
ODGOVOR SPLOŠNE BOLNIŠNICE BREŽICE NA ŽALJIVE IN NERESNIČNE 
KOMENTARJE V ODDAJI 24 UR NA POP TV V PRISPEVKU »V BREŽICAH VRE ZARADI 
BOLNIŠNICE« 

V skladu z določili Zakona o medijih vam v nadaljevanju posredujemo odgovor na prispevek 
novinarke Nataše Repovž v oddaji 24 ur dne 10.06.2009 ob 19. uri.  

Zakon o medijih podrobneje določa »prepoved spodbujanja k neenakopravnosti in 
nestrpnosti«. V 8. členu pa tudi določa, da je z razširjanjem programskih vsebin prepovedano 
spodbujati k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti, k nasilju in vojni, ter 
izzivati narodno, rasno, versko, spolno ali drugo sovraštvo in nestrpnost. Vendar pa je POP 
TV s prispevkom ne samo kršila omenjena zakonska določila, temveč tudi poskuša zasejati 
sovraštvo in nestrpnost. 

Novinarka je prispevek zgradila z ustvarjanjem domnevnih nasprotnih stališč med vodstvom 
bolnišnice, predstavniki lokalne skupnosti in širšo javnostjo. Stališča vseh vključenih v 
prizadevanja za ohranitev in nadaljnji razvoj bolnišnice v Brežicah so enotna in povsem jasna 
– ohranitev in razvoj bolnišnice. Odziv vodstva bolnišnice, lokalne in širše javnosti ne temelji 
na lažeh, kot se navaja v navedenem prispevku, temveč zlasti na dokumentih in izjavah,  ki 
potrjujejo, da se želi poseči v sedanji status in razvoj bolnišnice. S strani resornega ministra 
napovedano odkrivanje strokovnih napak v bolnišnici s strani posebne strokovne komisije 
pomeni pritisk na bolnišnico in zgolj potrjuje upravičenost odziva.  
 
Navedbe avtorice o zaposlitvah »tretjerazrednih hrvaških zdravnikov« v bolnišnici, ki ne 
obvladajo slovenskega jezika, so žaljive in neresnične. Navedena stališča zahtevajo oster 
odziv. Ne samo vodstva bolnišnice, ampak k temu pozivam tudi širšo javnost, Zdravniško 
zbornico Slovenije in Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije-FIDES. Novinarka v 
prispevek tudi ni vključila izjave direktorja bolnišnice, ki se je ostro odzval na takšno 
vprašanje in tudi pojasnil, da se v bolnišnici Brežice ne preštevamo glede na nacionalno, 
rasno in versko pripadnost, ampak se primerjamo po kakovosti dela med sodelavci. Vsi 
zdravniki, ki opravljajo delo v Splošni bolnišnici Brežice imajo licenco Zdravniške zbornice 
Slovenije in izpolnjujejo pogoje za opravljanje dela v Sloveniji. Njihovo delo se preverja z 
rednimi strokovnimi in finančnimi nadzori pristojnih organov ter notranjim nadzorom v 
bolnišnici.  
 
Novinarka v prispevku tudi ni vključila izjave direktorja bolnišnice oz. podatka, da se za delo 
v bolnišnici zanimajo številni mladi kadri, ki so štipendisti Splošne bolnišnice Brežice ali 
trenutno opravljajo delo v drugih zdravstvenih zavodih v Sloveniji ter se želijo vrniti v domače 
okolje. Takšen prispevek avtorice je odraz tistih ravnanj, žal tudi resornega ministrstva, ki 
ločujejo zdravnike na »naše in vaše«. 
 
Posneta izjava direktorja bolnišnice in predstojnice internega oddelka o sprejetih varčevalnih 
ukrepih in pripravljenosti zaposlenih, da zagotovijo ekonomsko vzdržnost bolnišnice tudi z 
znižanjem osnovnih plač, je bila zlonamerno preoblikovana v trditev, da se je v bolnišnici v 
preteklosti pozitivno poslovanje zagotavljalo na račun plač zaposlenih. Takšne trditve žal 
pritrjujejo tistim ravnanjem, ki nagrajujejo in povzdigujejo tiste, ki so v preteklosti poslovali 
slabo. V Splošni bolnišnici Brežice bi z velikim veseljem zaposlovali dodatno število kadra, 
uvajali nove oblike dela ter izplačevali višje plače zaposlenim, če bi nam to omogočala 
finančna sredstva, ki jih prejemamo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
veljavni predpisi in sklenjene kolektivne pogodbe.     
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