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 Glasilo Splošne bolnišnice Brežice 
 

 
 

 
Številka 5, letnik 11 
 

12. MAJ – MEDNARODNI DAN MEDICINSKIH 
SESTER 

 
Pričetki poklica medicinske sestre segajo daleč v 
zgodovino. Ženske so imele vlogo skrbnic otrok, 
družin in skupnosti. Medtem, ko se je človeška 
družba razvijala, so ženske skrbele za vse 
generacije ljudi, ki so potrebovali pomoč.  
 
Poklic medicinske sestre opravljajo predvsem 
ženske. Ob pacientu so v vseh obdobjih 
življenja, v času zdravja, bolezni, rehabilitacije 
in omogočanja mirne smrti. Za potrebe 
pacientov skrbijo vse ure dneva, vse dni v letu. 
Zaposleni v zdravstveni negi svoj dan obeležujemo 
12. maja vsako leto v spomin na Florence 
Nightingale, ki se je odpovedala  bogatemu in 
udobnemu življenju ter se odločila za poklic 
medicinske sestre in vpeljala prvo formalno 
izobraževanje za medicinske sestre.  Najbolj znana 
je po svoji vlogi v Krimski vojni, kjer so njena 
poročila seznanila svet z grozotami vojne. 
Sodelovala je pri načrtovanju bolnišnic in napisala 
priročnik za medicinske sestre, ki je postal osnovno 
gradivo v Šoli za medicinske sestre in babice. S 
svojo vizijo, skromnostjo in predanostjo temu 
poklicu je mednarodno javnost spodbudila k 
prizadevanju za boljšo skrb za bolnike in za nego 
bolnikov. 
Prva šolana medicinska sestra na slovenskih tleh 
pa je bila Angela Boškin, Zgodovinsko gledano 
izjemno pomembna osebnost za zdravstveno nego 
in javno zdravje v Sloveniji. Bila je prva šolana 
medicinska sestra iz socialno - zdravstvenega dela, 
diplomirala je leta 1918 za poklic »skrbstvena 
sestra«.   

Ko opravljaš poklic medicinske sestre, vsako jutro 
veš, da se boš danes dotaknil življenja nekoga, ali 
pa se bo življenje nekoga dotaknilo tebe. Biti dovolj 
močan, da toleriraš vsa dejanja in besede, hkrati pa 
dovolj mehak, da razumeš vsakogar, ni preprosto. 
Iz tega razloga si poklic medicinske sestre zasluži 
spoštovanje in podporo. 
 
Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov iskrene čestitke vsem 
zaposlenim v Splošni bolnišnici Brežice, hvala 
vam za skrb za ljudi in vaše požrtvovalno delo. 
 
V petek, 11.5.2018 bomo v Urgentnem centru 
obeležili ta dan s predstavitvijo poklica 
medicinske sestre nekoč in danes ter izvajali 
meritve krvnega sladkorja. 
 
Vljudno vabljeni. 
 
 Jasna Devič, dipl. m. s, Urgentni center 
 

Ob mednarodnem prazniku babic – 5. maj                            
in mednarodnem prazniku medicinskih sester - 
12. maj 

 
Iskrene čestitke vsem zaposlenim v zdravstveni 
in babiški negi in oskrbi. 
 

 

HVALA , DA STE. 
 
Narava je v vsako dobro srce položila plemenito 
občutje, da ni mogoče biti srečen sam, 
ampak moramo iskati lastno srečo v tem, 
da je drugim dobro. 
(Johann Wolfgang von Goethe) 
 
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije 
Sindikalna enota JZZ SB Brežice 
 
Čestitkam ob dnevu medicinskih sester se 
pridružuje tudi direktorica Anica Hribar. 
 



 
 

2 
 

ANKETNI VPRAŠALNIK O ZADOVOLJSTVU 
ZAPOSLENIH 

 
Spoštovani uslužbenci SB Brežice. 

 
Zraven plačilne liste za mesec april 2018 boste 

prejeli anonimni anketni vprašalnik o 
zadovoljstvu zaposlenih, s katerim želi vodstvo 
bolnišnice preveriti, kako zaposleni ocenjujete 

organizacijo, v kateri ste zaposleni. 
 

V času od 10. 5. do 16. 5. 2018 bodo po 
oddelkih in na upravi nameščene škatle, v 

katere boste lahko zaposleni oddali izpolnjene 
vprašalnike. Vodje oddelkov vas bodo 

obvestile, na katerih lokacijah se nahajajo 
škatle. 

 
Vse zaposlene prosimo, da izpolnjene anketo 
oddate na označenem mestu na oddelku ali na 

upravi najkasneje do 16. 5. 2018.« 
 

USPOSABLJANJE ZA 
INŠTRUMENTARJE/KE 

 
Bolnišnica razpisuje usposabljanje za 

inštrumentarje/ke. 
 

Vabimo vse zaposlene diplomirane medicinske 
sestre v SB Brežice, da se prijavite za notranje 

usposabljanje za delo inštrumentarja/ke na 
Oddelku za kirurgijo.  

Vse, ki bi vas delo na tem področju zanimalo, 
vabimo, da se prijavite pri Maji Oštir do 20. 5. 

2018 (e-pošta: maja.ostir@sb-brezice.si).  
 

Z vsemi kandidati bo opravljen razgovor, na 
katerem se bomo dogovorili o načinu 
usposabljanja (kdaj, kako, plačilo,…). 

 
Vabljeni. 

 
Anica Hribar, direktorica 

 

STROŠKI PREHRANE 
 

Obvestilo uslužbencem SB Brežice 
 

Ponovno vas obveščamo, da vam bodo stroški 
prehrane za mesec marec 2018 odtegnjeni pri 

plači za mesec april 2018. 
 

Pri plači za mesec marec 2018 stroški prehrane 
niso bili odtegnjeni zaradi posodobitve 
računalniškega programa za obračun 

prehrane. 
 

 

UVEDBA VIDEONADZORA 
 

Vse uslužbence SB Brežice obveščamo, da 
bodo zaradi kontrole vhodov v objekt uvedene 

nove lokacije kamer zaradi učinkovitejšega 
izvajanja videonadzora na območju SB 

Brežice. 
 

V prilogi internega glasila vas seznanjamo s 
predlogom sklepa o uvedbi videonadzora v SB 

Brežice, ki je bil poslan vsem sindikatom. 
 

SMS IN TEHNIKI ZN, KI SO PRIDOBILI 
KOMPETENCE ZA DELO DMS 

 

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o zdravstveni dejavnosti – ZZDej-K (Ur. l. 
RS, št. 64/2017) so si kompetence za delo na 
delovnem mestu diplomirane medicinske sestre 
pridobile medicinske sestre in medicinski tehniki s 
V. stopnjo izobrazbe. Najpozneje v dveh mesecih 
od sprejetja oziroma določitve prenovljenih 
poklicnih aktivnosti in kompetenc v zdravstveni negi 
izvajalci zdravstvene dejavnosti v aktih o 
sistemizaciji delovnih mest določijo delovna mesta 
diplomiranih medicinskih sester in delovna mesta 
tehnikov zdravstvene nege. V 30 dneh od sprejetja 
akta o sistemizaciji delovnih mest se zaposlenim, ki 
izpolnjujejo zakonske pogoje ponudi sklenitev 
pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane 
medicinske sestre. Kljub temu, da prenovljene 
poklicne aktivnosti in kompetence še niso sprejete, 
smo v zavodu pristopili k pripravi sprememb in 
dopolnitev Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest. Vse uslužbence, ki menijo, da 
izpolnjujejo zakonske pogoje, vabimo, da to 
pisno sporočijo v kadrovsko službo zavoda in 
se aktivno vključijo v pripravo v postopke 
sprejema sprememb in dopolnitev pravilnika. 

Medicinskim sestram in medicinskim tehnikom (v 
nadaljevanju SMS), ki so zaključili izobraževanje po 
srednješolskem strokovnem izobraževalnem 
programu zdravstvena nega, v katerega je zadnji 
vpis potekal v šolskem letu 1980/1981, se ponudi v 
podpis sklenitev pogodbe o zaposlitvi za delovno 
mesto diplomirane medicinske sestre (v 
nadaljevanju DMS), pod pogojem: 
- da so na dan uveljavitve ZZDej-K (v 

nadaljevanju zakon) v zadnjih 15 letih najmanj 
12 let pretežno, to je več kot 50 odstotkov 
delovnega časa, izvajali aktivnosti in 
kompetence diplomirane medicinske sestre v 
skladu s poklicnimi aktivnostmi in 
kompetencami v zdravstvenimi negi;  

- da pridobijo licenco do 17. 12. 2019. Če v 
navedenem roku licence ne pridobijo, se z njimi 
sklene pogodba o zaposlitvi za delovno mesto 
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SMS, za katerega izpolnjujejo pogoje glede 
izobrazbe.  

  
Zdravstvene tehnice in zdravstveni tehniki ter 
tehnice zdravstvene nege in tehniki zdravstvene 
nege (v nadaljevanju tehniki ZN), ki so zaključili 
izobraževanje po srednješolskem strokovnem 
izobraževalnem programu zdravstvena nega, v 
katerega je vpis potekal od vključno šolskega leta 
1981/1982 in so se zaposlili na delovno mesto SMS 
pred 1. majem 2004, se ponudi v podpis sklenitev 
pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto DMS, pod 
pogojem: 
- da so na dan uveljavitve zakona v zadnjih 15 

letih najmanj 12 let pretežno, to je več kot 50 
odstotkov delovnega časa, izvajali aktivnosti in 
kompetence DMS v skladu s poklicnimi 
aktivnostmi in kompetencami v zdravstvenimi 
negi; 

- da v postopku pridobitve licence iz sedmega 
odstavka 64. člena zakona uspešno opravijo 
poseben preizkus strokovne usposobljenosti, 
določenega v podzakonskem aktu, izdanem na 
podlagi šeste alineje prvega odstavka 87.c 
člena zakona;  

- licenco morajo pridobiti v štirih letih od sklenitve 
pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto DMS. 
Če v navedenem roku licence ne pridobijo, se 
z njimi sklene pogodba o zaposlitvi za delovno 
mesto SMS, za katerega izpolnjujejo pogoje 
glede izobrazbe. 

  
Tehniki ZN, ki so zaključili izobraževanje po 
srednješolskem strokovnem izobraževalnem 
programu zdravstvena nega, v katerega je vpis 
potekal od vključno šolskega leta 1981/1982, in so 
se zaposlili na delovno mesto SMS po 1. maju 2004 
se ponudi v podpis sklenitev pogodbe o zaposlitvi 
za delovno DMS ter pogodbo o izobraževanju ob 
delu, pod pogojem: 
- da so na dan uveljavitve zakona v zadnjih 15 

letih najmanj 12 let pretežno, to je več kot 50 
odstotkov delovnega časa, izvajali aktivnosti in 
kompetence DMS v skladu s poklicnimi 
aktivnostmi in kompetencami v zdravstvenimi 
negi;  

- da v šestih letih od sklenitve pogodbe o 
zaposlitvi za delovno DMS zaključijo študijski 
program in pridobijo strokovni naslov DMS. Če 
zaposleni ne želi skleniti pogodbe o 
izobraževanju ob delu, se z njim sklene 
pogodba o zaposlitvi za delovno mesto, za 
katero izpolnjuje pogoje glede izobrazbe (torej 
za SMS). Če zaposleni v šestih letih od 
sklenitve pogodbe o zaposlitvi za delovno 
mesto DMS v skladu s pogodbo o 
izobraževanju ob delu ne zaključi 
izobraževalnega programa in ne pridobi 
poklicne kvalifikacije DMS, se z njim sklene 

pogodba o zaposlitvi za delovno mesto SMS, 
za katero izpolnjuje pogoje glede izobrazbe. 

   
Jožef Piltaver 
 

IZJAVA ZA JAVNOST 
 

1. Realizacija programa v letu 2017, 
Finančni načrt za 2018 ter sanacijski 
program 
 

SB Brežice je ena od petnajstih slovenskih 
bolnišnic, ki so v letu 2017 prejele finančno pomoč 
na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za 
zagotavljanje finančne stabilnosti javnih 
zdravstvenih zavodov, katerih ustanoviteljica je 
Republika Slovenija. Prejela je 263.963 EUR 
sredstev iz državnega proračuna za pokrivaje 
presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let, 
ter 201.541 EUR odpisanih in neplačanih terjatve 
M. za zdravje iz naslova združevanja amortizacije. 
SB Brežice je poslovala s presežkom odhodkov 
nad prihodki le v letu 2016 v višini 337.905 EUR, od 
katerih je lahko prejela finančno pomoč v višini 80% 
od nastale izgube. 
 
Poslovni rezultat bolnišnice v letu 2017 predstavlja 
presežek odhodkov nad prihodki v višini -205.306 
EUR, brez upoštevanja prejete pomoči države 
(finančne in odpisa neplačanih terjatev) pa v višini -
729.355 EUR. Glavni razlogi za negativni rezultat 
bolnišnice so: višji stroški dela zaradi odprave 
plačnih anomalij do 26. plačnega razreda in 
oblikovanje novih delovnih mest višji zdravnik, 
sproščenih napredovanjih v letih 2016 in 2017, 
višjih stroškov za zdravila, laboratorijske preiskave 
in zdravstvene materiale ter znižanje cen storitev 
po splošnem dogovoru za 2017 (na raven leta 
2014). Bolnišnica je izvedla večje število primerov 
od načrtovanega in plačanega. Realiziranih je bilo 
6.357 primerov v akutni bolnišnični obravnavi, 
plačanih pa 6160, glede na težavnost primerov pa 
je bilo plačanih za 472 uteži manj, kot je bilo 
narejenih kar v denarju predstavlja 543.339 EUR.  
Svet zavoda je v skladu z zakonskimi obveznostmi 
na 2. redni seji, ki je bila v ponedeljek, 16. 4. 2018, 
obravnaval Finančni načrt za leto 2018 ter 
Sanacijski program za zagotovitev poslovne in 
plačilne stabilnosti za obdobje 2018 do 2021. 
Finančni načrt je potrdil, sanacijski program pa 
obravnaval in nanj ni imel pripomb. Oba dokumenta 
sta bila posredovana ustanovitelju. 
 
V finančnem načrtu za leto 2018 je predviden 
poslovni izid v višini -444.662 EUR. Kljub temu, da 
bolnišnica načrtuje znižanje materialnih stroškov 
poslovanja, bo zaradi višjega stroška dela, kljub 
dogovorjenemu dvigu cen storitev v letu 2018, 
poslovala negativno.  
 



 
 

4 
 

V sanacijskem programu je bolnišnica oblikovala 29 
ukrepov za zagotovitev poslovne in plačilne 
stabilnosti do leta 2021. V načrtu je predvideno 
uravnoteženo poslovanje od leta 2020 dalje. 
 
Bolnišnica je oblikovala tudi 10 predlogov 
sistemskih ukrepov, ki sicer niso predmet 
sanacijskega programa. 
 

2. Likvidnost bolnišnice 
 

Bolnišnica se s slabo likvidnostjo ubada vse od 
izvedbe dveh večjih investicij – energetska sanacija 
in izgradnja Urgentnega centra, ki sta potekali od 
2009 do 2015. Dodatno breme bolnišnici 
predstavlja neustrezno financiranje delovanja UC 
od začetka delovanja UC. Navedene težave je le 
začasno omilila finančna pomoč države. 
 

3. Izvedba nujnih investicij 
 

V SB Brežice smo zadovoljni, ker bomo s finančno 
pomočjo ustanovitelja v letu 2018 lahko zamenjali 
centralni sterilizator (investicija je v teku in bo 
zaključena do konca tega meseca), še posebej pa 
se veselimo uvrstitve prenove bolnišnične lekarne v 
NRP države, ki jo bomo pričeli izvajati takoj po 
prejemu ustreznega sklepa s strani ustanovitelja. 
Vrednost prve investicije znaša 143.000 EUR, od 
katerih bo ministrstvo prispevalo 119.225 EUR, 
ocenjena vrednost za prenovo lekarne pa znaša 
561.405 EUR, od katerih bolnišnica pričakuje 90% 
od ustanovitelja. Za uvrstitev investicije v NRP 
države se zahvaljujemo za pomoč predstavnikom 
ustanovitelja v svetu zavoda, kakor tudi poslancu 
Igorju Zorčiču. 
V letu 2018 načrtujemo tudi nakup nekatere nujne 
medicinske opreme, med katerimi bo imela v letu 
2018 prednost nabava laboratorijske opreme in 
opreme za radiološki oddelek. Ta oprema je v 
bolnišnici najbolj dotrajana in je nujno potrebna 
zamenjave. 
Od preostalih investicij v bolnišnici pričakujemo, da 
bo dokončana že pričeta investicija za zagotovitev 
ustreznih prostorov za centralno intenzivno terapijo 
(CIT) in RTG oddelek. Objekt je bil zgrajen ob 
izgradnji UC (1. in 2. nadstropje), brez finančne 
pomoči ustanovitelja pa investicije bolnišnica ne 
more zaključiti. Ocenjena vrednost je dober 1,5 mio 
EUR brez potrebne RTG opreme. Računamo, da 
nam bo ustanovitelj priskočil na pomoč tudi pri 
nakupu drage medicinske opreme – predvsem 
nove CT naprave, za nakup katere je potrebnih 
dobrih 0,5 mio EUR. Z zaključkom investicije bo 
bolnišnica lahko optimalneje organizirala delo na 
drugih oddelkih. Prizadevamo si, da bi bila tudi ta 
investicija uvrščena v NRP države v letu 2018. 
 

4.  Program Dora 
 

SB Brežice je v letu 2017 kupila nov digitalni 
mamograf, za kar so v prvi vrsti zaslužni vsi 

donatorji, ki so prispevali več kot 120.000 EUR od 
150.000 EUR potrebnih sredstev za nakup 
naprave. V prvi vrsti gre za uspešnost akcije 
zahvala Društvu zdravje za Posavje s predsednico 
Diano Kosar na čelu.  
 
V veliko zadovoljstvo nam je, da smo se z 
Onkološkim inštitutom dogovorili o izvajanju 
programa Dora v SB Brežice, s čimer je kronana 
prizadevnost vseh, ki so neumorno in predano 
zbirali potrebna sredstva. Program Dora izvajajo 
strokovni sodelavci OI. Program se izvaja od 11. 4. 
2018 dalje, 2x tedensko. Vabimo vse ženske, ki 
prejmejo vabilo na preventivni pregled v programu 
Dora, da se vabilu odzovejo. Onkološki inštitut in 
program Dora je tako pokril celotni teritorij 
Slovenije, kar je svojevrsten pečat ob 10 obletnici 
izvajanja programa, ki je bil obeležen na prireditvi 
20. 4. 2018 v Ljubljani. 
 
 Anica Hribar, direktorica 

 

SANACIJSKI PROGRAM SB BREŽICE IN 
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 

 
SB Brežice je v skladu z izhodišči Sanacijskega 
odbora, ki ga je ustanovilo Ministrstvo za zdravje, 
izdelala sanacijski program bolnišnice. V skladu z 
izhodišči ustanovitelja, je izdelan tudi finančni načrt 
bolnišnice za leto 2018.  
 
Več o tem ste lahko prebrali v Izjavi za javnost. 
 
V nadaljevanju vse delavce seznanjam s 
pripravljenim sanacijskim programom, ki je sedaj v 
pregledu pri Sanacijskem odboru. V kolikor bomo 
nanj prejeli pripombe, bomo morali program 
dodelati in popraviti. Ravno tako čakamo na izdajo 
soglasja k finančnem načrtu za 2018. 
 
Sanacijski program je izdelan po ključnih 
izhodiščih, ki jih je opredelil Sanacijski odbor 
ministrstva: 
1. Enostavni ukrepi 
2. Ključni ukrepi prestrukturiranja 
3. Financiranje in investiranje 
4. Stroški 
5. Tržna dejavnost 
6. Prenova ključnih poslovnih procesov – temeljni 

procesi 
7. Prenova ključnih poslovnih procesov – 

podporni procesi 
8. Ključni projekti sodelovanja in povezovanja z 

deležniki 
 

Izdelana je tudi 4 letna projekcija poslovanja – 
poslovanja v letih sanacije, to je od 2018 – 2021. 
Glede na izhodišča za pripravo finančnega načrta 
je predvideno, da bo bolnišnica v prvem in drugem 
letu negativno poslovala, od leta 2020 pa 
uravnoteženo. V nadaljevanju vse uslužbence 
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seznanjam s predvidenimi ukrepi, ki jim bomo 
morali slediti vsi zaposleni, v kolikor želimo 
bolnišnico sanirati.  
 
Sanacijski program ni le črka na papirju temveč 
dokument, ki ga bomo morali uresničiti. Cilji 
sanacije so zapisani v uvodu predstavitve.  
 
Upam, da bomo zmogli razumeti situacijo, v kateri 
je bolnišnica, in s tem povezano nujo, da vsi skupaj 
prispevamo, da bomo uspešni pri doseganju 
zastavljenih ciljev. Kot boste videli, v programu niso 
predvideni nikakršni posegi v obstoječ način 
plačevanja NZV in podobno, predvideni in že 
izvajajo pa se ukrepi za zniževanje števila 
nadurnega dela ter zniževanje števila ur 
prerazporejenega delovnega časa. Nič še nismo 
naredili na področju absentizma, ki bo eden ključnih 
elementov sanacije, saj pomeni za bolnišnico 
izjemno velike finančne obremenitve (bolniške 
odsotnosti do 30 dni). Dobra organizacija dela, 
spoštovanje pravil pri opravljanju dela ter obravnavi 
pacientov, kakor dobri medsebojni odnosi med 
vsemi deležniki pri opravljanju dela po posameznih 
oddelkih, bodo ključni pogoji, da bomo sanacijski 
program lahko realizirali.   
 
Od mojega prihoda v bolnišnico sem vas, 
spoštovani sodelavci, z več prispevki v internem 
glasilu informirala o finančnem stanju bolnišnice in 
aktivnostih, ki smo jih v upravi vodili, da bi se 
določena pereča vprašanja bolnišnice premaknila z 
mrtve točke.  
Postopoma sem od informiranja prehajala k 
posameznim dejanjem. Drobne spremembe, kot je 
beleženje prisotnosti na delu, priznavanje ur za 
izobraževanje ter obračunavanje nadur.  
 
Izjemnega pomena je tudi izvedba potrebnih 
ukrepov za odpravo manjših, srednjih, predvsem pa 
večjih neskladnosti, ugotovljenih na 
akreditacijskem pregledu, ki smo ga imeli v začetku 
leta, saj bo odprava le teh ne le znak kakovosti 
bolnišnice, temveč pomemben prispevek k izvedbi 
sanacije bolnišnice.  
 
Uspešna izvedba sanacijskih ukrepov za finančno 
stabilizacijo bolnišnice in ukrepov za odpravo 
neskladnosti ugotovljenih na akreditacijski presoji, 
bo odvisna od prav vsakega zaposlenega. 
Direktorica skupaj z upravo ne more brez vseh 348 
zaposlenih narediti prav dosti, oziroma ničesar. 
Vsem nam in bolnišnici želim vse najboljše. Cilj je 
ohranitev bolnišnice takšne, kot je, in opravljanje 
kakovostne zdravstvene storitve za naše Posavce.  
Kot sem že napisala v enem od svojih prejšnjih 
prispevkov – skupaj lahko premaknemo tudi goro. 
Ali smo pripravljeni, da vzamemo stvari v svoje 
roke, pa boste povedali oziroma pokazali s svojimi 
dejanji. O uspešnosti poteka sanacije kakor tudi o 
uspešnosti izvajanja ukrepov za 

odpravo  neskladnosti za akreditacijo kakovosti 
bolnišnice vas bom tekoče obveščala. 
 
V prilogi internega glasila je prezentacija 
sanacijskih ukrepov. 
 
 Anica Hribar, direktorica 

 
NOV DIGITALNI MAMOGRAF IN DORA ŽE V 

SB BREŽICE - ZAHVALA 

 

 
 
Robert Sotler in Diana Kosar iz društva Zdravje za 
Posavje (levo) ter direktorica SB Brežice Anica 
Hribar ob predaji digitalnega mamografa.  
(Foto: B. B.)  
 

 
 

Društvo Zdravje za Posavje je z dobrodelnimi 
akcijami in donacijami za nakup mamografa zbralo 
večino sredstev,  preostanek pa je zagotovila 
bolnišnica.  
(Foto: B. B.) 
 
Šest dobrodelnih koncertov, ena gledališka 
predstava, več kot 4.400 prodanih vstopnic, 
dobrodelni SMS-i, množica umetnikov, ki so se 
odpovedali honorarjem, donacije občin in podjetij 
ter ob tem še nešteto telefonskih klicev, sestankov, 
kilometrov, prečutih  noči in še ogromno ostalega 
prostovoljnega dela, ki so ga člani društva Zdravje 
za Posavje opravili v minulih štirih letih, je bilo v 
novembru lani poplačanih s slovesno predajo 
150.000 evrov vrednega digitalnega mamografa. 
 
Štiri leta po začetku dobrodelne akcije so v Splošni 
bolnišnici Brežice lahko zamenjali zastareli in 
dotrajani mamograf, s katerim bodo Posavke poslej 
deležne kakovostne obravnave pri zgodnjem 
odkrivanju bolezni dojk. Kot sem povedala na 
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slovesni predaji aparata (in že mnogokrat poprej): 
»Hitrost odkritja raka pomeni razliko med zgodbo z 
žalostnim in zgodbo s srečnim koncem.« Ko sem 
na predaji z vseh strani prejemala čestitke za 
uspešno izpeljano akcijo, sem bila hvaležna, da 
sem imela ves čas ob sebi kup ljudi, ki so verjeli v 
projekt. Posebej hvaležna sem iniciatorju projekta 
in desni roki v društvu,  gospodu Robertu Sotlerju, 
ki mi je znal vliti upanje v trenutkih, ko je kazalo, da 
nam morda ne bo uspelo. Pa še zdaleč nisva bila 
sama! Izjemno hvaležna sem tudi prav vsem, ki so 
v društvu na tak ali drugačen način pustili svoj čas, 
energijo in srce. Zato iskrena hvala vsem še enkrat! 
Od zaposlenih v SBB se moram posebej zahvaliti 
mojim najbolj aktivnim pomočnicam: dr. Kočnarjevi, 
Andreji Žertuš, Ani Ogorevc, Cvetki Predanič, Mojci 
Novoselc, Rebeki Gašparin, Metki Glogovšek, 
Korneliji Bibič, obema bivšima direktorjema (g. 
Draženu Levojeviću in ge. Nataši Avšič Bogovič), 
Anici Pavlin ter nenazadnje gospodu Jožetu 
Piltaverju in gospe direktorici, Anici Hribar. Še 
posebej me veseli, da se je v prejšnjem mesecu 
začel tudi program DORA izvajati v  SBB.  
 
 
Iskreno čestitam gospe Hribar in njeni ekipi, ki ji je 
uspelo s tem dosežkom našo akcijo tudi vsebinsko 
in smiselno pripeljati do najlepšega možnega 
zaključka: dostopnega vrhunskega diagnosticiranja 
na domačem prahu. 
 
 »Še enkrat iskrena hvala vsem sodelujočim in 
nasvidenje pri naslednjih projektih.«  
 
 DRUŠTVO ZDRAVJE ZA POSAVJE 
 Diana Kosar, predsednica 

 

Obisk predstavnikov sindikatov SDZNS IN 
SZSVS 

 

S soglasjem vodstva naše bolnišnice so nas 25. 04. 
2018 obiskali predstavniki SDZNS: predsednica 
Slavica Mencinger, pravnik Janez Turuk in SZSVS: 
predsednik Zvonko Vukadinovič, pravnica Staša 
Curk Accetto.        
 
Obisk je bil namenjen spoznavanju razmer v naši 
bolnišnici in reševanju nekaterih perečih vprašanj.  
Ga. Anica Hribar, direktorica bolnišnice, je 
predstavnikom sindikatov predstavila trenutne 
razmere v naši bolnišnici in težave, s katerimi se 
sooča ob reševanju le–teh. Ker je bolnišnica minulo 
leto zaključila z negativnim poslovnim izidom, je 
morala zaprositi za pomoč ustanovitelja, kar 
pomeni, da je bolnišnica v sanacijskem postopku.  
 
Nekateri ukrepi, ki so temu sledili, so posegli v 
pravice zaposlenih.  
 

Vprašanja, o katerih smo se pogovarjali: 
• Ure iz prerazporejenega delovnega časa; 
• Izobraževanje zaposlenih; 
• Stopnjevana delovna mesta; 
• Sistemske rešitve za  srednje medicinske sestre; 
• Kadrovska podhranjenost. 
 
Za vsako vprašanje smo poskusili poiskati rešitev, 
ki bi bila ustrezna za zaposlene. Razprava ob vsaki 
posamezni točki je bila konstruktivna in je za večino 
vprašanj prinesla dogovor med predstavniki 
sindikalnih central in vodstvom bolnišnice. 
 
Pripis sklepov, ki sta jih oblikovali pravni službi 
sindikatov: 
 
1. Problematika presežka ur 

 
1.1 Direktorica JZZ SB Brežice in predstavniki 

obeh reprezentativnih sindikatov soglašajo 
in prepoznavajo, da ima delodajalec JZZ 
SB Brežice na dan 31. 12. 2017 skupno 
36.271  ur neplačanih zapadlih obveznosti 
do zaposlenih iz naslova presežnih ur ob 
koncu referenčnega obdobja.  

1.2 Direktorica SB Brežice se zaveže, da bo ob 
koncu referenčnih obdobij redno 
izplačevala presežek ur iz 
prerazporejenega delovnega časa ter do 
dne 1. 8. 2018 pripravi in obema 
reprezentativnima sindikatoma posreduje 
predlog programa o načinu poplačila 
navedenih zapadlih obveznosti do 
zaposlenih, v katerem, upoštevajoč, 
likvidnostne zmožnosti JZZ SB Brežice, 
opredeli roke in način poplačila (št. 
obrokov) zapadlih obveznosti delodajalca.  

1.3 Reprezentativna sindikata se zavežeta, da 
v primeru sklenitve dogovora o načinu 
poplačila viška ur zaposlenim iz prejšnjega 
odstavka, ne bosta uveljavljala morebitnih 
zahtevkov po izplačilu zamudnih obresti.   

 
2. Obračunavanje ur prisotnosti v času 
udeležbe na programih izobraževanja 
 
2.1. Direktorica JZZ SB Brežice se zaveže, da 
se udeležencem izobraževanj za pridobitev 
obveznih vsebin, potrebnih za obnovo licence, za 
čas izobraževanja prerazporedi delovni čas tako, 
da se čas izobraževanja ter čas potreben za pot na 
izobraževanje, šteje v delovni čas zaposlenega, ne 
glede na dan v tednu. Takoj, ko bo likvidnostna 
situacija bolnišnice boljša se v celoti upošteva 
Kolektivna pogodba v delu, ki govori o udeležbi na 
programih izobraževanja. 
 
3. Problematika stopnjevanih delovnih 
mest 
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3.1. Direktorica JZZ SB Brežice in SZSVS se 
dogovorita, da se problematika (ne)umeščanja 
zaposlenih v višja stopnjevana delovna mesta 
začne reševati v letu 2019.  
 
Razpravljali smo tudi o sistemskih rešitvah za 
srednje medicinske sestre.  
Čeprav so v Zakonu o zdravstveni dejavnosti 
navedeni okvirni roki za implementacijo tega 
zakona po zavodih, se bo vse časovno zamaknilo, 
ker Ministrstvo za zdravje še ni potrdilo kompetenc 
ter kadrovskih standardov in normativov, kar je pa 
podlaga za realizacijo  sistemskih rešitev za srednje 
medicinske sestre. Po potrditvi navedenega na 
ministrstvu imajo zavodi dva meseca časa, da 
zadevo uredijo. Predstavniki obeh sindikatov so 
zagotovili, da bodo priskočili na pomoč v primeru 
kakšnih koli nejasnosti.  
  
Predstavniki sindikatov so se, po seznanitvi z 
razmerami v naši bolnišnici in pripravljenostjo 
vodstva bolnišnice na dialog ter reševanje 
problematike, obvezali, da bodo po svojih močeh 
pomagali bolnišnici s posredovanjem pri 
ustanovitelju in tako pomagali zagotoviti boljše 
pogoje za delovanje bolnišnice ter ohranitev 
delovnih mest. 
 
 Renata Starčević, sindikalna zaupnica SDZNS, 
Ana Ogorevc, sindikalna zaupnica SZSVS 
 

DOGODEK V BOLNIŠNICI 
 

Po končanem obisku na kirurškem oddelku sem 
stopajoč po hodniku zagledala očeta in sina, ki sta 
se pogovarjala. Pacient je bil sin, mladenič kakšnih 
sedemnajstih let, visok in suh kot prekla. Ne meneč 
se zame, je oče stopil k sinu in ga hotel objeti, ta pa 
ga je v zadregi zavrnil. Ker sem bila v tistem 
trenutku tik ob njima, sem jima rekla: »Le objemita 
se, to je bistvo življenja.« Sin je stopil k očetu in ga 
objel, oče, ki je bil obrnjen proti meni, pa mi je s 
pogledom povedal vse. 
 
Kako majhen zunanji vzgib je včasih potreben, da 
naredimo tisto, kar je prav. Ta dan je bil zame 
nepopisno lep. 
 
 Anica Hribar, direktorica 

 

CELJSKA KOČA 
 
Ker je »fit frajlicam« in malem psu všeč vožnja z 
vlakom, smo se tudi aprila odpravile na izlet z njim. 
V novih  uniformah smo se odpeljale do Laškega. 
Cilj našega pohoda je bila Celjska koča. Veselo 
razpoložene smo se podale na pot, ki nas je vodila 
po gričih mimo laškega gradu. Večino poti nas je 

spremljal pogled na Savinjo, ki se je vila po dolini. 
Pot nas je peljala mimo prijaznih ljudi, ki so 
občudovali naše majčke in nam prijazno kazali pot. 
Ko smo prihajale bliže cilju, se je razprl pogled na 
Savinjske Alpe, ki so se svetile v daljavi. Ker smo 
planinke, smo se podale še na Tolsti vrh. Malo 
počitka in razgleda, nato pa po smučišču proti koči. 
Mali pes je našel še malo snega, da se je lahko 
ohladil. Koča, polna ljudi, tako da smo komaj našle 
prostor za malico in pivo. Vsem pri koči so bile všeč 
naše majčke. Po malici, ki je vsebovala vsega po 
malem, smo se odpravile nazaj proti Laškemu. Da 
ne bi hodile po isti poti, smo se nazaj podale ob 
bregu Savinje. Do vlaka smo prišle ravno pravi čas, 
da  smo lahko popile še kavico. Pot domov je 
minevala v načrtovanju novega pohoda.  
 
Se vidimo 
 
Mija Novak 
 

 
 

 
 
Spet en čudovit izlet čudovitih »fit frajlic« in malega 
psa, ki nima izbire  - tudi, če bi jo imel, vem, da bi 
izbral nas… 
 
Mija Povše 
 

URNIK POHODOV 
 

V soboto, dne 12. 5. 2018 ob 7.00 uri se 
dobimo na starem mestu (bolnišnica). 
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Peljale se bomo z avtomobili do vasi 
Gaberje, ki bo naše izhodišče. Najprej se 
bomo povzpele na Gospodično, si malo 

odpočile in nato naprej na sam Trdinov vrh. 
Na poti nazaj se vračamo mimo Sv. Miklavža. 

Hodile bomo cca 5-6 ur.  
Se vidimo.  

 
SMEH JE POL ZDRAVJA 

 

 
 
Vir: Spletna pošta 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
- Božo JOSIPOVIĆ, 
- Mojca BANIČ, 
- Nives KOZOLE, 
- Katja DIMIČ, 
- Tjaša SMREKAR, 
- Vlasta PŠENIČNIK, 
- Tomaž MIŽIGOJ, 
- Sanja BOGOVIČ. 

 
Prenehanje delovnega razmerja: 
- Metka KRŽAN, 
- Lidija KRAMARIĆ. 

 
Število zaposlenih na dan 30. 4. 2018 je bilo 354. 
 
Sprememba pogodbe o zaposlitvi: 
- Mojca TOMŠE (nedoločen čas 1. 4. 2018 dalje 

– zdravstveni administrator V), 
- Andrej POVŠE (nedoločen čas 11. 4. 2018 

dalje – vzdrževalec), 
- Sonja HERAKOVIČ (sprememba pogodbe o 

zaposlitvi v finančno – računovodski delavec 
V). 

 
Število zaposlenih iz ur na dan 31. 3. 2018 je 
znašalo 331,3, od tega 324,3 rednega dela, 4 
pripravniki in 3 udeleženci javnih del.  
 

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK 

 Maj – Evropski dan možganov, 
 Prvi torek maja – Svetovni dan boja proti astmi, 
 Zadnja sreda maja – Svetovni dan multiple 

skleroze, 
 Zadnji teden maja – Evropski dan boja proti 

raku, Mednarodni teden gibanja, 
 5. maj – Svetovni dan pljučne hipertenzije, 

Mednarodni dan higiene rok, Mednarodni dan 
babic, 

 8. maj – Mednarodni dan Rdečega križa, 
 10. maj – Svetovni dan gibanja za zdravje, 

Svetovni dan možganske kapi, 
 12. maj – Mednarodni dan medicinskih sester, 
 14. maj Evropski dan boja proti melanomu, 
 15. maj – Mednarodni dan družine, Mednarodni 

dan ozaveščanja o tuberozni sklerozi, 
 17. maj – Svetovni dan hipertenzije, 
 19. maj – Svetovni dan družinskega zdravnika, 

Svetovni dan hepatitisa, Svetovni dan kronične 
vnetne črevesne bolezni, 

 20. maj – Svetovni dan čebel, Mednarodni dan 
celiakije, 

 21. maj – Dan tajnic Slovenije, 
 22. maj – Evropski dan debelosti, 
 25. maj – Svetovni dan ščitnice, 
 28. maj – Mednarodni dan aktivnosti za zdravje 

žensk, 
 30. maj – Svetovni dan nočnega močenja, 
 31. maj – Svetovni dan brez tobaka. 

 
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!  
 

 


