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NAGOVOR DIREKTORICE 
 
Spoštovane sodelavke in sodelavci. 
 
Leto je ponovno naokoli in bliža se praznični čas.  
 
2018 je bilo pestro v vseh pogledih tudi v 
bolnišnici. Najprej korenite spremembe v zasedbi 
uslužbencev v upravi, nato priprava finančnega 
načrta in zaključnega računa, izjemno veliko 
časa in energija smo posvetili pripravi 
sanacijskega programa. Nanj smo prejeli 
soglasje junija, z izvedbo sanacijskih ukrepov pa 
smo pričeli že v samem začetku leta. Kakšni so 
naši načrti glede sanacije, sem vas obveščala 
redno v internem glasilu ali s prilogami k plačilnim 
listam.  
 
Kje so naše priložnosti za sanacijo, danes vemo 
vsi zaposleni in z veseljem ugotavljam, da nam 
je zastavljene cilje za leto 2018 uspelo realizirati 
brez poseganja v že dogovorjene pravice 
zaposlenih. Zato je še kako pomembno, da 
storimo kar se da največ pri zniževanju tekočih 
stroškov. Racionalna poraba sanitetnega 
materiala in zdravil, varčna raba energije, 
racionalno naročanje laboratorijskih storitev na 
eni strani, na drugi strani pa racionalna poraba 
delovnega časa, tekoča poraba ur 
prerazporejenega delovnega časa, čim manjše 
število nastalih nadur, zmanjšanje bolniških 
odsotnosti. Velik prispevek k sanaciji je in bo 
prispevala tudi v prihodnjem letu poraba 
prerazporejenih ur delovnega časa, ki so nastale 
do 31. 12. 2017. Pri prihodkih je pomembno, da 
realiziramo ves program, ki ga dobimo po 
pogodbi z ZZZS in da okrepimo tržno dejavnost. 

 
Ob koncu leta lahko rečem, da smo na pravi poti, 
tisto, kar šteje največ pa je ugotovitev, da delamo 
skupaj, z roko v roki. Kot sem zapisala v enem 
od prispevkov v začetku svojega mandata: 
»Skupaj zmoremo vse«, še kako drži, zato me 
veseli, ko vse pogosteje prejemam tudi predloge 
za takšne ali drugačne izboljšave od ostalih 
zaposlenih v bolnišnici. 
 
Tudi to, da želim vsem zaposlenim in bolnišnici 
vse najboljše, drži kot pribito. Medsebojno 
zaupanje zaposlenih ter na drugi strani 
zadovoljstvo uporabnikov pa je tisto, kar motivira 
tudi mene in celotno sanacijsko upravo, da 
delamo in se borimo naprej. 
 
Želim vam lepe praznične dni, v letu 2019 pa 
veliko zdravja in osebnega zadovoljstva! 
 
 Anica Hribar, direktorica 

 

8. IZOBRAŽEVALNI DAN PROGRAMA ZORA 
 

Na Brdu pri Kranju je v sredo, 21. 11. 2018 
potekal 8. izobraževalni dan programa ZORA. 
Program ZORA deluje v Sloveniji že 15 let. 
Ustanoviteljica oz. babica ZORE, kot se je tudi 
sama poimenovala, je ga. Maja Primic Žakljeva, 
ki nam je predstavila delovanje programa od 
ustanovitve leta 2003 pa do danes. Gospa Žakelj 
se je upokojila in predala vodstveno funkcijo ge. 
Urški Ivanuš, ki nam je predstavila rezultate dela. 
Odzivnost in pregledanost žensk v Sloveniji je 
zelo dobra, s tem pa tudi zgodnje odkrivanje raka 
na materničnem vratu. Obširneje se je govorilo o 
HPV-ju, cepljenju proti HPV. Svoje rezultate s 
HPV povezanimi anogenitalnimi lezijami in 
zdravljenjem okužb s HPV po zdravljenju PIL –
VS  je predstavil g. Elmar A. Joura iz Medicinske 
univerze na Dunaju. Prikazani so bili sodobni 
dokazi iz raziskav o varnosti cepiva proti HPV-ju. 
V Sloveniji je cepljenih deklic procentualno še 
vedno zelo nizko okoli 50% v povprečju. So pa 
tudi regije, kjer je precepljenost zelo visoka tudi 
85% npr. Ravne na Koroškem. V nekaterih 
deželah je tudi cepljenje dečkov proti HPV-ju 
stroškovno pokrito iz državnih sredstev, pri nas 
se lahko dečki cepijo samoplačniško. 
Zdravstveni delavci bi morali biti bolj pozitivno 
naravnani in spodbujati ter izobraževati ljudi o 
pomenu in varnosti cepiv. Cepivo proti HPV je 
eno izmed najvarnejših cepiv. Cepljenje proti 
HPV-ju se je začelo v Sloveniji leta 2009 in ta 
dekleta so začela vstopati v program ZORA. 
Poudarek je bil, da se brisi PAP naj ne jemljejo 
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premladim dekletom, to pomeni pod 20 letom, 
ravno zaradi prekomerne prisotnosti HPV-ja. 
Posledica tega je prekomerno zdravljenje mladih 
žensk s PIL –NS. Prikazana je bila dilema ženske 
z negativnim PAP brisom in pozitivnim testom 
HPV v igri vlog. Zaključek oz. nauk tega je bil, da 
je potrebno dobro svetovanje, sodelovanje in ne 
prenagljeno zdravljene z invazivnimi metodami. 
 
 Sonja Klakočar, DMS 
 

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV – 
PRAVNE PODLAGE 

 
Pravne podlage za obdelavo osebnih 
podatkov pri komunikaciji B2C in B2B 
 
Ste se po novi Uredbi znašli v zagati, ali je 
dovoljeno uporabiti elektronski naslov vaše 
stranke za odgovor na njeno povpraševanje, 
čeprav stranka ni podala posebne privolitve za 
obdelavo njenih podatkov v ta namen? Se 
sprašujete, ali lahko hranite in za potrebe 
poslovne komunikacije uporabljate kontaktni 
elektronski naslov zaposlenega pri drugem 
podjetju? 
 
Informacijski pooblaščenec pojasnjuje, da sta 
oba elektronska naslova osebna podatka (tako 
naslov stranke, ki je kupila vaš izdelek kot tudi 
naslov zaposlenega pri poslovnem partnerju). 
Vendar pa je namen obdelave pri vsakem od teh 
dveh podatkov različen – eden se uporablja za 
poslovno komunikacijo s podjetji (B2B), drugi pa 
za komunikacijo s fizično osebo (B2C). Glede na 
namen se razlikujejo tudi pravne podlage za 
njuno obdelavo: 
 
1. Člen 6 (1b) Uredbe določa, da je obdelava 

dopustna tudi, ko je potrebna za izvajanje 
pogodbe, katere pogodbena stranka je 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na 
zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo 
pogodbe. Iz navedenega torej lahko 
sklepamo, da ko obdelujete kontakt stranke 
za namen izvajanja sklenjene pogodbe ali za 
posredovanje informacij o konkretni ponudbi 
(npr. odgovor na njeno povpraševanje), pri 
tem delujete v zvezi z izvajanjem ali 
sklenitvijo pogodbe, kar je po Uredbi 
dopustno. Ker je torej podlaga točka (b), ki se 
nanaša na pogodbo, za to ne potrebujete 
privolitve vaše stranke. Drugače pa je, ko 
vaši zaposleni komunicirajo z zaposlenimi iz 
drugega podjetja. 
 

2. Zakon o delovnih razmerjih v 48. členu 
določa, da lahko delodajalec podatke svojih 
zaposlenih posreduje tretjim osebam tudi, če 
je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in 
obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi 
z delovnim razmerjem. Če torej posredujete 
podatke svojih zaposlenih, npr. na pogodbi o 
poslovnem sodelovanju, to storite v okviru 
svojih zakonskih pooblastil, ki vam jih daje 
Zakon o delovnih razmerjih. Obdelava na 
podlagi zakona je po splošni Uredbi 
dopustna pravna podlaga za obdelavo 
osebnih podatkov. Pri tem pa bodite pozorni, 
da zakon delodajalcu ne daje pravne podlage 
za obdelavo osebnih podatkov zaposlenih pri 
drugem podjetju, ki pa jih pri poslovni 
komunikaciji seveda tudi obdelujete. 

 
3. Uredba v členu 6 (1f) ureja t. i. zakonite 

interese. Uredba pravi, da je obdelava 
dopustna, ko je potrebna zaradi zakonitih 
interesov, za katere si prizadeva upravljavec 
ali tretja oseba, razen kadar nad takimi 
interesi prevladajo interesi ali temeljne 
pravice in svoboščine posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, ki 
zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti 
kadar je posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, otrok.  Navedena 
pravna podlaga pride v poštev tudi v primeru, 
ko obdelujete osebne podatke zaposlenih pri 
drugem podjetju za namen izvajanja 
poslovne komunikacije. Kot smo že omenili, 
ne gre za obdelavo na podlagi Zakona o 
delovnih razmerjih, saj ne gre za vaše 
zaposlene. Pri obdelavi osebnih podatkov na 
podlagi »zakonitih interesov« pa je treba biti 
pozoren, da z obdelavo pretirano ne 
posežete v razumno pričakovano zasebnost 
posameznika (zaposlenega pri poslovnem 
partnerju). Kadar podatke uporabljate zgolj 
za namen poslovne komunikacije, lahko 
zaposleni pri vašem poslovnem partnerju 
vsekakor lahko razumno pričakujejo, da 
boste njihov kontakt uporabili za ta namen. 
Kadar pa bi podatke uporabili za drug 
namen, pa je treba pretehtati, ali sta namena 
združljiva in ali je takšna obdelava (še) 
dopustna. Pri tem vsekakor 
najpomembnejšo vlogo igra pričakovan 
poseg v zasebnost. Nedopustno bi na primer 
bilo, če bi varovane osebne podatke vaših 
poslovnih partnerjev, ki jih obdelujete za 
namen poslovne komunikacije, združili v 
skupno zbirko (npr. tabelo) in jo proti plačilu 
posredovali tretjemu podjetju, ki bi tem 
posameznikom neposredno tržil svoje 
izdelke. Takšna obdelava se na primer ne bi 
mogla šteti za združljivo s prvotnim 
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namenom obdelave osebnih podatkov, saj 
obdelave za ta namen, zaposleni pri vaših 
poslovnih partnerjih ne more razumno 
pričakovati. 
 

Uporaba kontakta za namen neposrednega 
trženja je podvržena posebnim pravilom, ki jih je 
Informacijski pooblaščenec orisal v infografiki o 
neposrednem trženju, ki je v prilogi glasila. 
 
 Vir: Informacijski pooblaščenec 
 

DA BO OTROKOM NA PEDIATRIČNEM 
ODDELKU SB BREŽICE V TEJ ZIMI TOPLO 

 

 
 
V pisarno direktorice Splošne bolnišnice 
Brežice Anice Hribar je v ponedeljkovem jutru 
prišla ravnateljica OŠ Velika Dolina Mojca 
Bregar Goričar in s seboj prinesla tri zvrhane 
vreče pletenih izdelkov. Gre za akcijo omenjene 
šole, ki je drugo leto zapored ob vstopu v 
praznični december darovala izdelke brežiški 
bolnišnici. 
 
»Na naši šoli smo se odločili, da naredimo 
pletene in kvačkane izdelke, s katerimi bi radi 
razveselili otroke, ki nimajo take sreče, kot jo 
imajo drugi otroci, namreč nimajo zdravja, in 
upamo, da bodo ti izdelki greli njihove srčke in 
ušesa,« nam je povedala Bregar Goričarjeva. 
Lani so se prvič odločili za tovrstno akcijo, izdelali 
so 17 dekic za brežiško porodnišnico, letos pa so 
se odločili, da izdelke namenijo otrokom na 
pediatričnem oddelku SB Brežice. Nastalo je 87 
izdelkov (oblekice, kape, trakovi, šali), ena 
mamica pa je sešila še majhne vzglavnike. »Niti 
ni tako pomembno, kaj smo izdelali, ampak 
predvsem, da smo to naredili s srcem, dobro 
voljo in pozitivizmom, da se to prenese na tiste, 
ki bodo te izdelke nosili,« je še dejala ravnateljica 
in dodala, da so k izdelovanju povabili tudi starše 
in stare starše učencev naše šole, nekateri so 
izdelovali, drugi pa prispevali npr. volno, kar je po 
njenem tudi veliko vredno. Podobno akcijo 
nameravajo izvesti tudi naslednje leto, ideja je, 
da bi kvačkali nakit, prav tako pa želijo k 

izdelovanju povabiti tudi še ostale šole v občini. 
 
Direktorici SB Brežice Hribarjevi se zdi omenjena 
gesta OŠ Velika Dolina izjemno lepa: »Dati 
otrokom, ki so trenutno bolni, še drugačno 
spodbudo - lep izdelek - pomeni samo še 
dodatno možnost hitrega okrevanja. Pozitivne 
misli so tiste, ki nam omogočajo, da ozdravimo 
hitreje in se dobro počutimo.« Dodala je, da z 
veseljem sprejemamo te izdelke ki jih bodo 
zaposleni na Pediatričnem oddelku razstavili ter 
ponudili staršem in otrokom, da po svoji volji tudi 
izberejo. Direktorica vsako povezovanje 
bolnišnice z drugimi ustanovami ocenjuje kot 
zelo pozitivno, saj to tudi utrjuje pomembnost 
bolnišnice v tem okolju. 
Pletenine za otroke je prevzela predstojnica 
pediatričnega oddelka Sanja Radić Lugarić, ki je 
poudarila, da bodo najmlajši pacienti – trenutno 
jih imajo devet – zagotovo izredno veseli darila 
šole, saj se ji zdi, da otroci dajejo velik poudarek 
na ročno izdelane stvari, sploh pa na topla 
zimska oblačila. 
 
 Vir: splet  
 

DONACIJA INTEGRALA BREBUS 
 

 
 
Integral Brebus Brežice d.o.o. je letos namesto 
pošiljanja novoletnih čestitk, namenil donacijo 
Bolnišnici Brežice za pomoč pri nakupu CT 
naprave, ureditev sobe za porod v domačem 
okolju ter nakup opreme za prenovljeno 
bolnišnično lekarno. 
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POHVALE IN ZAHVALE 
 

INTERNI ODDELEK II 
 

Pozdravljeni. 
 
Zaradi resnih zdravstvenih težav, sem bil zadnja 
4 leta kar velikokrat hospitaliziran - po navadi 
najprej pri vas, po nujnem sprejemu, potem pa 
me vzamejo na obdelavo na Hematologiji v UKC, 
na koncu pa še v vaši bolnišnici kakšen teden 
okrevanja, pred odhodom domov. 
 
Tudi ta teden sem okreval na internem oddelku 
2. 
Kaj naj rečem, res je, da se kot ustanova 
srečujete na vsakem koraku z varčevanjem, 
racionalizacijo, premajhnimi plačami, itd., itd.... 
A  naj vam povem, da imate tako prijazno osebje, 
da ob vaših zaposlenih pacient hitro pozabi na 
bolečino, težave... 
K tem pisanju me je včeraj spodbudil poseben 
dogodek v naši sobi št.3. 
Mislim, da imate na praksi dve čudoviti mladi 
dekleti. Njuna (pa seveda so vsi za pohvalo) 
prijaznost, toplina, smeh...da jima ni nič težko, da 
se nasmehneta ob vsakem nemogočem 
zahtevku pacientov.  
Prikoraka včeraj mladenka do starejšega 
gospoda, dementnega, skoraj ne more 
hoditi,....vidi se, da so leta naredila svoje. 
"Gospod, vas bom obrila..." 
Seveda gospod skoraj ni razumel, kaj hoče 
mladenka od njega. 
A bilo mi je res v veliko veselje iz sosednje 
postelje spremljati britje. 
Mladenka je to počela s takšno pozornostjo, 
dobro voljo: pa je skočila po novo britvico, ker 
stara ni dobro rezala, pa je gospoda lepo umila 
po britju (ne samo obrisala), pa je odpeketala z 
nasmehom še po kremo, da je gospodu 
namazala obraz.. 
Res se zamislim, ali bom imel tudi sam v starih 
letih tako srečo, da bo zame skrbelo tako 
prijazno, nasmejano in brižno osebje. 
Veste, mogoče je v UKC res vse moderno, na 
gumbe,....a takega tam ne doživiš. 
 
Lep pozdrav. 
 
 Jaka 
 

 
 

INTERNI ODDELEK II 
 

Pozdravljeni ga. Cerjak! 
 

Šele zdaj sem zbral pogum, da vam pišem. 
Spomladi je bila moja mama vaša pacientka na 
internem oddelku II. Ne vem, če se spomnite, 
takrat sva se tudi srečala... Prijazno ste mi 
dovolila, da sem bil ob mami tudi po več ur. Za to 
sem vam neizmerno hvaležen. 
 
Moram povedati, da o bolnišnice Brežice nekako 
nisem imel najboljšega mnenja, vendar po tej 
izkušnji lahko rečem vse najboljše o osebju in 
načinu delu. Mama je imela raka. Sestre so jo 
negovale zelo skrbno, strokovno in prijazno. 
Nimam pripomb. Vedno so nam bile na voljo za 
vsa vprašanja in zahteve. 
 
Glede na to, da sem bil ob njej ves čas, lahko 
izrečem samo pohvalo.  
 
Lep pozdrav 
 
 Robert Debelak 
 

 
 

PEDIATRIČNI IN KIRURŠKI ODDELEK 
 

Pozdravljeni gospa direktorica! 
  
Pred časom sva bila s sinom v Splošni bolnišnici 
Brežice, kjer je bil hospitaliziran zaradi vnetja 
slepiča. Zadeva je bila urgentna, zato moram 
pohvaliti na prvem mestu kirurga, g. Milana 
Babiča,  
ki je sina operiral in mu dobesedno rešil življenje 
ter vse osebje na pediatričnem oddelku, od 
zdravnikov, medicinskih sester do tehničnega 
osebja, ki so bili vsi: od prvega do zadnjega z 
nama zelo prijazni, ustrežljivi in so se res trudili, 
da nama je v teh težkih trenutkih bilo pri vas lepo 
in znosno, kolikor je v takih trenutkih to sploh 
mogoče. 
  
Skratka, danes je sin po okrevanju šel prvič v 
šolo, sedaj se že odlično počuti in vse je spet v 
najlepšem redu. Hvaležna sem, da je tako. 
  
Vesela in hvaležna pa sem tudi, da je vaš 
medicinski tim pokazal tako lep in profesionalen 
odnos do bolnika in lahko samo priporočam 
Bolnišnico Brežice tudi drugim, ki so pomoči 
potrebni. 
  
V upanju, da se srečava kje izven vaše ustanove, 
vas lepo pozdravljam.  
 
 Anita Šiško  
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KRAŠKI ROB 
 
Novembra smo se »fit frajlice« in mali pes podale 
na izlet po Kras. Izhodišče izleta so bile 
Hrastovlje. Odločile smo se za krožno pot po 
vzhodnem delu Krasa. Da ne bomo brez 
kavalirja, se je z nami podat tudi šofer. Pot je bila 
sprva položna, nato pa se je počasi začela 
vzpenjati proti zapuščeni vasi Zanigrad. Prvi 
postanek, malo razgleda in dobre volje smo 
krenili naprej proti ostankom gradu v Podpeči. Na 
vrhu planote se nam je odprl  razgled na Koper 
na eni in na Ankaranski zaliv na drugi strani. 
Najbolj veličasten je bil pa pogled na črnokalski 
viadukt. Med potjo smo občudovali ruj, ki je že 
začel spreminjati barvo. Srečali smo tudi veliko 
kolesarjev. Med potjo smo nabirali tudi „marele“ 
ter jih pripravljali na sto in en način. Pod lepim 
skalnim previsom smo si privoščili malico, ki je, 
kot po navadi, vsebovala VSE. Pot nas je vodila 
mimo opuščene železniške postaje in nas 
pripeljala v lepo urejeno vas Zazid. Malo smo se 
razgledale in nadaljevale pot naprej. Občudovale 
ruj, lovile zajca, ki je bil prehiter in prišle do proge, 
ki se, zanimivo, vije v polkrog. Malo zopet v hrib, 
razgled proti morju in spust v dolino in proti 
Hrastovljam. Ogledali smo si še fresko  
mrtvaškega plesa, spili pivo in se odpravili proti 
domu.  
Se vidimo. 
 
Mija Novak 
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SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

 
 
Vir: Spletna pošta 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
- SMREKAR Tjaša (1. 11. 2018), 
- CERJAK Lilijana (5. 11. 2018), 
- KORŠIČ Maja (9. 11. 2018). 

 
Prenehanje delovnega razmerja: 
- ŠTOKAR Boštjan (30. 11. 2018), 
- MILOŠEV Zala (30. 11. 2018). 

Upokojitve: 
- KOS Lidija (30. 11. 2018). 
 
Sprememba pogodbe o zaposlitvi: 
- URBANČ Frančiška (strežnica za nedoločen 

čas od 1. 11. 2018 dalje). 
 
Število zaposlenih na dan 30. 11. 2018 je bilo 
355. 
 
Število zaposlenih iz ur na dan 31. 10. 2018 je 
znašalo 339,52, od tega 332,52 rednega dela, 7 
pripravnikov in 3 udeleženci javnih del.  
 

***JUBILEJNE NAGRADE*** 
 

V mesecu novembru sta za 10 let delovne 
dobe pri delodajalcih v javnem sektorju 

prejeli jubilejno nagrado: 
 

KOŽAR LILIJA, strežnica 
 

POVH SIMONA, zdravstveni administrator 
 

ČESTITAMO! 
 

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK 

 1. december – Svetovni dan boja proti aidsu, 
 3. december – Mednarodni dan invalidov, 
 5. december – Svetovni dan prostovoljcev, 
 10. december – Mednarodni dan človekovih 

pravic. 
 

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!  

 

 


