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MOJE ZDRAVJE 
 Glasilo Splošne 
bolnišnice Brežice 

 
Številka 1, letnik 4 
 
 
Civilna iniciativa proti zaprtju 

porodnišnice Brežice 
 

Civilna iniciativa za ohranitev 
porodnišnice Brežice je v akciji 
zbiranja podpisov v znak podpore 
proti zaprtju porodnišnice Brežice, ki 
je stekla 29. novembra in vsega 
skupaj trajala slabih 14 dni, na ta 
način zbrala dobrih 20 tisoč podpisov 
in jih dne 28.12.2010 uradno predala 
direktorju bolnišnice. Poleg tovrstne 
podpore ima porodnišnica tudi več 
kot 2000 privržencev na spletnem 
družbenem omrežju Facebook. 
Civilna iniciativa bo v prihodnjih dneh 
podpise izročila predsedniku države 
Danilu Türku, ministru za zdravje 
Dorijanu Marušiču in predsedniku 
parlamentarnega odbora za zdravje 
Ljubu Germiču. 
 
 

Pravilnik o delovnem času 
 
S 1.1.2011 je stopil v veljavo nov 
Pravilnik o delovnem času, ki ureja: 
- dolžino delovnega časa,  
- oblike delovnega časa in oblike dela 
v katerih se zagotavlja neprekinjeno 
zdravstveno varstvo in neprekinjena 
nujna medicinska pomoč ter redni 
program zdravstvene dejavnosti, 
- razporejanje delovnega časa,  
- izpolnjevanje delovnih obveznosti, 

- evidentiranje prisotnosti na delu in 
odsotnosti z dela ter koriščenje 
odmora med delom, 
- arhiviranje dokumentacije o 
prisotnosti in odsotnosti z dela,  
- strokovna področja, na katerih se 
opravlja dežurstvo, čas, v katerem se 
opravlja dežurstvo ter vrste in število 
delovnih mest, na katerih se opravlja 
dežurstvo. Pravilnik je vročen  
predstojnikom oddelkov, strokovnim 
vodjem oddelkov in drugim vodjem 
organizacijskih enot, kadrovski službi, 
sindikalnim zaupnikom ter delavski 
zaupnici.  
 
 

SZSV – volitve 
 
21. decembra 2010 so v zavodu 
potekale volitve vodstva Sindikata 
zdravstva in socialnega varstva 
(predsednika, podpredsednika, 
izvršilnega odbora) za mandatno 
obdobje petih let. Volitev se je od 86 
članov sindikata udeležilo 52 članov 
oz. 63,41%.  
Rezultati volitev so naslednji: 

� predsednica: Ogorevc Ana 
Marija, 

� podpredsednica: Piltaver Jana, 
� izvršilni odbor:  
- Žniderič Bosiljka      
- Galista Anica, 
- Mahnić Jasna,  
- Zakovšek Sandra,  
- Škofljanec Vesna,  
- Lekše Melita,  
- Povše Milojka, 
- Francekovič Martina,  
- Malus Petačič Melita,  
- Božič Silva. 

Ker je predsednica trenutno za 1 leto 
na porodniškem dopustu, jo v tem 
času z vsemi pooblastili nadomešča 
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namestnica predsednice  Jana 
Piltaver. 
 
 

Shranjevanje matičnih celic 
ceneje za družini prijazna 

podjetja 
 
Podjetje  Izvorna celica je pripravila 
akcijo za zaposlene, v kateri lahko 
shranite matične celice pod 
ugodnejšimi pogoji. V kolikor se kdo 
od zaposlenih odloči za hrambo 
tovrstnih celic, mu podjetje Izvorna 
celica ponuja 50 evrov popusta za 
nakup njihovih storitev.  
 

Ajda in Lara s prijatelji - 
donatorska akcija za nakup 

inkubatorja porodnišnici Brežice 
 
Z akcijo, ki bo trajala v času od 25. 
decembra 2010 do 25. februarja 
2011, želimo prispevati k sodobnejši 
opremljenosti brežiške porodnišnice 
in k olajšanemu delu tistih, ki 
pomagajo pri življenjih naših 
najmlajših. 
Svojo podporo lahko izkažete s 
prispevkom na račun SB Brežice št. 
SI56 0110 0603 0276 730, sklic 00 
923 08, namen: inkubator donacija. 
Več o donatorski akciji si lahko 
preberete tudi na internetni strani 
http://bone.si in na spletni strani 
bolnišnice Brežice, morebitna 
vprašanja pa naslovite na 
ajda.lara@gmail.com.  
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
- Porović Admir, dr.med., 
pripravnik. 

 

Prekinitev delovnega razmerja: 
- Kočić Milošević Nataša, SMS v 
negovalni enoti,  

- Lazić Snežana, SMS v 
negovalni enoti,  

- Škof Darinka, SMS v negovalni 
enoti,  

- Drobež Dean, kuhar IV,  
- Priveršek Ljubica, pomožna 
delavka II, 

- Ilić Ana, pomožna delavka II, 
javna dela,  

- Orešar Brigita, pomožna 
delavka II, javna dela,  

- Perčič Irma, pomožna delavka 
II, javna dela. 

 
Upokojitve:  

- Mižigoj Anica, v.d. pomočnice 
direktorja za področje 
zdravstvene nege in oskrbe,  

- Lapuh Ana, strežnica II (III). 
 
***Delovni jubileji*** 

 
30 letni delovni jubilej je dosegla 
Glogovšek Metka, DMS, strokovna 
vodja ginekološko-porodnega 

oddelka. 
 

ČESTITAMO! 
 
Zdravstveni koledarček 

 
� 1. januar – Svetovni dan miru, 
� 31. januar – Dan brez cigarete. 
 

*** 
Število delavcev na dan 31.12.2010 je 
bilo 291, od tega 2 zdravnika 
pripravnika in 3 pripravniki 
zdravstvene nege. 
Število delavcev iz ur za mesec 
november znašalo 283,54, od tega 
270,37 iz rednega dela, 60,29 iz 
javnih del in 7,08 pripravnikov. 


