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ODZIV SPLOŠNE BOLNIŠNICE BREŽICE NA MEDIJSKE PRISPEVKE IN 
VPRAŠANJA GLEDE IZPLAČILA UR IZ PRERAZPOREJENEGA DELOVNEGA 

ČASA USLUŽBENCEM SPLOŠNE BOLNIŠNICE BREŽICE 
 
Splošna bolnišnica Brežice je v letnih poročilih za vsako poslovno leto poročala o 
številu evidentiranih in ne izplačanih ur iz prerazporejenega delovnega časa 
uslužbencev (42.534 ur na dan 31.12.2015, 49.284 ur na dan 31.12.2014, 43.560 ur 
na dan 31.12.2013 in 24.137 ur na dan 31.12.2012). Navedena obveznost do 
uslužbencev je bila upoštevana pri ugotovitvi poslovnega izida posameznega 
poslovnega leta. Prav tako je zavod letno poročal o izplačilih ur rednega dela, 
nadurnega dela, neprekinjenega zdravstvenega varstva in intervencij v času stalne 
pripravljenosti, nadomestil plače (redni, izredni dopust, praznik, strokovno 
izobraževanje), nadomestil plače za boleznine v breme zavoda, dodatkov za čas 
stalne pripravljenosti in položajnega dodatka. K letnim poročilom so bila podana 
soglasja resornega ministrstva.  
Iz prikazanega števila ur iz prerazporejenega delovnega časa ob koncih poslovnega 
leta izhaja, da je zavod že v letu 2015 izvajal ukrepe za zmanjšanje evidentiranih in 
neizplačanih ur iz prerazporejenega delovnega časa (izplačilo ali izraba ur). Zavod je 
namreč k urejanju te problematike sistematično pristopil po pozivu sveta zavoda z 
dne 27.2.2015 (3. redna seja) in resornega ministrstva na sestanku dne 21.10.2015. 
Izdelan je bil Akcijski načrt za obvladovanje in zmanjšanje števila ur iz 
prerazporejenega delovnega časa v Splošni bolnišnici Brežice, št. 31-310-325/15 z 
dne 20.11.2015. Neporavnane obveznosti za ure iz prerazporejenega delovnega 
časa je svet zavoda izpostavljal na vseh nadaljnjih sejah ter posebej obravnaval ob 
sprejemanju Letnega poročila Splošne bolnišnice Brežice za leto 2015. 
Uresničevanje akcijskega načrta se je zato nadaljevalo tudi v letu 2016. V obdobju 
januar – marec 2016 je bilo 80 uslužbencem izplačanih za 23.720 ur v skupni višini 
327.247,33 EUR. Uslužbenci, ki so jim izplačane ure iz prerazporejenega delovnega 
časa, so iz vseh poklicnih skupin in ne le zdravniki. Izpostavljanje nekaj zdravnikov v 
članku časopisa Finance z dne 19.4.2015 je zato skrajno nekorektno.      



Splošna bolnišnica Brežice je v preteklih letih izvajala vse ukrepe, ki jih je določal 
Zakon za uravnoteženje javnih financ in druge varčevalne ukrepe, da je lahko 
zagotavljala izravnan poslovni izid. Tudi mnogi uslužbenci Splošne bolnišnice Brežice 
so, ob evidentiranih in neizplačanih urah, opravili veliko število ur, ki jih namenoma 
niso evidentirali ter so svoje delo opravili brezplačno.  
V Splošni bolnišnici Brežice ostro zavračamo očitke domnevno neodvisnih dopisnikov 
nekaterih nacionalnih medijev na družbenih omrežjih, ki kot sporna štejejo izplačila ur 
iz prerazporejenega delovnega časa. Izplačila, ki so bila izvedena v letu 2015 in do 
februarja 2016, napačno povezujejo s podporo v postopku imenovanja sedanjemu 
direktorju. Hkrati pa pozabljajo, da so njihovi hujskači in prišepetovalci ravno 
neizplačilo ur iz prerazporejenega delovnega časa vseskozi očitali direktorju. 
Hkrati ostro zavračamo navedbe nekaterih predstavnikov društva, ki je zbiralo 
sredstva za nakup digitalnega mamografa, da zaradi izplačila ur ni bil nabavljen nov 
digitalni mamograf. Nakup digitalnega mamografa ni bil načrtovan v načrtu investicij 
za leto 2015 in ga ni v predlogu načrta investicij za leto 2016, ker si bolnišnica še 
vedno prizadeva za uvrstitev v presejalni program DORA. Namensko zbrana 
sredstva niso bila nenamensko porabljena, kar je razvidno iz bilance stanja na dan 
31.12.2015. 
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