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Številka: 251 
Datum: 10.7.2008 
 

MESEC DNI PO NASTOPU 
MANDATA DIREKTORJA 

 
V obdobju od 20.5.2008 so bili 
doseženi naslednji ključni 
rezultati pri poslovanju 
bolnišnice: 
 
a) na kadrovskem področju: 
- so bili izvedeni osebni razgovori 
s 50 zaposlenimi; 
- oddana je bila vloga za prijavo 
11 štipendij za poklic doktor 
medicine v regijsko štipendijsko 
shemo; vloga je bila odobrena; 
- oddana je bila vloga za 
pridobitev 4 bolniških strežnic za 
usposabljanje na delovnem 
mestu; vloga je bila odobrena; 
- sklenjeni sta pogodbi z dvema 
anesteziologoma za 
nadomeščanje v oddelku za 
anesteziologijo, reanimacijo in 
intenzivno zdravljenje; 
- pričeti so postopki za zaposlitev 
diplomirane medicinske sestre in 
zdravstvenega tehnika v oddelku 
za anesteziologijo, reanimacijo in 
intenzivno zdravljenje, za 
nadomeščanje zdravstvenega 
tehnika na kirurškem oddelku; za 
vodjo službe za nabavo in 
skladišče in diplomiranega 
fizioterapevta; 
 

 
- podaljšana so delovna razmerja 
za 4 bolniške strežnice, 1 
zdravstvenega tehnika, 1 
administratorja in 1 
laboratorijskega inženirja;  
- spremenjena so delovna 
razmerja iz določenega v 
nedoločen čas za 3 zdravstvene 
tehnike in 1 laboratorijskega 
inženirja. 

  
b) na področju pravilnosti 
poslovanja: 
- pričet postopek zbiranja ponudb 
za izbiro izvajalca za izvedbo 
notranje revizije za obdobje od 
01.01.2008 do 20.05.2008; 
-spremenjen krogotok 
dokumentov in pripravljeno novo 
navodilo o naročanju blaga, 
storitev in gradenj pod mejno 
vrednostjo za objave. 
 
c) na področju izvajanja 
postopkov oddaje javnih 
naročil: 
- zaključeni naslednji postopki 
oddaje javnih naročil, in sicer za: 
vzdrževanje dveh 
demineralizatorjev za vodo z 
regeneracijo ionskih 
izmenjevalcev; storitve 
fotokopiranja; dobavo materiala 
za endoskopsko kirurgijo in 
zdravstvenega šivalnega 
materiala; sanacijo sanitarij na 
kirurškem in internem oddelku in 
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sanacijo strehe na polikliničnem 
traktu; 
- pričeti naslednji postopki oddaje 
javnih naročil, in sicer za: dobavo 
živil in materiala za prehrano; 
dobavo sanitetno obvezilnega 
materiala, sredstev za hospitalno 
higieno in dezinfekcijo, elektrod 
in papirja ter ostalega medicinsko 
potrošnega materiala; 
rekonstrukcijo kuhinje; pranje 
perila; dobavo diagnostičnih 
sredstev in laboratorijskega 
materiala vezanega na aparate; 
dobavo zdravil; dobavo prehrane 
v času rekonstrukcije kuhinje. 
 
d) na področju finančnega 
poslovanja: 
- v mesecu juniju je prišlo do 
znižanja materialnih stroškov 
(zdravil, živil, potrošnega 
materiala, energije in različnih 
storitev) ter posledično 
zmanjšanja razlike med prihodki 
in odhodki  za 20.000 evrov; 
 
e) na področjih sodelovanja s 
partnerji: 
- opravljeni razgovori s 
predstavniki društev za promocijo 
zdravja; 
- opravljeni razgovori z 
generalnim direktorjem Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije in direktorjem OE 
Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Krško; 
- pričeti razgovori z župani 
posavskih občin; 

- opravljeni razgovori z 
direktorjem ZZV Novo mesto, z 
vodstvom Sindikata delavcev v 
zdravstveni negi,  z direktorico 
Splošne bolnišnice Novo mesto, z 
direktorjem Zdravstvenega doma 
Brežice in s sindikalnimi zaupniki 
v bolnišnici. 
 

/Tajništvo/ 
 

DOBRODELNI KONCERT 
 

Posavsko društvo seniorjev 
menedžerjev in stokovnjakov je v 
sodelovanju z društvi, ki 
povezujejo bolnike s specifičnimi 
boleznimi podalo pobudo za 
organizacijo dobrodelnega 
koncerta v korist regijski 
bolnišnici Brežice.  Dobrodelni 
koncert bo potekal 19.9.2008 v 
športni dvorani Šolskega centra 
Krško – Sevnica. V pripravi je 
dokončen program koncerta na 
katerem so svojo udeležbo že 
potrdile nekatere medijske 
osebnosti iz Posavja (Nuša 
Derenda, Rebeka Dremelj, 
Bernarda Žarn, Sašo Hribar) in 
številni drugi izvajalci. Za 
organizacijo koncerta je 
imenovan organizacijski odbor, ki 
ga vodi direktor ZZZS, OE Krško, 
Iztok Starc.  Zbrana sredstva z 
vstopnicami in prispevki 
pokroviteljev bo bolnišnica 
namenila za obnovo dela preko 
trideset let starih bolnišničnih 
postelj. Od skupaj 150 
bolnišničnih postelj je namen s 
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prispevki obnoviti postelje na 
pediatričnem in ginekološko-
porodniškem oddelku, in sicer 
prednostno tiste, ki so 
namenjene za počitek staršev, ki 
so v spremstvu bolnih otrok na 
pediatričnem oddelku in tiste, ki 
so namenjene bolnicam na 
ginekološko-porodniškem  
oddelku po izvedeni operaciji. 
Ocenjena vrednost za obnovo 
vseh bolnišničnih postelj znaša 
okvirno 300.000 evrov, za 36 
postelj na otroškem in 
ginekološko-porodniškem 
oddelku 72.000 evrov, od tega 
prednostno 8 postelj. 

/Tajništvo/ 
 

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI 
IN SISTEMIZACIJI 

DELOVNIH MEST V JZZ 
SPLOŠNI BOLNIŠNICI 

BREŽICE IN PREVEDBA PLAČ 
V NOV PLAČNI SISTEM 

 
Glede na to, da so bili v sredo, 
11. 6. 2008, podpisani vsi Aneksi 
h kolektivnim pogodbam v 
javnem sektorju, so podane 
pravne podlage za realizacijo 
novega plačnega sistema.  
 
V zavodu bo potrebno do 
uveljavitve novega plačnega 
sistema izpeljati vrsto aktivnosti 
in pripraviti notranje predpise, ki 
bodo v bodoče urejali 
organizacijo delovnih mest in 
plačni sistem.  
 

V zavodu smo že pristopili k 
potrebnim aktivnostim, zato je 
bila za izvedbo vseh nalog že 
imenovana posebna komisija, ki 
je že pričela z delom. Obračun 
plač po novih predpisih mora biti 
izveden za mesec avgust 2008, 
ob tem bo izveden tudi poračun 
plač od 1. 5. 2008 naprej. 
Terminski načrt uvedbe v zavodu 
je sledeč: 
1.Simulacija izračunov (prevedba 
dosedanjih plač v nov plačni 
sistem) do 15. 7. 2008; 
2.Sprejem Pravilnika o 
organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest v Javnem 
zdravstvenem zavodu Splošni 
bolnišnici Brežice do 1. 8. 2008. 
Ker k sistemizaciji podajo mnenja 
reprezentativni sindikati in jo je 
potrebno objaviti na oglasni deski 
zavoda, morajo biti spremembe 
dejansko pripravljene in 
usklajene do 15. 7. 2008. 
3.Priprava obvestila in aneksov k 
pogodbam ter vročanje 
uslužbencem do 10. 8. 2008. 
4.Obračun plač po novem 
sistemu in prvo izplačilo, skupaj s 
poračunom  do 10. 9. 2008. 
Vsi predpisi, ki urejajo nov plačni 
sistem so objavljeni in so vam na 
voljo na spletni strani Ministrstva 
za javno upravo 
(http://www.mju.gov.si/, levi del 
prve strani pod točko plačni 
sistem), vpogledate pa jih lahko 
tudi pri vodji splošno upravne in 
kadrovske službe ter kadrovici, 
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kjer lahko dobite tudi druge 
informacije. 

/Tajništvo/ 
 

KADROVSKE ZADEVE 
 

Delovno razmerje za določen 
čas so sklenili: 
-Hana Hollan, dr.med., 
specializantka anesteziologije in 
reanimatologije,  
-Oksana Levak, dr.med., 
sekundarijat,  
-Anica Ocvirk, ZT,  
-Stelita Robek, ZT. 
 
Delovno razmerje je prenehalo: 
- Antonu Zorku, upokojitev, 
- Jasmini Naglič, ZT, pripravnica,  
- Petri Novak, javna dela,  
- Hani Hollan, dr.med., 
specializantka anesteziologije in 
reanimatologije, potek 
specializacije v našem zavodu. 
 
Spremembe:  
- Mateja Bogovič, ZT, 
premeščena v CIT, 
- Urška Živkovič, laboratorijski 
inženir, delovno razmerje za 
določen čas.  
 

***** 
 

V mesecu juniju je opravila 
strokovni izpit za 
dipl.inž.lab.med. Urška Ivkovič. 
 

Č E S T I T A M O ! 
 

Delovni jubileji 
 

V mesecu juniju so  dosegli 
30 letni jubilej 

Ljubica Aleksić, bolničarka, 
Lorenco Plenković, dr.med., 
Milena Strašek, dr.med., 

Slavko Šinko, telefonist vratar. 
 

Č E S T I T A M O ! 
 

**** 
 
Opravičujemo se Stjepanu 
Cicvariću, dr.med. za napako v 
prejšnji številki INFORMACIJ, kjer 
smo zapisali, da je opravljal 
funkcijo vodje  travmatološkega 
oddelka, kar ni pravilno.  
Imenovani je opravljal funkcijo 
vodje abdominalnega oddelka do 
dneva, ko je sam predlagal 
razrešitev.  
 
 
******Z A H V A L A****** 

 
Gospodu Antonu Zorku, 
nekdanjemu direktorju, se 
zahvaljujemo za dolgoletno 
vodenje bolnišnice. 
 
 
Število delavcev na dan 30.6.2008 je 
bilo 292, od tega 1 zdravnik 
sekundarij, 18 pripravnikov 
zdravstvene smeri in 4 zaposleni preko 
javnih del.  
Število delavcev iz ur za mesec maj je 
znašalo 264,84, od tega 2,99 na javnih 
delih in 18,94 pripravnikov.  


