
Dom upokojencev dr. Franceta 
Bergelja Jesenice 
 

Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in  
storitvah mobilne telefonije v javnem zavodu Dom upokojencev  

dr. Franceta Bergelja Jesenice  
 

 1 Omnimodo, d.o.o. 

Na podlagi drugega odstavka 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 

naslednji, v nadaljnjem besedilu ZZ) ter 32. člena Statuta, ki ga je svet javnega zavoda 

Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice sprejel dne 26.2.2010, sprejemam 

Mojca Pavšič, v.d. direktorja javnega zavoda Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja 

Jesenice naslednji  

 

 

PRAVILNIK 

 o uporabi službenih mobilnih telefonov in 

storitvah mobilne telefonije v   

Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice 

 

1. člen 

(osnovno določilo) 

 

Ta pravilnik določa skupne osnove in merila za: 

- določitev upravičencev do uporabe službenih mobilnih telefonov in storitev 

mobilne telefonije (v nadaljevanju: uporabnik) v javnem zavodu Dom 

upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice (v nadaljevanju: javni zavod), 

- način uporabe službenih mobilnih telefonov in storitev mobilne telefonije, 

- omejitve in prekoračitve omejitev porabe službenih mobilnih telefonov in storitev 

mobilne telefonije, 

- prenehanje upravičenosti do uporabe službenih mobilnih telefonov in storitev 

mobilne telefonije. 

 

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, napisani v moški slovnični obliki, veljajo enako za 

moške in ženske.  

 

Izraz "Odgovorna oseba", ki se uporablja v tem pravilniku, je oseba, imenovana v skladu 

z 8. členom tega pravilnika.  

 

UPORABNIKI MOBILNIH SLUŽBENIH TELEFONOV 

 

2. člen 

(stalna uporaba) 

 

Pravico do stalne uporabe službenega mobilnega telefona in storitev mobilne telefonije v 

javnem zavodu imajo delavci, ki so zaposleni na naslednjih delovnih mestih: 

- direktor javnega zavoda,  

- namestnik direktorja javnega zavoda za področje zdravstvene nege in oskrbe,  

- socialni delavec, 

- tajnica, 

- receptor, 

- računovodja,  

- ekonom,  

- dva vzdrževalca,  

- dve medicinski sestri - vodji tima 

- fizioterapevt 

- delovni terapevt 

- medicinska sestra v ambulanti zdravnika doma 

- vodja pomoči na domu,  

- koordinator pomoči na domu, 

- socialni oskrbovalec,  

- vodja kuhinje.  
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V javnem zavodu se v ambulanti A in B nahaja po en mobilni telefon. Slednji je namenjen 

delavcem, ki opravljajo delo v tem prostoru.  

 

 

Poleg uporabnikov iz prvega odstavka tega člena tega pravilnika se lahko službeni 

mobilni telefon dodeli v stalno uporabo tudi drugim delavcem v javnem zavodu ob 

upoštevanju potrebe po zagotovitvi namena za uporabo službenega mobilnega telefona. 

 

3. člen 

(začasna uporaba) 

 

Službeni mobilni telefon se lahko dodeli tudi v začasno uporabo, in sicer za določen čas 

trajanja potrebe dosegljivosti uporabnika.  

 

4. člen 

(dodelitev službenega mobilnega telefona) 

 

O vsaki dodelitvi službenega mobilnega telefona iz 2. in 3. člena tega pravilnika odloči 

direktor javnega zavoda. 

 

5. člen 

(namen uporabe službenega mobilnega telefona) 

 

Namen uporabe službenega mobilnega telefona in storitev mobilne telefonije je 

zagotovitev stalne dosegljivosti uporabnika, racionalnejša medsebojna komunikacija 

uporabnikov in boljša izraba delovnega časa uporabnika.  

 

Obveznost uresničevanja namena v prvem odstavku tega člena velja v trajanju 

delovnega časa delavca. 

 

Na delovnih mestih, ki so ključna za zagotavljanje stalnosti izvajanja dejavnosti javnega 

zavoda, se priporoča dosegljivost tudi izven delovnega časa za nujne primere. V primeru 

daljše odsotnosti zaradi izrabe letnega dopusta, začasne nezmožnosti za delo, 

izobraževanja ipd. je potrebno urediti preusmeritev klicev na služben mobilni telefon 

osebe, ki  odsotnega nadomešča.  

 

6.člen 

(obveznosti uporabnika) 

 

Uporabnik mora biti stalno dosegljiv in uporabljati službeni mobilni telefon v skladu z 

namenom uporabe. 

 

Uporabnik je dolžan skrbeti za racionalno in gospodarno uporabo službenega mobilnega 

telefona, na primer s klici znotraj klicnih omrežij istega operaterja, z uporabo sms 

sporočil in drugimi načini uporabe, s katerimi se zmanjšujejo stroški porabe, tudi z 

uporabo stacionarnega telefona, kadar je to ugodnejše in mogoče glede na delo 

uporabnika, ki ga opravlja. 

 

Uporabnik uporablja službeni mobilni telefon za klice in sms sporočila. Brez dogovora z 

direktorjem javnega zavoda uporabnik ne sme uporabljati službenega mobilnega telefona 

za prenos podatkov, mms sporočila, mobilno plačevanje z moneto in video klice. V 

primeru kršitve te določbe uporabnik sam poravna plačilo teh storitev.  

 

Uporabnik je pri uporabi službenega mobilnega telefona dolžan izpolnjevati tudi naslednje 

obveznosti: 

- upoštevati mesečno omejitev porabe; 

- uporabljati telefon v skladu s proizvajalčevimi navodili; 
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- ravnati s službenim mobilnim telefonom s skrbnostjo dobrega gospodarja; 

- pravočasno opozarjati odgovorno osebo na morebitne napake ali težave pri 

uporabi službenega mobilnega telefona. 

 

V primeru prve kršitve določb tega pravilnika direktor javnega zavoda ali odgovorna 

oseba uporabnika opozori na kršitev. O opozorilu se napravi uradni zaznamek. 

 

Uporabnik službenega mobilnega telefona je odškodninsko odgovoren za škodo, ki 

nastane po njegovi krivdi in je ni mogoče kriti iz naslova zavarovanja. 

 

7. člen 

(funkcije službenih mobilnih telefonov) 

 

Javni zavod zagotovi uporabnikom službenih mobilnih telefonov aparate z osnovnimi 

funkcijami.  

Službeni mobilni telefoni socialnih oskrbovalk, vodje pomoči na domu in koordinatorja 

pomoči na domu morajo ustrezati pogojem uporabe programa za pomoč na domu in 

imeti tehnologijo NFC (Near Field Communication). 

 

V primeru izjemnih potreb lahko javni zavod zagotovi tudi nakup mobilnih telefonov z 

dodatnimi funkcijami. O takem nakupu odloči direktor. 

 

8. člen 

(odgovorna oseba) 

 

Direktor zadolži osebo v javnem zavodu, ki je odgovorna za nakup mobilnih telefonov, za 

vodenje evidence službenih mobilnih telefonov, naročniških razmerij in uporabnikov, za 

redno in pravočasno opravljanje popravil službenih mobilnih telefonov ter za vodenje 

evidence o porabi sredstev na podlagi mobilnega telefonije. 

 

9. člen 

(omejitev porabe) 

 

Uporabniki smejo v skladu z namenom uporabljati službeni mobilni telefon in mobilno 

telefonijo na način, da le ta ne presega mesečnega zneska porabe, ki za posamezna 

delovna mesta znašajo: 

 

Delovno mesto  Znesek v EUR z DDV  

- direktor javnega zavoda,  20,00 

- namestnik direktorja javnega zavoda za 

področje zdravstvene nege,  

20,00 

- računovodja 10,00 

- ekonom  20,00 

- tajnica 10,00 

- receptor 10,00 

- vzdrževalec 10,00 

- socialni delavec  16,00 

- medicinska sestra – vodja tima  20,00 

- fizioterapevt 10,00 

- delovni terapevt 10,00 

- vodja pomoči na domu 20,00 

- koordinator pomoči na domu 10,00 

- socialni oskrbovalec  10,00 

- vodja kuhinje 10,00 

- medicinska sestra v ambulanti A in 

ambulanti B 

10,00 
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 10. člen 

(prekoračitev porabe) 

 

V primeru utemeljene prekoračitve omejitve uporabe službenega mobilnega telefona 

uporabnik posreduje pisno obrazložitev direktorju javnega zavoda. 

 

Če direktor oceni, da je prekoračitev utemeljena, uporabnika s sklepom delno ali v celoti 

oprosti plačila prekoračitve. V nasprotnem primeru uporabnik plača prekoračeni znesek, 

ki se obračuna pri prvi plači na podlagi pisne izjave uporabnika o dovolitvi odtegljaja 

prekoračitve omejitve od plače, ki jo je podal ob prevzemu službenega mobilnega 

telefona. 

 

Za oceno upravičenosti prekoračitve se lahko pri pooblaščenem centru mobilnega 

operaterja pridobi izpis razčlenjenega računa za posameznega uporabnika.  

 

11. člen 

(prenehanje upravičenosti uporabnika) 

 

Upravičenost do uporabe službenega mobilnega telefona in storitev mobilne telefonije 

preneha: 

- če uporabnik preneha opravljati delo ali mu preneha delovno razmerje oziroma je 

premeščen na drugo delovno mesto, na katerem uporaba službenega mobilnega 

telefona in storitev mobilne telefonije ni predvidena oziroma potrebna,  

- v primeru daljše odsotnosti z dela, ko zaradi narave odsotnosti uporabnik ne 

opravlja bistvenih službenih nalog (npr. odsotnost zaradi dolgotrajne bolezni, 

daljši dopust, daljša nepretrgana odsotnost zaradi izobraževanja), 

- s sklepom direktorja javnega zavoda, če ni več potrebe po zagotovitvi namena za 

uporabo službenega mobilnega telefona ali če uporabnik krši določbe tega 

pravilnika tudi po opozorilu iz petega odstavka 6. člena tega pravilnika. 

 

V primeru prenehanja delovnega razmerja mora uporabnik vrniti službeni mobilni telefon 

najkasneje zadnji delovni dan, ko uporabnik opravlja svoje delo. 

 

12. člen 

(izjava uporabnika) 

 

Uporabnik s podpisom Izjave, ki je priloga 1 tega pravilnika, potrdi, da je seznanjen z 

določili  pravilnika in da bo ravnal v skladu z njimi. 

 

13. člen 

(veljavnost in objava) 

 

Ta pravilnik se objavi na oglasni deski javnega zavoda. Pravilnik prične veljati naslednji 

dan od objave na oglasni deski.   

 

Datum: 26.1.2017 

Številka: 0070-1/2017 

 

Mojca Pavšič, v. d. direktorja  

........................................  

 

žig 

 

Vročiti:  

 - oglasna deska,  

 - arhiv, tu.  
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Priloga 1: Izjava uporabnika 

 

 

 

IZJAVA 

 

 

 

Podpisani _____________________________, zaposlen na delovnem mestu 

_____________________  

 

izjavljam 

 

da sem seznanjen s Pravilnikom o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah 

mobilne telefonije v javnem zavodu Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice ter 

njegovimi sprememebami  in ob tem  

 

soglašam 

 

 

- z določenim odobrenim zneskom mesečne porabe v 9. Členu Pravilnika in 

dolžnostjo poravnanja prekoračitve omejitve porabe z odtegljajem pri naslednjem 

obračunu plače; 

- z izpolnjevanjem obveznosti glede službenega mobilnega telefona, določenih v 6. 

členu tega pravilnika; 

- da sem dolžan povrniti škodo, ki nastane po moji krivdi. 

 

 

 

Datum:  

 

Delavec: ………………………..  

Podpis: …………………………. 

 

 

Vročiti:  

 - personalna mapa,  

 - odgovorna oseba,  

 - delavec.  
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Na podlagi drugega odstavka 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s 

spr., v nadaljnjem besedilu ZZ) ter 32. člena Statuta Doma upokojencev dr. Franceta 

Bergelja Jesenice, ki ga je Svet javnega zavoda Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja 

Jesenice sprejel dne 26.2.2010, sprejemam Mojca Pavšič, direktorica javnega zavoda 

Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice naslednji  

 

 

 

Pravilnik o spremembah Pravilnika 

 o uporabi službenih mobilnih telefonov in 

storitvah mobilne telefonije v   

Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice 

 

 

1. člen 

 

V Pravilniku o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije v 

Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja  Jesenice (v nadaljevanju: Pravilnik) se 

spremeni 9. člen, in sicer tako, da se glasi:  

 

»Uporabniki smejo v skladu z namenom uporabljati službeni mobilni telefon in mobilno 

telefonijo na način, da le ta ne presega mesečnega zneska porabe, ki za posamezna 

delovna mesta znašajo: 

 

Delovno mesto  Znesek v EUR z DDV  

- direktor javnega zavoda,  22,00 

- namestnik direktorja javnega zavoda za 

področje zdravstvene nege,  

22,00 

- ekonom  22,00 

- socialni delavec  22,00 

- medicinska sestra – vodja tima  22,00 

- vodja pomoči na domu 22,00 

- socialni oskrbovalec  17,00 

 

 

2. člen 

 

 

Ta pravilnik se objavi na oglasni deski javnega zavoda. Pravilnik prične veljati naslednji 

dan po objavi na oglasni deski, uporabljati pa od 1.1.2018 dalje.   

 

 

 

Datum: 30.12.2017 

Številka: 0070-1/2017-1 

 

 

Mojca Pavšič, direktorica  

........................................  

 

žig 

 

 

 

Vročiti:  

 - oglasna deska,  

 - arhiv, tu. 


