
 
  Begunje na Gorenjskem, 20. 6. 2019 

 
Z A P I S N I K 

13. REDNE SEJE SVETA ZAVODA PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE BEGUNJE, 
 
ki je bila v četrtek, 20. 6. 2019, ob 16. 00 uri, v sejni sobi glavne stavbe PBB, z naslednjim 
 
DNEVNIM REDOM: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika 12. redne seje Sveta zavoda z dne 23. 5. 2019 
2. Predstavitev obstoječe organizacijske strukture – poroča Mojca Vnučec Špacapan 
3. Predstavitev predloga nove organizacijske strukture – poroča Branko Brinšek 
4. Obravnava prejetih anonimih pisem 
5. Poročilo varuhinje človekovih pravic z obiska v PBB – poroča Branko Brinšek 
6. Vprašanja in pobude članov Sveta zavoda 

 
Seje so se udeležili: mag. Alenka Šik – predstavnica ustanovitelja, Monika Ažman – predstavnica 
ustanovitelja, Mirjan Hren – predstavnik ustanovitelja, mag. Nadja Čobal – predstavnica ustanovitelja 
Marjeta Zupet – predstavnica ZZZS, Janez Urbanc – predstavnik Občine Radovljica, Simona Tomaževič 
– predstavnica zaposlenih. 
 
Ostali prisotni: Branko Brinšek – direktor, mag. Mojca Vnučec Špacapan – vodja poslovnega 
področja, Darko Loncnar – pomočnik direktorja za zdravstveno nego, Metka Skumavec – zapisničarka. 
Od 2. točke ob 16.ure do 4. točke ob 19.00 ure): Vladka Stamos – vodja specialističnih ambulant, 
Dragica Resman – vodja psihoterapevtskih oddelkov, prim. Andrej Žmitek – vodja moških oddelkov, 
dr. Lea Žmuc Veranič – namestnica vodje ženskih oddelkov, Tanja Zupan – vodja delovne terapije, 
Barbara Kunstelj – vodja socialne službe, Tjaša Grilc – vodja lekarne, Monika Štefelin – predstavnica 
sindikata v ZN. 
 
Sledila je predstavitev dnevnega reda 13. seje sveta PBB s poročevalci. 
 
Člani na dnevni red niso imeli pripomb. Soglasno je bil sprejet dnevni red: 
1. Obravnava in potrditev zapisnika 12. redne seje Sveta zavoda z dne 23. 5. 2019 

2. Predstavitev obstoječe organizacijske strukture  

3. Predstavitev predloga nove organizacijske strukture  

4. Obravnava prejetih anonimih pisem 

5. Poročilo varuhinje človekovih pravic z obiska v PBB  

6. Vprašanja in pobude članov Sveta zavoda 

 

Ad. 1 

Obravnava in potrditev zapisnika 12. redne seje Sveta zavoda, z dne 23. 5. 2019 
Predsednica sveta zavoda je predstavila zapisnik 12. redne seje Sveta zavoda, z dne 28. 3. 2019.  
 
Ad. 3 Vključi se pobuda ga. Čobalove, da se MZ obvesti o trenutnem stanju Požarne varnosti v PBB. 
Ad. 4 se popravijo slovnične napake. 
Ad. 5 se v sklepu popravi stavek »Bolnišnica naj  z izbranim ponudnikom s pogajanjem zniža ceno za 
najmanj 10%.« 



P S I H I A T R I Č N A  B O L N I Š N I C A  B E G U N J E | 2 
                                                                                            13. REDNA SEJA SVETA ZAVODA, 20. 6. 2019 

 

Ad. 8 se črta stavek »Menila je, da bi bilo smiselno to urejati na višjem nivoju«. 
 
Člani sveta zavoda so 7 ZA sprejeli naslednji. 

SKLEP, št. 79, 20. 6. 2019: Svet PBB potrdi zapisnik 12. redne seje Sveta zavoda, z dne 23. 5. 2019 s 
predlaganimi popravki. 

 

Ad. 2 

Predstavitev obstoječe organizacijske strukture  
Mag. Mojca Vnučec Špacapan je predstavila obstoječo organizacijsko strukturo v bolnišnici. Delovni 
proces je v bolnišnici organiziran na Medicinsko področje (moški oddelki, ženski oddelki, 
psihoterapevtski oddelki, specialistične ambulante), Področje skupnih zdravstvenih služb (Služb za 
zdravstveno nego in oskrbo, Služba za socialno delo, Služba za obvladovanje bolnišničnih okužb in 
čistilni servis, Lekarna, Služba za delovno terapijo, Služba za klinično psihologijo in Pedagoška služba) 
in Poslovno področje (Splošne službe, Zdravstvena administracija, Finančno-računovodska služba in 
Servisne službe).  
Sledila je razprava. Člani na prikazanem organigramu pogrešajo celovit prikaz organizacije, npr. 
manjka Svet zavoda, Strokovni svet, povezave med enotami, ki niso hierarhične narave itd.  
V aktu o sistemizaciji pogrešajo dodatek v zapis z vsemi datumskimi in podpisnimi okni, kjer bi bila 
vidna sledljivost sprememb. Pogrešajo organizacijski akt, ki opisuje organizacijo PBB in katerega 
priloga bi bil  prikazani organigram.  
 
Člani sveta zavoda so soglasno (7 ZA) sprejeli naslednji 

SKLEP, št. 80, 20. 6. 2019: Svet PBB se seznani z obstoječo organizacijsko strukturo bolnišnice. PBB 
posreduje članom obstoječi akt o sistemizaciji delovnih mest. 

 

Ad. 3 
Predstavitev predloga nove organizacijske strukture  
Direktor je predstavil predlog nove organizacije.  
 
Sledila je razprava, na kateri so člani Sveta PBB poudarili, naj se predlog nove organizacijske strukture 
predloži in realizira šele po tem,  ko bo dokumentacijsko urejena obstoječa organizacija in 
sistemizacija delovnih mest. Za novo organizacijo bo potrebno poleg dokumentov o organizaciji in 
sistemizaciji spremeniti tudi statut.   
 
Na podlagi predstavitve so člani sveta zavoda soglasno (7 ZA) sprejeli naslednji 

SKLEP, št. 81, 20. 6. 2019: Svet PBB se seznani s predlogom  nove organizacijske strukture v 
bolnišnici. 

 
Ad. 4 

Obravnava prejetih anonimih pisem  

- Anonimno pismo »Stališča zdravnikov Psihiatrične bolnišnice Begunje o delovanju direktorja 

bolnišnice« 

Direktor in zapisničarka pri tej točki zapustita sejo. Potekala je razprava članov Sveta PBB, sindikalnih 

zaupnikov ter vodji enot PBB. Po razpravi, ki se je zaključila ob 19.00 uri, so člani Sveta PBB soglasno 

sprejeli naslednje ugotovitve in sklepe: 

1. Svet PBB ugotavlja, da strokovni svet ne opravlja svoje funkcije v skladu z veljavno 

zakonodajo in bolnišničnimi akti (Statut PBB). 
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SKLEP, št. 82, 20. 6. 2019: Svet PBB nalaga direktorju, naj zagotovi delovanje strokovnega sveta v 
skladu s Statutom PBB. Rok: 31. 8. 2019. 

 

2. Svet PBB ugotavlja, da so upravičeni očitki zaposlenih, da je način vodenja in komuniciranja 
direktorja v določenih primerih neustrezen in ni v skladu z obstoječo organizacijsko strukturo. 
Svet ugotavlja, da tudi komunikacija na nižjih nivojih ne poteka dobro, na primer nekateri 
vodje ne sklicujejo rednih sestankov s podrejenimi.  

3. Svet PBB ugotavlja že na podlagi predhodne točke predstavitve organiziranosti PBB,  da PBB 
nima sistemsko urejene in pregledne dokumentacije v zvezi z organizacijo in sistemizacijo 
delovnih mest. Obstoječi pravilnik o sistemizaciji ne vsebuje opisa obstoječe organizacije, niti 
za to ne obstaja poseben dokument. Ni razvidno, kdaj so bile opravljene zadnje 
organizacijske spremembe in katere. . Iz obstoječega organigrama ni razvidna pozicija Sveta 
zavoda, strokovnega sveta, manjkajo povezave, ki ponazarjajo povezanost in komunikacijo 
med posameznimi organizacijskimi enotami in vodji enot. Prav tako ni sistemsko urejene 
evidence glede sprememb, ki so se izvedle v obstoječem dokumentu o sistemizaciji. Iz 
nejasnosti, kdo je za kaj pristojen in odgovoren, izhajajo tudi problemi direktorja s 
predstojniki in drugimi zaposlenimi, zlasti zdravniki, tako glede obstoječe kot tudi bodoče 
načrtovane organiziranosti.   
 

SKLEP, št. 83, 20. 6. 2019: Svet PBB nalaga direktorju, da pri komuniciranju z zaposlenimi upošteva 
hierarhijo vodenja v skladu z obstoječo organizacijsko strukturo. Vsak vodja organizacijske enote je 
odgovoren za vodenje svoje enote ter poročanje svojemu nadrejenemu. Nadrejeni pri komunikaciji 
s podrejenimi upoštevajo enako hierarhijo.  
Sestanki naj potekajo tako, da zaradi le-teh ni moteno delo s pacienti. Rok: takoj. 
 
SKLEP, št. 84, 20. 6. 2019: Svet PBB nalaga direktorju dopolnitev obstoječega organigrama tako, da 
bo celotna obstoječa organizacijska struktura jasna in pregledna. Direktor in vodje poskrbijo, da so 
z organigramom seznanjeni vsi zaposleni.  Rok: 5. 7. 2019. 

 

SKLEP, št. 85, 20. 6. 2019:  
Svet PBB nalaga direktorju, da PBB zaradi večje jasnosti izdela dokument o obstoječi organizaciji z 
opisom organizacijske strukture, hierarhije ter glavnih nalog, ki jih izvajajo posamezne 
organizacijske enote, katerega priloga je obstoječi organigram.  Sistemizacija delovnih mest, ki je 
urejena s Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, mora biti po opisu in vsebini delovnih mest 
skladna z obstoječo organizacijo (zlasti vodstvena delovna mesta). Rok: 31. 10. 2019. 
 
SKLEP, št. 86, 20. 6. 2019: Svet PBB nalaga direktorju, da  so kakršnekoli spremembe v na področju 
organiziranosti predhodno  predstavljene in obravnavane na seji sveta zavoda.  

 

4. Svet PBB ugotavlja, da pri vključevanju pacientov v poslovne procese PBB, ki naj bi bil del 

njihove terapije, na način, kot je to opisano v anonimnem pismu, lahko pride do  kršenja 

določil varstva poslovnih ali osebnih podatkov ali celo kršenja Kodeksa zdravniške etike. Svet 

se konkretno za opisana primera glede etičnosti ne more opredeliti, ker za to ni pristojen.   

  

SKLEP, št. 87, 20. 6. 2019: Svet PBB nalaga direktorju, da zagotovi  delo s pacienti na način, ki je 
nedvoumno skladen z načeli Kodeksa zdravniške etike,  poslovanje pa v skladu z zakonodaje in 
notranjimi akti PBB(zlasti varstvo podatkov, varstvo osebnih podatkov, ravnanje z dokumentarnim 
gradivom…).  Rok: takoj. 
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5. Svet PBB ugotavlja, da obstaja utemeljen dvom o pravilnosti obračunavanju zdravstvenih 
storitev, oz. da je prišlo do napačnih navodil za obračunavanje s strani direktorja. 
Predsednica Sveta zavoda  PBB je seznanila člane sveta, da je ZZZS zaprosila za izredni 
strokovni in finančni nadzor v zvezi z zgoraj omenjeno problematiko. 

 

SKLEP, št. 88, 20. 6. 2019: Svet PBB nalaga direktorju, da PBB pri obračunavanju zdravstvenih 
storitev dosledno upošteva Pravila ZZZS in Navodilo o beleženju in obračunavanju zdravstvenih 
storitev in izdanih materialov ZZZS. Rok: takoj.  

 

6. Svet zavoda ugotavlja, da je v določenih primerih dejansko prišlo do zahtev direktorja glede 

prenosa kompetenc na neustrezen kader in da v nekaterih enotah v bolnišnici ni ustrezno 

poskrbljeno za nadomeščanje v času odsotnosti. 

SKLEP, št. 89, 20. 6. 2019: Svet PBB nalaga direktorju, da v okviru strokovnega sveta poišče možne 
rešitve za nadomeščanje in o ukrepih  seznanja člane Sveta zavoda PBB. Rok: takoj. 

 

Končne ugotovitve: 

Svet zavoda ugotavlja, da so v bolnišnici porušeni medsebojni odnosi, ki lahko dejansko ogrozijo 

strokovno delo ter kakovostno in varno obravnavo pacientov. Obstoječe stanje je tudi posledica 

preteklih odnosov, dejanj in neurejene notranje normativne ureditve, ki jih niso uredila niti 

predhodna vodstva bolnišnice. Svet zavoda pričakuje, da se bo s predlaganimi začetnimi ukrepi 

situacija izboljšala in hkrati pričakuje od direktorja PBB,  da bo z svet zavoda redno obveščal  o 

napredku.  

- Anonimno pismo, ki se nanaša na domnevne nepravilnosti oziroma kršitve pri izvedbi razpisa za 

prosto delovno mesto za strokovnega sodelavca pravnika v Psihiatrični bolnišnici Begunje 

V razpravi člani sveta zavoda pri kadrovanju dodatnega pravnika niso ugotovili kršitev poslovnega 

načrta, ki ga je potrdil svet zavoda za leto 2019.  V poslovnem načrtu sta predvidena dva pravnika, pri 

čemer je bilo eno mesto do sedaj nezasedeno.  Na potek kadrovanja, kot sta ga izpeljala direktor in 

kadrovski delavec, nobeden od članov sveta zavoda ni imel pripomb.  Postopek je zaključen, novo 

zaposleni delavec pride čez en mesec. 

Člani sveta so na podlagi navedb v anonimnem pismu, pisnih odgovorov direktorja dr. Branka Brinška 

z dne 10. 6. 2019 in vodje poslovnega področja mag. Mojce Vnučec Špacapan z dne 10.6. 2019 ter 

njunih zaslišanj na seji sveta zavoda dne 20. 6. 2019 presodili, da obtožbe v anonimnem dopisu niso 

utemeljene.  

Na podlagi predstavitve so člani sveta zavoda soglasno (7 ZA) sprejeli  

SKLEP, št. 90, 20. 6. 2019: Svet PBB ni ugotovil nepravilnosti oziroma kršitve pri izvedbi razpisa za 
prosto delovno mesto za strokovnega sodelavca v Psihiatrični bolnišnici Begunje. Postopek je bil 
izveden v skladu s  kolektivno pogodbo, ki zavezuje delodajalca, ter internimi akti delodajalca.  

 

Ad. 5 

Poročilo varuhinje človekovih pravic z obiska v PBB  
Točka se prestavi na naslednjo sejo Sveta PBB. 
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Ad. 6 

Vprašanja in pobude članov Sveta zavoda 
 
1. Ostalo  

o Ga. Janez Urbanc je imel pobudo, da se vodstvo bolnišnice PBB poveže z Infrastrukturo Bled 
ter sprejme njihovo donacijo Plečnikovih klopi. 

o Do 30. 6. 2019 se skliče dopisna seja PBB v zvezi z obravnavo čakalnih dob  v PBB in 
poročanjem na MZ. 

 

2. Naslednja seja Sveta PBB bo v drugi polovici septembra, predvidoma  19. 9. 2019. 

 

Seja je bila zaključena 21.15 uri. 

 

         

mag. Alenka Šik 

    PREDSEDNICA SVETA ZAVODA 

 

Poslano: 

- člani sveta zavoda, 

- direktor, 

- vodja poslovnega področja, 

- predstavniki reprezentativnih sindikatov. 
 

V vednost: 

- MZ, 

- Občina Radovljica. 


