


SOGLASJA ZA DELO PRI DRUGEM JAVNEM ZAVODU OZ. DRUGI  
PRAVNI ALI FIZIČNI OSEBI

(19. člen ZUJF - 53. a in b člen ZZdej):

� na novo definirana opredelitev konkuren čne dejavnosti;
� vnaprej predpisani pogoji in postopek izdaje soglas ij;
� dolo čitev obsega najve čje še dopustne dnevne in tedenske obremenjenosti;
� soglasje za najve č 12 mesecev.

REZULTATI ANKETE: težave z opredeljevanjem konkuren čnosti, pove čanje 
administrativnega dela, zahteve zaposlenih po pojasnilih;administrativnega dela, zahteve zaposlenih po pojasnilih;

PRIMERJAVA MED IZDANIMI SOGLASJI NEIZDANA SOGLASJA
PRED IN PO ZUJF (30 %)

10 %

80 %

10 %

neizdana soglasja 
zaradi konkuren čne 
dejavnosti:

neizdana soglasja s 
strani delodajalca 
(neizpolnjevanje 
pogojev):
neizdana soglasja s 
strani lokalne 
skupnosti:

neizdana soglasja s 
strani sveta zavada:

na dan 30. 
5. 2012:

po ZUJF: vloge v 
postopku:

332

98
47



SKLEPANJE PODJEMNIH POGODB Z ZDRAVSTVENIMI 
DELAVCI 

(19. člen ZUJF - 53. a in b člen ZZdej??? ) 

SKLEPANJE PODJEMNIH POGODB Z ZDRAVSTVENIMI DELAVCI
(19. člen ZUJF - 53. c člen ZZdej): 

� sklepanje podjemnih pogodb le s fizi čno osebo in ne z 
izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki je organizira n kot  s. p.  
oz. kot d.o.o.);

78 %

podjemne 
pogodbe na 
dan 30. 5. 
2012:

druge 

� težave pri sklepanju podjemnih pogodb:
- zdravstveni delavci (prej s.p., d.o.o.) ne želijo s klepati podjemnih pogodb,
- ne dobijo soglasja delodajalcev,
- problem realizacije nekaterih zdravstvenih programo v,
- dokazovanje ekonomske smotrnosti in izdelovanje str oškovne analize.

pogodbe pred 
ZUJF

pogodbe po 
ZUJF 24%

1448

345

DA 56 %

NE 14 %

VČASIH 
30 %

22 %
druge 
pogodbe 
civilnega 
prava (s.p., 
d.o.o.) na dan 
30. 5. 2012:



SKLEPANJE PODJEMNIH POGODB Z ZDRAVSTVENIMI 
DELAVCI 

(19. člen ZUJF - 53. a in b člen ZZdej??? ) 

SKLEPANJE PODJEMNIH POGODB Z LASTNIMI ZAPOSLENIMI 
ZDRAVSTVENIMI DELAVCI

(19. člen ZUJF - 53. c člen ZZdej) :

� sklepanje podjemnih pogodb lastnimi zaposlenimi le pod 
dolo čenimi pogoji;

� rezultati ankete:
– sklep v večini primerov pokriva potrebe za sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi 

zaposlenimi,
– predloga: zahteva po izpolnjevanju obveznosti do ZZZS nanašala le na program, za katerega 

se sklepa pogodba z zdravstvenim delavcem,    se sklepa pogodba z zdravstvenim delavcem,    
pomoč združenja za izdelavo internega akta za samoplačniške storitve;

– problem nadstandardnih storitev, ki jih ni mogoče izvajati izven delovnega časa;

� posebni programi - soglasje ministra za zdravje in s veta zavoda;
– dolgotrajen postopek, potrebna podobnejša obrazložitev.

� Vloge (24 % zavodov): 
- zdravstveno varstvo zapornikov, - klinične preiskve, 
- bolezni dojk in mamografijo, - ultrazvok,
- merjenja kostne gostote, - ginekologija,
- nujna medicinska pomoč, - oralna kirurgija,
- izvajanje dežurstev na prireditvah, - ortodontija,
- izvajanje psihosocialnih in edukacijskih delavnic, - pulmologija.



ZAPOSLOVANJE 
(183. in 186. člen ZUJF):

� predhodno soglasje s strani župana lokalne skupnosti , nato še sveta 
zavoda;

� utemeljevanje zaposlovanja, stroškovna analiza, opred eljevanje vira 
financiranja; 

� poenostavitev postopkov – skupno soglasje za pripravn ike in specializante 
(razen za specializante z znanim pla čnikom);

� rezultati raziskave:
– trajanje postopka za pridobitev soglasja:

do vklju čno 
1 tedna

nad 1 do 
vklju čno 2 

tedna

nad 2 do 
vklju čno 3 

tedne

nad 3 tedne 
do vklju čno 
1 meseca

nad 1 do 
vklju čno 2 
mesecev

nad 2 do 
vklju čno 3 
mesecev

nad 3 
mesece



ZAPOSLOVANJE
(183. člen ZUJF):

� rezultati raziskave:
� problem pridobivanja soglasja zavoda z ve č ustanovitelji, 
� dolgotrajnost in brezpredmetnost postopkov, kar lah ko vpliva na realizacijo 

programov še posebej pri nenadnih odsotnostih,
� problem pri opredeljevanju stroškovne upravi čenosti, ko zavod še ne ve, s kom 

bo sklenil pogodbo,
� nepotrebno administrativno delo, 
� višji stroški sejnin...

� primeri dobre prakse :� primeri dobre prakse :

� 6 ustanoviteljev pooblastilo župana sedežne ob čine za izdajo soglasij, ostale

občine se le obveš ča;

� pooblastilo vodstvu za sklepanje pogodb v okviru priznanih nosilcev dejavnosti

s strani ZZZS;

� predhodno soglasje ustanovitelja k sklepanju podjemnih in avtorskih pogodb

ter za delo študentov in dijakov v skladu s finan čnim na črtom za leto 2012;

� odpoved sejnin za koresponden čne seje.



SKLEPANJE PODJEMNIH, AVTORSKIH POGODB  
(184. in 186. člen ZUJF )

� predhodno soglasje s strani župana lokalne skupnost i, nato še 
sveta zavoda in utemeljevanje sklepanje avtorskih i n podjemnih 
pogodb, stroškovna analiza, opredeljevanje vira fin anciranja; 

podjemne pogodbe (45 %) avtorske pogodbe (22 %)

na dan 30. 5. 2012 sklenjenih po ZUJF

505

227

na dan 30. 5. 2012 sklenjenih po ZUJF

18

4



POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA V ZVEZI Z DELOM
(aneksi h KP)

a) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela:
– izjava zaposlenega,
– pravica do javnega prevoza, v kolikor ni mogo č – kilometrina v višini 8% cene neosvin čenega

motornega bencina – 95 oktanov,
– najvišji mese čni znesek omejen z višino minimalne pla če
– razdalja ve č kot 2 km.

� Rezultati raziskave:

Kaj v primeru, če ima zaposleni vse dni v tednu možnost uporabe javnega prevoza, le na dan, ko dela v

popoldanski izmeni pa ne? Preverjanje vsebine izjave za povračilo stroškov prevoza na delo oz. ali prevoz

obstaja/ne obstaja, kakšne so povezave javnega prevoza, itd.? Neresničnost izjave?

maj 2012 september 2012 indeks % maj-september

Izplačilo stroškov prehrane med 
delom

443.774,75 383.830,25 86,49 -13,51 59.944,50

Izplačilo str. prevoza na delo in z 
dela

473.717,60 384.275,26 81,12 -31,93 89.442,34



POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA V ZVEZI Z DELOM
IN NEKATERI DRUGI PREJEMKI

(aneksi h KP)

b) Kilometrina za uporabo lastnega vozila v službene namene:

• izjemoma na podlagi dogovora,

• v višini 18 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov: v primeru

opravljanja nalog, ki ne izhajajo izrecno iz pogodbe o zaposlitvi (npr. udeležba na

sestanku izven kraja zaposlitve, udeležba na seminarju ali druga podobna aktivnost),sestanku izven kraja zaposlitve, udeležba na seminarju ali druga podobna aktivnost),

• v višini 30 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov: v primeru

opravljanja nalog, ki izhajajo izrecno iz pogodbe o zaposlitvi (npr. javni uslužbenec

mora potovati iz kraja, ki je v pogodbi o zaposlitvi določen kot sedež delodajalca, v

drug kaj, kjer bo opravil delo, ta drug kraj pa je lahko vsakodnevno različen).

• za določitev višine kilometrine ni odlo čilen kriterij stalnost oz. za časnost uporabe

lastnega vozila, ampak vsebina nalog, ki jih javni uslužbenec opravlja , ko

uporablja lastno vozilo v službene namene



NEKATERI DRUGI PREJEMKI
(aneksi h KP)

c) Jubilejna nagrada (177. člen ZUJF):
– samo za delovo dobo v javnem sektorju,
– možnost dvojne jubilejne nagrade,
– dileme glede upoštevanja delovne dobe pri koncesionarjih.

d) Regres za letni dopust:

27,0 %

2,7 %

Regres smo izplačali pred 

uveljavitvijo ZUJF v 

znesku 692,00 eurov.

Regres za letni dopust 

e) Odpravnina ob upokojitvi (179. člen ZUJF):
– dve ali tri zadnje mese čni pla či zaposlenega,
– dileme glede tega, kaj se šteje v kot minimalni pogoj.

70,3 %

Regres za letni dopust 

smo izplačali po 

uveljavitvi ZUJF v  

zneskih, opredeljenih v 

ZUJF.

Drugo



ODPRAVA NESORAZMERIJ

(155. člen ZUJF):

Zagotovo je to ena od najbolj pozitivnih

določb ZUJF, saj za zaposlene v kadrovskih

službah pomeni razbremenitev dodatnegaslužbah pomeni razbremenitev dodatnega

dela.



Ocene učinkovitosti v smislu vzdržnosti javnih 
financ in zmanjševanja izdatkov proračuna

Znižanje plače za 8 %, ob hkratni dokončni odpravi nesorazmerij.

Določitev novih pogojev glede izplačila jubilejne nagrade.

Določitev novih pogojev glede izplačila odpravnine ob upokojitvi.

Omejitev sklepanja pogodb o izobraževanju.

Nagrada za obvezno opravljanje prakse.

3,11

2,74

2,41

2,61

2,15

2,06

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

Zmanjšanje števila prazničnih dni za 1 dan.

Ukinitev varovane plače.

Odmik uskladitve vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice 

Nadaljnja prepoved pravice do dela plače za redno delovno uspešnost.

Odmik napredovanja javnih uslužbencev.

Določitev cenzusa  za upravičenost do izplačila solidarnostne pomoči  in …

Znižanje višine dnevnic za službeno potovanje v državi ter pogojev za …

Določitev maksimalnega števila dni letnega dopusta na 35 dni ter …

2,59

2,06

2,16

2,26

2,74

2,94

2,85

3,11



Iz raziskave je mo č zaklju čiti, da ZUJF prinaša 
nekatere priložnosti za izvajalce primarnega 

zdravstvenega varstva. Poleg tega pa odvzema 
pooblastila direktorjem, predvsem pa mo čno 
obremenjuje strokovne službe z nepotrebnim 

administrativnim delom in razlagami tako 
zaposlenim, kot pogodbenim delavcem. To  jemlje zaposlenim, kot pogodbenim delavcem. To  jemlje 
resni čno ogromno energije in časa, ki bi ga lahko 

uporabili precej kreativnejše in u činkovitejše, 
predvsem pa za pomembnejše zadeve, ki so v času 

zniževanja finan čnih prilivov, nujno potrebne.

HVALA ZA POZORNOST!


