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1. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO
1.1.
DELOVNA RAZMERJA
→ Zakon o zdravniški službi (ZZdrS)
Uredba o merilih za sklepanje podjemnih pogodb ali drugih pogodb civilnega prava za opravljanje
zdravstvenih storitev v mreži javne zdravstvene službe
Uredba o povečanem obsegu dela oziroma nadpovprečni obremenitvi zaposlenih v zdravstveni
dejavnosti
Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov
Pravilnik o izdajanju potrdil o pridobljenih kvalifikacijah zdravnika, zdravnika splošne medicine, zdravnika
specialista, doktorja dentalne medicine specialista čeljustne in zobne ortopedije in doktorja dentalne
medicine specialista oralne kirurgije
Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov
Pravilnik o izdajanju potrdil o pridobljenih kvalifikacijah zdravnika, zdravnika splošne medicine, zdravnika
specialista, doktorja dentalne medicine specialista čeljustne in zobne ortopedije in doktorja dentalne
medicine specialista oralne kirurgije
Pravilnik o zaposlovanju in financiranju pripravnikov zobozdravnikov
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi in zasebne ordinacije za izvajanje
programov pripravništva, sekundarijata in specializacij zdravnikov in zobozdravnikov
Pravilnik o pogojih, pod katerimi zdravniku ni treba opravljati dežurstva
Pravilnik o zdravniških licencah
Sklep o določitvi članarine Zdravniške zbornice Slovenije

Sklep o zavarovanju zdravnikov in zobozdravnikov za škodo, ki bi lahko nastala pri njihovem
delu
Sklep o zavarovanju zdravnikov in zobozdravnikov za škodo, ki bi lahko nastala pri njihovem delu
Seznam dokazil kvalifikacij za zdravnika oziroma zdravnico, zdravnika specialista oziroma zdravnico
specialistko, zdravnika specialista družinske medicine oziroma zdravnico specialistko družinske medicine,
doktorja dentalne medicine oziroma doktorico dentalne medicine in doktorja dentalne medicine specialista
oziroma doktorico dentalne medicine specialistko
Seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti
Pravilnik o zdravniškem registru
Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem
→

Zakon o minimalni plači (ZMinP)
Znesek minimalne plače in prehodni znesek minimalne plače

→
→
→
→

Zakon o štipendiranju (ZŠtip)
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1)
Zakon o zdravniški službi (ZZdrS)
Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev

1.1.1.
→

Splošni predpisi

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)
Uredba o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave
Pravilnik o izdaji dovoljenj za delo otrok, mlajših od 15 let
Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb
Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk
Pravilnik o izvajanju dopusta za nego in varstvo otroka
Pravilnik o delovni knjižici
Sklep o določitvi cene delovne knjižice

→

Zakon o štipendiranju (ZŠtip)
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Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1)
Zakon o zdravniški službi (ZZdrS)
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV)
Pravilnik o poročanju o stroških dela
Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o reševanju kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu

→

Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP)
Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

→

Zakon o začasni določitvi osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega
razmerja (ZZDODP)
Osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja od vključno 1. julija 2008 dalje

→
→
→
→
→

Zakon o delnem povračilu nadomestila plače (ZDPNP)
Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ)
Zakon o petdnevnem delovnem tednu v SR Sloveniji
Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev (ZZZPF)
Dogovor o ukrepih za izboljšanje organizacije dela, racionalizacije dela, zagotavljanja boljše
kakovosti storitev in za doseganje večje učinkovitosti

1.1.2. Kolektivne pogodbe
→

Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP)
Sklep o določitvi liste strokovnjakov za posredovanje in liste arbitrov za reševanje kolektivnih delovnih
sporov

→

Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)

→

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012
Ugotovitveni sklep o zneskih dnevnic za službeno potovanje in nadomestilo za ločeno življenje
Količnik povišanja plač zaposlenih za katere velja kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v
Republiki Sloveniji od vključno meseca januarja 2003 dalje
Stališča komisije za razlago kolektivne pogodbe
→

Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence
Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne
uslužbence
Sklep o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne
uslužbence

→

Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Odredba o določitvi javnih zdravstvenih zavodov, njihovih organizacijskih enot in delovnih mest, na katerih
se prizna dodatek iz 89.a člena kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva
Odredba o določitvi socialnovarstvenih zavodov in delovnih mest, na katerih se prizna dodatek po prvem
odstavku 1. člena aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

→

Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi
Dogovor o določitvi plačnega razreda delovnih mest v skupini E3 za srednje medicinske sestre - babice v
porodnem bloku ter srednje medicinske sestre v intenzivni terapiji III, II in I
Razlaga Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, sprejeta na 22. seji dne 23. 12. 2010

→

Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
Razlage posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki
Sloveniji (KPZZ)
Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejete na seji
26. oktobra 2010
Dogovor o reševanju odprtih vprašanj sklenjen med Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije,
Zdravniško zbornico Slovenije in FIDES-om

→

Navodilo o registraciji kolektivnih pogodb
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1.1.3. Zaposlovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti
→

Zakon o urejanju trga dela (ZUTD)
Pravilnik o določitvi vrste in načina izmenjave osebnih in drugih podatkov
Pravilnik o izvajanju nadzora nad delom Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in drugih oseb na
področju zaposlovanja
Pravilnik o prijavi in objavi prostega delovnega mesta, posredovanju zaposlitve ter vsebini in načinu
sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje

→
→

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB)
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI)
Navodilo za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide
Pravilnik o merilih in postopku za določitev višine subvencije plače za invalidov
Pravilnik o merilih in postopku za pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice do zaposlitvene
rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov ter o delu rehabilitacijskih komisij
Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov

→

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC)
Pravilnik o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh del
Navodilo za opravljanje kratkotrajnega dela

1.2.

SINDIKATI

→

Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin)

→

Zakon o stavki (ZStk)

Pravilnik o evidenci statutov sindikatov
Sklep o opravljanju železniškega prometa med stavko
→

Sporazum v zvezi s stavkovnimi zahtevami stavkovnega odbora reprezentativnih sindikatov
javnega sektorja

1.3
→

VARSTVO PRI DELU

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD)
Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu (ReNPVZD)
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu
Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen
Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme
Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
Praktične smernice za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi
Praktične smernice za oceno tveganja pri delu z nevarnimi kemičnimi snovmi
Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom
Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z ocenjevanjem tveganja
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih
Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu
Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka
Pravilnik o preiskavah delovnega okolja, pregledih in preizkusih sredstev za delo
Navodilo o evidencah in priporočilih s področja varstva pri delu
Pravilnik o osnovah za opravljanje nalog varstva pri delu
Pravilnik o varstvu pri vzdrževanju motornih vozil in prevozu z motornimi vozili
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Splošni pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri delu
Navodilo o evidencah in priporočilih s področja varstva pri delu
Navodilo o načinu prijavljanja in raziskovanja nesreč pri delu

1.4.

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1.4.1. ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
→

Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)
Statut Zdravniške zbornice Slovenije
Pravilnik o organizaciji in delu razsodišča Zdravniške zbornice Slovenije
Pravilnik o zdravniškem registru
Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem
Statut Skupnosti zavodov - Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije
Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Kodeks deontologije v laboratorijski medicini
Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči
Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in babiške nege
Pravilnik o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi in zasebni zdravstveni delavci za izvajanje
programov pripravništva, sekundariata in specializacij
Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem v dejavnosti laboratorijske medicine
Pravilnik o licencah v dejavnosti laboratorijske medicine
Pravilnik o specializaciji iz medicinske biokemije
Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev
Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol
in študentov visokošolskih zavodov za podelitev naziva učni zavod
Pravilnik o pripravi in sprejemu tehničnih smernic na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske
medicine
Pravilnik o izdajanju potrdil o pridobljenih kvalifikacijah
Pravilnik o specializacijah zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavce
Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na
področju zdravstvene dejavnost
Sklep o stroških strokovnega izpit
Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic diplomirana medicinska sestra/diplomirani
zdravstvenik
Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic diplomirani inženir/diplomirana inženirka radiologije
Program pripravništva za poklic zdravstveni tehnik
Program pripravništva za poklic zdravnik
Pravilnik o postopku verifikacije zdravstvenih programov in dejavnosti, ki se izvajajo na področju
zdravstvene in zdraviliške dejavnost
Pravilnik o zaposlovanju in financiranju pripravnikov zdravstvenih poklicev razen zdravnikov in
zobozdravnikov
Pravilnik o vsebini in poteku sekundarijata
Pravilnik o pogojih izvajanja helikopterske nujne medicinske pomoči
Pravilnik o nadzoru upoštevanja zdravniške tarife
Pravilnik o zdravniški tarif
Pravilnik o upravnem nadzoru v zdravstvu
Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne služb
Strokovna navodila za opravljanje mrliškega pregled
Pravilnik o nagradah in priznanjih za področje zdravstvenega varstva
Pravilnik o pogojih za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnost
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Pravilnik o izdajanju zdravniških spričeval in potrdil v zdravstvenih delovnih organizacija
Pravilnik o minimalnih strokovnih in tehničnih pogojih za delo reševalne služb
Seznam izvajalcev posameznih poklicev oziroma s posameznih področij, ki morajo biti vpisani v register in
imeti veljavno licenco
Seznam dokazil kvalifikacij za magistra farmacije oziroma magistro farmacije, diplomirano medicinsko
sestro oziroma diplomiranega zdravstvenika in diplomirano babico oziroma diplomiranega babičarja
Seznam izvajalcev posameznih poklicev oziroma s posameznih področij, ki morajo biti vpisani v register in
imeti veljavno licenc
Seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti
→
→

Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr)
Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP)
Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja
čakalnih seznamov
Pravilnik o višini nadomestil predsednika in članov Komisije Republike Slovenije za varstvo pacientovih
pravic ter mediatorjev
Pravilnik o načinu določitve pacientovega zdravstvenega pooblaščenca in o izjavi vnaprej izražene volje
Uredba o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu
Pravilnik o obrazcih o pisnih izjavah volje pacienta
Pravilnik o mediaciji v zdravstvu
Pravilnik o internem strokovnem nadzoru pri izvajalcu zdravstvenih storitev, zoper katerega je vložena
druga zahteva

→

Zakon o opravljanju zdravstvenih poklicev v Republiki Sloveniji za državljane drugih držav
članic Evropske unije (ZOZPEU)
Uredba o standardih o stopnji potrebnega znanja slovenskega jezika za orientacijska delovna mesta na
področju zdravstva

→

Zakon o zdravstveni inšpekciji (ZZdrl) /ZZdrI/

1.4.2. DRAVSTVENO VARSTVO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
→

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)
Resolucija o nacionalnem programu prehranske politike 2005 - 2010 /ReNPPP/
Pravilnik o razvrščanju zdravil na listo
Pravilnik o obrazcu zdravniškega potrdila o upravičeni odsotnosti z naroka glavne obravnave ali drugega
procesnega dejanja pred sodiščem
Pravilnik o kartici zdravstvenega zavarovanja
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega
zdravstvenega zavarovanja
Navodilo za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni
Pravilnik o sofinanciranju strokovnega tiska, organizacije in udeležbe na kongresih in drugih strokovnih
srečanjih
Pravilnik o volitvah in imenovanju članov v organe upravljanja Zavoda
Pravilnik o določitvi zavodov za opravljanje zdravstvenih pregledov in analiz za ugotavljanje, če je bil
voznik pod vplivom alkohola, drugih mamil ali psihoaktivnih zdravil
Navodilo za predpisovanje in izdajanje magistralno pripravljenih zdravil v breme obveznega
zdravstvenega zavarovanja
Pravilnik o obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega
zdravstvenega zavarovanja in o načinu vlaganja zahtevkov delodajalcev za povračilo izplačanih
nadomestil
Pravilnik o določitvi zavodov za opravljanje zdravstvenih pregledov in analiz za ugotavljanje, če je bil
voznik pod vplivom alkohola, drugih mamil ali psihoaktivnih zdravil
Pravilnik o prijavi in kontroli rakavih bolnikov in o drugih tehničnih vprašanjih boja proti raku
Sklep o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem
zavarovanju
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Sklep o merilih in pogojih za zmanjšanje ali odpis prispevka za zdravstveno zavarovanje
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja
Pravilnik o evropski kartici zdravstvenega zavarovanja
Sklep o razvrščanju zdravil na liste
Sklep o razvrstitvi zdravil na liste
→
→

Zakon o zdravstvenem varstvu tujcev v SR Sloveniji /ZZVT/
Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZOPDCT)
Pravilnik o načinu varstva osebnih podatkov dajalcev in prejemnikov delov človeškega teles zaradi
zdravljenja
Pravilnik o postopku obveščanja o smrti oseb, ki pridejo v poštev kot dajalci delov človeškega telesa
zaradi presaditve
Pravilnik o natančnejših pogojih za izvajanje odvzema in presaditve delov človeškega telesa
Navodilo o postopkih in dejavnostih na področju pridobivanja darovalcev delov človeškega telesa zaradi
presaditve

→
→

Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (ZZNPOB)
Zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu
otrok (ZZUUP)
Navodilo za izvrševanje zakona o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravic do svobodnega odločanja
o rojstvu otrok

1.4.3. VARSTVO PRED NALEZLJIVIMI BOLEZNIMI
→

Zakon o nalezljivih boleznih (uradno prečiščeno besedilo) /ZNB-UPB1/
Pravilnik o določitvi Programa imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 2009
Odlok o določitvi nalezljive bolezni
Pravilnik o strokovnem nadzoru izvajanja programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb
Pravilnik o preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami
Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
Pravilnik o cepljenju, zaščiti z zdravili in varstvu pred vnosom in razširjenjem nalezljivih bolezni
Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje
Pravilnik o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov
Pravilnik o zdravstvenih pregledih oseb, ki so prebolele trebušni tifus, bacilarno grižo ali salmoneloze
Pravilnik o posebnih ukrepih pri zastrupitvah in infekcijah oseb s hrano in o njihovem preprečevanju
Pravilnik o izvrševanju varnostnega ukrepa obveznega zdravljenja spolne bolezni
Pravilnik o posebnih ukrepih pri zastrupitvah in infekcijah oseb s hrano in o njihovem preprečevanju
Pravilnik o zdravstvenih pregledih oseb, ki so prebolele trebušni tifus, bacilarno grižo ali salmoneloze
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o posebnih ukrepih pri zastrupitvah in infekcijah oseb s
hrano in o njihovem preprečevanju
Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb

1.4.4. ZDRAVILA
→

Zakon o zdravilih (ZZdr-1)
Pravilnik o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini
Seznam zdravil brez recepta, za katera je bilo spremenjeno mesto izdaje

→

Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP)
Pravilnik o medicinskih pripomočki
Pravilnik o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočki
Pravilnik o oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov
Pravilnik o organizaciji spremljanja, načinu obveščanja in podatkih, ki jih je treba poslati v zvezi z
ugotovljenimi nezaželjenimi stranskimi pojavi pri uporabi zdravi
Odredba o določitvi pravne osebe za spremljanje neželenih škodljivih učinkov zdravil in neželenih učinkov
Dokument je oblikovan računalniško. Na papir natisnjen dokument predstavlja kopijo. V primeru razlik med dokumenti se uporabi izvirni dokument
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medicinskih pripomočkov
Odločba o mamilih, ki se smejo dajati v promet za medicinske in veterinarske namene
1.4.5. RAVNANJE Z ODPADKI
→
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z
njima povezanih raziskavah

2. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE
2.1. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE
2.1.1. Uprava
→
→

Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (ZNOJF-1)
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)
Uredba o pogojih in višini dodatka za plačilo povečanega obsega dela
Uredba o določitvi osnove in višine nadomestila plač za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe,
ki ni povezana z delom
Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril
Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v
pravosodnih organih
Pravilnik o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov
Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev
Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov

→

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)
Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razred
Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence
Uredba o določitvi pogojev in obsega dela plače za plačilo povečanega obsega dela v javnem sektorju
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja zdravja
Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev javnih zdravstvenih zavodov
Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja zdravja v plačne
razrede znotraj razponov plačnih razredov
Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede na Državni revizijski komisiji za revizijo
postopkov oddaje javnih naročil
Merila za povečan obseg dela
Navodilo za izračun višine namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah za leto 2007
Sklep o subjektih, za katere velja zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Sporazum v zvezi s stavkovnimi zahtevami stavkovnega odbora reprezentativnih sindikatov javnega
sektorja
Dogovor o višini regresa za letni dopust za leto 2008
Dogovor o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005

→

Zakon o Informacijskem pooblaščencu (ZInfP)
Sklep o imenovanju informacijske pooblaščenke
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3. STANDARDI IN OSTALA REGULATIVA
3.1. STANDARDI IZ PODROČJA KAKOVOSTI
3.1.1. SIST EN ISO 9001:2008
3.1.2. SIST EN ISO 9000: 2005
3.1.3. SIST EN ISO 9004: 2004
3.1.4. SIST – TS IWA1:2007
3.1.5. SIST EN ISO 10012 : 2003
3.1.6. SIST ISO/TR 10013:2002
3.1.7. SIST EN ISO 15189 : 2007
3.1.8. SIST EN ISO 19011:2003
3.1.9. SIST EN ISO 27001:2010
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Direktorica
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