
 

                          
 

Brežice, 17. september 2012 

 

140 LET SPLOŠNE BOLNIŠNICE BREŽICE 
 

Splošna bolnišnica Brežice letos praznuje 140 let svojega delovanja. Spoštljivo obletnico 

svojega obstoja bo 20. septembra obeležila s krajšo kulturno slovesnostjo v Posavskem 

muzeju, ki se je bo udeležil tudi minister za zdravje Tomaž Gantar. Ob tej priložnosti bo 

gospod Ivan Tomše v imenu številnih posavskih likovnikov in umetnikov brežiški bolnišnici 

slovesno izročil 110 likovnih in fotografskih del.  

Posavski umetniki želijo s to svojevrstno donacijo prispevati k boljšemu počutju tako 

pacientov kot tudi zaposlenih v bolnišnici, obenem pa bo Splošna bolnišnica Brežice postala 

tudi največja galerija likovnih in fotografskih ustvarjalcev Posavja. 

Donacija umetniških del 19 fotografov in 20 likovnih ustvarjalcev Posavja, ki so skupaj 

darovali več kot 100 svojih umetnin, je rezultat pobude Ivana Tomšeta, ki je pred več kot 

enim letom pozval posavske likovne ustvarjalce in fotografe k sodelovanju pri obnovi 

bolnišnice, in sicer tako, da bi s svojimi podarjenimi deli dvignili raven kakovosti bivanja 

tamkajšnjih bolnikov kot tudi zaposlenih.  

Bolnišnica že ima določeno število umetniških del, z omenjeno donacijo pa bo po Tomšetovih 

besedah brežiška bolnišnica postala največja galerija likovnih in fotografskih ustvarjalcev 

Posavja. »Vsakdo, ki se bo kasneje odločil razstavljati v okviru te galerije, bo to možnost 

lahko izkoristil, če bo bolnišnici podaril vsaj eno svoje delo ali pa na drug način sodeloval pri 

ustvarjanju lepšega videza ustanove,« pojasnjuje Tomše.  

Začetki delovanja brežiške bolnišnice segajo v sredino 19. stoletja, ko je bila v najeti hiši v 

starem mestnem jedru ustanovljena občinska bolnišnica. Cesar Franz Jožef pa je 12. februarja 

1872 uradno ukazal, da se bolnišnica v Brežicah razglasi za občo javno bolnišnico. Sklep je 

izdala deželna vlada v Gradcu. Bolnišnica je imela enega zdravnika (Karel del Cott), dva 

strežnika in 10 postelj. 

Leta 1888 pa se je bolnišnica preselila na lokacijo, kjer deluje še danes. Zgrajen je bil nov 

bolniški objekt v italijansko-renesančnem slogu, povečalo pa se je tudi število postelj in 

zdravnikov. Prvotni zgrajeni objekt bolnišnice je bil večkrat obnovljen, v letih 2011/12 pa tudi 

energetsko saniran s pomočjo sredstev evropskega Kohezijskega sklada. Obnovljeni so bili 

tudi kasneje zgrajeni objekti bolnišnice. Z novim prizidkom urgentnega centra, centralne 

intenzivne terapije in radiološkega oddelka pa bodo zagotovljeni ustrezni prostorski pogoji za 

delovanje navedenih bolnišničnih dejavnosti. Istočasno z investicijskimi ukrepi poteka v 

bolnišnici tudi celovit projekt izboljšanja kakovosti in varnosti, katere bistven sestavni del 

predstavlja postopek za pridobitev mednarodne akreditacije bolnišnice s strani akreditacijske 

hiše Accreditation Canada International. Na kadrovskem področju se bolnišnica že vrsto let 

uspešno vključuje v regijsko štipendijsko shemo, pridobiva nove specializante v okviru 

razpisa Zdravniške zbornice Slovenije in z lastnimi sredstvi ter povečuje število specialistov 

različnih specialnosti.  

 


