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Aktivnosti Združenja  

• Organizacija posveta glede ZUJF in zaradi 
njega sprejetih aneksov h KP (15. 6. 2012)

• Pravna komisija (18. 5. 2012 in 21. 6. 2012)
• Udeležba na seji Odbora za zdravstvo v • Udeležba na seji Odbora za zdravstvo v 

Državnem zboru (24.4.2012 in 3. 7. 2012)

• Zbiranje problematike naših članov tudi 
preko odborov dejavnosti

• Sestanki s predstavniki MZ



Pravna komisija Združenja 1

• 19. člen  ZUJF – a (sprememba ZZDej) 
• Dileme: 

– zdravstveni delavci in sodelavci
– zdravstvene storitve – zdravstvene storitve 
– s.p.  
– koncesionarji
– upokojenci  
– lastni zaposleni.



Stališča 1/1

• 19. člen ZUJF se nanaša na zdravstvene delavce, ki imajo 
sklenjeno PZ v JZZ oziroma pri koncesionarju (v nadaljevanju 
JZZ).

• O konkurenčni dejavnosti  govorimo, ko zdravstveni delavec, 
ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z JZZ, brez soglasja 
opravlja zdravstvene storitve na podlagi podjemne pogodbe 
pri drugem JZZ.pri drugem JZZ.

• Opravljanje zdravstvenih storitev je pri drugemu JZZ 
dovoljeno
• Zdravstveni delavec, zaposlen v JZZ, mora za opravljanje zdravstvenih 

storitev pri drugemu JZZ oziroma pri zasebniku pridobiti soglasje.  
Prejeto soglasje  je dolžan predložiti JZZ pred sklenitvijo podjemne 
pogodbe. 

• Če zdravstveni delavec nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi v JZZ, 
sklepa podjemne pogodbe v JZZ brez predložitve soglasja (upokojenci, 
zasebniki,..).  



Konkurenčna prepoved  

Zdravstveni delavec 
(19. člen ZUJF)

svet zavoda na podlagi 

Nezdravstveni delavec   
(37. člen ZDR)

svet zavoda na podlagi 
predhodnega mnenja 
ustanovitelja 

direktor 



Podjemne pogodbe, sklepanja  

Z zdravstvenimi delavci 
19. člen ZUJF
1. ustrezna stroškovna 

analiza  in ni pogojev 
za sklenitev PZ ali  

Z nezdravstvenimi delavci

184. člen ZUJF

soglasje  sveta zavoda s za sklenitev PZ ali  
enkratno povečanje ali 
kadrovsko 
osiromašenje

2. predloženo soglasje 
zdravstvenega delavca 

Brez soglasja 
(npr. upokojenci,..)

soglasje  sveta zavoda s 
predhodnim soglasjem 
ustanovitelja/jev



Podjemne pogodbe, 
lastni zaposleni 1  

Sklepamo jih v naslednjih primerih
– Državni presejalni programi (DORA, ZORA, 

SVIT)SVIT)
– Posebni program, ki ga potrdi minister za 

zdravje in je zagotovljen vir financiranja 
•• Sklep o posebnih programih Sklep o posebnih programih 



Podjemne pogodbe, 
lastni zaposleni 2  

Sklep MZ o posebnihSklep MZ o posebnih programih programih 

Nanašajo se na vse JZZ
• Potrditev posebnega 

Nanašajo se na posamezni 
JZZ• Potrditev posebnega 

programa ni potrebna

• Pridobivanje soglasij ni 
potrebno

JZZ
• Predlog posebnega 

programa po predhodni 
odobritvi sveta zavoda 
posreduje JZZ v potrditev 
ministru za zdravje. 



Pravna komisija Združenja 2

Omejitev zaposlovanja (183. člen ZUJF) 

• Dileme

– zaposlovanje specializantov, pripravnikov, mladih – zaposlovanje specializantov, pripravnikov, mladih 
raziskovalcev, tujcev na podlagi Zakona o priznavanju 
poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor 
dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist 
(Uradni list RS, št. 107/10; ZPPKZ), 

– sklepanje novih  PZ  zaradi spremenjenih okoliščin na 
podlagi 47. člena ZDR 



Stališča 2

• specializanti:  MZ bo izdalo skupno soglasje za na 
podlagi razpisa novih specializacij za posamezno leto. 
Za specializacije znanega plačnika je potrebna 
pridobitev soglasja.  

• mladi raziskovalci:  pridobitev soglasja je potrebna• mladi raziskovalci:  pridobitev soglasja je potrebna
• pripravniki - zdravstveni delavci in sodelavci: ki imajo po 

zakonu obvezen strokovni izpit, soglasje je potrebno, MZ 
oblikovalo splošno soglasje k zaposlovanju

• pripravniki, ki niso zdravstveni delavci: pridobitev 
soglasja obvezna 



Pravna komisja Združenja 3

• Sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb (184. člen 
ZUJF)

• Dileme:
– razlogi  po 184. členu, ko soglasje ni potrebno, se vežejo le na 

državno upravo (prevajanje in tolmačenje)državno upravo (prevajanje in tolmačenje)
– razširitev veljavnosti sklepa Vlade RS, sprejetega na 27. seji s 

katerim je podano »soglasje za sklepanje tistih podjemnih 
pogodb s pravnimi osebami zasebnega prava, pri katerih višina 
obveznosti do posamezne pravne osebe zasebnega prava v 
posameznem letu ne preseže 130.000 evrov in na javne 
zdravstvene zavode

– opredelitev posebnih predpisov, ki dovoljujejo sklepanje 
podjemnih in avtorskih pogodb.



Stališča 3

• Ministrstvo za finance se še ni opredelilo do 
stališč 

• Vključevanje koncesionarjev v dežurno 
službo 
– Za vključevanje koncesionarjev v javno 

zdravstveno mrežo ni treba pridobiti soglasja, saj 
gre za izjemo na podlagi prvega odstavka 184. 
člena ZUJF, saj je obveznost vključevanja 
koncesionarjev v mrežo določena v 45.b členu 
ZZdrS kar pomeni, da gre za izjemo, ki je 
določena v posebnih predpisih.



Nadaljnje aktivnosti Združenja

• Povračila stroškov in drugih prejemkov
– Regres za leto 2012 (nepravnomočna 

sodba X Pd 595/2012)sodba X Pd 595/2012)

– Jubilejne nagrade (novo določilo v predlogu 
ZIPRO: Ne glede na 177. člen ZUJF  pripada zaposlenemu 
jubilejna nagrada le v primeru, če je zaposleni za posamezen 

jubilej še  ni  prejel.)

• Razlage določb Aneksov h KP iz leta 2012 



Če bi bil Chuck Norris na Titaniku, se ta 
ne  bi potopil.ne  bi potopil.


