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ODZIV SPLOŠNE BOLNIŠNICE BREŽICE NA IZJAVE PREDSEDNICE SVETA 
ZAVODA GLEDE IZPLAČILA UR IZ PRERAZPOREJENEGA DELOVNEGA ČASA 

USLUŽBENCEM SPLOŠNE BOLNIŠNICE BREŽICE 
 

Uvodoma z obžalovanjem ugotavljamo, da predsednica sveta zavoda Splošne 
bolnišnice Brežice Danica BOŽIČ podaja izjave v javnosti, ki so neresnične in 
zavajajoče (izjava v časopisu Delo dne 21.4.2016, v članku z naslovom »Za nazaj 
plačali 327.000 EUR« in v časopisu Dnevnik dne 21.4.2016, v članku z naslovom 
»Svet zavoda brežiške bolnišnice zahteva pojasnila«. 

1) Predsednica sveta zavoda neresnično navaja, da so bila pojasnila 
direktorja na 7. redni seji sveta zavoda dne 29.2.2016 v zvezi z 
obveznostjo za neizplačane ure iz prerazporejenega delovnega časa po 
stanju na dan 31.12.2015, nedoločna. 

ODGOVOR: Člani sveta zavoda so bili o tej problematiki seznanjeni pod točko 3 
dnevnega reda. Pod navedeno točko so člani obravnavali in sprejeli Letno poročilo 
Splošne bolnišnice za leto 2015.  Letno poročilo Splošne bolnišnice Brežice za leto 
2015 so člani sveta zavoda prejeli po zaključeni 6. redni seji sveta dne 23.2.2016. Na 
7. seji sveta zavoda dne 29.2.2016 je bil s strani direktorja predstavljen povzetek 
poročila. Člani sveta so po predstavitvi zastavljali vprašanja in razpravljali o letnem 
poročilu. Član sveta mag. Franc SIMONIŠEK je izpostavil dolg zavoda do 
uslužbencev. Hkrati je navedel, da je svet pozval vodstvo k pripravi akcijskega načrta 
za rešitev izplačila presežka ur iz prerazporejenega delovnega časa in da je bil 
akcijski načrt izdelan. Direktor je na seji pojasnil: »Glede izplačila ur je potrebno 
navesti, da smo v letu 2015 izplačali za leto 2014 za 13.158 ur v višini 127.481 EUR 
ter za 1.156 ur iz leta 2015 5632 EUR. Za ure po stanju na dan 31.12.2015 pa smo 
do seje sveta izplačali že za 219.865,35 EUR.« Nadalje je direktor pojasnil, da so se 
ure iz prerazporejenega delovnega časa nakopičile zaradi izvajanja varčevalnih 
ukrepov v preteklih letih. Nadalje je navedel, da za izplačilo ur morata biti 
zagotovljena dva predpogoja: zagotavljanje zakonitosti in sredstva za izplačilo. 
Predsednica sveta je v zvezi z navedeno problematiko zastavila vprašanje, kako se 



evidentira prisotnost v zavodu. Direktor ji je odgovoril, da je od leta 2008 v zavodu 
zagotovljena elektronska registracija delovnega časa. 
Resničnost navedb na 7. seji sveta zavoda potrjuje zapisnik, št. 00-1-94/16-2 z dne 
15.3.2016, ki je bil potrjen na 8. redni seji sveta zavoda dne 31.3.2016 in podpisan s 
strani predsednice sveta zavoda. To potrjuje tudi zvočni zapis seje (seje sveta 
zavoda se snemajo). 

2) Predsednica sveta zavoda neresnično in napačno navaja, da če bi bilo 
izplačilo tega denarja opravljeno lani, bi bil gotovo drugačen tudi 
poslovni rezultat bolnišnice, ki je prikazala za 261.000 EUR presežka. 

ODGOVOR: 
Izplačilo obveznosti za ure iz prerazporejenega delovnega časa že v letu 2015 ne bi 
imelo vpliva na izkazani poslovni izid zavoda v letu 2015 (v višini 269.063 EUR). 
Obveznost do zaposlenih iz naslova ur iz prerazporejenega delovnega časa je bila 
namreč že evidentirana v stroških dela leta 2015.  
Navedeno je razvidno iz na svetu zavoda potrjenega Letnega poročila Splošne 
bolnišnice Brežice za leto 2015 iz bilance stanja in razlage na str. 113 in 114 pod 
naslovom »konti skupine 21 in 23 – kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) 
in druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)«.  

3) Predsednica sveta zavoda v svoji izjavi navaja napačen izkazani poslovni 
izid zavoda za leto 2015.  

ODGOVOR: 
V letu 2015 je znašal presežek prihodkov nad odhodki 269.063 EUR in ne 261.000 
EUR. Navedeno je razvidno iz Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 
od 1.1.2015 do 31.12.2015, oddanega na AJPES in na svetu zavoda potrjenega 
Letnega poročila Splošne bolnišnice Brežice za leto 2015, str. 126 pod naslovom 
»Poslovni izid«. 

4) Predsednica sveta zavoda neutemeljeno izraža bojazen za poslovni izid 
bolnišnice za leto 2016 zaradi izplačila ur iz prerazporejenega delovnega 
časa. 

ODGOVOR: 
Ker je izplačilo obveznosti iz naslova ur iz prerazporejenega delovnega časa v celoti 
bremenilo stroške dela in poslovni izid leta 2015, ne bo vplivalo na poslovni izid leta 
2016. 

5) Predsednica sveta zavoda neutemeljeno izraža bojazen likvidnost 
bolnišnice v letu 2016 zaradi izplačila ur iz prerazporejenega delovnega 
časa. 



ODGOVOR: 
Likvidnostna sredstva za izplačilo ur iz prerazporejenega delovnega časa so bila 
zagotovljena s sredstvi končnega obračuna Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije za leto 2015 za Splošno bolnišnico Brežice. 

6) Predsednica sveta zavoda neresnično navaja, da je bil v Letnem poročilu 
Splošne bolnišnice Brežice za leto 2015 zapisan samo podatek o številu 
evidentiranih in neizplačanih ur iz prerazporejenega delovnega časa. 
Niso pa bili seznanjeni z zneski. Zato je bilo njihovo razkritje v javnosti 
zanjo presenečenje. 

ODGOVOR: 
Obveznost za ure iz prerazporejenega delovnega časa, izražena v številu ur in 
skupni vrednosti je navedena v potrjenem Letnem poročilu Splošne bolnišnice 
Brežice za leto 2015 v bilanci stanja in razlagi na str. 113 in 114 pod naslovom »konti 
skupine 21 in 23 – kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) in druge 
kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)«.  
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