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MOJE ZDRAVJE 
Glasilo Splošne bolnišnice 

Brežice 
 
Številka 7, letnik 4 
 

Racionalizacija poslovanja 
 
Skupščina ZZZS je decembra 2010 
sprejela finančni načrt ZZZS za leto 
2011, na katerega je januarja 2011 
Vlada RS podala soglasje. Finančni načrt 
za leto 2011 predvideva izravnane 
odhodke s prihodki. 
Že sedaj je znano, da so pogoji 
poslovanja v letu 2011 drugačni od 
načrtovanih in sicer zaradi: 
- slabših gospodarskih gibanj (npr. 

povečanje števila zaposlenih, nižja 
rast prispevne osnove,...), 

- spremenjenih drugih izhodišč, ki so 
bila upoštevana v finančnem načrtu 
(npr. večje obveznosti iz naslova 
končnega obračuna zdravstvenih 
storitev za leto 2010, nerealizacija 
predvidenih dodatnih selektivnih 
ukrepov za zagotavljanje finančne 
vzdržnosti obveznega zdravstvenega 
zavarovanja v letu 2010, katerih 
učinki bi se prenašali tudi v leto 
2011, ...). 

Zaradi tega ocenjujemo, da bodo v 
finančnem načrtu za leto 2011 odhodki 
večji od načrtovanih in bo verjetno 
potrebno pripraviti rebalans finančnega 
načrta za leto 2011 – korigirati 
načrtovane odhodke,kot jih bodo 
dovoljevali predvideni prihodki in stanje 
sredstev na računih.  
ZZZS je v obdobju januar – april 2011 
izkazovali primanjkljaj prihodkov nad 
odhodki v višini 26,4 milijonov evrov in s 
tem bistveno presegel načrtovani 
primanjkljaj za to obdobje, podatki za 
obdobje januar – maj 2011 pa kažejo 
nadaljevanje trenda naraščanja 
odhodkov in upadanja prihodkov,kar 

pomeni, da bo primanjkljaj že bistveno 
višji od načrtovanega za to obdobje. 
Posledično omenjenemu se ZZZS že 
tudi likvidnostno zadolžuje.  
Hkrati podatki kažejo, da zdravstveni 
sektor v okviru sistema javne uprave 
ne sledi ukrepom vlade po zniževanju 
števila zaposlenih, saj le to v 
zdravstvenem sektorju narašča, 
sporno je tudi spoštovanje Pravilnika o 
organizaciji neprekinjenega 
zdravstvenega varstva, če omenimo 
samo nekatere od zadnjih ukrepov, ki 
so vezanih na  zdravstveni sistem.  
Kršitve pravil EU vezane na delovanje 
in financiranje javnega sektorja 
predvidevajo kazenske sankcije v 
primeru nespoštovanja le-teh, ki so 
vezane tudi na vodenje javno-
finančnih blagajn, zato b 
o ZZZS vztrajal na vzdržnosti in 
uravnoteženosti prihodkov in 
odhodkov v zdravstveni blagajni.  
Ponovno vas želimo opozoriti, da 
usmerite svoje aktivnosti v 
optimizacijo poslovanja. V trenutnih 
okoliščinah so neutemeljena tudi 
pričakovanja ali želje po dodatnih 
širitvah programov oz. sredstev za 
izvajanje programov, ki bi zahtevala 
večje vire sredstev od obstoječih. 
Prvenstveno je potrebno na vsaki 
mikrolokaciji zdravstvenega sistema 
iskati možnosti za optimiranje in večjo 
učinkovitost izvajanja dejavnosti v 
okviru možnosti oz. razpoložljivih 
virov.  
Vso zdravstveno osebje opozarjamo 
na skrb za racionalnost pri izvajanju 
zdravstvene dejavnosti, saj na osnovi 
kontrol in nadzorov, ki jih ZZZS izvaja 
pri izvajalcih zdravstvenih storitev 
ugotavljamo, da je možnosti za 
racionalnejši pristop pri izvajanju 
zdravstvene dejavnosti, brez škode 
zavarovane osebe, še dovolj. 
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Nov CT aparat.  
Temeljni kamen za izgradnjo CIT. 
Pismo o nameri - skupna urgentna 
služba (ZD Brežice in SB Brežice). 

 
Minister za zdravje Dorijan Marušič je 
20. junija  radiološkemu oddelku 
Splošne bolnišnice Brežice izročil 
sodobni 16 rezinski CT aparat, ki bo 
omogočal hitrejše in natančnejše 
preiskave. Nakup dobrih 270.000 evrov 
vrednega aparata je v višini 200.000 
evrov sofinanciralo ministrstvo za 
zdravje.   
Z novim CT aparatom bo bolnišnica 
lahko opravila večji program 
zdravstvenih storitev, skrajšala pa se bo 
tudi čakalna doba. Poleg tega pa 
posodobitev v prvi vrsti pomeni 
natančnejše preiskave za bolnike, saj 
novi aparat omogoča nove preiskovalne 
metode, s pomočjo katerih bo v 
bolnišnici možno obdelati tudi težje 
primere. Na ta način se bo dvignila 
strokovna raven zdravljenja bolnikov, 
povečala pa se bo tudi dostopnost za CT 
preiskave. Nenazadnje pa posodobitev 
prispeva tudi k varnejšemu delovnemu 
okolju, saj novi aparat v okolje spušča 
manj sekundarnega sevanja.  
Omenjena pridobitev je bila nujno 
potrebna, saj je bolnišnica doslej 
uporabljala zastarel in iztrošen CT 
aparat, ki ni zagotavljal preiskav, ki jih 
zahteva sodobna stroka, pogosto pa je 
bil tudi po več mesecev v okvari. Nov CT 
aparat bo nadomestil dosedanji 8 let 
stari aparat, ki je še edini eno-rezinski 
CT aparat v državi. Z omenjenim 
aparatom so v bolnišnici letno v 
povprečju opravili po 2.000 pregledov 
Da je omenjena zamenjava nujno 
potrebna je vodstvo bolnišnice leta 2008 
zapisalo v svoji strategiji razvoja do leta 
2013, temu pa je pritrdil tudi pred leti 
opravljen strokovni nadzor Zdravniške 
zbornice Slovenije. 

Slovesni izročitvi CT aparata v uporabo 
sta sledila polaganje temeljnega 
kamna za izgradnjo Centralne 
intenzivne terapije ter slovesen podpis 
pisma o nameri med Splošno 
bolnišnico Brežice in Zdravstvenim 
domom Brežice o delovanju skupne 
urgentne službe med Ministrstvom za 
zdravje, Zdravstvenim domom Brežice 
in Splošno bolnišnico Brežice. 
 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
- Vizjak Milenka, vratar III, 
- Vogrinc Andreja, pomožni delavec 

II, 
- Tošić Suzana, SMS v intenzivni 

terapiji I, II,  
- Rau Doroteja, SMS v negovalni 

enoti, 
- Penca Marija, bolničar negovalec, 

spremljevalec, 
- Priveršek Ljubica, javna dela. 
 
Prekinitev delovnega razmerja: 
- Majcen Jadranka, javna dela. 
 

 
***Delovni jubilej*** 

 
V mesecu juniju je dosegla 
30 - letni delovni jubilej 

Irena Rainer. 
             ČESTITAMO! 

 
******************************* 
Število zaposlenih na dan 30.6.2011 je 
bilo 299, od tega 1 zdravnik 
pripravnik, 2 pripravnika zdravstvene 
nege in 3 zaposlene preko javnih del. 
Število delavcev iz ur za mesec maj je 
znašalo skupaj 283,86, od tega 275,65  
iz rednega dela, 3,16 iz javnih del in 
5,05 pripravnikov.  
 


