcev 9, 1433 Radeče
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 računalniške opreme EGT d.o.o., Ulica Savinjske čete 7, 3310 Žalec, in
ugotovil, da je glede na postavljeno tabelo za oceno izvajalca za ocenjevano obdobje prejel 50 točk
ter dosegel glede na kriterij primernosti: dobavitelj/izvajalec A je ustrezen.
Oceno s priloženimi komentarji-reklamacijami so prejeli tudi ocenjevani dobavitelji/izvajalci za možnost
posameznih izboljšav.
4.3.3.3

Potek in izvedba postopkov po posameznem ZD

4.3.3.3.1

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.

4.3.3.3.2

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 40.000,00 EUR) za blago in storitve ter
(od 10.000,00 EUR do 80.000,00 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.
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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.

4.3.3.3.3

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).

4.3.3.3.4

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:
•
Strokovni sodelavec 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.

4.3.3.4

Izvedena skupna javna naročila preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije

4.3.3.4.1

Dobava električne energije

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je izvedlo javno naročilo za energente št. 68/2016 (objavljeno
na portalu e-naročanje pod oznako JN880/2016 dne 9. 2. 2016 in oddano na portalu pod
oznako JN003059/2016-C01 dne 24. 6. 2016).
V sklopu 1 za dobavo električne energije, delno pridobljene iz obnovljivih virov energije (OVE) in/ali
soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom (SPTE), za katerega jih pooblastili posamezni
zdravstveni domovi celjske in posavske regije so 11. 10. 2019 izvedli elektronsko povpraševanje za leto
2020 in prejeli ponudbe od štirih izmed šestih ponudnikov, s katerimi so sklenili okvirni sporazum v tem
sklopu.
Kot najugodnejši je bil izbran dobavitelj GEN-I, d.o.o., ki je ponudil fiksno neto ceno:
- 0,07273 € za kWh Energije VT,
- 0,05176 € za kWh Energije MT,
- 0,06370 € za kWh Energije ET.
Končno ceno sestavljajo še zakonsko predpisane dajatve in davki ter omrežnina, ki se zaračunavajo
posebej. Upoštevana so bila tudi določila Uredbe o zelenem javnem naročanju, dobavitelj pa bo dobavil
električno energijo, ki bo v 45% proizvedena iz OVE in/ali SPTE. Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa
pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, dobava pa se je vršila v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12.
2020.
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4.3.3.4.2

Dobava zaščitnih sredstev

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je na podlagi pooblastil članov pripravilo tudi skupno javno
naročilo (JN) za dobavo zaščitnih sredstev po odprtem postopku javnega naročanja s sklenitvijo okvirnih
sporazumov za obdobje štirih let ter ponovnim odpiranjem konkurence predvidoma vsakih šest mesecev.
4.3.3.5

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.

Skupno javno naročilo za
dobavo sanitetnega,
laboratorijskega in
zobozdravstvenega materiala
Dobava zdravil

Blago

Zavarovalne storitve – obnova
letne premije
Javno naročilo z odpiranjem
konkurence med sklenitelji
okvirnih sporazumov za dobavo
zemeljskega plina

Storitev

Nakup modularnega sistema za
osnovno analizo urina ter
dodatnega analizatorja za
kvalitativno analizo urina
Dobava pogonskega goriva

Blago

2.
3.
4.

5.

6.

Blago

Blago

Št. objave na
Portalu
JN001411/2019B01

Datum
objave
12.03.2019

Vrednost
brez DDV
540.150,05
EUR

JN000926/2020B01
JN007948/2019B01
JN006053/2020B01

14.02.2020

95.398,44
EUR
50.310,72
EUR
42.564,47
EUR

JN001674/2020B01

12.03.2020

14.11.2019
1.10.2020

76.850,00
EUR

Blago

JN005809/202021.09.2020
66.069,32
B01
EUR
Skupna vrednost dobav po odprtem postopku: 871.343,00 EUR

B) JAVNA NAROČILA MALE VREDNOSTI
Zap.št.

Predmet javnega naročila

Vrsta

1.

Dobava reševalnega vozila

Blago

2.

Čistilna sredstva

Blago

3.

Nakup in preventivno
vzdrževanje diagnostičnega
sistema za obremenitveno
testiranje
Storitve fizičnega in tehničnega
varovanj

Storitev

4.

Št. objave na
Portalu
JN001005/2020W01
JN006780/2020W01
JN005626/2020W01

Datum
objave
18.02.2020
30.10.2020

Vrednost
brez DDV
102.974,00E
UR
22.720,57
EUR

11.09.2020

76.850,00
EUR
Storitve
JN008334/201929.11.2019
49.863,00
W01
EUR
Skupna vrednost dobav po postopku NMV: 252.407,57 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 2020
znaša: 388.480,46 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
2020 znaša: 1.087.510,64 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
Dobava zdravil

Blago

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

Storitev

2.
3.

Blago

Št. objave na
Portalu
JN001411/2019B01

Datum
objave
12.03.2019

Vrednost
brez DDV
158.940,24
EUR

JN000926/2020B01
JN004213/2019-B01

14.02.2020

64.137,74
EUR
141.854,14
EUR

18.06.2019

Skupna vrednost dobav po odprtem postopku: 364.932,12 EUR
B) JAVNA NAROČILA MALE VREDNOSTI
Zap.št.

Predmet javnega naročila

1.

Dobava ultrazvočnega aparata

Vrsta

Št. objave na
Datum
Vrednost
Portalu
objave
brez DDV
Blago
JN002019/202027.03.2020
49.754,75
W01
EUR
Skupna vrednost dobav po postopku NMV: 49.754,75 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 2020
znaša: 160.201,82 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
2020 znaša: 152.502,71 EUR.
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Graf 10: ZD »DR. JOŽETA POTRATE« ŽALEC - prikaz javnega naročanja glede na vrsto postopka
3. ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE
A) ODPRTI POSTOPEK
Zap.št.

Predmet javnega naročila

Vrsta

1.

Blago

2.

Ponovno odpiranje konkurence
za dobavo sanitetnega,
laboratorijskega in
zobozdravstvenega materiala
Dobava zdravil

3.

Dobava pogonskega goriva

Št. objave na
Portalu
JN009234/2017

Datum
objave
27.10.2017

Vrednost
brez DDV
36.938,59
EUR

Blago

JN000926/202014.02.2020
39.269,10
B01
EUR
Blago
JN005809/202021.09.2020
33.853,88
B01
EUR
Skupna vrednost dobav po odprtem postopku: 109.392,08 EUR

B) JAVNA NAROČILA MALE VREDNOSTI
Zap.št.

Predmet javnega naročila

1.

Dobava in montaža
ultrazvočnega aparata

Vrsta

Št. objave na
Datum
Vrednost
Portalu
objave
brez DDV
Blago
JN000030/202007.01.2020
34.780,00
W01
EUR
Skupna vrednost dobav po postopku NMV: 34.780,00 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 2020
znaša: 93.181,82 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
2020 znaša: 145.364,59 EUR.
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Graf 11: ZD SLOVENSKE KONJICE - prikaz javnega naročanja glede na vrsto postopka
4. ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR
A) ODPRTI POSTOPEK
Zap.št.

Predmet javnega naročila

Vrsta

1.

Skupno javno naročilo za
dobavo sanitetnega,
laboratorijskega in
zobozdravstvenega materiala
Dobava zdravil

Blago

2.
3.
4.

Zavarovalne storitve – obnova
letne premije
Dobava pogonskega goriva

Blago

Št. objave na
Portalu
JN001411/2019B01

JN000926/2020B01
Storitve
JN007948/2019B01
Blago
JN005809/2020B01
Skupna vrednost dobav po odprtem

Datum
objave
12.03.2019

Vrednost
brez DDV
170.827,42
EUR

14.02.2020

54.027,74
EUR
28.11.2019
14.428,32
EUR
21.09.2020
9.407,93
EUR
postopku: 248.691,41 EUR

B) JAVNA NAROČILA MALE VREDNOSTI
Zap.št.

Predmet javnega naročila

1.

Dobava dveh zobozdravstvenih
stolov
Nadzidava ambulant

2.

Vrsta

Št. objave na
Datum
Vrednost
Portalu
objave
brez DDV
Blago
JN000732/202007.02.2020
57.811,39
W01
EUR
Gradnje
JN000473/202029.01.2020
453.390,83
W01
EUR
Skupna vrednost dobav po postopku NMV: 511.202,22 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 2020
znaša: 174.696,00 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
2020 znaša: 209.803,22 EUR.
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Graf 12: ZD ŠENTJUR - prikaz javnega naročanja glede na vrsto postopka
5. ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA
A) ODPRTI POSTOPEK
Zap.št.

Predmet javnega naročila

Vrsta

1.

Blago

2.

Ponovno odpiranje konkurence
za dobavo sanitetnega,
laboratorijskega in
zobozdravstvenega materiala
Dobava zdravil

3.

Dobava pogonskega goriva

Št. objave na
Portalu
JN009234/2017

Datum
objave
27.10.2017

Vrednost
brez DDV
59.144,61
EUR

Blago

JN001052/202019.02.2020
105.698,43
B01
EUR
Blago
JN005809/202021.09.2020
44.927,41
B01
EUR
Skupna vrednost dobav po odprtem postopku: 209.770,45 EUR

B) JAVNA NAROČILA MALE VREDNOSTI
Zap.št.

Predmet javnega naročila

1.

Dobava reševalnega vozila

2.

Dobava osebnega vozila

3.

Zavarovalne storitve

Vrsta

Št. objave na
Datum
Vrednost
Portalu
objave
brez DDV
Blago
JN004281/202007.07.2020
123.960,00
W01
EUR
Blago
JN001954/202025.03.2020
35.635,03
W01
EUR
Storitve
JN007597/202007.12.2020
47.034,00
W01
EUR
Skupna vrednost dobav po postopku NMV: 206.629,03 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 2020
znaša: 200.059,84 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
2020 znaša: 214.758,34 EUR.
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Graf 13: ZD SEVNICA - prikaz javnega naročanja glede na vrsto postopka
6. ZDRAVSTVENI DOM RADEČE
A) ODPRTI POSTOPEK
Zap.št.

Predmet javnega naročila

Vrsta

1.

Ponovno odpiranje konkurence
za dobavo sanitetnega,
laboratorijskega in
zobozdravstvenega materiala
Dobava zdravil

Blago

2.
3.

Zavarovalne storitve – obnova
letne premije

Št. objave na
Portalu
JN009234/2017

Datum
objave
27.10.2017

Vrednost
brez DDV
106.331,31E
UR

Blago

JN000926/202014.02.2020
49.585,17
B01
EUR
Storitev
JN007948/201914.11.2019
7.952,87
B01
EUR
Skupna vrednost dobav po odprtem postopku: 163.869,35 EUR

B) JAVNA NAROČILA MALE VREDNOSTI
Zap.št.

Predmet javnega naročila

Vrsta

1.

Rekonstrukcija parkirišča in
prenova vhoda z nadstreškom v
ZD Radeče

Gradnje

Št. objave na
Portalu
JN001834/2020W01

Datum
objave
19.03.2020

Vrednost
brez DDV
161.195,20
EUR

Skupna vrednost dobav po postopku NMV: 161.195,20 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 2020
znaša: 78.911,69 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
2020 znaša: 203.215,00 EUR.
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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
32

Gradnje
52

0

Skupna vrednost evidenčnih naročil za dobavo blaga in storitev v letu 2020 znaša: 106.354,75 EUR.
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Graf 15: SZOZD - prikaz javnega naročanja glede na vrsto dobave
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4.3.3.6

Poročilo o izvedenih postopkih javnega naročanja za zunanje odjemalce
storitev javnega naročanja

1. 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.
2. ZDRAVSTVENI DOM PTUJ
A) ODPRTI POSTOPEK
Ni bilo izvedenega odprtega postopka.
B)

JAVNA NAROČILA MALE VREDNOSTI

Zap.št.

Predmet javnega naročila

1.

Dobava in montaža pohištva

2.

Dobava vozil

3.

Dobava sanitetnega materiala

Vrsta

Št. objave na
Datum
Vrednost
Portalu
objave
brez DDV
Blago
JN005459/202003.09.2020
30.340,18
W01
EUR
Blago
JN004706/202024.07.2020
133.022,04
B01
EUR
Blago
JN007439/202027.11.2020
51.500,00
W01
EUR
Skupna vrednost dobav po postopku NMV: 214.862,22 EUR

3. 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
4.3.4.

Upravljanje in arhiviranje dokumentarnega gradiva

a) Urejanje in izločanje dokumentarnega gradiva
Strokovna služba SZOZD je v letu 2020 nadaljevala z urejanjem arhiva dokumentarnega gradiva na
podlagi dopolnjenega Enotnega klasifikacijskega načrta (EKN) št. 0200-1/2017-12 z dne 18. 4. 2017. 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 skladu z EKN.
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 z namenom varnega uničenja, ki
so bili nato posredovani Zgodovinskemu arhivu Celje v pregled in potrditev. Zaradi prostorske stiske pa
se arhivsko gradivo še vedno nahaja v štirih ločenih prostorih.
Dne 20. 10. 2020 je bil opravljen pregled arhiva SZOZD s strani Zgodovinskega arhiva Celje (ZAC) in
sestavljen zapisnik št. 05-1690/10-2020 z dne 21. 10. 2020, v katerem je podano med drugim navodilo,
da se za potrebe izdaje pisnega strokovnega navodila za odbiranje arhivskega gradiva na pristojni arhiv
posreduje v pregled seznam dokumentarnega gradiva, dopolnjen v popisnem stolpcu z oznako A
(določitev arhivskega gradiva), namesto sedanje oznake T, v skladu s prvotnim Enotnim klasifikacijskim
načrtom, pripravljenim v letu 2014, ki pa so bile z novelo EKN v letu 2017 črtane. Po mnenju ZAC je
potrebno upoštevati prvotno verzijo EKN iz leta 2014, čeprav Ministrstvo za zdravje, kot pripravljalec letega, ni podal tovrstnih navodil o navedeni spremembi.
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b) Evidentiranje dohodne in izhodne pošte oz. signiranja prispele pošte - poslovna
korespondenca
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.
Za upravljanje z dokumentarnim gradivom, ki nastaja v posameznem poslovnem procesu SZOZD, je
potrebno upoštevati Navodila o upravljanju z dokumentarnim gradivom v SZOZD, sprejeta v letu 2014,
po katerih je potrebno pri odpremi dokumentov po e-pošti iz posameznega poslovnega procesa
naslovnikom upoštevati navodilo, da se dokument, ki se mora podpisati v ZD s strani pooblaščene osebe,
nato vroči (vrne) v originalu v poslovni proces, od koder je bil posredovan in v scan obliki tudi po e-pošti.
Na ta način se lahko zagotovi pravočasna realizacija obveznosti oz. aktivnosti, ki jih vsebinsko določa
sprejeti (podpisan) dokument in sledljivost le-tega. V kolikor odgovorna oseba oz. zaposleni v
posameznem poslovnem procesu prejme dokument v papirni ali e-obliki, ki je nastal v drugem poslovnem
procesu znotraj SZOZD, je dolžan nemudoma prejeti dokument posredovati v evidentiranje in signiranje
v tajništvo SZOZD, ki z odtisom prejemne štampiljke označi poslovni proces, na katerega se dokument
nanaša. Prav tako je zaposleni v posameznem poslovnem procesu SZOZD dolžan obvestiti ZD, ki je
posredoval dokument v poslovni proces, na katerega se le-ta ne nanaša.
Zaradi razglašene epidemije COVID je strokovna služba SZOZD spremenila lokacijo oddaje in prevzema
pošte s strani ZD in za ZD in sicer z namestitvijo posebnega predalčnika v prvem nadstropju na hodniku
poslovne stavbe Gregorčičeva 3, ob predhodni telefonski najavi za posamezni poslovni proces.
Zaradi epidemioloških razmer je bil prav tako spremenjen in omejen režim vstopov v poslovne prostore
SZOZD z opozorilom na vratih za obiskovalce in napotilom, da lahko posameznik zaprosi za pojasnilo oz.
ureditev zadeve le preko telefona ali elektronske pošte v času uradnih ur.
4.4 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.

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);
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18. Slovenski računovodski standardi – računovodsko proučevanje (Ur. l. RS, št. 107/01, s spremembami
in dopolnitvami);
19. Splošni dogovor za leto 2019 z aneksi
20. 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;
21. Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno
dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010),
22. Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Ur. l. RS št.
14/2009 s spremembami in dopolnitvami);
23. Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS št. 57/08 s spremembami in dopolnitvami),
24. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja zdravja v plačne razrede znotraj razponov
plačnih razredov (Ur. l. RS, št. 106/05 s spremembami in dopolnitvami),
25. Odredba o določitvi enotnega šifranta vrst zdravstvene dejavnosti (Ur. l. RS št. 58/11)
26. Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Ur. l. RS, št.
53/08, s spremembami in dopolnitvami),
27. Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur. l. RS, št. 97/09),
28. Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Ur. l. RS, št. 7/10),
29. Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Ur. l. RS, št. 85/10),
30. Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS št. 51/08, s spremembami in
dopolnitvami),
31. Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Ur.l. RS št. 15/94, s spremembami
in dopolnitvami),
32. Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike (Ur. l. RS, št. 14/94, s spremembami in
dopolnitvami),
33. Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (Ur. l. RS, št. 60/98, s spremembami in
dopolnitvami)
34. Zakon o 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 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),
44. 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
45. 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
46. Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno
dejavnost (št. 024-17201-29 z dne 26. 1. 2020)
47. Zakon o minimalni plači (Ur. l. RS, št. 13/10 in naslednji)
48. Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 (Ur. l. RS št. 75/19, v nadaljevanju:
ZIPRS2021)
49. Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022 (Ur. l. RS št. 174/20, v nadaljevanju:
ZIPRS2122)
50. Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, v ključno s kadrovskimi načrti za leto
2021, št. 410-123/2020/1 z dne 11. 12. 2020
51. Navodila Ministrstva za zdravje za izpolnjevanje obrazcev, ki so priloga k dokumentu Letno poročilo
za leto 2020 (zdravstveni domovi), objavljena na spletni strani Ministrstva za zdravje
52. 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, 139/20, ZUPPJS2021).

4.4.1. Podproces finančno poslovanje in podproces finančno računovodsko poslovanje
Skozi vse leto 2020 so se izvajale dogovorjene aktivnosti za ažurno opravljanje finančno računovodskih
opravil skladno s programom dela.
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4.4.2. 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.

900
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400
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100
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ZD Celje

ZD Žalec

ZD Sevnica

ZD Radeče

Graf 3: Pregled števila oddanih e-račuov preko UJP v letu 2020
III.

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.
IV.

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.
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➢

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 2020 izvedena notranja revizija poslovanja za področje
delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, ki ga je izvajal Inštitut za javno finančno pravo,
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana v okviru skupnega javnega naročila za vse ZD celjske in posavske
regije. Notranja revizija je bila zaključena z izdajo končnih poročil v mesecu oktobru 2020. V postopku
revizije so bile ugotovljene sicer nekatere nepravilnosti in podana s tem v zvezi tudi priporočila in sicer
glede: izračuna vira prihrankov; internega akta – pravilnika, ki določa merila in postopek za določitev dela
plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela; pravilnosti obračuna delovne uspešnosti
iz naslova povečanega obsega; oblike plačilne liste ter izračuna osnove za nadomestila plače v breme
delodajalca. ZD je na ugotovitve notranje revizije posredoval odzivno poročilo z osnutkom pravilnika o
delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in s pridobljenim mnenjem Združenja zdravstvenih
zavodov Slovenije in revije Javni sektor, Dashofer. Izvajalec revizije je odzivno poročilo v celoti sprejel in
posredoval končno poročilo. Na tej podlagi so bile odpravljene nekatere ugotovljene nepravilnosti, izdana
revizijska končna poročila pa so obravnavali sveti posameznih ZD.
Tudi v letu 2020 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 2020 sodelovala pri oblikovanju vsebine
ocene notranjega nadzora javnih financ za leto 2020 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.
V.

POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

Na podlagi načrta investicij v osnovna sredstva in drobni inventar je SZOZD v letu 2020 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.
Investicijska vlaganja v prenovo poslovnih prostorov v letu 2020 niso bila izvedena, saj se za leto 2021
predvideva preselitev izvajanja dejavnosti SZOZD na lokacijo Gregorčičeva 6, kjer bo imel poslovne
prostore uprave tudi ZD Celje.
VI.

KADRI IN IZOBRAŽEVANJE

1. Analiza kadrovanja, kadrovska politika
Na dan 31. 12. 2020 je bilo zaposlenih skupaj 11 delavcev za nedoločen čas. Zaradi enormno povečanega
obsega dela v pravno kadrovskem in splošnem procesu, je vodstvo SZOZD ustanoviteljem in pridruženim
članom podalo predlog za dodatno zaposlitev strokovnega sodelavca za navedeni proces dela od 1. 3.
2020 dalje. V mesecu septembru 2020 je prenehala pogodba o zaposlitvi zaradi upokojitve delavcu za
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področje splošnih zadev. Navedeni podproces bo v začetku leta 2021 reorganiziran, zato ni bila izvedena
nadomestna zaposlitev.
Tabela 13: Stanje zaposlenih glede na vrsto in zahtevano raven stopnje strokovne izobrazbe (SSI) za
nedoločen in določen čas na dan 31. 12. 2020
VIII /1 raven
VII/2 raven
izobrazbe
izobrazbe
specialistično
(visokošolsko
izobraževanje po izobraževanje
univerzitetni
druge stopnje)
izobrazbi
1
3

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

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

2

11

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
VIII /1 raven
izobrazbe

VII/2 raven
izobrazbe

VI/2 raven
izobrazbe

VI/1 raven
izobrazbe

V raven izobrazbe

Graf 16: Stanje zaposlenih glede na vrsto in zahtevano raven stopnje strokovne izobrazbe (SSI) za
nedoločen čas na dan 31. 12. 2020
a) Javna dela
SZOZD v letu 2020 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 2020 sklenil tripartitno pogodbo za izvajanje projekta »Dolgotrajna socialna
aktivacija ranljivih ciljnih skupin« (akronim SocLab) za določen čas od 27. 8. 2020 do 26. 10. 2020 in
projekta »Usposabljam.se« od 25. 11. 2020 do 24. 2. 2021.
c)

Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava
V poslovni proces plan in analize, so bili vključeni zunanji pogodbeni izvajalci.

d) Pripravništvo, praksa študentov in dijakov
V letu 2020 je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi za izvajanje pripravništva za poklic pravnik za
enega izvajalca, ki je preizkus uspešno opravil.
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. Večina vrst izobraževanj v letu 2020 je zaradi epidemije potekala preko spleta oz.
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webinarja. 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 2020 je celotni urni sklad delovnega časa obsegal 23.374,3 ur, kar je 179,6 ur oz. 0,67 % manj kot
v preteklem letu. Opravljenih je bilo 17.582,5 delovnih ur, kar v strukturi celotnega urnega sklada
predstavlja 75,2 %. V primerjavi s preteklim letom se je delež delovnih ur povečal za 1.395,1 uro.
Število nadur je znašalo 977 kar je 31,37 % več. Nadure v strukturi vseh ur predstavljajo 4,2 %.
Obseg nadomestil v breme SZOZD je bil 3.452,6 ur, njihov delež pa predstavlja 14,8 % urnega sklada.
Število dni praznikov 2020 je bilo 7, v letu 2019 pa 12 dni. Prazniki so predstavljali 2,2 % urnega sklada.
Obseg nadomestil znaša za: letni dopust (2.497,7 ur, kar v celotnem urnem skladu predstavlja 10,7 %);
izredni dopust (35,3 ure, kar v strukturnem deležu predstavlja 0,2 %); strokovno izobraževanje (35,4 ure,
kar v strukturnem deležu predstavlja 0,2 %).
Odsotnosti so bile tudi zaradi odrejenih karanten in sicer 93,6 ur ter zaradi izolacije 227,2 uri.
Tabela 14: Urni sklad in izkoristek delovnega časa
URE
1
DELOVNE URE
Redno delo
Nadure

LETO 2019

LETO 2020

Število ur Strukt. Število ur Struk.
2
3
4
5
16.187,40 68,7% 17.582,50 75,2%
15.443,70 65,6% 16.605,50 71,0%
743,70
3,2%
977,00
4,2%

INDEKS
2 0 1 9 /2 0 2 0

6=4/2
108,62
107,52
131,37

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

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%

3.452,60 14,8%
508,60
2,2%
2.497,70 10,7%
35,30
0,2%
35,40
0,2%
375,60
1,6%

SKUPAJ URE V BREME SZOZD

19.997,00

84,9%

21.035,10

90,0%

105,19

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

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%

2.018,40
0,00
0,00
554,80
704,30
759,30
0,00

8,6%
0,0%
0,0%
2,4%
3,0%
3,2%
0,0%

56,75
0,00
0,00
48,51
51,44
72,73
0,00

0,0%

320,80

1,4%

0,00

23.553,90 100% 23.374,30 100%

99,24

Odsotnosti zaradi COVID-19
SKUPAJ VSE URE
Št. zaposlenih iz ur, ki bremenijo SZOZD
Št. zaposlenih iz vseh ur

9,58
11,28

10,07
11,19

90,63
58,53
104,31
64,30
12,90
173,33

105,19
99,24

111

Letno poslovno in računovodsko poročilo za leto 2020

Tabela 15: Število dni odsotnosti v breme ZZZS oz. Centra za socialno delo po poklicnih skupinah
VIII /1 raven
izobrazbe

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

2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020

VII/2 raven
izobrazbe

VI/2 raven
izobrazbe

VI/1 raven
izobrazbe

V raven izobrazbe IV raven izobrazbe

143
62
12

0
0

0
12

14

15

6

143
77

171
88
171
94

0
14

0
0

SKUPAJ
143
76
0
33
0
0
0
0
0
0
171
88
314
197

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.
VII.

KAKOVOST NA PODROČJU POSLOVANJA

V letu 2020 smo s standardom kakovosti nadgrajevali sistem vodenja kakovosti po certifikatu standarda
ISO 9001:2015, saj si vsi zaposleni prizadevamo za nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovost. Cilj
je približati kakovost vsem zaposlenim.

112

Letno poslovno in računovodsko poročilo za leto 2020

Skozi leto 2020 smo spremljali in analizirali zastavljene letne cilje, realizacijo letnih ciljev, cilje za kazalnike
kakovosti, realizacijo sklenjenih pogodb, preventivne in korektivne ukrepe in pritožbe odjemalcev storitev
posameznega poslovnega procesa.
V mesecu novembru 2020 je bila izvedena recertifikacijska 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 je organizacijska oblika SZOZD zelo dobro zastavljena in bi lahko bila vzorčen
primer združevanja tudi ostalih zdravstvenih domov v državi.
Prav tako se SZOZD izjemno dobro prilagaja zahtevam svojih ustanoviteljev in pridruženih članov, katerih
zadovoljstvo s storitvami je izjemno dobro in za katero kažejo kazalniki kakovosti zelo dobre ocene.
Zaveza vodstva SZOZD ostaja tudi v prihodnje, da bo potekalo usklajevanje in obvladovanje
dokumentacije po sistemu kakovosti, opozarjanje na pojav ponavljajočih se neskladnosti s standardom,
po katerem je SZOZD certificirana ter izvajanje potrebnih izobraževanj zaposlenih s področja kakovosti in
varnosti.
VIII.

ZAKLJUČEK

Zdravstvenim domovom celjske in posavske regije kot ustanoviteljem in pridruženim članom, za katere je
SZOZD opravljala poslovno administrativna opravila v izjemno težkih časih, se zahvaljujemo za uspešno
sodelovanje. Bilo je potrebno veliko truda, znanja in strokovne usposobljenosti, izkušenj in razumevanja
tako notranjega kot zunanjega okolja. Sicer pa ostaja tudi v prihodnje naša osrednja skrb izvajanje
pravočasnih in kvalitetnih storitev in temu namenjamo vsa naša prizadevanja z najvišjo stopnjo skrbnosti.
Št.: 1-DIR/2021 – 141
Datum: Februar 2021
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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 1: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije

Vrsta

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

Realizacija Realizacija
leto 2019
leto 2020

Inde k s
Real.2020/
Real.2019

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

479.214
45.962
5.864
415
531.455

513.187
33.193
24.874
388
571.642

107,1
72,2
424,2
93,5
107,6

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

128.357
18.940
69.128
9.646
502
11.613
18.528

116.916
17.515
70.353
9.473
283
2.233
17.059

91,1
92,5
101,8
98,2
56,4
19,2
92,1

14.172

12.978

91,6

385.028
299.275
9.679
48.214
27.860

437.393
344.244
10.346
53.909
28.894

113,6
115,0
106,9
111,8
103,7

3.236

2.988

92,3

530.793

570.275

107,4

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

662

Davek od dohodkov pravnih oseb
PRESEŽEK PRIHODKOV PO ODBITKU DAVKA

1.367
780

662

587

1.
2.
3.
4.

I.

II. Amortizacija osnovnih sredstev
III.

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
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Tabela 2: 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 2019
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

479.214
45.962
5.864
415

90,2%
8,6%
1,1%
0,1%

SKUPAJ PRIHODKI

531.455

7.785
1.268
4.517
5.370
28.600
28.335
12.193
6.061
1.740
744
1.725
2.992
1.101
502
1.097
10.516
13.811
14.172
299.275
48.214
7.048
8.534
9.679
12.278
2.674
3
559
530.793

Realiz.1-12 2020
v EUR

4.

Indeks

Strukt.

4:2

5.

6.

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

107,1
72,2
424,2
93,5

100%

513.187 89,8%
33.193
5,8%
24.874
4,4%
388
0,1%
0,0%
571.642 100%

1,5%
0,2%
0,9%
1,0%
5,4%
5,3%
2,3%
1,1%
0,3%
0,1%
0,3%
0,6%
0,2%
0,1%
0,2%
2,0%
2,6%
2,7%
56,4%
9,1%
1,3%
1,6%
1,8%
2,3%
0,5%
0,0%
0,1%
100,0%

8.157
1,4%
494
0,1%
3.397
0,6%
5.467
1,0%
28.179
4,9%
28.190
4,9%
13.984
2,5%
5.800
1,0%
2.110
0,4%
405
0,1%
1.310
0,2%
1.151
0,2%
1.158
0,2%
283
0,0%
413
0,1%
1.820
0,3%
14.598
2,6%
12.978
2,3%
344.244 60,4%
53.909
9,5%
4.063
0,7%
9.541
1,7%
10.346
1,8%
15.290
2,7%
1.089
0,2%
1.451
0,3%
448
0,1%
570.275 100,0%

104,8
39,0
75,2
101,8
98,5
99,5
114,7
95,7
121,3
54,4
75,9
38,5
105,2
56,4
37,6
17,3
105,7
91,6
115,0
111,8
57,6
111,8
106,9
124,5
40,7

107,6

ODHODKI:
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.

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
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

SKUPAJ ODHODKI
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

662

80,1
107,4

1.367

Prihodki
SZOZD je v letu 2020 ustvarila 571.642 EUR prihodka, kar je za 7,6 % več kot v letu 2019. Največji
del prihodka 89,8 % 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 2020 513.187 EUR in se je povečali v primerjavi z letom 2019
za 7,1 %. Osnova za pridobivanje prihodka od ustanoviteljev za leto 2020 so bili aneksi k dogovoru o
izvajanju prenesenih poslovno-administrativnih storitev in pokrivanju deleža skupnih stroškov, ki jih je
Skupnost zavodov podpisala z vsemi ustanovitelji v začetku leta 2014.
SZOZD pa pridobiva del prihodka tudi na trgu. To je prihodek, ki ga pridobiva od drugih zavodov, ki
niso njeni ustanovitelji. Omenjeni prihodek je znašal 33.193 EUR in predstavlja 5,8 % vseh prihodkov in
se je zmanjšal za 27,2 %% v primerjavi z letom 2019.
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Finančni prihodki so skupaj z drugimi poslovnimi prihodki, ki predstavljajo v strukturi prihodkov
4,4 %, so znašali 25.262 EUR. Med drugimi poslovnimi prihodki izkazujemo prihodek od provizij s strani
Zavarovalnice Triglav d.d. in Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z. prejetih na podlagi posebnih
pogodb o medsebojnem sodelovanju glede nakazovanja premij za prostovoljno zdravstveno zavarovanje,
prihodki iz naslova nagrad in odstopljenih prispevkov za zaposlovanje invalidov nad kvoto in prihodki iz
naslova oproščenih prispevkov zaradi epidemije. Med prihodki od financiranja so knjižene obresti na
avista sredstva.
Tabela 3: Strukturni pregled najpomembnejših prihodkov
Realizacija
2019

Vrsta prihodka

Delež

Realizacija
2020

Delež

Real.2020/
Real. 2019

Prihodki za storitve od ustanoviteljev

479.214

90,2%

513.187

89,8%

Prihodki za storitve od drugih zavodov

45.962

8,6%

33.193

5,8%

72,2

5.864

1,1%

24.874

4,4%

424,2

Drugi poslovni prihodki
Finančni, prevredn. in drugi prihodki
SKUPAJ PRIHODKI

107,1

415

0,1%

388

0,1%

93,5

531.455

100%

571.642

100%

107,6

Graf 1: Struktura prihodkov v letu 2020

Odhodki
Odhodki so znašali v letu 2020 570.275 EUR in so bili v primerjavi z letom 2019 večji za 7,4 %. 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.

Stroški materiala in storitev so znašali 116.916 EUR in so se v primerjavi z letom 2019 zmanjšali za
8,9 %. Sami stroški materiala in porabljene energije so znašali 17.515 EUR, kar je 7,5 % manj kot v letu
2019. Stroški materiala so vrednosti porabljenega pisarniškega materiala in strokovne literature, goriva,
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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 4: Strukturni pregled posameznih vrst odhodkov:
Realizacija
2019

Vrsta odhodka

Stroški materiala
Stroški storitev

Delež

Realizacija
2020

Delež

Real.2020/
Real. 2019

18.940

3,6%

17.515

3,1%

92,5

109.417

20,6%

99.401

17,4%

90,8

Amortizacija

14.172

2,7%

12.978

2,3%

91,6

Stroški dela

385.028

72,5%

437.393

76,7%

113,6

3.236

0,6%

2.988

0,5%

92,3

530.793

100%

570.275

100%

107,4

Finančni in drugi odhodki
SKUPAJ ODHODKI

Graf 2: Struktura odhodkov v letu 2020

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 2020 99.401 EUR in so
se zmanjšale v primerjav z letom 2019 za 9,2 %. 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 30.300 EUR in
je bil v primerjavi z letom 2019 minimalno povečali in sicer za 0,1 %. 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 2020 12.978 EUR kar predstavlja 2,3 % 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 odpisati enkratno v celoti ob
nabavi. Amortizacija je obračunana v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah rednega odpisa
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
V nadaljevanju prikazujemo pregled obračunane, priznane amortizacije skozi ceno storitev in porabljene
amortizacije v letu 2020:
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Tabela 5: Pregled obračunane, priznane in porabljene amortizacije za leto 2020
v EUR

1. Neporabljena amortizacija iz leta 2019
Obračunana amortizacija v letu 2020
Prodaja osnovnega sredstva
Sofinanciranje računovodskih programov
Skupaj razpoložljiva amortizacija
2. Porabljena amortizacija v letu 2020
Prenos neporabljene amortizacije v leto 2021
3. Priznana amortizacija skozi ceno storitev
Razlika med obračunano in priznano amortizacijo

27.302
12.978
1.113
13.141
54.534
42.018
12.516
11.402
1.576

Graf 3: Obračunana, priznana in porabljena amortizacija

Stroški dela
Med odhodki poslovanja so po obsegu (76,7 %) 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 2020 438.131 EUR in so se v primerjavi z letom 2019
povečali za 13,8 %. Skupnost zavodov je za same plače in nadomestila namenila 344.244 EUR, kar je
za 15,0 % več kot v letu 2019.
SZOZD je v letu 2020 obračunal še 53.909 EUR prispevkov za socialno varnost od plač in 29.632 EUR
drugih stroškov dela. Delež prvih v odhodkih je znašal 9,4 %, 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 2020 znašali 2.988 EUR in predstavljajo v strukturi
odhodkov 0,5 %. Med odhodki financiranja so prikazane zamudne obresti, ki so nam jih zaračunali
dobavitelji zaradi zakasnelega plačila naših obveznosti. Enako kot pri drugih prihodkih se po veljavnih
predpisih tudi med drugimi odhodki izkazujejo le neobičajne postavke, med katere spadajo plačane kazni
in odškodnine, vračila preveč zaračunanih in vplačanih prihodkov iz preteklih let, stroški za vence,
osmrtnice in podobno.

Ob tako ugotovljenih prihodkih in odhodkih je rezultat poslovanja pokazal, da so prihodki
zadostovali za pokrivanje vseh odhodkov, tako da SZOZD izkazuje presežek prihodkov
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nad odhodki v višini 1.367 EUR od katerega mora plačati še davek od dohodkov pravnih
oseb v višini 780 EUR, tako da znaša presežek prihodkov nad odhodki po odbitku davka 587
EUR.
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)
Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Vrsta prihodka ozirom a odhodka

R e a l i z a c i j a 2020
Javna služba Tržna dejavnost

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

528.027
388

43.227

SKUPAJ PRIHODKI

528.415

43.227

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

108.075
16.191
91.884

8.841
1.324
7.517

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

404.317
327.776
49.832
26.709

33.076
26.814
4.077
2.185

11.997

981

2.762

226

527.151

43.124

1.264
723
541

103
57
46

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

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
Davek od dohodkov pravnih oseb
PRESEŽEK PRIHODKOV PO ODBITKU DAVKA
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Graf 4: Primerjava prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

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
Iz izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je razvidno, da je SZOZD ustvaril 528.415 EUR
prihodkov iz naslova opravljanja javne službe in 43.227 EUR prihodkov iz naslova tržne dejavnosti kar v
odstotku znaša:
Javna služba
Tržna dejavnost

92,44 %
7,56 %

Prihodki iz naslova opravljanja javne službe so se povečali za 10,1 % v primerjavi z realizacijo prihodkov
javne službe v letu 2019, medtem ko so se prihodki iz naslova opravljanje tržne dejavnosti zmanjšal za
16,0 % v primerjavi z letom 2019.
Odhodki iz naslova opravljanja javne službe so znašali 527.151 EUR in so se povečali za 10,0 % v
primerjavi z letom 2019, medtem ko so odhodki iz naslova opravljanja tržne dejavnosti znašali 43.124
EUR in so se zmanjšali za 16,1 % v primerjavi z letom 2019.
SZOZD je ustvaril v letu 2020 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu – tržne dejavnosti po odbitku
davka od pravnih oseb 46 EUR presežka prihodkov nad odhodki, medtem ko je s sredstvi za opravljane
javne službe ustvaril 541 EUR presežka odhodkov nad prihodki po odbitku davka od pravnih oseb.
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. 2020
124.068 EUR in so se povečala za 22,6 % v primerjavi z letom 2019.
Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 53.177 EUR in se je v
primerjavi z letom 2019 povečala za 313,8 %. Nabavna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev znaša
skupaj 291.760 EUR in popravek vrednosti osnovnih sredstev 238.583 EUR, kar pomeni 81,8 %
odpisanost.
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Tabela 7: Odpisanost osnovnih sredstev po stanju 31.12.2020

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

51.591

39.398

12.193

76,4%

168.408
74.920
23.732
25.155
44.601

127.424
65.065
19.408
1.572
41.379

40.984
9.855
4.324
23.583
3.222

75,7%
86,8%
81,8%
6,2%
92,8%

71.761

71.761

0

100,0%

291.760

238.583

53.177

81,8%

V letu 2020 se je nabavna vrednost povečala zaradi nakupa opreme in drobnega inventarja v višini 42.018
EUR, na drugi strani pa se je zaradi amortizacije osnovnih sredstev in drobnega inventarja zmanjšala
sedanja vrednost osnovnih sredstev za 12.978 EUR.
Kratkoročna sredstva so v bilanci izkazana v višini 70.891 EUR in so sestavljena iz denarnih sredstev na
računu v višini 5.225 EUR, kratkoročnih terjatev do kupcev v višini 1.274 EUR, kratkoročnih terjatev do
uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 59.372 EUR, drugih kratkoročnih terjatev v višini 4.250
EUR in aktivnih časovnih razmejitev v višini 770 EUR.
Obveznosti do virov sredstev sestavljajo kratkoročne obveznosti v višini 51.999 EUR, ki so se zmanjšale
za 5,9 % v primerjavi z letom 2019 in dolgoročne obveznosti v višini 72.069 EUR, ki so se povečale za
27,5 % v primerjavi z letom 2019.
Med kratkoročnimi obveznosti so izkazane kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 37.254 EUR,
kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 6.627 EUR, kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN v
višini 420 EUR in druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 7.698 EUR.
Svoje obveznosti do dobaviteljev SZOZD poravnava v dogovorjenih rokih, tako da so v bilanci odprte samo
tiste obveznosti, ki do 31.12.2020 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 52.218 EUR, kumulativno izkazani presežek
prihodkov nad odhodki v višini 6.376 EUR in dolgoročne obveznosti iz naslova finančnega leasinga v višini
13.475 EUR.

122

Letno poslovno in računovodsko poročilo za leto 2020

Tabela 8: Bilanca stanja na dan 31.12.2020
N a z i v

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

Leto 2019

Leto 2020

Indeks

12.850
1.372

53.177
12.193

413,8
888,7

- nabavna vrednost

36.519

51.591

141,3

- popravek vrednosti

35.147

39.398

112,1

11.478

40.984

357,1

206.032
194.554

240.169
199.185

116,6
102,4

88.351
33.504
1.376
630
45.805
6.883
153

70.891
5.225
1.274
0
59.372
4.250
770

80,2
15,6
92,6
0,0
129,6
61,7

101.201

124.068

122,6

55.260
34.613
11.589
8.194
101
763

51.999
37.254
6.627
7.698
420

94,1
107,6
57,2
93,9
415,8

45.941
40.153
5.788

58.594
52.218
6.376
13.475

127,5
130,0
110,2

101.201

124.068

122,6

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

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
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
II. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
1. Obveznosti za neopredm. dolgor. sred. in opredm. OS
2. Presežek prihodkov nad odhodki
3. Dogoročni obveznosti iz finančnega najema
SKUPAJ PASIVA

Vodja finančno
računovodskega procesa
Marjan Kramer
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