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Številka 3, letnik 14 
 
POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2020 

 
Kljub temu, da je zaradi epidemije COVID-19 za 
nami izjemno zahtevno poslovno leto, je rezultat 
poslovanja za leto 2020 zelo dober in predstavlja 
odlično osnovo za dobro poslovanje v naslednjih 
letih. Poslovno zahtevno je bilo leto zato, ker smo 
morali marca, ko je bila razglašena epidemija, 
popolnoma ustaviti redni zdravstveni program na 
področju elektivnih posegov kakor tudi na področju 
specialistične ambulantne dejavnosti, razen za 
bolnike z napotnicami s stopnjo nujnosti zelo hitro 
in nujno. Tudi po sproščanju ukrepov je bilo 
potrebno zdravstveno dejavnost prilagoditi 
varovalnim ukrepom zaradi preprečevanja prenosa 
okužb. Za izpadli program smo v skladu z 
interventnimi ukrepi države prejeli 80% 
nerealiziranega programa za to obdobje.  
 
Od maja pa vse do sredine oktobra smo z 
odpiranjem dodatnih terminov in z velikim 
angažiranjem zaposlenih zmanjševali izpadli 
program in skrajševali čakalne dobe, ki so se zaradi 
prekinitve dejavnosti precej podaljšale.  
 
Zaradi slabe epidemiološke situacije v državi pa 
smo morali oktobra v bolnišnici oblikovati tudi 
COVID oddelek. Začeli smo s sprejemanjem 
obolelih starostnikov iz socialno-varstvenih 
zavodov (SVZ) za največ 72 ur (v tem času so 

morali v SVZ-jih urediti vse potrebno za 
organizacijo sive in rdeče cone), od zadnjega tedna 
v oktobru dalje pa smo zaradi velikih potreb za 
akutno bolnišnično obravnavo v državi odprli tudi 
akutno bolnišnično obravnavo (ABO). Sprva smo 
obravnavi COVID bolnikov namenjali 25 postelj in 
celotni oddelek interne 2, že v prvi polovici 
novembra pa so potrebe poskočile do te mere, da 
smo posteljne kapacitete za te bolnike povečali na 
45 postelj, kar je predstavljalo 40% vseh posteljnih 
kapacitet za ABO. V začetku smo na oddelek 
sprejemali tudi številne bolnike iz drugih regij, s 
čimer smo pomagali drugim bolnišnicam pri 
zagotavljanju obravnave vseh bolnikov, ki so v 
državi potrebovali bolnišnično obravnavo. Do konca 
leta smo v bolnišnici obravnavali 307 COVID 
bolnikov (NBO in ABO), od tega 205 iz Posavja in 
102 iz drugih regij. Iz tega podatka je razvidno, kako 
pomembna je bila bolnišnica ta trenutek tudi na 
nivoju države. 
 
Posledično smo morali z organizacijo COVID 
oddelka reorganizirati večji del dejavnosti na ostalih 
oddelkih. Tako iz kadrovskih razlogov, kakor tudi 
prostorskih. Polovico kirurškega oddelka smo tako 
namenili beli coni internega oddelka, v veliki meri 
smo zmanjšali specialistično ambulantno dejavnost 
predvsem na področju internistike. Kadrovsko smo 
naredili precej rošad, saj so bile vse medicinske 
sestre internega oddelka razporejene v COVID 
oddelek, občasno smo na ta oddelek prerazporejali 
tudi sestre in zdravnike iz drugih oddelkov (CIT, 
ginekološko-porodni, otroški). Kirurške sestre so 
zagotavljale nego v beli coni internega oddelka. 
Zdravniki internisti so se primarno vključevali v delo 
COVID oddelka, IPP v Urgentnem centru ter belo 
cono internega oddelka. Kolikor se je dalo, smo 
opravljali tudi specialistične ambulante dejavnosti in 
funkcionalno diagnostiko (FD) na tem področju. Za 
čim bolj nemoteno zagotavljanje obravnave 
internističnih bolnikov smo, kolikor se je dalo in je 
bilo možno, angažirali tudi zunanje pogodbene 
partnerje. Po pričakovanjih zato na tem področju 
beležimo največji izpad v realizaciji programa. Za 
delo na COVID oddelku smo angažirali tudi 
specializante iz vseh področij specializacije, kirurški 
oddelek pa je prevzel vodenje negovalnega 
oddelka (NBO). 
 
Kljub vsemu je zaradi uspešnih reorganizacij, 
predvsem pa zaradi prizadevnosti vseh zaposlenih, 
konec leta realizacija programa zelo dobra – 
skupno 93%. Na specialistični ambulantni 
dejavnosti in funkcionalni diagnostiki je realizacija 
na nekaterih področjih celo več kot 100%. Izpad pa 
beležimo poleg internističnih ambulant in FD še na 
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področju NBO in rentgenskih slikanj. Na RTG 
slikanja je bilo v letu 2020 napotenih bistveno manj 
bolnikov kot v preteklih letih. Opravili bi lahko več 
storitev, vendar na tem področju ni bilo potreb. Na 
področju NBO je izpad prihodka zaradi razširitve 
programa, ki smo ga dobili šele sredi leta, veljal pa 
je od začetka leta dalje, pa tudi zaradi krčenja 
oddelka v zadnjem delu leta zaradi potrebnih 
reorganizacij – skupaj je izpadlega pogodbenega 
programa za plačnika ZZZS za 1.400.000 EUR. Od 
tega smo v spomladanskem delu leta prejeli pomoč 
države v višini 80% nerealiziranega programa, kar 
znaša 680.000 EUR, na nekaterih področjih smo 
opravili za 200.000 EUR več programa, ki je bil 
plačan. Končna vrednost izpada prihodka glede na 
finančni načrt tako znaša dobrih 500.000 EUR. Na 
drugi strani smo opravili dodatni plačan program za 
obravnavo COVID-19 bolnikov v višini 2,9 mio 
EUR. 
 
Tudi na področju tržne dejavnosti je bila bolnišnica 
uspešna – realizirali smo le za okoli 40.000 EUR 
manj prihodka od načrtovanega oziroma 
realiziranega v letu 2019. Glede na razmere je tudi 
to več kot dober rezultat. 
 
Poslovni izid izkazuje poslovanje s presežkom 
prihodkov nad odhodki v višini 1.320.776 EUR. Če 
odštejemo pomoč države zaradi nelikvidnosti, ki se 
vleče vse od izgradnje UC od leta 2014 dalje, v 
višini 960.000 EUR, bi bil rezultat bolnišnice še 
vedno pozitiven in sicer v višini 360.000 EUR 
presežka prihodkov nad odhodki, ob upoštevanju 
dejstva, da ima bolnišnica zagotovljena tudi 
sredstva za dokončanje v prejšnjih letih že začetih 
investicij. 
 

 Realizacija 

2017 

Realizacija 

2018 

Realizacija 

2019 

Realizacija 

2020 

Prihodki 16.734.701 17.475.218 18.946.660 22.642.294 

Odhodki 16.940.007 17.315.524 18.403.717 21.321.518 

Rezultat -205.306 +160.394 +542.943 +1.320.776 

 
Ključni za rezultat so naslednji elementi: 
 
1. Odlična realizacija programa glede na razmere. 
2. Ohranjanje prihodka iz tržne dejavnosti skoraj 

na nivoju preteklega leta. 
3. Pridobitev sredstev ustanovitelja za 

premostitev likvidnostnih težav, ki se vlečejo iz 
leta 2014 v višini 960.000 EUR ter medicinske 
opreme (280.000 EUR za potrebe COVID 
pacientov in nakup enega novega RTG). 

4. Pridobitev sredstev donatorjev za nakup 
medicinske opreme, OVO ter urejanje 
prostorov. 

5. Racionalna raba materialnih sredstev. Stroški 
materiala so sicer na posameznih področjih 
bistveno višji, kot je bilo načrtovano (razkužila, 

OVO, antibiotiki, laboratorijske storitve), vendar 
je bila to posledica višje sile. Glede na velike 
težave v dobavah teh sredstev, smo bili veseli, 
da smo zagotavljali ustrezne količine, ki smo jih 
potrebovali za nemoteno delo. 

6. Racionalna izraba delovnega časa. Stroški za 
plače so sicer bistveno višji od načrtovanih, 
vendar je to v glavnini posledica izplačila 
dodatkov v času epidemije. 

 
Sanacija bolnišnice 
 
Bolnišnica je konec leta 2020 v celoti sanirana. 
Bolnišnica nima več zapadlih obveznosti do 
dobaviteljev, oziroma so te minimalne (10.000 
EUR), obveznosti do zaposlenih že nekaj časa 
poravnava tekoče v referenčnih obdobjih, 
kumulativno pa beležimo ob koncu leta 2020 za 
+1.480.000 EUR presežka prihodkov nad odhodki. 
 
Ključna področja sanacije ob nastopu mandata 
direktorice v letu 2017 so bila: 
- 1.781.547 EUR zapadlih neplačanih 

obveznosti do dobaviteljev,  
- Zapadle obveznosti do zaposlenih 423.791 

EUR (neplačanih 36.000 ur dela), 
- Kumulativna izguba konec leta 2017 v višini -

543.213 EUR. 
 
Bolnišnica je tudi v letu 2020, vse do ukinitve 
sanacije s strani Vlade RS poleti, 2020, izvajala 
sanacijske ukrepe skladno z Novelacijo 1 
Sanacijskega programa, v katerem smo ohranili 15 
ukrepov (preostalih 14 je bilo zaključenih konec leta 
2018). Predvideni učinki so znašali 32.169 EUR, 
realizirali pa smo jih za 185.398 EUR. Kumulativno 
je bolnišnica od skupno 899.892 EUR  načrtovanih 
prihrankov do konca sanacije v letu 2021 
realizirala  1.053.121 EUR prihrankov.  
 
Likvidnost 
 
Bolnišnica je decembra, 2020 prejela od 
ustanovitelja 960.311 EUR pomoči za plačilo 
zapadlih obveznosti do dobaviteljev. Zapadle 
neplačane obveznosti do dobaviteljev tako na dan 
31. 12. 2020 znašajo 10.255 EUR. 
 
Ob zaključku podajam še kratek pregled 
poslovanja bolnišnice za zadnjih sedem let. 
 
POSLOVANJE BOLNIŠNICE OD 2014 DO 2020 
 
Ob zaključku poslovnega leta 2020 - po treh let in 
pol mandata direktorice ter dobrih treh letih dela v 
sanacijski upravi SB Brežice, ki jo sestavljamo 
direktorica, strokovna direktorica in pomočnica 
direktorice za zdravstveno nego in oskrbo, 
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posredujem nekaj podatkov o poslovanju 
bolnišnice. 
 

1. STANJE NEPLAČANIH UR 

datum 
Stanje 

neplačanih ur 
opombe 

31.12.2014 49.284   

31.12.2015 42.534   

31.12.2016 31.297   

30.06.2017 34.477 Ob nastopu mandata 

31. 12, 2017 36.208   

31.12.2018 23.911   

31.12.2019 11.208   

31.12.2020 11.915   

 
2. Prihranki realizirani na podlagi 

sanacijskega programa (pripravljen in 
potrjen spomladi, 2018) 

 
obdobje načrtovano realizirano opomba 

1-12 2018 153.599 507.066  

1-12 2019 133.800 360.656  

1-12 2020 

115.489 185.398 

Rezultate smo spremljali 

le pol leta. Ob polletju je 

Vlada RS s sklepom 

sanacijo ukinila 

 
3. POSLOVNI IZID 

obdobje Poslovni izid opombe 

1-12 2014 10.298   

1-12 2015 269.063   

1-12 2016 -337.905   

1-06 2017 -389.927 Ob nastopu mandata 

1-12 2017 -205.306 

Prejeli 263.963 EUR d. pomoči in 

za 201.541 EUR odpisanih 

neplačanih obveznosti do MZ 

1-12 2018 160.395   

1-12 2019 542.943 

Prejeli smo 320.528 EUR 

pomoči ustanovitelja za plačilo 

zapadlih obveznosti do 

dobaviteljev  

1-12 2020 1.320.776 

Prejeli smo 960.311 EUR 

pomoči ustanovitelja za plačilo 

zapadlih obveznosti do 

dobaviteljev 

 
4. INVESTICIJE 

obdobje 

Zagotovljena 

sredstva v 

cenah 

storitev 

Realizirana 

sredstva za 

investicije 

Opombe 

1-12 2014 461.327 2.799.727 1,5 mio UC 

1-12 2015 616.276 927.404 Cca 0,4 mio UC 

1-12 2016 588.917 694.840   

1-12 2017 624.270 692.208   

1-12 2018 622.020 543.912   

1-12 2019 717.383 1.347.975   

1-12 2020 871.136 1.662.830   

 
5. ZAPADLE NEPLAČANE OBVEZNOSTI 

obdobje 
Neplačane zapadle obveznosti 

do dobaviteljev 
opombe 

1-12 2014 1.698.560   

1-12 2015 1.532.811   

1-12 2016 1.254.117   

1-06 2017 1.625.648 
Ob nastopu 

mandata 

1-12 2017 923.397   

1-12 2018 754.592   

1-12 2019 996.279 * 

1-12 2019 886.367 ** 

1-12 2020 10.255   

*Ob upoštevanju prejema državne pomoči za 
plačilo zapadlih neplačanih obveznosti v višini 
320.528 EUR  in dejstva, da ZZZS izvajalcem ni 
izplačal zadnje dvanajstine akontacije v višini 
334.840 EUR in razlike za nižji izplačani akontaciji 
za oktober in november v višini 95.600 EUR, skupaj 
torej 430.440 EUR (nakazilo prejeli 3.1.2020). 
**Ob upoštevanju lastnih prihodkov - akontacij, ki bi 
jih morali dobiti v letu 2019, brez upoštevanja 
državne pomoči. 
 
KATERI SO KLJUČNI RAZLOGI ZA USPEŠNO 
POSLOVANJE V ZADNJIH 3,5 LETIH: 
 
1. Realizacija programa po pogodbi z ZZZS, še 

posebej na področjih, kjer je bilo plačilo po 
dejanski realizaciji, pa tudi  dodatnega 
programa po aneksu k SD za posamezno leto. 

2. Pripravljenost večine uslužbencev za aktivno in 
kakovostno opravljanje svojih delovnih 
obveznosti ter osebni angažma mnogih, kar je 
pogoj za realizacijo programa iz prve točke. 

3. Racionalna izraba delovnega časa in sprotno 
nadomeščanje daljših odsotnosti uslužbencev. 
Iskanje kadrovskih rešitev tudi s sklepanjem 
podjemnih pogodb z zunanjimi izvajalci na 
področjih, kjer nadomestitev uslužbencev ni 
bila možna. 

4. Pridobljena finančna pomoč za nelikvidnost od 
države ter uvrstitev ključnih investicij v NRP 
države. 

5. Pridobljena finančna pomoč za nakup opreme 
od občin Posavja in donatorjev. 

6. Znatno povečanje tržne dejavnosti in prihodkov 
iz tega naslova. 

7. Racionalna poraba materialnih sredstev. 
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8. Sprotno reševanje težav zaradi okvar naprav, 
nadomeščanje nepopravljivih naprav z novimi 
in podobno. 

 
Ob koncu leta se še posebej veselimo, ker je 
prenova lekarne in centralne administracije 
zaključena. V sklopu te investicije smo tudi požarno 
ustrezno uredili kletne prostore. Veselimo se tudi 
skorajšnje vselitve v nove prostore za Centralno 
intenzivno terapijo in RTG oddelek. Sredstva za te 
investicije je skoraj v  celoti zagotovilo Ministrstvo 
za zdravje. Dobavljena sta 2 nova RTG aparata – 
za enega je sredstva zagotovilo ministrstvo, za 
drugega pa bolnišnica. Zadovoljni smo tudi, da 
bomo z dobrim poslovanjem zmogli v novih 
prostorih za CIT zagotoviti tudi potrebno 
medicinsko in pohištveno opremo.  
 
Z izvedbo teh investicij bo bolnišnica realizirala še 
nekatere zastavljene sanacijske ukrepe v prenovo 
ključne medicinske opreme, predvsem pa 
zagotavljala nemoteno zdravstveno oskrbo 
pacientov Posavja pa tudi širše, saj se je število 
pacientov iz drugih regij, ki smo jih obravnavali v 
naši ustanovi, močno povečalo zaradi krajših 
čakalnih dob. 
 
Konec januarja ja bolnišnica opravila tudi ponovno 
presojo za AACI standard, kjer smo izkazali 98% 
skladnost s standardom.  
 
Veseli smo tudi številnih pohval za naše delo. 
Število pohval se iz leta v leto povečuje, vse 
pritožbe in pripombe, ki jih dobimo, pa tekoče 
rešujemo in nam kažejo tista področja dela, kjer 
moramo v najkrajšem možnem času še kaj 
postoriti.  
                                                                                
Anica Hribar, direktorica 
 

PLAČE ZDRAVNIKOV – REKORDERJI MED 
EPIDEMIJO 

 
Na portalu https://necenzurirano.si/  je bil v petek 
objavljen prispevek, ki govori o plačah zaposlenih v 
slovenskih bolnišnicah. SB Brežice je bila 
izpostavljena kot ustanova z najvišjo povprečno 
plačo v mesecu decembru na zaposlenega in 
najvišjo povprečno plačno na zaposlenega 
zdravnika v Sloveniji. Glede na to, da objavljeni 
podatki med bolnišnicami takšni, kot so bili 
objavljeni, niso primerljivi, smo uredništvu 
posredovali naslednje obvestilo: 
 
Glede na petkovo objavo z naslovom: Plače 
zdravnikov: »rekorderji med epidemijo dobili 19.000 
EUR«, vam sporočamo naslednje: 
 

1. Realizacija programa po pogodbi z ZZZS v SB 
Brežice je bila v letu 2020  93%. Največji izpad 
programa beležimo na področju internističnih 
ambulant, saj smo morali v jeseni večji delež 
zaposlenih iz tega oddelka preusmeriti v delo v 
Urgentni center, kjer se je število bolnikov od 
oktobra dalje povečalo za 50% in na COVID 
oddelek, kjer smo zagotavljali 45 postelj za COVID 
bolnike. Na ostalih področjih dela je bil program 
realiziran v celoti ali na nekaterih področjih celo 
presežen. Skupaj tako beležimo izpad prihodka po 
pogodbi z ZZZS v višini 0,5 mio EUR. Za zdravljenje 
COVID bolnikov smo na drugi strani realizirali za 
2,9 mio EUR dodatnega programa. Zdravniki, 
medicinsko osebje in ostali zaposleni v tem času so 
morali trdo delati, da so nudili zdravstveno pomoč 
vsem, ki so jo v času epidemije potrebovali. 
 
2. Povprečna plača zaposlenega v mesecu 
decembru v SB Brežice znaša bruto 2.027,03 EUR. 
Zaposlenih je 369 oseb. 
 
3. Povprečna plača skupaj z dodatkom po kolektivni 
pogodbi, ki smo jo zaposlenim dolžni izplačati, za 
mesec december znaša v SB Brežice bruto 
2.944,53 EUR. Za mesec december, kakor tudi za 
november in oktober še nismo izplačali 30% 
dodatka za delo s COVID bolniki ali bolniki s sumom 
na COVID. 
 
4. Višina plače posameznega zdravnika in 
medicinskih sester je odvisna predvsem od števila 
opravljenih nadur – te nastajajo vsak mesec zaradi 
izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva – 
organizacije dežurne službe, kakor tudi zaradi 
izpada kadra zaradi bolniških odsotnosti. V času 
najhujše epidemije v Posavju, kamor sodi tudi 
december, je bilo takšnih izpadov kar nekaj. Če ne 
upoštevamo še pravice do varstva otrok, ki smo jo 
kot delodajalec tudi morali zagotavljati. Glede na to, 
da je bila zasedenost bolniških postelj od novembra 
– januarja bistveno višja, kot je to običajno (45 
postelj od skupno 150 smo namenili izključno za 
COVID bolnike, ostale pa so bile večinoma 
zasedene z ne-covid bolniki, ki so tudi potrebovali 
bolnišnično zdravljenje), smo morali za ustrezno 
oskrbo zagotavljati tudi ustrezno kadrovsko 
zasedbo.  
 
5. V mesecu decembru, za katere so objavljeni 
podatki, smo v SB Brežice izplačali tudi vse 
dodatke za pretekle mesece – 65% dodatek 
skladno s kolektivno pogodbo (KPJS) za delo v 
rizičnih razmerah za oktober (od 19. 10.), november 
in december, kakor tudi 30% dodatek po 
interventnem zakonu za obdobje od junija do 
septembra. SB Brežice dodatkov ni izplačevala 
tekoče mesečno, ker za to nismo imeli denarja. 
Šele konec decembra, ko smo uspeli poplačati vse 
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zapadle neplačane obveznosti do dobaviteljev, 
smo končno lahko poravnali tudi obveznosti do 
zaposlenih, h katerim nas zavezuje kolektivna 
pogodba in interventni zakon.  
 
6. V mesecu decembru je bila izplačana tudi redna 
delovna uspešnost za obdobje od 1.7. do 31.12., 
ker smo se v zavodu odločili, da bomo redno 
delovno uspešnost ugotavljali na vsakih 6 mesecev 
in ne vsak mesec ali na 3 mesece, kar bi bilo tudi 
možno in ponekod delajo tako. 
 
7. Glede na navedeno bi bilo potrebno podatke, ki 
ste jih pridobili iz uradnih evidenc, preveriti pri 
posameznih izvajalcih zdravstvenih storitev. 
Objavljeni podatki za posamezne izvajalce zaradi 
zgoraj naštetih dejstev niso primerljivi in ne 
prikazujejo realnega mesečnega izplačila 
zaposlenim za mesec december.  
 
8. Glede izplačevanja Covid dodatkov nikakor ne 
gre za nepregledna izplačevanja. Višina dodatka po 
kolektivni pogodbi (KPJS) je natančno določena – 
65% urne postavke, višina 30% dodatka za delo s 
COVID bolniki ali bolniki s sumom na COVID pa je 
za posamezna delovna mesta določena s Sklepom 
bolnišnice in sledi zakonskih določilom. 
Preglednost izplačevanja dodatkov bomo letos 
preverjali tudi z redno notranjo revizijo.  
 
Delo v majhni bolnišnici je neprimerljivo z delom v 
večjih bolnišnicah. V našem zavodu se na primer 
zaradi pomanjkanja zdravnikov zgodi, da so 
nekateri primorani opraviti ogromno število 
dežurstev, pri čemer jim v našem primeru nikakor 
ne gre očitati zaslužkarstva, pač pa so to ljudje, na 
katerih velikokrat sloni delo in obstoj oddelkov. 
Majhnih, kot so majhne te bolnišnice, vendar za 
naše prebivalce še kako pomembnih. In v času 
epidemije smo se izkazali tudi na državnem nivoju, 
saj smo od skupno 307 COVID bolnikov, ki so bili 
na zdravljenju v naši bolnišnici, zdravili kar 102 
bolnika iz drugih regij, ko so bile tam bolnišnične 
posteljne kapacitete premajhne (Koroška, 
Prekmurje, Štajerska, Gorenjska …). 
 
Lep pozdrav, 
 
Anica Hribar, direktorica 
 

MAMOGRAF NA NOVI LOKACIJI 
 
Vse zaposlene seznanjamo, da mamograf od 
ponedeljka, 8. 3. 2021 dalje deluje na novem 
radiološkem oddelku v stavbi K. Vhod je s 
Černelčeve ceste skozi stavbo D, za gibalno 
ovirane osebe pa z dvigalom v stavbi K – vhod 
urgentnega centra. 
 

ZAHVALA SODELAVCEM COVID 
ODDELKA 

 
Iskreno se vam zahvaljujem za požrtvovalno in 
nesebično pomoč pacientom na Covid oddelku. 
 
Za nami je zelo težko obdobje. To je bil čas, s 
katerim smo se z veliko odgovornostjo in 
požrtvovalnostjo spopadali in jo na dan žena, 
8.3.2021, tudi uspešno zaključili, vsaj za nekaj 
časa. HVALA za vaš trud, za vsako vzpodbudno 
besedo, za vsak nasmeh, tudi pod masko se je 
opazil in vso pomoč pacientom. Kljub utrujenosti in 
strahu, kaj vas čaka, kdaj se boste tudi sami okužili, 
ste nesebično pomagali vsem tistim, ki so pomoč 
potrebovali. Ni bilo slišati ne, ne grem v Covid, 
ampak se je celoten kolektiv internega oddelka 
spopadel s to epidemijo, tako je celoten interni 
oddelek postal povezan in složen ter se ne 
»grupiramo« več na enko in dvojko. 
 
Delili smo svojo žalost, strah in odgovornost, zato 
še enkrat HVALA! 
 
Ostanimo zdravi, da bomo še naprej delali to, kar 
nas najbolj veseli! 
 
Hvala… 
 
Andreja Žižek, DMS, strokovna vodja internega 
oddelka 
 

PRAVICA DO UPOŠTEVANJA VNAPREJ 
IZRAŽENE VOLJE 

 
Zakon o pacientovih pravicah, v nadaljevanju: 
ZpacP, v svojih določbah med ostalim ureja pravico 
do upoštevanja vnaprej izražene volje pacienta. Ta 
pravico pacient lahko izraža v obliki določitve 
osebe, ki v času njegove nesposobnosti lahko 
odloča o njegovi zdravstveni obravnavi in drugih 
pravicah iz tega zakona, kakor tudi o možnosti 
izključitve oseb, ki so po zakonu upravičene do 
odločanja o zdravstveni obravnavi  
 
ZPacP izrecno ščiti upoštevanje vnaprej izraženo 
voljo pacienta, če bi se ta znašel v položaju, ko ne 
bi bil sposoben dati veljavne privolitve o tem, 
kakšne zdravstvene obravnave dovoljuje oz. ne 
dovoljuje. 
 
Hkrati pa ZPacP ureja tudi poseben način 
uveljavljanja pravic pacientov, ki niso sposobni 
odločanja o sebi, med katere se uvrščajo otroci, 
pacienti s težavami v duševnem stanju ter pacienti, 
ki začasno niso sposobni odločati o sebi. 
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V nadaljevanju je podana podrobnejša obrazložitev 
določil ZPacP, ki se nanašajo na upoštevanje 
izražene volje pacienta oz. njegovih zastopnikov. 
 
Pacientov zdravstveni pooblaščenec (32. člen 
ZPacP) 

Pacient, ki je sposoben odločanja o sebi in je 
dopolnil 18 let starosti, lahko določi osebo, ki bo v 
primeru in za čas njegove nesposobnosti odločanja 
o sebi odločala o njegovi zdravstveni obravnavi in 
drugih pravicah iz ZPacP. 

Pacientov zdravstveni pooblaščenec je lahko 
oseba, ki je sposobna odločanja o sebi in je 
dopolnila 18 let starosti. Pacientov zdravstveni 
pooblaščenec ima pravico do seznanitve s 
pacientovo zdravstveno dokumentacijo in njegovim 
zdravstvenim stanjem ter pojasnili, ki so pomembna 
za odločanje o zdravstveni obravnavi. 

Pacient zdravstvenega pooblaščenca določi s 
pisnim pooblastilom, na katerem mora biti 
pacientov podpis overjen. V pooblastilu lahko 
pacient določi navodila in usmeritve glede njegove 
zdravstvene obravnave ter morebitne omejitve 
pravice do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo 
in njegovim zdravstvenim stanjem. 

Pooblastilo lahko pacient kadar koli prekliče s pisno 
izjavo, pacientov zdravstveni pooblaščenec pa se 
mu lahko ob vsakem času odpove s pisno izjavo, 
razen, kadar bi odpoved lahko povzročila resno 
zdravstveno škodo za pacienta. Osebno ime, rojstni 
in kontaktni podatki pacientovega zdravstvenega 
pooblaščenca so izvajalcu zdravstvene dejavnosti 
dostopni prek centralnega registra podatkov o 
pacientih, ki ga določa zakon, ki ureja zbirke 
podatkov s področja zdravstvenega varstva. 
Postopek zapisa in izbrisa podatkov, hrambo in 
postopek seznanitve s pooblastilom predpiše 
minister, pristojen za zdravje. 
 
Izključitev oseb, ki so po zakonu upravičene do 
odločanja o zdravstveni oskrbi (33. člen ZPacP) 

Za postopek zapisa, izbrisa in dostopa do podatkov 
o izključitvi oseb, ki so po zakonu upravičene do 
odločanja o zdravstveni oskrbi v skladu s 33. 
členom ZPacP, se smiselno uporabljajo določbe 2. 
do 7. člena Pravilnika o načinu določitve 
pacientovega zdravstvenega pooblaščenca in o 
izjavi vnaprej izražene volje. 

Na pisni izjavi, s katero pacient izključi osebe, ki so 
po zakonu upravičene do odločanja o zdravstveni 
oskrbi, overitev podpisa pacienta ni potrebna. Za 
potrebe zapisa podatkov v sistemu KZZ, lahko 
ZZZS zahteva, da pacient izjavo predloži osebno. V 
sistemu KZZ se zapiše bistvena vsebina izjave. 

Upoštevanje vnaprej izražene volje (34. člen 
ZPacP) 

Pacient, ki je sposoben odločanja o sebi in je 
dopolnil 18 let starosti, ima pravico, da se upošteva 
njegova volja o tem, kakšne zdravstvene oskrbe ne 
dovoljuje, če bi se znašel v položaju, ko ne bi bil 
sposoben dati veljavne privolitve, če: 

 bi trpel za hudo boleznijo, ki bi glede na dosežke 
medicinske znanosti v kratkem času vodila v 
smrt tudi ob ustreznem medicinskem posegu 
oziroma zdravstveni oskrbi in tako zdravljenje ne 
daje upanja na ozdravitev oziroma izboljšanja 
zdravja ali lajšanje trpljenja, ampak samo 
podaljšuje preživetje, 

 bi mu medicinski poseg oziroma zdravstvena 
oskrba podaljšala življenje v položaju, ko bo 
bolezen ali poškodba povzročila tako hudo 
invalidnost, da bo dokončno izgubil telesno ali 
duševno sposobnost, da bi skrbel zase. 

Volja iz prve alineje prejšnjega odstavka je za 
zdravnika zavezujoča, volja iz druge alineje 
prejšnjega odstavka pa mora biti upoštevana kot 
smernica pri odločanju o zdravljenju. 

Vnaprej izraženo voljo je treba upoštevati, ko 
nastopi položaj, ki ga predvideva opredelitev in če 
hkrati ne obstoji utemeljen dvom, da bi pacient voljo 
v teh okoliščinah preklical. 

Vnaprej izražena volja mora biti dokumentirana na 
posebnem obrazcu, ki ga v 27. členu predpisuje 
ZPacP. 

Izbrani osebni zdravnik in zastopnik pacientovih 
pravic pacienta pred izjavljanjem vnaprej izražene 
volje natančno poučita o pomenu in posledicah 
njegove odločitve. Ugotovitev identitete pacienta, 
ugotovitve glede izpolnjevanja pogojev iz prvega 
odstavka, osnovna pojasnila ter podpisi pacienta, 
izbranega osebnega zdravnika in zastopnika 
pacientovih pravic so sestavni del vnaprej izražene 
volje pacienta. 

Pisno izjavo lahko pacient kadar koli s pisno izjavo 
spremeni ali prekliče. 

Podatek o tem, da je pacient dal izjavo o vnaprej 
izraženi volji, je zdravniku dostopen prek 
centralnega registra podatkov o pacientih, ki ureja 
zbirke podatkov s področja zdravstvenega varstva.  

Za postopek zapisa, izbrisa in dostopa do podatkov 
o izjavi o upoštevanju vnaprej izražene volje se 
smiselno uporabljajo določbe 2. in 4. do 7. člena 
Pravilnika o načinu določitve pacientovega 
zdravstvenega pooblaščenca in o izjavi vnaprej 
izražene volje. 

Podatki, ki se vpisujejo v sistem KZZ, so: 
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 dejstvo, da je pacient dal vnaprejšnjo izjavo, 
 kraj hrambe oziroma oseba, ki vnaprejšnjo 

izjavo hrani in njeni kontaktni podatki, 
 datum vnaprejšnje izjave in datum veljavnosti 

vnaprejšnje izjave. 

Če nastopi položaj iz prvega odstavka, je oseba, ki 
hrani pacientovo vnaprejšnjo izjavo, dolžna to 
predložiti na vpogled bolnišnici na njen poziv. 

 
POSEBEN NAČIN UVELJAVLJANJA PRAVIC 
PACIENTOV, KI NISO SPOSOBNI ODLOČANJA 
O SEBI 

Otroci (35. člen ZPacP) 

Kadar otrok ni sposoben privolitve v medicinski 
poseg oziroma zdravstveno oskrbo, se ta sme 
opraviti le, če ga dovolijo njegovi starši ali skrbnik 
oziroma skrbnica. Enako velja za posebne vrste 
privolitev iz tretjega odstavka 26. člena Zakona o 
pacientovih pravicah, če zakon ne določa drugače. 

Šteje se, da otrok do 15. leta starosti ni sposoben 
privolitve, razen če zdravnik glede na otrokovo 
zrelost oceni, da je za to sposoben, pri čemer se 
glede okoliščin, ki govorijo o sposobnosti odločanja 
o sebi, praviloma posvetuje s starši oziroma 
skrbnikom. Šteje se, da je otrok, ki je dopolnil 15 let 
starosti, sposoben privolitve, razen če zdravnik 
glede na otrokovo zrelost oceni, da za to ni 
sposoben, pri čemer se glede okoliščin, ki govorijo 
o sposobnosti odločanja o sebi, praviloma 
posvetuje s starši oziroma skrbnikom. 

O privolitvi odločata starša praviloma sporazumno. 

Za operativni ali drug medicinski poseg, povezan z 
večjim tveganjem ali večjo obremenitvijo, oziroma 
medicinski poseg, ki utegne imeti pomembne 
posledice za otroka, se zahteva privolitev obeh 
staršev, razen kadar: 

 eden od staršev ni znan ali je neznanega 
bivališča, 

 je enemu od staršev odvzeta roditeljska pravica, 
 eden od staršev zaradi začasne zadržanosti 

mnenja ne more dati pravočasno brez nevarnosti 
za nastanek resne zdravstvene škode za otroka, 

 eden od staršev ne izpolnjuje pogojev, ki se 
zahtevajo za pacientovo sposobnost odločanja o 
sebi. 

Za privolitev za operativni ali drug medicinski 
poseg, povezan z večjim tveganjem ali večjo 
obremenitvijo, oziroma medicinski poseg, ki utegne 
imeti pomembne posledice za otroka, se 
uporabljajo določbe 27. člena ZPacP, ki veljajo za 
privolitev. 

Kadar se starša o operativnem ali drugem 
medicinskem posegu, povezanem z večjim 
tveganjem ali večjo obremenitvijo, oziroma 

medicinskem posegu, ki utegne imeti pomembne 
posledice za otroka, ne moreta odločiti 
sporazumno, lahko predlagata, da jima pri tem 
pomaga ali odloči organ, ki je za to pristojen po 
predpisih, ki urejajo družinska razmerja. 

Za druge medicinske posege oziroma zdravstveno 
oskrbo, ki ne predstavlja posegov oziroma oskrbe 
iz prejšnjega odstavka, lahko da privolitev tisti od 
staršev, ki je takrat, ko se privolitev daje, prisoten. 
Če sta prisotna oba in ne soglašata, zdravnik 
pridobi soglasje konzilija v največjo možno korist 
otroka, če to ni mogoče, pa od drugega zdravnika, 
ki dotlej ni bil in pozneje ne bo vključen v pacientovo 
zdravljenje. Odločitev podpišejo eden od staršev, ki 
soglaša z medicinskim posegom oziroma 
zdravstveno oskrbo, in člani konzilija oziroma 
zdravnik, ki je dal soglasje. 

Otrok ima pravico, da se, kadar o njegovi 
zdravstveni oskrbi odločajo druge osebe, kolikor je 
najbolj mogoče upošteva njegovo mnenje, če ga je 
sposoben izraziti in če razume njegov pomen ter 
posledice. 

Na način, kot je določen v zgoraj navedenem 
besedilu, uveljavlja otrok tudi druge pravice iz 5. 
člena Zakona o pacientovih pravicah, če ta zakon 
ne določa drugače. 

 
Omejitev odločanja staršev oziroma skrbnika 
(36. člen ZPacP) 

Nujna medicinska pomoč se lahko opravi tudi, 
kadar jo starši ali skrbnik zavrnejo. 

 
Pacienti s težavami v duševnem zdravju (37. 
člen ZPacP) 

Kadar pacient zaradi težav v duševnem zdravju ali 
drugega vzroka, ki vpliva na zmožnost razsojanja, 
ni sposoben privolitve v medicinski poseg, se ta 
sme opraviti le, če ga dovoli zakoniti zastopnik. 

Če pacient iz prejšnjega odstavka nima zakonitega 
zastopnika, bolnišnica obvesti pristojni organ za 
začetek postopka za postavitev zakonitega 
zastopnika. 

Če zdravnik ugotovi, da zakoniti zastopnik ne 
odloča v najboljšo zdravstveno korist pacienta, o 
tem obvesti organ, ki je postavil zakonitega 
zastopnika, za zagotovitev ustreznega zastopanja. 

Dokler pacientu s težavami v duševnem razvoju ni 
postavljen zakoniti zastopnik, lahko privolitev v 
medicinski poseg oziroma zdravstveno oskrbo dajo 
osebe, ki so sposobne odločanja o sebi in so 
dopolnile 18 let starosti, in sicer v naslednjem 
izključujočem vrstnem redu: 
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 pacientov zakonec, zunajzakonski partner ali 
partner iz istospolne skupnosti, 

 pacientovi otroci ali posvojenci, 
 pacientovi starši oziroma posvojitelji, 
 pacientovi bratje ali sestre, 
 pacientovi stari starši, 
 pacientovi vnuki. 

Če osebe iz posamezne alineje prejšnjega 
odstavka ne dosežejo soglasja o izvedbi 
medicinskega posega oziroma zdravstvene oskrbe, 
odloči o tem zdravnik, ki ga zdravi, pri čemer 
upošteva podana mnenja in pacientovo največjo 
zdravstveno korist. 

Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno 
uporabljajo tudi za privolitve iz tretjega odstavka 26. 
člena ZPacP. 

Na enak način uveljavlja pacient s težavami v 
duševnem razvoju tudi druge pravice iz 5. člena 
Zakona o pacientovih pravicah, če zakon ne določa 
drugače. 

Zakoniti zastopnik in druge osebe, navedene v 
zgornjih alineah, ne morejo zavrniti nujne 
medicinske pomoči pacientu s težavami v 
duševnem zdravju. 

 
Začasna nesposobnost odločanja o sebi (38. 
člen ZPacP) 

Kadar pacient začasno ni sposoben odločanja o 
sebi, se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo 
pravice pacienta s težavami v duševnem zdravju.  

Na enak način uveljavlja pacient, ki je začasno 
nesposoben odločanja o sebi, tudi druge pravice iz 
5. člena ZpacP, če zakon ne določa drugače. 

Zakoniti zastopnik in druge osebe, določene v 6-ih 
alineah ki se uporabljajo pri urejanju pravic 
pacientov s težavami v duševnem razvoju v 37. 
členu ZPacP, ne morejo zavrniti nujne medicinske 
pomoči pacientu, ki začasno ni sposoben odločanja 
o sebi. 

 
Samo Zorko, vodja splošno upravne in                                                                                                                
kadrovske službe 
 

ZLATA PENTLJA 
 

 
 

15. februarja obeležujemo mednarodni dan boja 
proti otroškem raku. 

V podporo in pod našim sloganom »NISI SAM« 
smo tudi zaposleni otroškega oddelka Splošne 

bolnišnice Brežice izkazali podporo in poslali 
pozitivne misli vsem otrokom obolelim za rakom - 
našim junakom! Vsak zmore, če želi… tudi, ko 
zvezdica ugasne, je boj, motivacija, trud in vložen 
čas še kako neprecenljiv. To je čas, preživet z 
najbližjimi in to so trenutki, ki pomenijo veliko. 
Podprimo starše bolnih otrok in  Društvo »Junaki 
tretjega nadstropja«.  

Anita Mujakić, strokovna vodja pediatričnega 
oddelka 

 

Del ekipe otroškega oddelka SB Brežice 
 
»Zaradi splošne potrebe po informiranju staršev in 
drugih družinskih članov otrok z rakom ter širše 
javnosti je društvo zasnovalo program informiranja. 
Aktualne informacije podajamo v različnih oblikah. 
Pri informiranju ima pomembno vlogo društvena 
spletna stran (www.junaki3nadstropja.si), kjer 
lahko starši in drugi zainteresirani najdejo 
informacije o poteku zdravljenja, o hemato-
onkološkem oddelku, o pravicah in olajšavah, ki jim 
pripadajo, o izkušnjah staršev, o zdravljenju v tujini 
… Poleg tega pa tudi aktualne novice o dogodkih, 
novostih in o delovanju ter izvajanju programov 
društva. Uporabniki spletne strani se lahko prijavijo 
na e-novice. Tako so redno obveščeni o delovanju 
društva in o novostih. Po predhodnem dogovoru po 
e-pošti pa smo na voljo tudi preko telefona. Na 
spletni strani lahko starši poiščejo nasvete 
strokovnjakov, ki so za dodatna vprašanja na voljo 
po e-pošti. Sodelujemo s pravnico, specialno 
pedagoginjo, fizioterapevtko… Iščemo sodelovanje 
tudi z drugimi strokovnjaki. 

Junaki 3. nadstropja Ljubljana – spletna stran 

DONACIJA PUSTNIH KROFOV IN PUST 
VESELIH UST V SB BREŽICE 
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Radio Veseljak je za vse zaposlene v SB Brežice 
za »pusta hrusta« doniral 500 krofov. Dostavil nam 
jih je »poštar Lojz« v spremstvu ansambla Tonija 
Sotoška, ki so nas razveselili z nekaj poskočnimi 
melodijami. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Na pediatričnem oddelku SB Brežice imamo 
majhne in velike otroke… Pust nasmejanih ust in 
krofomanija… Pust nasmejanih ust je na 
pediatričnem oddelku pričaral čaroben dan! Ob 
glasbi Radia Veseljak pa je bil toliko bolj zabaven. 
 

 
 
Radiu Veseljak, poštarju Lojzu in ansamblu 
Tonija Sotoška se iskreno zahvaljujemo v 
imenu vseh zaposlenih za slastne krofe ter za 
prijetno popestritev pustnega torka! 
 
Anica Hribar, direktorica 
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ŠE NEKAJ PUSTNIH UTRINKOV 
 

Norčav, predvsem pa zdrav pustni torek nam je 
zaželel COVID oddelek SB Brežice. 

 

 
 

Veseli bučki na centralnem naročanju  
 

 
 
 

V bolnišničnem baru pa nova točajka 🐾 🐱 

 

 
 

GOSTILNA ERBAN - DONACIJA PIC 
 
Gostilna Erban, Erban Boštjan s.p., Župelevec je 
SB Brežice v zahvalo za zdravstveno oskrbo, ki jo 
nudimo COVID bolnikom, donirala bone za 34 
družinskih pic za vsak oddelek. Seveda smo bone 
z veseljem vnovčili. Dostavljene pice so bile 
opremljene s toplim posvetilom: 
 

Za dobra vaša dela 
za etična načela, 

saj z njimi se rešujejo in  
varujejo življenja - HVALA. 

 
Kolektiv gostilne Erban 

 
Iskrena hvala kolektivu gostilne Erban za pice, 
ki so bile izredno okusne. 
 
Anica Hribar, direktorica 
 

ČESTITKA OB DNEVU ŽENA 
 
Vam in celotnemu kolektivu predajam čestitko ob 8. 
marcu, našem prazniku. 
To, in še mnogo več si zaslužite. 
 
Darja in Rudi Boh 
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POHVALE IN ZAHVALE 
 

POHVALA ZAPOSLENIH V KUHINJI 
 

Spoštovani. 
 
V imenu našega kolektiva bi rada pohvalila vašo 
kuhinjo in  zaposlene.  
 
V zadnjih nekaj mesecih pogosto prihajamo po 
malico in je hrana res izvrstna, vaše zaposlene pa 
zelo prijazne in ustrežljive. Še posebej buhteljni in 
krofi so bili zelo slastni. 
 
Upamo, da bomo tudi v prihodnje ostali vaši zvesti 
odjemalci. 
 
Z lepimi pozdravi. 
 
Klavdija Planinc, poslovna sekretarka, 
Fakulteta za turizem, Univerza v Mariboru 
 

 
 

ZAHVALA KIRURŠKEMU ODDELKU 
 
Spoštovani. 
 
V decembru sem bila pri vas na operaciji hallux 
valgus. Moram pohvaliti vse vaše zaposlene. Vsi 
ste zelo ustrežljivi, preprosti. Vidi se, da delate v 
korist bolnikov. Še enkrat hvala za vse. 
 
Lep pozdrav. 
 
Milena 
 

POHOD PO BIZELJSKIH GRIČIH 
 
Prav lep mrzel zimski dan, žal skoraj brez snega, 
nas je pričakal na sobotno jutro, ko smo se »fit 
frajlice«  in mali pes odpravile na izlet. Ker so še 
vedno korona časi, nam ni preostalo drugega kot 
da smo zopet raziskovale našo občino. Danes je 
bila na vrsti okolica Bizeljskega. Pri Isteniču smo 
pustile avtomobile in se podale na pot, ki nas je 
peljala po grebenu, tako da smo se razgledovale na 
vse stani. Na jugu Kapele, na vzhodu Hrvaško 
gričevje, na severu Bizeljski griči, na zahodu pa 
Pišeški. Imele smo občutek, da smo kar mimo 
grede prišle do cerkve sv. Andreja. Lepo urejena 
okolica, klopca za kratek počitek in skrinjica s 
prekrasnim žigom. Pot se je začela počasi spuščati 
v dolino potoka Drameljce. Malo po ravnem, pa 
zopet rahlo navzgor do Kelharjevih ribnikov. Ob 
vodi na prijetnem soncu je bil počitek za nekaj 
sladkega, ki se je prilegel saj smo zopet grizle 

kolena v hrib do cerkve sv. Duha, ki ga je zadnji 
potres kar hudo prizadel. Malo smo se razgledale 
in lezle naprej na Vogležev breg čudovitemu 
razgledu naproti. Res smo imele srečo, saj smo 
videle celo cerkev na Mariji Bistri, ki sploh ni bila 
videti daleč. Pot pa zanimiva - malo gor, malo dol, 
mimo Najgerjeve repnice, do lepe mizice za malico, 
ki je kot običajno vsebovala vse. Ob lepih razgledih 
med potjo smo planirale nove dogodivščine, ki so 
težko predvidljive, saj ne vemo kaj bo z epidemijo.  
 
Se vidimo. 
 
Mija Novak 
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SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

 
 
Vir: Spletna pošta 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
- JELER Marija (1. 2. 2021), 
- JARABEK Leon (1. 2. 2021), 
- GERMOVŠEK Nina (1. 2. 2021), 
- BLAZINŠEK Aleksandra (15. 2. 2021), 
- KORITNIK Anđa (17. 2. 2021). 
 
Prenehanje delovnega razmerja: 
- LERINC Štefan – javna dela (9. 2. 2021), 
- BOŽIĆ Gordana (18. 2. 2021). 
 
Stanje kadra na dan 28. 2. 2021: 373 zaposlenih. 
 
Podaljšanje pogodbe za nedoločen čas: 
- POŽUN Anja, SMS (otroški oddelek), 
- ŠTURBEJ Aleksandra, SMS (NBO). 

Število zaposlenih iz ur na dan 31. 1. 2021 je 
znašalo 372,78, od tega 354,78 rednega dela, 6 
pripravnikov in 6 javnih del.  
 

***JUBILEJNA NAGRADA*** 
 

V mesecu februarju je za 10 let delovne dobe 
pri delodajalcih v javnem sektorju prejela 

jubilejno nagrado: 
 

LESKOVŠEK MANJA, DMS 
 

ČESTITAMO! 
 

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK 

  
 Prva spomladanska sobota – Svetovna 

srečanja žensk z rakom dojke, 
 Drugi četrtek v marcu – Svetovni dan ledvic, 
 Tretji teden marca – Svetovni teden možganov, 
 Sreda v tretjem tednu marca – Slovenski dan 

možganov, 
 Petek pred spomladanskim enakonočjem – 

Svetovni dan spanja, 
 4. marec – Mednarodni dan ozaveščenosti o 

virusu HPV, 
 18. marec – Evropski dan žil, 
 18. marec – Evropski dan narkolepsije, 
 20. marec – Mednarodni dan sreče, 
 21. marec – Svetovni dan Downovega 

sindroma, 
 24. marec – Svetovni dan tuberkuloze. 
 

VABILO K SODELOVANJU 

 
Uslužbenci, ki bi želeli objaviti svoj prispevek v 
bolnišničnem glasilu, ga pošljite na elektronski 
naslov: rebeka.gasparin@sb-brezice.si. Glede na 
zmožnosti bo objavljen v naslednji številki. Še 
naprej vljudno vabljeni k sodelovanju!  
 

 
 


