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M O    JJJJ    E E E E     ZZZZ    DDDD    RRRR    AAAA    VVVV    JJJJ    EEEE    
 Glasilo Splošne bolnišnice Brežice 

 
Številka 1, letnik 7 

PODELITEV POLNEGA CERTIFIKATA DRUŽINI 
PRIJAZNO PODJETJE SPLOŠNI BOLNIŠNICI 

BREŽICE 
 
26 podjetij z osnovnim in 8 podjetij s polnim 
certifikatom Družini prijazno podjetje – V projekt 
vključenih že prek 160 slovenskih podjetij in 60 
tisoč zaposlenih – Sofinanciranje stroškov 
pridobitve osnovnega certifikata Družini prijazno 
podjetje  
 
Ekvilib inštitut, nosilec certifikata Družini prijazno 
podjetje, je 12. Decembra podelil certifikate 34 
podjetjem, od tega je 26 podjetij prejelo osnovni, 8 
pa polni certifikat, med njimi tudi Splošna 
bolnišnica Brežice.  Do danes se je v projekt 
certificiranja priključilo že prek 160 slovenskih 
podjetij in organizacij, ki skupaj zaposlujejo prek 
60 tisoč zaposlenih. V obdobju med letoma 2011 in 
2015 je pridobitev osnovnega certifikata 
sofinancirana s strani Evropskega socialnega 
sklada, in sicer v višini 80 odstotkov stroška 
pridobitve osnovnega certifikata. Ekvilib Inštitut 
certifikat Družini prijazno podjetje podeljuje skupaj 
z Ministrstvom za delo, družino socialne zadeve in 
enake možnosti. 
 

Ekvilib Inštitut je na slavnostni podelitvi v Cankarjevem 
domu v Ljubljani podelil osnovne certifikate 26 novim 
podjetjem in organizacijam, ki so se v projekt vključile leta 
2012 in 2013. Prejemniki certifikatov so:  Amis d.o.o., 
Armat d.o.o., Bayer d.o.o., DHL d.o.o., Dom  starejših Idila 
d.o.o., Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o., Dom 
Nine Pokorn Grmovje, Dom Sv. Jožef, Gen energija d.o.o., 
GKN Driveline Slovenija, d.o.o., Goodyear Dunlop Sava 
Tires d.o.o., Hranilnica Lon d.d., Javni zavod Lekarna 
Ljubljana, Javno podjetje Marprom d.o.o., Komunala Novo 
mesto d.o.o., Lotrič d.o.o., MDM d.o.o., Novo Nordisk 
d.o.o., Obalni dom upokojencev Koper, Paloma d.d., 
Registrator d.o.o., Snaga d.o.o., Splošna bolnišnica Celje, 
Termoelektrarna Brestanica d.o.o., Zavod poslovno 
proizvodna cona Tezno in Vrtec Hansa Christiana 
Andersena. 

Polne certifikate pa so prejeli ELES, d.o.o., Holding 
slovenske elektrarne d.o.o., Splošna bolnišnica 
Brežice, Kapitalska družba, d.d., Kemijski inštitut, 

Ljubljanske mlekarne d.d., Modra zavarovalnica d.d. 
in Petrol d.d.. 

Obenem so naslednja podjetja prejela posebno priznanje 
ob podaljšanju polnega certifikata za naslednja tri leta: 
AJM okna-vrata-senčila d.o.o., Bolnišnica Golnik, Družina 
d.o.o., HELIOS d.o.o., INFOTEHNA d.o.o., Lek d.d., 
Poslovna skupina Mercator (Poslovni sistem Mercator, d.d./ 
Modiana, d.o.o./Mercator IP, invalidsko podjetje d.o.o.), 
Mikro+Polo d.o.o., IBM Slovenija, d.o.o., RACIO, družba za 
razvoj človeškega kapitala, d.o.o., Si.mobil d.d., e-
Študentski Servis, ŠS d.o.o., Ydria Motors d.o.o. in  
Zavarovalnica Maribor d.d.. 

Državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, Dejan Levanič, 
je ob dogodku povedal: "Veseli me, da se projekt, ki je bil 
izoblikovan tudi ob podpori našega ministrstva, uspešno 
nadaljuje in razvija. Predvsem pa me veseli, da se tudi 
delodajalci vse bolj zavedajo pomena dobrih medčloveških 
odnosov v podjetjih. To je še posebno pomembno v času, 
ko se spopadamo z globoko mednarodno finančno in 
gospodarsko krizo. Vse to dodatno obremenjuje tudi 
medsebojne odnose in pred vse nas postavlja dodatne 
odgovornosti. Zato se mi zdi pomembno to poudarjati in 
dajati spodbudo tako tistim podjetjem, ki se za to še niso 
odločili, kot tudi širši javnosti, da se v celotni družbi 
zavedamo, da uspešna kariera in družina nista nezdružljivi 
in se ne izključujeta. Na ministrstvu smo prepričani, da so 
lahko starši – tako mati kot oče - kljub karieri navzoči pri 
vzgoji otrok in njihovem odraščanju. Zato smo veseli vseh 
delodajalcev, ki to omogočajo, in želimo, da bi bilo takšnih 
delodajalcev za starše vedno več."  

Aleš Kranjc Kušlan, vodja certificiranja Družini 
prijazno podjetje, ob slavnostni podelitvi poudarja: »V 
današnjih dneh, ko je celotna Slovenija v »stresu«, se je 
koristno spomniti, kaj povzroča stres. To je vedno neka 
vrsta neravnovesja, in odprava stresa je vedno 
postavljanje nazaj v ravnovesje. Lahko rečem, da certifikat 
Družini prijazno podjetje počne prav to – išče ravnovesje 
na več ravneh – med poklicnim in zasebnim življenjem, 
med skrbjo za zaposlene in pritiski poslovnega okolja, med 
pritiski kapitala in etičnimi vrednotami. In nenazadnje, 
vseskozi si postavlja vprašanje, kako postaviti človečnost v 
središče družbenega razvoja - naloga vseh nas pa je, da 
iščemo in najdemo prave odgovore.« 

Certifikat Družini prijazno podjetje je princip 
organizacijskega upravljanja, ki zagotavlja 
kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke 
usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja 
zaposlenih. Ti se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, 
kvote bolniških odsotnosti, kvote nege, števila 
nezgod ipd. ter večanju zadovoljstva, motivacije in 
pripadnosti zaposlenih, kar prinaša jasne pozitivne 
ekonomske učinke. 
 
Certifikat Družini prijazno podjetje izhaja iz sistema 
»European work & family audit,« ki ga je razvila nemška 
organizacija Berufundfamile. V Sloveniji je od leta 2007 
nosilec postopka in izvedbenik Ekvilib Inšitut, ki postopek 
izvaja v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in 
socialne zadeve RS ter zainteresiranimi zunanjimi partnerji. 
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Za obdobje med letoma 2011 in 2015 je uvedeno tudi 
sofinanciranje stroška postopka pridobitve 
osnovnega certifikata. Operacijo delno financira 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se 
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških 
virov za obdobje med letom 2007 in 2013, četrte razvojne 
prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne 
vključenosti« in prednostne usmeritve 4.1. »Enake 
možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«. 
Višina sofinanciranja stroška pridobitve osnovnega 
certifikata bo 80 odstotkov celotnega stroška 
pridobitve certifikata. 
 

 
Vir: Ekvilib, sporočilo za javnost 
 
 

MEDICINSKA IN  NEMEDICINSKA OPREMA ZA 
URGENTNI CENTER 

 
30. decembra 2013 je bila podpisana tripartitna pogodba  
za izvedbo gradbeno – obrtniških (GOI) del z dobavo in 
vgradnjo medicinske in nemedicinske opreme za urgentni 
center Splošne bolnišnice Brežice v okviru projekta »Mreža 
urgentnih centrov« v višini 1.288.692,49 EUR. Pogodbo 
so podpisali Ministrstvo za zdravje, Splošna bolnišnica 
Brežice in izvajalec IMP PPS d.o.o. Ljubljana.  
Predmet pogodbe je izvedba GOI del (gradbeno obrtniška 
dela, strojne instalacije in strojna oprema, elektro 
instalacije in električna oprema, dobava z vgradnjo  
medicinske in nemedicinske opreme). Rok izvedbe vseh 
pogodbenih del je 30.6.2014. 
 
 
OBISK PREDSTAVNIKOV ACCREDITATION CANADA 

INTERNATIONAL 
 

9. januarja v dopoldanskih urah so našo bolnišnico obiskali 
predstavniki Accreditation Canada International. Njihov 
namen je bil predvsem seznanitev s situacijo glede 
napredka akreditacije v naši ustanovi, kakor tudi določitev 
smernic v prihodnosti.  
S svojim obiskom so nas tako počastili: 

- izvršni direktor ACI, Sebastien Audette,  
- člana upravnega odbora Leonard J.Edwards in 

Ken Lawless. 
 
 

PREDAJA INKUBATORJA 
 
23. decembra 2013 je v prostorih ginekološko-porodnega 
oddelka potekala svečana predaja inkubatorja v uporabo, 
ki ga je bolnišnica kupila s pomočjo donatorskih sredstev. 
Dobrih 10.000 EUR, od skupno 19.800 EUR, kolikor je 
vreden inkubator, se je zbralo na dobrodelnem koncertu v 
mesecu januarju 2013, ob slovesu vinske kraljice Slovenije 

2012 Martine Baškovič, od svoje krone. Del denarja sta  
prispevala tudi Lions klub Brežice ter brežiški občinski 
odbor SDS, nekaj sredstev pa je zagotovila tudi bolnišnica 
sama.  
Predaje so se poleg vinske kraljice Martine Baškovič in 
predsednice Lions kluba Nataše Mihajlović udeležili še 
župan občine Brežice Ivan Molan, podžupanja Patricia 
Čular, poslanca v DZ Andrej Vizjak in Franc Bogovič ter 
Goranka Krošelj, pobudnica prve dobrodelne akcije za 
nakup inkubatorja v letu 2011. Predstavnik podjetja 
Dräger, Robert Pristavec, je navzočim predstavil delovanje 
inkubatorja, učenke Osnovne šole Brežice pod vodstvom 
Darje Mandžuke in Zinke Škofca, pa so poskrbele za 
sproščen glasbeni program.  
 

 
 
 

 
 
 

DRUGI DOBRODELNI KONCERT ZA NAKUP NOVEGA 
MAMOGRAFA 

 
V društvu Zdravje za Posavje si še vedno prizadevajo, da bi 
čim prej zbrali denar za prepotrebni novi, digitalni 
mamograf za bolnišnico. Tako je bila že v začetku 
decembra skupaj z Vašim kanalom pripravljena oddaja o 
zbiranju sredstev za mamograf, ki jo je poleg gostov 
popestril posnetek veličastnega prvega koncerta za 
mamograf, ki je vsem sodelujočim, čeprav je od oktobra, 
ko se je zgodil, minilo že nekaj časa, pustil topel občutek 
uspešno opravljenega dela. Na koncertu in z donacijami v 
času do koncerta se  je zbralo 31.000 EUR. 

Prav tako je bil v zadnjih dneh minulega leta skupaj z 
Rotary klubom Čatež in Glasbeno šolo Krško organiziran 2. 
dobrodelni koncert za ta namen v Kulturnem domu Krško, 
kjer so poslušalce s svojim nastopom navdušili učenci 
Glasbene šole Krško in karizmatična skupina Maskara, 
program pa sta odlično povezovali članici Kulturnega 
društva Drugi oder iz Brežic. Svoj prispevek pri izvedbi 
koncerta so namenili tudi medijski sponzorji (TV Vaš Kanal, 
Radio Aktual in Veseljak, TV Ansat in drugi) ter 
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organizacija SAZAS. Vsi sodelujoči so se odrekli honorarju, 
Rotary klub pa je prijazno poravnal vse stroške koncerta in 
tako se je s koncertom zbralo dodatnih 2.130 EUR od 
prodanih kart in 180 EUR, nekaj pa je donirala tudi 
Glasbena šola Krško. 

V naslednjih mesecih bo v sklopu dobrodelne akcije za 
nakup mamografa sledilo še nekaj aktivnosti in dogodkov: 

- gledališka predstava KD Drugi oder, ki bo 1. 
februarja letos ob 18.00 uri v Sevniški kulturni 
dvorani, 

- dražba umetnin, ki so jih prispevali slikarji, ki 
delujejo pod okriljem Ljudske univerze v Krškem, 
Vera Avguštin in Rudi Stopar, oba iz Sevnice, 

- športna prireditev – dobrodelna tekma z dražbo 
dresov znanih športnikov,  

- gledališka predstava KD Senovo – Dekliščina, v 
spomladanskih mesecih, 

- koncert ene najuspešnejših slovenskih narodno -
zabavnih skupin v Brežiški športni dvorani v marcu 
letos, 

- še več drugih športnih in kulturnih dogodkov v 
organizaciji društva. 
 

Vse aktualne dogodke in aktivnosti boste lahko spremljali 
na spletni strani Društva Zdravja za Posavje.  
 
V prvih dnevih tega leta je društvo Splošni bolnišnici 
Brežice predalo do sedaj zbrana sredstva v višini 
35.732 EUR.  

 

Prispevate lahko tako, da pošljete SMS s ključno besedo 
»POSAVJE« na št. 1919. Donirate lahko vsi uporabniki 
Mobitela, Debitela, Tušmobila in Simobila. Podrobnejše 
informacije o sms donaciji so objavljene na spletni strani 
www.sb-brezice.si. 
Diana Kosar, predsednica Društva Zdravje za Posavje 
 
 

NOV MODUL ZA IZVAJANJE PROGRAMA 
FIZIOTERAPIJE 

 

Konec decembra je v Ljubljani potekala delavnica za 
uvedbo novega modula v programu Birpis za področje 
fizioterapije. Predstavljen je bil nov način obračunavanja – 
uvedene so samo štiri šifre za obračun: mala, srednja, 
velika in specialistična fizioterapevtska obravnava, ki so 
določene z utežmi. Da se lahko določena obravnava 
obračuna, je potrebno izvesti vsaj polovico storitev, količina 
obračunanih storitev pa je vedno 1. Določena storitev se 

obračuna šele na koncu izvajanja fizioterapije; ob prvem 
obisku se izvede le preverjanje zdravstvenega zavarovanja, 
kasneje pa tega ni potrebno več izvajati. Pri vsakem obisku 
je potrebno navesti, kateri postopki so bili izvedeni – na 
razpolago je 48 postopkov, po potrebi jih je treba tudi 
dodatno opisati. Zaradi novega načina obračunavanja je 
uveden tudi nov delovni nalog za fizioterapijo, ki mora med 
drugim obvezno vsebovati MKB šifro, novo pa je tudi 
fizioterapevtsko poročilo, ki ga fizioterapevt po končani 
obravnavi pošlje napotnemu zdravniku. V programu Birpis 
je bila prikazana nova oblika programa, način kreiranja 
obravnave, način vnašanja delovnega naloga, dodajanja 
postopkov in končnega obračuna ter izpisovanja končnega 
fizioterapevtskega poročila.  
Zaradi omenjenih sprememb je bilo izvedeno tudi 
izobraževanje za zaposlene na fizioterapiji ter zdravnike, 
zaposlene v naši bolnišnici, ki ga je opravil Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, območna enota Krško. 
 
 

3. DELOVNI SESTANEK PROJEKTA LIVEWELL 
 
Od 12. do 13. decembra 2013 je na Dunaju potekal 3. 
delovni sestanek projekta LiveWell. Gostitelj srečanja je 
bilo avstrijsko podjetje BitMedia. Prisotni so bili člani iz 
Inova+ iz Portugalske, iz univerze Plymouth, združenja 
Parkinsonovih bolnikov iz Madrida, romunske fundacije Ana 
Aslan, iz Islandije iz podjetja Samvil ehf Fjarkennsla, 
Gerhard Doppler iz BitMedie ter predstavniki naše 
bolnišnice. Predstavljeni so bili dosežki v prvem letu 
delovanja projekta, aktivnosti, ki so v zamudi ter 
aktivnosti, ki bodo sledile do konca projekta v septembru 
2014. Od Evropske komisije še ni bilo povratnih informacij 
glede finančnega poročila za prvo leto, naslednje poročilo 
pa moramo poročati do konca aprila 2014.  
 
Predstavljeni so bili izsledki prvega testiranja spletnega 
programa s strani združenja Parkinsonovih bolnikov iz 
Madrida, v prihajajočih mesecih pa bomo morali izvesti 
testiranje tudi v vseh sodelujočih državah – v Sloveniji tako 
skupno 26 pacientov, negovalcev in zdravstvenih delavcev.  
S strani BitMedie je bila predstavljena uporaba spletnega 
programa, v razpravi so bile podane pripombe, kako 
program narediti še bolj prijazen do bolnikov in ostalih 
uporabnikov.  
 
Iz Ana Aslan so podali ugotovitve glede kakovosti projekta, 
ugotovljeno je bilo, da je potrebno več sodelovanja med 
partnerji, zato bo 5. marca potekal sestanek na daljavo 
glede končnega razvoja modulov. Potrebo po večji 
komunikaciji med partnerji je ugotovila tudi zunanja 
neodvisna ocenjevalka projekta.  
 
Določen je bil tudi datum končne konference v Madridu – 
med 24. in 25. septembrom 2014. Prvi dan naj bi bila 
konferenca za bolnike, negovalce in zdravstveno osebje – 
predvsem nevrologe, naslednji dan pa naj bi se sestali še 
zadnjič vsi sodelujoči partnerji.  
Marija Kosem 
 
 

PRVI LETOŠNJI POHOD - ŠPIČEK 
 
Sobota. Dan za zadnji planinski pohod v tem letu. Grdo, 
megleno jutro. »Fit frajlice« in mali pes so dobili družbo, 
deklice nekje vmes in zunanje pohodnice. Z avtomobili smo 
se odpeljale v Pišece, ki so bile naše izhodišče za vzpon na 
Špiček, ki je najvišji vrh brežiške občine. Pot smo začeli kar 



                     

        

   

4 

 

malo povprek, nato pa nadaljevale po markacijah. Višje kot 
smo bile, redkejša je bila megla. Končno seje pokazalo 
sonce. Razgled čudovit. Morje megle in nekaj otočkov. 
Razpoložene in zadovoljne, ker smo se odločile za pohod, 
smo prispele na vrh. Lepo smo pozvonile, naredile požirek 
kratkega in se lotile malice. Ker se je megla začela 
vzpenjati, smo se odpravile v dolino. Ogledale smo si še 
grad, grajski park in ribnik ter mimo Pleteršnikove rojstne 
hiše prišle do avtomobilov. Polne energije smo se pripravile 
za večerno zabavo. 
Mia Novak 
 
 

NOV ODPIRALNI ČAS JEDILNICE 
 
S 13.1.2014 prične veljati nov odpiralni čas jedilnice. 
 
Med tednom: 

� MALICA – DOPOLDANSKA: od 10.00 do 12.00 ure; 
� MALICA – POPOLDANSKA: od 15.30 do 17.00 ure; 
� KOSILO: od 13.00 do 14.00 ure po predhodnem 

naročilu. 
 
Ob sobotah:  

� MALICA – DOPOLDANSKA: od 10.00 do 11.30 ure; 
� MALICA – POPOLDANSKA: od 15.30 do 17.00 ure; 
� KOSILO: od 13.00 do 14.00 ure po predhodnem 

naročilu.  
 
Nedelje in prazniki: 

� Kosilo: od 13.00 do 14.00 ure po predhodnem 
naročilu.  

 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 

Sklenitev delovnega razmerja:  
 

Prenehanje delovnega razmerja:  
- NAJGER Benjamin (tehnik zdr. nege – pripravnik), 
- MEŽIČ Bernardka (DMS v negovalni enoti), 
- VUZEM Tea (SMS v negovalni enoti), 
- OMRZEL Laura (SMS v negovalni enoti), 
- ŽIŽEK Andreja (DMS v negovalni enoti), 
- BEUC Maja (radiološki inženir – pripravnik), 
- PANIČ Danica (upokojitev), 
- TOLIĆ Zoran (zdr. specialist), 
- MEŠKO Slavica (javna dela), 
- KOŠIR Marjeta (javna dela), 
- ERBAN Biserka (javna dela), 
- PROSINEČKI Stanka (javna dela), 
- KOVAČ PAJDAŠ Liljana (javna dela), 
- MAJKIĆ Bosa (javna dela), 
- PROSELC Jožica (javna dela), 
- OREŠAR Marko (javna dela), 
- ŽNIDARIČ Lidija (javna dela), 
- JALOVEC PETRA (javna dela), 
- BERTOLE Tadeja (javna dela), 
- TOMŠE Ivanka (javna dela), 
- ŠKUFCA Stanka (javna dela), 
- KROŠL Marija (upokojitev). 

 
Število zaposlenih na dan 31.12.2013 je bilo 284, od 
tega 0 na javnih delih.  
 
Število delavcev iz ur za mesec november  je znašalo 
291,38 od tega iz rednega dela 274,38, 6 pripravnikov in 
11 iz javnih del. 

OBVESTILO 
 

Mag. Jože PILTAVER več ne opravlja nalog vodje splošno 
upravne in kadrovske službe. Za pojasnila in vprašanja v 
zvezi s kadrovsko problematiko je uslužbencem na 
razpolago Karolina ZORKO, kadrovik. 
 

 

DELOVNI JUBILEJI 
 

V mesecu decembru je dosegla 
 10 – letni delovni jubilej  

Anita Mujakić, DMS 
 

ČESTITAMO! 
 
 

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK 
 
1.januar – svetovni dan miru 
Četrti teden v januarju – Evropski teden preprečevanja 
raka na materničnem vratu 
31. januar – dan brez cigarete 

 
POHVALE 

 
Zahvaljujem se osebju otroškega oddelka za vso dobroto, 
ki sva jo bile deležne z hčero ob zdravljenju njene bolezni. 
Hvala zdravnikom, sestram in vzgojiteljici. 
Tadeja z mamico, 27.8.2013 
 

*** 
 

Podpisana Šoln Irena sem bila dne 8.11.2013 sprejeta v 
IPP zaradi težav s srcem. Ob sprejemu me je sestra 
Martina Ulčnik-Kukolja zelo toplo sprejela in urgentno 
delovala, kakor tudi Živana Kavčič, dr.med. Zato iz moje 
strani dajem obema veliko pohvalo in upam, da bodo 
nadrejeni to tudi upoštevali. S spoštovanjem! 
Špela Sokolovič, 11.11.2013 
 

LIVEWELL 
 
H glasilu prilagamo tretjo številko novic projekta LiveWell. 
Novice pa lahko spremljate tudi na naši  spletni strani. 
 

 
 
 

D O G O D K I – N A P O V E D N I K 
 
1. februar ob 18.00 uri - gledališka predstava KD 

Drugi oder, Kulturna dvorana Sevnica 

 

 

VABILO k sodelovanju 
 
Uslužbenci, ki bi želeli objaviti svoj prispevek v 
bolnišničnem glasilu, ga pošljite na elektronski naslov: 
jana.povsic@sb-brezice.si. Glede na zmožnosti bo objavljen 
v naslednji številki. Še naprej vljudno vabljeni k 
sodelovanju! ☺ 


