
 
                

 

 M O J E  Z D R A V J E 
 

 Glasilo Splošne bolnišnice Brežice 
 

 
 

 
Številka 5, letnik 13 
 
OB MEDNARODNEM PRAZNIKU BABIC IN 

MEDICINSKIH SESTER 
 

 
 

Ob mednarodnem prazniku babic – 5. maj 
in 

mednarodnem prazniku medicinskih sester – 
12. maj 

 
Iskrene čestitke vsem zaposlenim  

v zdravstveni ter babiški negi in oskrbi. 
 

HVALA, DA STE! 
 

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije 
Sindikalna enota JZZ SB Brežice 

 

DELOVNA MESTA, KJER SE VODI 
SEZNAM ZAPOSLENIH IN ČAS, V 

KATEREM SO BILI IZPOSTAVLJENI 
VEČJEMU TVEGANJU ZA OKUŽBO S 

COVID-19 
 
V skladu z veljavnimi predpisi, navodili 
ustanovitelja ter v skladu z razlago Kolektivne 
pogodbe za javni sektor (Ur. l. RS št. 48 z dne, 
10. 4. 2020), se v SB Brežice za čas epidemije 
COVID-19 vodi evidenca zaposlenih, ki 
opravljajo delo, zaradi katerega so posebej 
izpostavljeni okužbi s COVID-19 in/ali so 
nadpovprečno obremenjeni. 
 
Visoko rizična so naslednja delovna mesta: 
- Triažna služba v UC (zabojniku, pred 

vstopom v UC), 
- COVID-19 izolacija, 
- Vse ambulante, ki so opravljale delo v času 

epidemije, 
- Neposredno delo z okuženimi s COVD-19, 
- Odvzem brisov, 
- Priprava brisov za transport v laboratorij, 
- Čiščenje zabojnikov, prostorov izolacije, 
- Vratarska služba na vhodih za paciente s 

sumom na okužbo s COVID-19, 
- Odvoz odpadkov.  
 
Uslužbenci, ki so v času epidemije  bolj, oziroma 
nadpovprečno obremenjeni so: 
- Člani poveljniške skupine v času epidemije, 
- Vodja tehnične službe, 
- Računovodja. 
 
Skladno z opredeljenimi delovnimi mesti in 
razlago kolektivne pogodbe, bo za ta delovna 
mesta določen dodatek za delo v rizičnih 
razmerah in dodatek za nevarnost in posebne 
obremenitve v času epidemije le za ure, ko je bilo 
delo izvršeno v nevarnih pogojih. Višina dodatka 
za posamezno delovno mesto bo opredeljena ob 
upoštevanju stopnje izpostavljenosti tveganju in 
prekomerne nevarnosti in obremenjenosti in 
obsega dodeljenih finančnih sredstev za izplačilo 
dodatka.  
Vsa ostala delovna mesta so opredeljena kot 
rizična. Dodatek za rizične razmere v tej skupini 
se v skladu s kolektivno pogodbo izračuna za 
čas, ko je javni uslužbenec opravljal delo v 
rizičnih pogojih.  
 
Obračun in Izplačilo dodatkov bo izpeljan po 
prejemu sredstev. 
      
Anica Hribar, direktorica 
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NAVODILO – OBRAČUN DODATKA ZA 
NEVARNE POGOJE DELA 

 
Spoštovani. 
 
Pripravljeni so kriteriji za izplačilo dodatka za 
rizične razmere ter dodatka za nevarnost in 
posebne obremenitve v času epidemije, ki bodo 
podlaga za izdajo zahtevka ustanovitelju za 
nakazilo sredstev ter izplačilo dodatkov 
uslužbencem SB Brežice za meseca marec (od 
13. 3. dalje) in april. 
 
Izhodišče za pripravo kriterijev so zakoni s tega 
področja dela, KPJS, razlaga kolektivne 
pogodbe ter številna navodila ustanovitelja – 
Ministrstva za zdravje ter Ministrstva za javno 
upravo, iz katerih sledi naslednje: 
 
1. Razlaga KPJS, ki pravi, da javnemu 

uslužbencu pripada dodatek za delo v 
rizičnih razmerah v obdobju epidemije, če sta 
kumulativno izpolnjena pogoja, da je 
razglašena epidemija v skladu z Zakonom o 
nalezljivih boleznih in da javni uslužbenec 
opravlja delo v nevarnih pogojih. Do dodatka 
je upravičen le za ure, ko je opravljal delo v 
nevarnih pogojih. 
Nevarni pogoji so pogoji, ko je ali bi lahko bilo 
ogroženo zdravje ali življenje javnega 
uslužbenca zaradi izpostavljenosti možni 
okužbi z nalezljivo boleznijo, zaradi katere je 
bila razglašena epidemija. 
Delodajalec določi dela in naloge, ki se 
opravljajo v nevarnih pogojih dela, in čas, ko 
je javni uslužbenec opravljal delo in naloge v 
nevarnih pogojih dela. 

 
2. Iz razlage izhaja naslednje (dopis MZ in MJU 

z dne 10. 4. 2020):  
- Do dodatka niso upravičeni vsi 

uslužbenci, ki so v času epidemije 
prihajali na delo temveč zgolj tisti, ki delo 
opravljajo v nevarnih pogojih; 

- Za nevarne pogoje se štejejo pogoji, ko 
je ali bi lahko bilo ogroženo zdravje ali 
življenje javnega uslužbenca zaradi 
izpostavljenosti možni okužbi; 

- Delodajalec je dolžan določiti dela in 
naloge, ki se zaradi razglašene epidemije 
nalezljive bolezni opravljajo v nevarnih 
pogojih dela; 

- Delodajalec je dolžan določiti tudi čas, ko 
je javni uslužbenec opravljal delo in 
naloge v nevarnih pogojih dela 

 
3. Kot možen pristop se lahko uporabi pavšalni 

odstotek kot delež v okviru evidentiranega 
delovnega časa, ko javni uslužbenec 

opravlja delo in naloge v nevarnih pogojih 
dela. 

4. ZIUZEOP določa še povsem nov dodatek za 
nevarnost in posebne obremenitve v času 
epidemije za vse tiste, ki so v času 
opravljanja svojega dela nadpovprečno 
izpostavljeni tveganju za svoje zdravje 
oziroma so prekomerno obremenjeni zaradi 
obvladovanja epidemije. Do tega dodatka so 
lahko upravičeni tudi tisti zaposleni, ki niso 
upravičeni do dodatka po KPJS. Zaposleni, 
ki bodo prejeli dodatek po KPJS lahko 
prejmejo tudi ta dodatek, vendar vsota obeh 
ne sme preseči 100% osnovne plače. 

 
5. Sredstva za oba dodatka zagotavlja državni 

proračun. Za izplačilo zahtevka je potrebno 
posredovati zahtevek z obrazložitvijo 
upravičenosti izplačila (Dopis MZ in MJU z 
dne 24. 4. 2020). 

 
6. V času epidemije je potrebno opredeliti 

naslednje skupine zaposlenih glede na 
obremenjenost in ogroženost na delovnem 
mestu (dopis MZ z dne 1. 4. 2020) 
- V prvi skupini so zaposleni, ki opravljajo 

delovne naloge na deloviščih z visoko 
izpostavljenostjo okužbi (npr.: 
neposredno delo z okuženimi pacienti)- 
pripada dodatek v rizičnih razmerah in po 
KPJS in ZIUZEOP 

- V drugi skupini so zaposleni, ki so v času 
epidemije razporejeni na delovišča z 
nižjo izpostavljenostjo okužbi (ostalo 
delo v prostorih delodajalca)- pripada 
dodatek po KPJS v skladu z razlago 
KPJS 

- V tretji skupini so zaposleni, ki v 
dogovoru z delodajalcem ali iz drugih 
razlogov ne opravljajo delo na rednem 
delovnem mestu- ne pripada dodatek 

 
7. Proračunski uporabniki so glede izplačila 

tega dodatka dolžni upoštevati razlago 
Komisije za razlago KPJS ter usmeritve 
ministrstev (dopis MZ in MJU z dne 24. 4. 
2020). 

 
8. 31. člena Zakona o zavodih med drugim 

določa, da poslovodni organ zavoda 
organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, 
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren 
za zakonitost dela zavoda. 

 
9. Hkrati je potrebno upoštevati tudi določilo 2. 

člena Zakona o javnih financah, ki določa, da 
so predstojniki odgovorni za učinkovito in 
gospodarno rabo javnih sredstev. 
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Kriterije je obravnaval razširjeni Strokovni svet 
SB Brežice dne 6. 5. 2020. Na podlagi podanih 
pripomb so  bili oblikovani končni kriteriji, ki bodo 
podlaga za izračun dodatkov posameznim 
uslužbencem. Nakazilo dodatkov bo možno 
takoj, ko bo zahtevek z obrazložitvami 
upravičenosti potrdil ustanovitelj in bo za izplačilo 
nakazan denar iz državnega proračuna. 
Načrtujemo, da bo zahtevek pripravljen v začetku 
prihodnjega tedna. 
 
Anica Hribar, direktorica 
 

POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA IN 
POSLOVANJU V OBDOBJU JANUAR – 

MAREC 2020 
 
- REALIZACIJA SPP primerov samo v marcu 

je 78%. 
- Prepolovila se je realizacija dnevne 

bolnišnice. 
- Skupna realizacija prospektivnih primerov 1-

3 je 103%. 
- Realizacija malih posegov 1-3 (prenos iz 

hospitalne v ambulantno dejavnost) je 94%. 
- Realizacija NBO 1-3 je 93%, izpad prihodka 

17.302 EUR. 
- Realizacija PBZ 1-3 je 23%, izpad prihodka 

44.779 EUR. 
- Ambulantna dejavnost: programa ne 

dosegajo: internistična a., 
gastroenterolološka a. s FD, kardiološka FD, 
diabetološka a., ginekologija, nevrologija, 
RTG, IPP, ginekološki dispanzer, 
fizioterapija, CT. 

- Storitve za plačnike izven ZZZS – 182 tisoč, 
enako obdobje lani 140 tisoč. ODLIČNO 
(med samoplačniki GINEK 39.000 EUR, med 
komercialne zavarovalnice, podjetja NBO 
8.500, laboratorij 12.000, med konvencijami 
Interna 33.000 + opazovalnica 4.600 + IPP 
2.800, Kirurgija 29.000 + KPP 2.700, NBO 
8.000, CT in RTG 6.500). 

- Čakalne dobe – ni realne slike. 
- Ločeno zaračunljiv material v ginekološki 

ambulanti v mejah načrta 103%. 
- Patološke in citološke preiskave pod načrtom 

– 77% realizacija. 
- Poraba dragih zdravil nad načrtovano za 

2.000 (načrt 12.000) – največ na Iropremu – 
Interni in Ginek. 

 
PORABA MATERIALA 
- Nad načrtovano porabo za 5% - 34.000 

(preseganje porabe predvsem na področju 
sanitetnega materiala in zdravil). 

- Celotno preseganje gre na račun porabe v 
hospitalu – Interni oddelek presega za 
dobrih 19.000, CIT za 18.600, ginekologija za 

11.200, kirurgija za 6.700, otroški za 4.200, 
COVID-19 skoraj 20.000 (ni bilo predvideno 
v osnutku finančnega načrta). 

 
POSLOVANJE 1-3 
 
Prihodki: 3.843.000 EUR (dobili smo sicer višje 
akontacije, ki pa jih bo potrebno naknadno 
zaslužiti z realizacijo neizvedenega programa v 
marcu in aprilu, sicer bo potrebno denar vrniti). 
Odhodki: 4.636.000 EUR 
Razlika: -793.600 EUR; Ocena izpada prihodka 
okoli 600.000 EUR. 
 
Dodatni stroški: osebna varovalna oprema, 
čakanje na delo, varovanje otrok (ni povračila za 
zavode, strošek ni predviden v ceni zdravstvenih 
storitev, zavodi nismo upravičeni do povračil 
bolniških odsotnosti do 30 dni, kot to velja za 
podjetja). 
 
Anica Hribar, direktorica 
 

MINISTER – NEREALIZIRAN PROGRAM 
NE BO PLAČAN 

 
Minister Gantar za Radio Slovenija: 
Nerealiziran program zdravstvenih storitev 
ne more biti plačan 
 
Minister za zdravje Tomaž Gantar je za Radio 
Slovenija opozoril, da program zdravstvenih 
storitev, ki v času epidemije covida-19 ni bil 
realiziran, tudi ne more biti plačan. Kako 
nadoknaditi izpad programa, bodo skladno s 
pooblastili morali odločati direktorji zdravstvenih 
zavodov, ena od možnosti pa je tudi 
podaljševanje 
delovnega časa. 
 
Kot je Gantar dejal v včerajšnji oddaji Studio ob 
17-ih na Radiu Slovenija, bi bilo plačevanje 
nerealiziranega programa, ki se zaradi 
preprečevanja širjenja okužbe z novim 
koronavirusom v večji meri ni izvajal, nezakonito, 
prav tako viška denarja za to ni. 
 
"Zavedamo se, da imajo bolnišnice določene 
fiksne stroške, nekaj pa so lahko privarčevale pri 
materialnih stroških," je prepričan. Poleg tega je 
bil del kadra razbremenjen, zato Gantar računa 
na razumevanje vseh ekip, da bodo določen 
obseg dela skušale nadoknaditi za bolnike, ki to 
potrebujejo. 
 
Na vprašanje, ali na ministrstvu morda 
pripravljajo navodila za bolnišnice in druge 
zdravstvene zavode, kako bi lahko nadoknadili 
izpad programa in povečali obseg dela, je 
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minister odvrnil posredno. "Direktorji se bodo 
morali odločati in ravnati v skladu s svojim 
načinom vodenja, s svojimi pooblastili," je dejal in 
dodal, da obstaja več načinov, tudi podaljševanje 
delovnika vsaj v določenih segmentih. 
Spomnil je, da so dolge čakalne dobe že večletna 
težava. "Prepričan sem, da bomo brez 
vključevanja vseh, ki lahko opravljajo storitve, in 
nekateri so pri tem morda malo bolj fleksibilni, 
težko prišli na zeleno vejo, kar se tiče čakajočih," 
je Gantar odvrnil na vprašanje, ali morda 
razmišljajo o vključevanju zasebnih zdravnikov 
pri skrajševanju čakalnih vrst. 
 
Gantar se je odzval tudi na opozorila s terena, da 
po bolnišnicah ni enotne prakse glede izplačila 
dodatkov k plačam. Spomnil je, da gre za dva 
dodatka: prvi je skladno s kolektivno pogodbo v 
višini 65 odstotkov osnovne plače, drugi pa je na 
podlagi protikoronskega paketa v višini 35 
odstotkov. 
 
Zdravstvenim zavodom so tako dali navodila, da 
zaposlene razporedijo glede na njihovo dejansko 
izpostavljenost nevarnosti okužbe in 
obremenjenost. "Glede na to, da je bilo delo v 
veliki meri omejeno, precej zaposlenih ni bilo 
izpostavljenih ali dodatno obremenjenih," je 
ocenil. Po njegovih besedah bi bil enak dodatek 
zato nepravičen. Takšna je bila tudi razlaga 
komisije za razlago kolektivne pogodbe, ki je 
zavrnila idejo, da bi vsem, ki so delali, pripadal 
65-odstotni dodatek, je opomnil Gantar. 
 
Od bolnišnic so na ministrstvu zahtevali izračune, 
ki pa so jih začeli zavračati. Dogajalo se je 
namreč, da je bolnišnica, ki "ni videla bolnika s 
covidom-19, imela trikrat večjo zahtevo, kot 
recimo tista, ki se je z njimi aktivno ukvarjala". Kot 
je zagotovil minister, to poskušajo razrešiti. 
 
"Če bi vsi dobili dodatek, bi to stalo 42 milijonov 
evrov, kar je znatno preveč. 
 
Želimo biti pošteni. Treba pa je razumeti, da 
proračun ni vreča brez dna," je opozoril. Opomnil 
je še, da lahko finančnega ministra in ostale 
kolege prepričuje na osnovi točnih podatkov, ki 
jih pa zaenkrat še ni.  
 
Vir: STA, 7. 5. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

DONACIJE ZAŠČITNIH MASK ZA OTROŠKI 
ODDELEK 

 

 
 

 
 
Na otroškem oddelku smo se 6. 5. 2020 zelo 
razveselili donacije iz društva Viljem Julijan. 
Poslanstvo društva je pomoč in podpora otrokom 
z redkimi boleznimi in njihovim družinam, 
povezovanje družin otrok z redkimi boleznimi, 
širjenje ozaveščenosti o redkih boleznih ter 
prizadevanje za izboljševanje stanja na področju 
redkih bolezni v Sloveniji. Njihova skrb je 
temeljno posvečena otrokom z redkimi 
boleznimi, zato v društvu tudi združujejo otroke z 
redkimi boleznimi in njihove starše v okviru  
“Srčne skupnosti – Slovenska skupnost družin 
otrok z redkimi boleznimi”. V okviru društva 
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deluje tudi Sklad Viljem Julijan, ki nudi 
dobrodelno denarno pomoč otrokom z redkimi 
boleznimi. Društvo Viljem Julijan ima uradni 
status humanitarne organizacije, ki je otroškem 
oddelku SB Brežice podarila 200 sterilnih 
otroških kirurških mask. Tovrstne maske so 
bistveno bolj prijazne za nameščanje otrokom 
glede na velikost otroka. Maske bomo uporabili v 
jesenskem in zimskem času za otroke, ki imajo 
kakšne posebne bolezni ali nevarna obolenja oz. 
za tiste, ki prihajajo na daljšo venozno terapijo na 
oddelek.  
 
Društvu Viljem Julijan se za donacijo iskreno 
zahvaljujemo.  
 
V mesecu aprilu smo prejeli tudi donacijo kar 
nekaj platnenih zaščitnih mask za otroke od 
Mask_Sign iz Ljubljane. Mask_Sign je neprofitno 
združenje, nastalo na pobudi manjšega tima. 
Delujejo lokalno za globalni učinek. Lastniki so 
ZOOFA Slovenija, SOTO, Faller Inštitut 
Slovenija. Maske bomo razdelili otrokom, ki 
dnevno prihajajo na daljšo ambulantno venozno 
terapijo na naš oddelek. V ta namen si jo bodo 
lahko doma sami oprali po vsakem pregledu pri 
nas in jo naslednji dan ponovno prinesli. S tem 
bomo tudi mi privarčevali navadne kirurške 
maske. Danes smo že prvo podelili deklici Emi. 
 

 
 
Združenju Mask_Sign se za donacijo iskreno 
zahvaljujemo. 
 

 
 
Anita Mujakić, DMS, strokovna vodja 
pediatričnega oddelka 
 

POHVALE IN ZAHVALE 
 

ZAHVALA INTERNI I 
 
Spoštovane zdravnice, medicinske sestre in 
ostalo osebje oddelka INTERNA I. 
 
Naša mama Marija Gašpir je bila v vaši oskrbi 
preteklih 14 dni. Ne moremo se osebno zahvaliti, 
pa vam po tej poti izrekamo iskreno zahvalo za 
vso skrb, nego in trud, da bi ji izboljšali 
zdravstveno stanje. Bila je res povsem 
nebogljena, naglušna, brez stikov s svojci, 
vendar je z vašo pomočjo prebrodila to obdobje, 
po njenih besedah se dobro počuti in tudi po 
vaših informacijah je njeno stanje bistveno 
boljše. Zato res vsem velika HVALA in želja, da 
ostane zdravi in pomagate tistim, ki so vaše 
pomoči potrebni. 
 
Hvaležni svojci. 
 

 
 

POHVALA PEDIATRIJI 
 
Danes sva s sinom Borutom prišla na pregled k 
pediatrinji v SB Brežice zaradi dlje časa 
povečanih bezgavk. Nisem in ne morem verjet, 
kako ustrežljive in dobrosrčne sestre in zdravnice 
so naju obravnavale. Ne glede na situacijo, v 
kateri smo, lahko samo rečem da so zdravstveno 
osebje carji in carice, ki res na nebeški način 
poskrbijo za nas.  
 
Vsaka čast in POHVALA z velikimi črkami. 
 
Stanislav Strajnar 
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POHVALA BOLNIŠNIČNI MENZI 
 
Pozdravljeni. 
 
Rad bi pohvalil zaposlene v vaši kuhinji. Vedno 
sem zadovoljen z obiskom. Hrana je okusna in 
osebje prijazno. 
 
Lep pozdrav. 
 
Matjaž Miljan 
 

POHOD NA ŠPIČEK 
 
Ker korona še zmeraj zahteva posebna pravila, 
se nas je mala skupinica »fit frajlic« in seveda 
mali pes odpravila na izlet. Ker je gibanje 
omejeno, smo se odpravile na najvišji vrh 
domače občine. Z avtomobili smo se odpeljale do 
pišeškega gradu. Pot smo nadaljevale po grapi, 
kmalu pa smo se podale malo v desno in strmo v 
breg do gozdne poti. Potem pa po markirani poti, 
ki pride iz Pišec in gre malo gor - malo dol. Ko je 
postal hrib  bolj strm, smo začele nabirati dišečo 
perlo in pljučnik, da bomo »fit« tudi pozimi. Ne da 
bi se pretirani zadihale, smo s polnimi vrečkami 
čaja prišle do vrha. Najprej smo se malo izdihale, 
nato pa pozvonile za srečno pot, saj je na vrhu 
zvonček posvečen sv. Krištofu, ki je zavetnik 
popotnikov. Malica je kot po navadi vsebovala 
VSE. Ni važno število udeležencev, malica je 
zmeraj super in se tudi prileže. Malo smo se 
oddahnile in nadaljevale pot proti Kerinovemu 
znamenju ter naprej po poti svobode nazaj do 
gradu. Kot prave grajske gospe smo se pri 
ribniku oddahnile, malo popile in si seveda 
ogledale še grad, ki je lepo obnovljen, žal pa še 
nima prave vsebine. Mimogrede smo prišle do 
avtomobilov in zaključile lep izlet.  
 
Se vidimo. 
 
Mija Novak 
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SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

 

Kam naj grem na dopust? 

Las Kuhnos 

Los Kletos 

Santa Garažos 

Costa Del Balkonos 

St. Terasos 

Col de Zofos 

Val di TušKabine 
 

 
Vir: Spletna pošta 
 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
- VRABEC Katarina (20. 4. 2020), 
- GERJEVIČ Alberto (30. 4. 2020). 
 
Stanje kadra na dan 30. 4. 2020: 371 zaposlenih. 
 
Število zaposlenih iz ur na dan 31. 3. 2020 je 
znašalo 353,32, od tega 341,32 rednega dela in 
10 pripravnikov in 2 javni deli.  
 
 

***JUBILEJNE NAGRADE*** 
 

V mesecu aprilu je za 40 let delovne dobe pri 
delodajalcih v javnem sektorju prejela 

jubilejno nagrado: 
 

SLAK ANICA, bolniška strežnica 
 

ČESTITAMO! 
 
 
 

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK 
  

 Zadnja sreda aprila – Mednarodni dan 
obveščanja o hrupu, 

 2. april – Svetovni dan zavedanja o avtizmu, 
 6. april – Slovenski dan higiene rok, 
 7. april – Svetovni dan zdravja, 
 10. april – Svetovni dan homeopatije, 
 11. april – Svetovni dan Parkinsonove 

bolezni, 
 15. april – Svetovni dan mladih prostovoljcev, 

Svetovni dan Pompejeve bolezni, 
 17. april – Svetovni dan hemofilije, 
 22. april – Svetovni dan zemlje, 
 28. april – Svetovni dan varnosti in zdravja pri 

delu, 
 29. april – Evropski dan imunologije, 

Evropski dan medgeneracijske solidarnosti. 
 
 

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!  
 
 
 

 
 

 


