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Številka: 254 
Datum: 10.10.2008 
  

DELOVNA USPEŠNOST 
 

Kolektivna pogodba za javni 
sektor (Uradni list RS št. 57/2008 
z dne 10.6.2008)   določa, da se 
postopek ugotavljanja doseganja 
kriterijev za določitev in izplačilo 
dela plače za redno delovno 
uspešnost  za vse javne 
uslužbence izvede  mesečno, 
trimesečno ali dvakrat letno.  
Osnova za obračun  redne 
delovne uspešnosti posameznega 
javnega uslužbenca je njegova 
osnovna plača za čas rednega 
dela v ocenjevalnem obdobju. 
Skupen obseg sredstev za plačilo 
redne delovne uspešnosti javnih 
uslužbencev za leto 2008 in 2009 
znaša 2% letnih sredstev za 
osnovne plače. Letni obseg 
sredstev  za plačilo redne 
delovne uspešnosti za bolnišnico  
mora biti izplačan v celoti, ne 
glede na poslovni rezultat 
bolnišnice.  Postopek 
ugotavljanja doseganja kriterijev 
za določitev in izplačilo dela plače 
za redno delovno uspešnost  za 
vse uslužbence 
bolnišnice se  opravi na obrazcih, 
ki jih bodo prejeli neposredni 
vodje. Kriteriji za  določitev dela 
plače za delovno uspešnost so 
naslednji: 

 
- znanje in strokovnost, 
- kakovost in natančnost, 
- odnos do dela  in delovnih 
sredstev, 
- obseg in učinkovitost dela in  
- inovativnost. 
Vsak posamezni kriterij je 
ovrednoten z 1 točko, ki pomeni 
doseganje nadpovprečnih 
delovnih rezultatov pri 
posameznem kriteriju. Seštevek 
doseženega števila točk je  
podlaga za določitev višine dela 
plače za redno delovno uspešnost 
uslužbenca. 
Pri izplačilu januarske plače bo 
vsak  uslužbenec prejel obvestilo 
o tem, v koliko ocenjevanjih je  
bil v preteklem letu  ocenjen in 
koliko število toč je dosegel pri  
posameznem ocenjevanju.  
Vsak uslužbenec, ki se ne bo 
strinjal z doseženim seštevkom 
števila točk, lahko uveljavlja 
varstvo pravic po postopkih in na 
način, ki je predpisan z delovno 
pravno zakonodajo. 
V bolnišnici smo se odločili, da 
bomo v letu 2008   ugotavljanje 
doseganja kriterijev za določitev 
in izplačilo dela plače za redno 
delovno uspešnost  za vse 
uslužbence bolnišnice izvajali  za  
mesece avgust, september in 
oktober skupaj (trimesečno), za 
meseca november in december 
pa mesečno, in sicer po 
posameznih notranjih 
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organizacijskih enotah. V letu 
2009 bomo  ugotavljanje 
doseganja kriterijev za določitev 
in izplačilo dela plače za redno 
delovno uspešnost  za vse 
uslužbence bolnišnice  izvajali  
trimesečno. 
Vsoto točk posameznega javnega 
uslužbenca, za katerega bo  v 
postopku ugotavljanja doseganja 
kriterijev za določitev dela plače 
za redno delovno uspešnost  
ugotovljeno, da je dosegel 
nadpovprečne delovne rezultate, 
se objavi znotraj posamezne 
notranje organizacijske enote. 

 
/Računovodstvo/ 

 
ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK 

 
Oktober – Svetovni mesec boja proti 
raku dojk 
Prvi teden oktobra – Evropski teden 
boja proti raku 
Prvi ponedeljek oktobra – Dan 
otroka in začetek Slovenskega tedna 
otroka 
Prvi teden oktobra – Svetovni teden 
dojenja 
1.oktober – Mednarodni dan starejših 
2.oktober – Svetovni dan stomistov 
5.oktober – Dan darovanja organov 
in transplantacij 
8.oktober – Svetovni dan paliativne 
oskrbe 
 
 

DOBRODELNA  PRIREDITEV 
,,KLJUČ ŽIVLJENJA,,, 

NAMENJENA BREŽIŠKI 
PORODNIŠNICI 

 

OTVORITEV FESTIVALA KJUČ 
ŽIVLJENJA 
16.10.2008  ob 19.00h  Grad 
Brežice – Viteška dvorana 
(Namenjen donatorjem in 
posebnim gostom) 
1. Povezovalka Aida Kurtović 
2. Pravljice za odrasle Ana Duša 
3. Koncert glasbene skupine 
Katalena 
4. Dražba izbranih otroških slik in 
izdelkov na temo ,,Otrok sem, a 
želim      pomagati,,  
5. Otvoritev rastave mag. Hrvoja 
Oršaniča – ,,V družbi z naravo,, 
6.  Druženje ob pogostitvi in jazz 
glasbi skupine Trilas    
DRUGI  DAN 
17.10.2008 ob 20.00h  Prosvetni 
dom Brežice: 
1. Koncert Petra Dirnbeka & Vox 
Populi z gosti (Tamara Vont, 
Svetlana Dramlić, Fire and Ice - 
dekliška vokalna skupina; Andrej 
Pinterič). 
TRETJI DAN 
DOPOLDANSKI PROGRAM  
18.10.2008   MC Brežice       
(namenjen otrokom, 
mladostnikom in staršem): 
1.Likovna delavnica pod 
vodstvom Vesne Davidović 
2. Plesna delavnica Anite Čanadi 
3.Igralska delavnica Alje Kapun 
(nanizanka Pod eno streho) 
4. Borilni športi za najmlajše 
(karate, kraw maga) 
POPOLDANSKI PROGRAM 
18.10.2008   MC Brežice       
(namenjen otrokom, 
mladostnikom in staršem): 
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1. Povezovanje ter 
pripovedovanje pravljic Vesne 
Maher Pertot               2. Nastop 
Plesne izbe Maribor              3. 
Program OŠ Občine Brežice: 
-OŠ Artiče Folklora 
-OŠ Globoko  
-OŠ Pišece pevec Sandi Denžič 
-OŠ Bizeljsko glasbena točka 
-OŠ Dobova plesna skupina 
Rozike 
-OŠ Cerklje ritmični nastop 
-OŠ Velika dolina glasbena točka 
-OŠ Brežice 
4. Program Nižje glasbene šole 
Brežice 
5. Program Nižje glasbene šole 
Krško 
6. Program Gimnazija Brežice 
7. Program Srednje ekonomske 
šole Brežice 
8. Nastop Plesnega društva 
IMANI Brežice - Krško 
10. Pravljice ter pesmi Melite 
Osojnik 
11. Rastava izdelkov učencev iz 
različnih osnovnih šol (risbe, 
grafike, slike, kipci, keramika, 
nakit, ročna dela, ...). 
ZAKLJUČEK FESTIVALA 
18.10.2008   ob 20.00,  Velika 
dvorana MC Brežice: 
1. Koncert glasbene skupine  
Šukar 
Ogled vseh dejavnosti je 
brezplačen, na obiskovalce bo 
naslovljena prošnja za 
prostovoljne prispevke, v zameno 
si bodo lahko izbrali eno otroško 
delo, ki je bilo ustvarjeno na 
likovnem natečaju »Otrok sem, 

želim pomagati«. S  pomočjo 
Zveze prijateljev mladine Krško, 
bo izvedena akcija 1919 za vsa 
mobilna omrežja in tako pozvana  
širša množico, da s pomočjo 
SMS sporočila donira  in se 
pridruži akciji. 

/Tajništvo/ 
 

KADROVSKE ZADEVE 
 
Delovno razmerje za določen 
čas so sklenile:  
-Janja Fišter, SMS v neg. enoti, 
-Rosanda Seničar, SMS v neg. 
enoti, pripravnica,  
-Nataša Kocić Milošević, SMS v 
neg.enoti, pripravnica,  
-Lidija Nograšek, 
dipl.inž.lab.biomed., pripravnica,  
-Vesna Kovačič, SMS v int.terapiji 
I, II,  
-Lidija Pirš, DMS v neg.enoti, 
-Marija Trupi, dipl.babica,  
-Vesna Germovšek, bol.strežnica,  
-Darinka Škof, SMS v neg.enoti, 
pripravnica, 
-Natalija Nepužlan, SMS v 
neg.enoti, pripravnica. 
 
Delovno razmerje za nedoločen 
čas sta sklenili: 
-Natalija Ružić, ekonom, 
-Ema Štauber, 
dipl.fizioterapevtka. 
 
Delovno razmerje je prenehalo: 
-Klavdiji Božič, SMS v neg.enoti,  
-Davorinu Markoviću, SMS v 
neg.enoti,  
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-Tereziji Kovačič, SMS, 
pripravnica,  
-Karmen Bizjak, SMS, pripravnica,  
-Lidiji Pirš, DMS  v neg.enoti, 
pripravnica,  
-Dejanu Nograšku, DMS v 
neg.enoti, pripravnik,  
-Mojci Bizjak, dr.med., 
sekundariat,  
-Andreji Štrbenc, 
dipl.inž.lab.biomed., prekinitev 
delovnega razmerja na lastno 
željo, 
-Zoranu Toliću, dr.med. 

 

Napredovanje javnih 
uslužbencev 

 
V skladu s sprejeto spremembo 
zakonodaje o napredovanju 
javnih uslužbenvec, vas 
obveščamo, da se javnim 
uslužbencem, ki so pred 
začetkom veljavnosti Uredbe o 
napredovanju javnih uslužbencev 
v plačne razrede (Ur. l. RS, št. 
51/08 in 91/08) dosegli najvišje 
možno število napredovanj po 
veljavnih predpisih napredovalno 
obdobje z dnem začetka uporabe 
nove uredbe ne prekine. Tako 
bodo vsi tisti uslužbenci, ki jim je 
od zadnjega napredovanja 
poteklo več kot tri leta in tisti, ki 
bi sicer redno napredovali s 
1.9.2008, lahko napredovali s 
1.10.2008. Ocenjevanje bo 
izvedeno na podlagi predpisov, ki 
so veljali do izplačila plač po 
ZSPJS. Ocenjevalni listi bodo 

posredovani neposrednim 
vodjem. Upoštevana bodo 
dokazila o dodatnih funkcionalnih 
znanjih za obdobje zadnjih treh 
let (1.9.2005-31.8.2008). V 
primeru, da dokazil o dodatnem 
izobraževanju niste redno 
dostavljali v kadrovsko službo, 
vas prosimo, da jih oddate vašim 
neposrednim vodjem. Le tako 
bomo lahko, kjub kratkem 
obdobju za izvedbo ocenjevanja, 
predpisane postopke skupaj tudi 
izpeljali. 

/Kadrovska služba/ 
 
 

***Delovni jubileji*** 
 

V mesecu septembru sta dosegli 
30-letni jubilej 

Mešić Fikreta 
 

10-letni jubilej 
Melita Lekše, zdravstveni 

administrator 
 

Č E S T I T A M O ! 
 
 

*********************** 
Število delavcev na dan 30.9.2008 je 
bilo 296, od tega 2 zdravnika 
sekundarija, 17 pripravnikov 
zdravstvene smeri in 3 delavci na 
javnih delih. 
Število delavcev iz ur za mesec avgust  
je znašalo 263,59,  od tega 2,24 
delavcev preko javnih del in 17,33  
pripravnikov.  
 
*************************** 


