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UPOŠTEVANE PRIPOMBE IN PREDLOGI V PREDLOGU STRATEGIJE SPLOŠNE
BOLNIŠNICE BREŽICE DO LETA 2020, različica 2
PRIPOMBA
V shematski prikaz se doda
upravna služba

POPRAVEK
Doda se upravna služba

Temeljnih oddelkov se ne loči
na oddelek internističnih strok
in oddelek operativnih strok

Izdela se različica 2 sheme

Temeljnih oddelkov se ne loči
na oddelek internističnih strok
in oddelek operativnih strok

Izdela se različica 2 RP 1

Doda se povezovanje skupnih
služb in uprav ZD Brežice in
SB Brežice ter povezovanje
služb na upravi SB Brežice

Doda se besedilo

Temeljnih oddelkov se ne loči
na oddelek internističnih strok
in oddelek operativnih strok

Izdela se različica 2 RN 1

Opis specialistično ambulantne
dejavnosti na kirurškem
oddelku

Doda se besedilo

Uvedba novih programov

Doda se besedilo

MESTO POPRAVKA
Shema 2 – str. 93: v shemo pod
direktorja, strokovnega
direktorja in pomočnika
direktorja.
Shema 2 – str. 93: Nosilni
oddelki so: interni oddelek,
ginekološko porodni oddelek,
kirurški oddelek, otroški
oddelek in oddelek za
anesteziologijo, reanimatologijo
in intenzivno zdravljenje.
Kratek opis – RP1 - str. 92: črta
se organizacijsko
prestrukturiranje zdravstvene
dejavnosti.
Kratek opis – RP1- str. 92: doda
povezovanje skupnih služb in
uprav ZD Brežice in SB Brežice
ter povezovanje služb na upravi
SB Brežice.
Kratek opis – RN 1 - str. 84:
Nosilni oddelki so: interni
oddelek, ginekološko porodni
oddelek, kirurški oddelek,
otroški oddelek in oddelek za
anesteziologijo, reanimatologijo
in intenzivno zdravljenje.
Kirurški oddelek - dejavnost –
str. 51: Poleg hospitalne
dejavnosti je bogata tudi
specialistično ambulantna
dejavnost, in sicer: urgentna
kirurška ambulanta, kontrolna
kirurška ambulanta, ortopedska
ambulanta, proktološka
ambulanta in varikološka
ambulanta.
4. 2. 1. Izzivi in priložnosti na

specialistično ambulantne
dejavnosti na kirurškem
oddelku
Uvedba novih programov
specialistično ambulantne
dejavnosti na internem oddelku

Doda se besedilo

Integracija operacijskih dvoran
– abdominalne in travmatološke

Doda se besedilo

Doda se tabelo s prikazom
obsega dejavnosti

Doda se tabela

Doda se opis specifičnosti
regije Posavje

Doda se besedilo

ravni nosilnih oddelkov –
razvojni trendi – kirurški
oddelek –str. 65: vzpostavitev
in organiziranje urološke
ambulante.
4. 2. 1. Izzivi in priložnosti na
ravni nosilnih oddelkov –
razvojni trendi – interni oddelek
–str. 65: vzpostavitev in
organiziranje tirološke,
angiološke, nefrološke in drugih
novih specialističnih ambulant.
4. 2. 1. Izzivi in priložnosti na
ravni nosilnih oddelkov –
razvojni trendi – kirurški
oddelek –str. 65: integracija
operacijskih dvoran –
abdominalne in travmatološke.
Točka 2. 1. 3 – str. 38: se
preimenuje v OBSEG
DEJAVNOSTI SB BREŽICE –
konec leta 2010 in doda
istoimenska tabela (hospital,
specialistično ambulantna
dejavnost, NBO); ostale točke
se preštevilčijo; popravi se
kazalo.
Točka 1. 2 demografski trendi –
str. 19: se preimenuje v
ZNAČILNOSTI
GRAVITACIJSKEGA
OBMOČJA; ostale točke se
preštevilčijo; popravi se kazalo.

ZNAČILNOSTI GRAVITACIJSKEGA OBMOČJA:
Območje izdelave razvojne strategije zavzema celotno območje t.i. razvojne regije Posavje, ki
je geografsko zaključena celota v jugovzhodnem delu Slovenije ob spodnjem toku reke Save
in meji na tri slovenske razvojne regije: Savinjsko, Jugovzhodno in Zasavsko regijo ter vzdolž
reke Sotle na sosednjo Republiko Hrvaško.
Posavsko razvojno regijo po novem sestavlja šest občin: Bistrica ob Sotli, Brežice,
Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica. Skupaj zavzemajo 968,2 km² površine, kar
predstavlja 4,77 % celotnega slovenskega ozemlja in jo uvršča med najmanjše slovenske
regije.
Območje Posavja predstavlja zaokroženo geografsko celoto z vidika:
- regionalne identitete,
- celovitosti v smislu demografskih kriterijev,
- identičnosti gospodarskega potenciala,
- naravno geografskih dejavnikov in
- kulturno-zgodovinskih dejstev.
Geostrateška lega Slovenije v osrčju Evrope je ena njenih od konkurenčnih prednosti. Leži na
stičišču trgovskih in blagovnih poti med JV Evropo, Balkanom in zahodom Evrope. Glavni
prometni žili sta 5. koridor (med Lyonom, Trstom, Koprom, Ljubljano in Budimpešto) in 10.
koridor, ki povezuje sever in jug Evrope. Posavje seka tudi tretja razvojna os, ki povezuje
regionalna središča Koroške, Savinjske-Šaleške regije, Posavja, Dolenjske in Bele krajine.
Državno in regionalno omrežje cestne in železniške infrastrukture je na območju Posavja
relativno dobro razvito, predvsem v ravninskem delu občin Krško, Brežice in Kostanjevica na
Krki, slabše so pokrita hribovita območja Gorjancev ter sevniško območje, krško hribovje in
Bizeljsko, ter predvsem kozjanski del občine Bistrica ob Sotli.
Zgrajena je prometna povezava v smeri Ljubljane oziroma Zagreba (avtocesta). Znatni
potencial pa predstavlja tudi vojaško letališče Cerklje ob Krki.
Predvsem regionalne ceste Bizeljsko-Brežice, Senovo-Bistrica ob Sotli, Radeče-Sevnica,
Sevnica-Krško in Krško-Kostanjevica na Krki so pomembne zaradi povezljivosti občinskih
središč, saj omogočajo neovirano povezavo z upravnimi in industrijskimi središči.
Preko regije poteka X. panevropski prometni in infrastrukturi koridor, ki ga država podaja v
ospredje kot razvojni potencial.
Regija Posavju predstavlja tudi pomemben elektro-energetski bazen, saj letno proizvede kar
cca. 37,9 % celotnih potreb po električni energiji v Sloveniji. Pri tem ima največjo vlogo
Nuklearna elektrarna Krško, del energije pa ustvarjajo tudi Termoelektrarna Brestanica in
hidroelektrarni Vrhovo in Boštanj. V prihodnosti bo imela energetika v regiji še pomembnejšo
vlogo, saj se na spodnjem toku reke Save izgrajujeta še pretočni hidroelektrarni Blanca in
Krško, načrtujeta se tudi Hidroelektrarna Brežice in Mokrice.
Na področju turistične infrastrukture se največ nastanitvenih zmogljivosti se nahaja v občini
Brežice, predvsem v Termah Čatež.
Regija ima še vedno močno razvito industrijo. Najpomembnejši industrijski kraj je Krško z
gradbeno, kovinsko-predelovalno, energetsko in živilsko industrijo, sledi mu Sevnica s
tekstilno, kovinsko, gradbeno, kemično in lesno industrijo, v Brežicah pa so se razvili manjši

obrati strojno-kovinske in predelovalne industrije. V občini Radeče pa je močno zastopana
papirna industrija, kjer je v preteklosti vse temeljilo na delovanju podjetja Radeče Papir.
Poleg svoje osnovne funkcije pridelave hrane je kmetijska dejavnost odločujoča pri
oblikovanju in ohranjanju izgleda kulturne krajine in naravnega okolja. Za posavske kmetije
je značilna slaba zemljiška in posestna struktura, nizka stopnja specializacije pridelave in
razmeroma nizka delovna intenzivnost.
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