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31. 1. 2020 smo se na brežiškem pokopališču 
poslovili od dragega kolega dr. Kocjana. Spomini 
nanj segajo v leta  mojega  otroštva, ko je ob dr. 
Berglezu na kirurškem oddelku, dr. Ježevi na 
otroškem oddelku, dr. Tepeyu na internem oddelku 
in dr. Glušiču na ginekološkem oddelku, postavljal 
temelje Splošne  bolnišnice Brežice, kot jo 
poznamo danes.  
 
Rojen  je bil 25. 5. 1927 v Dolenjem Leskovcu pri 
Brestanici očetu Francu in materi Ani. Osnovno 
šolo je obiskoval v Brestanici in šolanje nadaljeval 
na gimnaziji v Mariboru.  Dijaško življenje  je bilo 
prekinjeno, saj je v njegova mladostna leta ostro 
zarezala 2. svetovna vojna. Kot zaveden Slovenec 
in domoljub se je pridružil NOB, vstopil je v 
Kozjanski odred. Leta 1944, ko je bil star komaj 17 
let, je bil ujet in zaprt v zaporu Stari pisker v Celju, 
nato pa poslan na prisilno delo v Avstrijo. Z očetovo 
pomočjo mu  je  uspelo pobegniti v domovino, se 
ponovno pridružil partizanom ter do konca vojne 
opravljal naloge kurirja. Za svoje pozitivno 

medvojno delovanje je prejel Medaljo za hrabrost in 
kasneje še Orden zaslug za narod s srebrno 
zvezdo.  Opredelitev za dobro, pravico in resnico, 
za humanost in solidarnost, tovarištvo in 
medsebojno pomoč, sočutje do pomoči potrebnim 
so bile njegove značajske lastnosti in so bile  
odločilne tudi pri izbiri poklica – poklica zdravnika.  
 
Po 2. svetovni vojni je končal  gimnazijo in se vpisal 
na Medicinsko fakulteto v Ljubljani, kjer je študij 
zaključil 29. 6. 1955. Prvo službo je nastopil  1. 11. 
1956  v Zdravstveni postaji Bizeljsko, leta 1959 pa  
opravil strokovni izpit. Kot mladi zdravnik je deloval 
v zelo težkih razmerah, saj je bil to čas brez tekoče 
vode, brez elektrike, brez reševalnih vozil in 
številnih pripomočkov, ki jih imamo na voljo danes, 
brez sodelavcev, s katerimi bi se lahko posvetoval.  
Skrbel je za prebivalce  Bizeljskega in okolice, na 
pomoč so ga klicali vse do Kozjega in čez Sotlo v 
obmejne vasi  Hrvaške. Zaradi pristnih odnosov in 
požrtvovalnosti ga niso nikoli pozabili, za vedno je 
ostal njihov zdravnik, nanj so se s prošnjami za 
pomoč obračali tudi po tem, ko se je 1. 2. 1962 
zaposlil v Splošni bolnišnici  Brežice. Mesec dni 
kasneje, 1. 3. 1962, mu je bila z odločbo Sveta za 
zdravstvo Ljudske republike Slovenije odobrena 
specializacija iz radiologije, ki jo je uspešno zaključil 
s specialističnim izpitom 20. 2. 1965 ter bil čez 5 dni 
razpojen na delovno mesto specialista radiologije  v 
SB Brežice. Že 1. 7. 1965  je s podpisom dr. 
Bergleza, tedanjega direktorja bolnišnice, nastopil 
prvi mandat predstojnika RTG oddelka. Funkcijo 
predstojnika tega oddelka je opravljal več 
mandatov, upokojen je bil 30. 4. 1989. Ves čas si je 
prizadeval pridobiti mlajše sodelavce, kar je bilo v 
tistem času težko, saj za to specializacijo ni bilo 
velikega zanimanja. Naslednika je našel v  Mladenu 
Šoštariču, dr. med., ki je za njim prevzel 
predstojništvo oddelka. Svoj prosti čas je posvečal 
družini, ženi Majdi, hčerki Alenki in sinu Francu, in 
kasneje še štirim vnukom,  ki jih je imel neizmerno 
rad. Proste trenutke v naravi je posvečal 
vinogradništvu na Bizeljskem in tako ostal povezan 
s krajem in ljudmi  svojega prvega službovanja. 
Tudi po upokojitvi je prisluhnil potrebam bolnišnice 
in ji še vrsto let pomagal s pogodbenim delom. 
Ostajal je povezan s stroko z rednim prebiranjem 
strokovne literature in dokler mu je zdravje 
dopuščalo, se je udeleževal predavanj in sestankov 
Posavskega zdravniškega društva in srečanj 
upokojencev bolnišnice Brežice.  
 
Dr. Kocjan je s svojim strokovnim delom in 
požrtvovalnostjo zaznamoval strokovni razvoj 
bolnišnice. Širil je dejavnost radiološkega oddelka:  
razširil je paleto osnovnih  radioloških preiskav, 
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uvedel je  preiskave  s kontrastnimi sredstvi, uvedel  
UZ diagnostiko in kasneje sodeloval še pri uvajanju 
CT diagnostike. Po Posavju in širom Slovenije se je 
razširil glas o dobrem  radiološkem  diagnostiku, s 
tem pa tudi sloves bolnišnice, ki ji lahko zaupaš.  
Zavedal se je pomena obstoja bolnišnice z več kot 
100-letno tradicijo, ki skrbi za kakovostno in varno 
zdravstveno obravnavo  prebivalcev Posavja, 
podajal je konkretne predloge za izboljšave in se 
vedno zavzemal za ohranitev bolnišnice.  S svojo 
vedrino, večnim optimizmom in šarmom človeka, ki 
ga ne zanima neučakanost sodobnega sveta, je 
prispeval k prijetnemu delovnemu vzdušju na 
svojem oddelku in v celotni bolnišnici. Dr. Kocjan  
se ni zapiral v svoj kabinet in  le odčitaval  RTG 
posnetkov. Nikoli ga ni zapustila osnovna  
vedoželjnost zdravnika, da spozna konkretnega 
bolnika in na lastna ušesa sliši njegove težave.  
Zato smo ga srečevali na hodnikih bolnišnice, ko je  
hitel k pacientom na oddelke, da bi nato lažje in bolj 
točno postavil diagnozo. Od njega smo se mlajši 
kolegi učili, da mora biti v središču naše pozornosti 
človek in ne diagnoza bolezni. Če si imel kakšno 
diagnostično stisko, je bil dr. Kocjan pravi naslov za 
pomoč. Prišel si k njemu negotov in z RTG sliko v 
rokah, odšel pa obogaten z novim znanjem in  
polnega srca, predvsem pa prepričan, da je tvoja 
odločitev za poklic, ki ga opravljaš, prava. Dal nam 
je vedeti, da življenjska in delovna pot zdravnika ni 
lahka, je pa plemenita in dostojanstvena, če poklic 
opravljaš s srcem in vso odgovornostjo, kot je to 
počel dr. Kocjan.   
 
Družini in svojcem dr. Kocjana se v imenu 
sodelavcev in svojem imenu zahvaljujem za 
razumevanje in podporo v vseh letih, ko je bil dr. 
Kocjan naš sodelavec in izrekam iskreno in globoko 
sožalje. Vrzeli, ki ostane za človekom, ki za vedno 
odide od nas, ne more zapolniti nihče, za dr. 
Kocjanom pa nam bo vsem ostal spomin na 
velikega, pokončnega in plemenitega človeka in 
zdravnika, s katerim smo delili del svoje življenjske 
poti.  
 
Mojca Savnik Iskra, dr. med. spec. internist, 
strokovna direktorica 
 

TISKOVNA KONFERENCA SPLOŠNE 
BOLNIŠNICE BREŽICE 

 
1. REALIZACIJA PROGRAMA 2019 

 
V letu 2019 smo dosegli pozitiven poslovni izid 
zaradi doseganja pogodbenega programa z ZZZS 
in plačanega preseganja programa na področju 
akutne bolnišnične obravnave, specialistične 
ambulantne dejavnosti in radiološke diagnostike.  
Realizirali smo za  473.000 EUR več prihodkov 
kot je bilo dogovorjeno s pogodbo. Možnost 

preseganja pogodbenega programa je temeljilo na 
sprejetem Splošnem dogovoru za leto 2019, 
predvsem pa ankesu 2 in 3, ki sta opredelila 
možnost povečanega preseganja programa (plačilo 
nekaterih programov po realizaciji, 5% ali 15% 
preseganje programa). 
 
V okviru akutne bolnišnične obravnave smo 
zdravili 147 bolnikov več kot leta 2018 in dobili 
plačanih 138 primerov več od pogodbeno 
dogovorjenega programa ter  prejeli 100.000 EUR 
več kot je bilo dogovorjeno s pogodbo. Beležili smo 
priliv pacientov iz Krškega in Sevnice predvsem na 
ginekološkem oddelku. Pri kirurški operativni 
dejavnosti je bil priliv pacientov iz tistih območij 
Slovenije, kjer so imeli daljše čakalne dobe. Na 
račun skrajševanja čakalnih dob je bilo plačanih več 
operacij nad pogodbenim številom v primeru 
operacij nožnega palca za 27 operacij, v primeru 
odstranitve osteosintetskega materiala pa 17 
operacij.  
 
Na račun preseganja specialistične ambulantne 
dejavnosti je bolnišnica prejela 142.000 EUR več 
kot je bilo dogovorjeno s pogodbo.  Glede na leto 
2018 je bilo več pacientov pregledanih v:  
- Protibolečinski in anesteziološki ambulanti (804 

pacientov več) 
- Nevrološki ambulanti (350 pac. več) 
- Ortopedski amb (992 pac. več) 
- ORL amb (635 pac. več) 
- Okulistični amb (811 pac. več) 
- V UC: Enota za bolezni (480 pac več), Enota za 

poškodbe (130 pac. več). 
 

Izvajanje radiološke diagnostike ni imelo 
omejitev, kar je prineslo bolnišnici 231.000 EUR 
več denarnih sredstev od dogovorjenega 
programa. Beležili smo 15.669 obiskov, kar je 3.650 
obiskov več kot leta 2018. Narejenih je bilo za  
- 16% več RTG preiskav 
- 53% več UZ preiskav 
- 44% več CT diagnostike  

 
Če bi bil plačan celoten realiziran program, bi 
pridobili dodatno še 503.00 EUR (133.000 EUR 
za UC in 370.000 EUR za akutno bolnišnično 
obravnavo). 
 
ČAKALNE DOBE 
 
Zaradi plačila po realizaciji v radiološki dejavnosti 
smo skoraj odpravili čakalne dobe za prve preglede  
za RTG  in CT diagnostiko.  
Zaradi povečanja programa na račun prenesenega 
programa iz SB Celje smo bistveno skrajšali 
čakalno dobo za  ortopedsko ambulanto in iz istega 
razloga zaradi prenosa  programa iz SB Novo 
mesto v ORL ambulanti.  
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Sicer je v večini dejavnosti ČD v okviru dopustnih, 
kjer pa se povečuje, gre za povečanje napotitev in 
priliva iz drugih regij, kjer imajo izvajalci daljše ČD.  

 
2. POSLOVANJE V LETU 2019 

 
Rezultat poslovanja v letu 2019 je zelo dober in 
vzpodbuden. Poslovni izid izkazuje poslovanje s 
presežkom prihodkov nad odhodki v višini 542.943 
EUR. Če odštejemo pomoč države zaradi 
nelikvidnosti, ki se vleče vse od izgradnje UC v letu 
2014 dalje, v višini 320.528 EUR, bi bil rezultat 
bolnišnice še vedno pozitiven in sicer v višini 
222.415 EUR presežka prihodkov nad odhodki. 
 

 Realiza
cija 
2017 

Realiza
cija 
2018 

Finančn
i načrt 
2019 

Realiza
cija 
2019 

Priho
dki 

16.734.
701 

17.475.
218 

17.994.
719 

18.946.
660 

Odho
dki 

16.940.
007 

17.315.
524 

17.994.
719 

18.403.
717 

Rezul
tat 

-
205.30
6 

+160.3
94 

0 +542.9
43 

 
Ključni za rezultat so naslednji elementi: 
1. Višja realizacija prihodkov zaradi realizacije 

programa v večjem obsegu (v največji možni 
meri smo izkoristili možnost preseganja 
programov na tistih področjih, kjer so to 
omogočili aneksi k SD za 2019 ali je bil program 
prenesen od drugih izvajalcev, ki programa 
niso realizirali). Glede na leto 2018 so prihodki 
iz obveznega zavarovanja  povečani za dobrih 
7% in iz dopolnilnega zavarovanja za 4,5%. 

2. Povečanje prihodka iz tržne dejavnosti. Glede 
na leto 2018 so povečani za 23,30% (dobrih 
100.000 EUR) in so znašali 538.032 EUR in 
predstavljajo 4,99% celotnih prihodkov zavoda. 

3. Racionalna raba materialnih sredstev. Pri tem 
je potrebno izpostaviti, da so materialni stroški 
sicer višji od načrtovanih za dobrih 6%, vendar 
pa je bilo v bolnišnici obravnavanih bistveno 
večje število pacientov. Preračunano na 
pacienta, so stroški materiala realno nekoliko 
nižji, kot je bilo načrtovano. 

4. Znižanje števila viškov ur nastalih do 31. 12. 
2017 in racionalna raba delovnega časa v 
tekočem letu. Če je bilo število teh ur konec leta 
2017 36.268, in konec leta 2018 19.916 ur, 
znaša število neplačanih ur konec leta 2019 
skupaj 11.754  ur. Na tem segmentu je 
bolnišnica enako kot v letu 2018 tudi v letu 2019 
dosegla največje prihranke opredeljene v 
sanacijskem programu. 
 

V letu 2019 so se zaradi različnih ukrepov države 
povečali stroški za plače in druge osebne prejemke 

za 3% oziroma 300.000 EUR, kar je tudi na račun 
kadrovske podhranjenosti na nekaterih področjih 
dela. Zato je bolnišnica situacijo reševala s 
sklepanjem pogodb od delu z zunanjimi izvajalci, 
kjer so bili stroški večji od načrtovanih za 160.000 
EUR. 
 
Pomembna so vlaganja bolnišnice v novo opremo, 
brez katere bi praktično ne mogla opravljati 
pogodbenega programa. Med večjimi nabavami v 
letu 2019 izpostavljamo: 
- Nakup nove CT naprave (760.000 EUR) in 

priprava prostora zanj 200.000 EUR 
- Nakup vseh novih laboratorijskih naprav 

(200.000 EUR) 
- UZ za anesteziologijo 
 
Likvidnost 
 
Kljub izvedbi investicij v višini 1,3 mio EUR 
likvidnost ni bistveno slabša. Je pa potrebno ob tem 
upoštevati, da smo decembra, 2019, prejeli od 
ustanovitelja 320.528 EUR pomoči za plačilo 
zapadlih obveznosti do dobaviteljev, na drugi strani 
pa tudi dejstvo, da bolnišnica do 31. 12. 2019 ni 
prejela  vseh akontacij od ZZZS za leto 2019 in 
sicer v višini 430.440 EUR (334.840 EUR za 
december in razlika za nižji izplačani akontaciji za 
oktober in november v višini 95.600 EUR). Zapadle 
neplačane obveznosti do dobaviteljev tako na dan 
31. 12. 2019 znašajo 996.279 EUR, v kolikor pa bi 
prejeli tudi akontacije od ZZZS že v mesecu 
decembru, pa bi zapadle neplačane obveznosti do 
dobaviteljev znašale 565.839 EUR, brez prejete 
državne pomoči pa 886.367 EUR, kar bi bilo dobrih 
100.000 več, kot v letu 2018 (takrat so neplačane 
zapadle obveznosti do dobaviteljev znašale 
754.592). 
 
Ob tem je potrebno upoštevati, da je morala 
bolnišnica, v kolikor je hotela nadaljevati z 
opravljanjem dejavnosti, nujno kupiti novo CT 
napravo, za kar ni prejela nikakršne finančne 
pomoči od ustanovitelja in nove naprave za 
laboratorij. Vse naštete naprave so bile v celoti 
iztrošene in pokvarjene. 
 

3. DELO ZDRAVSTVENE NEGE 
 

Zdravstvena nega je strokovno področje, ki je 
skupaj z drugimi dejavnostmi v bolnišnici vključeno 
v celovito obravnavo bolnika. Zdravstvena nega je 
tudi v tej bolnišnici v zadnjih letih dosegla vidne 
rezultate, tako z vidika razvoja stroke, organizacije 
in razvoja kadrov. To lahko pokažemo s kazalniki 
kakovosti, ki jih spremljamo. Naši rezultati so nekje 
v zlati sredini med slovenskimi bolnišnicami. 66 
srednjih medicinskih sester, 65 diplomiranih 
medicinskih sester in 8 bolničarjev si prizadeva 
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strokovno, varno in učinkovito zdravstveno oskrbo 
v naši bolnišnici. 
 
Zdravstvena nega v svojem poslanstvu temelji na 
etičnem odnosu, zaupanju, vljudnosti in prijaznosti. 
Mislim, da smo v tem delu v naši bolnišnici še 
posebej uspešni. Pri nas pacient ni le številka. 
Majhnost in domačnost bolnišnice smo izkoristili v 
prid bolj osebnemu pristopu do pacienta. Da smo 
uspešni kažejo številne pohvale, ki jih prejmemo. 
 
Izpostavila bi tudi, da smo učna baza v kateri 
praktično znanje nabirajo dijaki srednjih 
zdravstvenih šol in študenti visokošolskih študijskih 
programov ZN. Kot verjetno veste, pa smo aktivno 
sodelovali pri pridobivanju novih dveh programov tu 
v Brežicah - zdravstvena nega in bolničar 
negovalec. Vse te kadre slovensko zdravstvo nujno 
potrebuje, saj bolnišnice poročajo o velikem 
pomanjkanju negovalnega kadra. V naši bolnišnici 
o kadrovski podhranjenosti na področju ZN še ne 
moremo govoriti, se pa veselimo sodelovanja z 
bodočimi dijaki zdravstvene šole Brežice. 
Predhodno spoznavanje bodočih mladih kadrov je 
za nas izjemnega pomena. Tem dijakom bomo 
nudili strokovno mentorstvo, saj imamo v bolnišnici 
kar 15 kliničnih mentorjev in željo, da enkrat 
postanemo ena od najboljših učnih organizacij. 
 
Kot pomemben razvoj zdravstvene nege v naši 
bolnišnici bi izpostavila tudi letošnji nakup 
programa Nurse Tab za celotno bolnišnico. Gre za 
napredni sestrski klicni sistem, ki omogoča 
beleženje in upravljanje zdravstvene nege in 
oskrbe. Trenutno poteka inštalacija na internem 
oddelku. Omenjeni sistem omogoča delo po 
procesni metodi dela, ki vključuje celovito 
obravnavo pacienta in vrednotenje opravljenih 
storitev. E-zdravstvena nega oz. omenjeni sistem 
nam bo prinesel prihranek časa, ki ga medicinske 
sestre porabijo za papirnato dokumentacijo, 
natančnejše beleženje aktivnosti in opozorilne 
signale v primeru odstopanj. 
 
Menim, da se kolektiv SB Brežice uspešno 
spopada z izzivi svojega delovnega okolja. 
Pomembno je predvsem to, da se zavedamo, da 
moramo vse svoje znanje in delo usmeriti v 
zadovoljstvo naših pacientov. 
 

4. KADROVSKA ZASEDBA ZDRAVNIKOV 
 

31.12.2019 je bilo v SB Brežice zaposlenih 367 
uslužbencev, od tega je  predstavljalo zdravstveno 
osebje 75%  zaposlenih.  
Vseh zdravnikov je bilo 57:  
- 34 specialistov 
- 18 specializantov 
- 4 pripravniki  

- 1 sobni zdravnik  
 
Specializanti  po oddelkih: kirurgija 5, interna 4, 
RTG 3,  ginekologija 2, pediatrija 2,  anesteziologija 
2.  
 
Gre za specializante, ki so se javili na nacionalni 
razpis za  znanega   izvajalca, nekateri med njimi 
so bili naši štipendisti, nekateri so  opravljali  v 
bolnišnici pripravništvo in sekundariat in poznajo 
razmere v bolnišnici ter  računajo na zaposlitev v 
bolnišnici.  
 
V letu 2019 smo po opravljenem specialističnem 
izpitu zaposlili 1 specialista na internem oddelku, ki 
je usmerjen v gastroenterologijo, v kratkem bo 
opravila specialistični izpit še 1 zdravnica z isto 
usmeritvijo, tako da bomo lahko okrepili 
endoskopsko dejavnost. 24. 2. je končala 
specializacijo zdravnica, ki bo delovala na področju 
diabetologije. S 1. 3. 2020 smo zaposlili svojega 
specializanta, ki se ukvarja s kardiologijo. 
 
Zavedamo se, da bomo z   investicijskim vlaganjem 
v prenovo bolnišnice (lekarna, RTG prostori, nova  
CIT, obnova operacijske dvorane in prebujevalnice)  
in  načrtovano  nabavo opreme  (sterilizator, CT,  C-
lok, UZ za interni odd., UZ za RTG odd., 
laboratorijske aparature, termodezinfekcija, 
endoskopske naprave) povečali zanimanje za 
zaposlitev teh specializantov v naši bolnišnici, kar 
je nujno  za  nadaljnji strokovni razvoj bolnišnice 
 

5. SANACIJA BOLNIŠNICE 
 

Bolnišnica je izvajala sanacijske ukrepe skladno z 
Novelacijo 1 Sanacijskega programa, v katerem 
smo ohranili 15 ukrepov (preostalih 14 je bilo 
zaključenih konec leta 2018). Predvideni učinki so 
znašali 133.824 EUR, realizirali pa smo jih za 
360.656 EUR. Tudi na tem področju je rezultat 
vzpodbuden. Kumulativno je bolnišnica v letih 2018 
in 2019 realizirala za 867.723 EUR finančnih 
učinkov od skupno načrtovanih do konca sanacije 
v letu 2021 899.892 EUR. Glede na sprejete ukrepe 
moramo tako v letih 2020 in 2021 realizirati še za 
32.169 EUR učinkov. 
 

6. VSTOPNA TOČKA ZA KORONAVIRUS 
 

Aktivnosti so usklajene z navodili MZ, NIJZ  in 
strokovnimi priporočili Infekcijske klinike in ECDC 
25. 2. 2020 smo se udeležili sestanka strokovnih 
direktorjev na MZ. 
 
26. 2. 2020 smo imenovali odgovorno osebo (Mojca 
Savnik Iskra, dr. med)  in njenega namestnika 
(Vanja Starčević, dr. med), ki bo v stiku s kriznim 
centrom  na MZ. Isti dan smo imeli sestanek z ZD 



 
 

5 
 

Brežice in uskladili dejavnosti v UC, ki je postal 
vstopna točka za  osebe s sumom na okužbo s 
koronavirusom iz Brežic, Krškega in Sevnice. 
Pričeli smo z obveščanjem zaposlenih o aktivnostih 
v zvezi s koronavirusom po posameznih oddelkih v 
obliki varnostnih vizit. 
 
27. 2. 2020: ponovni sestanek z ZD Brežice. 
Prepoved obiskov, zaprli vse vhode razen vhod v 
UC. O tem smo obvestili medije in dali objavo na 
bolnišnično spletno stran. Objavili smo kontaktno 
številko za informacije o bolezni, samozaščiti in 
možnostih testiranja na okužbo: 07 46 68 246.   
 
28. 2. 2020 namestitev 2 kontejnerjev pred UC. 
Zaprtje vrat UC in vstopanje le z uporabo zvonca. 
Tiste, ki vstopajo, usmerja vratar. Triažiranje 
bolnikov izvaja triažna sestra, ki bolnike s klinično 
sliko okužbe in pozitivno epidemiološko anamnezo 
usmeri v kontejner pred UC, kjer bris odvzame 
zdravnik s primarnega  po razporedu, ki ga je 
sestavil ZD. Odvoz brisov je 2x dnevno, in sicer ob 
10.00 in 17.00 v NLZOH  čez teden in IMI v 
Ljubljani.  Po  pridobitvi informacij o posvetu ZD na 
MZ smo izdali  pisno obvestilo zaposlenim v SB 
Brežice.  
 
29. 2. 2010: po odvzemu neprizadeti čakajo na izvid 
doma. 
 
2. 3. 2020:  rezultati nekaj  opravljenih testiranj so 
negativni. Ponovni sestanek z ZD Brežice in 
dogovor o obravnavi bolj prizadetih bolnikov, ki 
bodo čakali na izvid testiranja. V obravnavo teh 
bolnikov se vključi internist iz IPP, bolnika v 
kontejnerju opazuje medicinska sestra iz IPP.  
Sodelovanje na sestanku, ki ga skliče direktor ZD 
Brežice s predstavniki drugih ZD in koncesionarji.  
 
Anica Hribar, direktorica 
 
Mojca Savnik Iskra, dr. med., strokovna 
direktorica 
 
Tanja Cerjak, mag. zn., pomočnica direktorice 
za področje zdravstvene nege in oskrbe 
 

POROČILO O PORABI ENERGENTOV V 
LETU 2019 

 
Po energetski sanaciji stavb bolnišnica planirane 
prihranke presega pri toploti in znižanju emisij CO2, 
dosežen je bil tudi prihranek električne energije, ki 
pa se je kasneje bistveno povečala zaradi novih 
prostorov (urgenca, prostori za CT) in osvetlitve 
prostorov do standardov, nabavljene nove 
medicinske in nemedicinske opreme, informacijsko 
komunikacijske tehnologije ter predvsem vgrajenih 
hladilnih (SPLIT) sistemov, ki jih je bilo v letu 2005 

šest, v letu 2019 pa več kot 80 kosov, na kar kaže 
tudi povečana poraba električne energije v poletnih 
mesecih.  
 
Predvidena proizvodnja OVE ni dosežena, sončni 
kolektorji dajejo od 16 do 36 MWh (v letu 2019 15 
MWh) energije glede na posamezno leto, ki pa 
zaradi premajhne porabe tople sanitarne vode v 
poletnih mesecih niso ustrezno izkoriščeni.  
 
Pomemben prihranek energije daje porabljena 
vode iz podtalnice za hlajenje v stavbi E, ki je letno 
povprečno med 800 do 2.000 m3 .  
Planirana specifična poraba kWh na m2  ni 
dosežena, se je pa znižala za skoraj polovico, v letu 
2005 je bila 502 kWh/m2, v letu 2019  280 kWh/m2. 
V letu 2005 je znašala poraba vseh energentov v 
zavodu 3.760.090 kWh in je v letu 2019 padla na 
2.4425.060 kWh.  
Poraba zemeljskega plina je bila v letu 2007 
1.976.076 kWh, v letu 2013, ko je bila zaključena 
energetska sanacija stavb 1.357.151 kWh  in v letu 
2019 1.181.866 kWh.  
Poraba električne energije se je v istem obdobju iz 
560.240 povzpela na 1.235.194 kWh. 
Izpusti CO2  so v letu 2005 znašali 1.016 t, v letu 
2019 malo nad 732 t.  
Podatki kažejo, da se je skupna poraba vseh 
energentov iz leta 2005 glede na površine znižala 
iz 502 na 280 kWh/m2, glede na bolnike pa iz 664 
na 368 kWh/bolnika v letu 2019.  
Poraba v kWh na bolnika se je od leta 2007, ko smo 
prešli na zemeljski plin kot energent, za ogrevanje 
in pripravo tople sanitarne vode, znižala na 19 
kWh/bolnika, električna energija pa se je zvišala iz 
89 v letu 2005 na 188 kWh/bolnika v letu 2019.  
Vrednost zemeljskega plina se je iz 42 evrov za 
ELKO v letu 2005 znižala na 15,3 evrov/bolnika v 
letu 2019, vrednost električne energije se je v istem 
obdobju iz 8 zvišala na 11,8 evrov/bolnika. 
 
Skupna vrednost porabljene energije in vode je v 
letu 2005 znašala 238.395,00 evrov, v letu 2019 
204.464,00 evrov oziroma 216.781 evrov z 
vključeno omrežnino. 
 
Na ugoden trend nižanja stroškov za energijo kaže 
tudi podatek, da je bil v letu 2005 delež stroškov za 
energente v vseh stroških zavoda 2,32 %, v letu 
2018 0,88 % in v letu 2019 1,17 %.  
Znotraj porabljenih količin energentov je bil 
ustvarjen prihranek 1.335 MVh.  
 
Od leta 2005 do 2019 se je najbolj znižala porabe 
energenta za ogrevanje in pripravo tople sanitarne 
vode in sicer za 2.010 MWh, kar je bistveno več od 
ocenjenih in planiranih prihrankov, zvišala pa 
poraba električne energije. 
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Glede na izkušnje, je z zagotavljanjem ugodnih 
bivalnih razmer za bolnike in uslužbence 
(prezračevanje, hlajenje, ogrevanje, osvetlitev), 
z ustreznim, malo bolj skrbnim ravnanjem 
uslužbencev (»ugasni, ko ne rabiš«, »prezračuj 
krajši čas z na stežaj odprtimi okni)«), mogoče 
ustvariti najmanj 5 % prihranke energentov, kar 
bi predstavljalo okoli 9.000,00 evrov/leto. 
 
Jožef Piltaver 
 

PRAVILNIK O VAROVANJU OSEBNIH 
PODATKOV 

 
Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje 
osebnih podatkov in katalogih zbirk osebnih 
podatkov v Splošni bolnišnici Brežice (Verzija 3.0), 
št.: 03-38/19-1 z dne 17. 12. 2019, je stopil v veljavo 
28. 2. 2020.  
 
S pravilnikom so določeni organizacijski, tehnični in 
logično-tehnični postopki ter ukrepi za zavarovanje 
osebnih podatkov v zavodu z namenom, da se 
fizično prepreči slučajno ali namerno 
nepooblaščeno uničevanje, spremembo ali izgubo 
varovanih osebnih podatkov, kakor tudi 
nepooblaščen dostop, obdelava, uporaba ali 
posredovanje varovanih osebnih podatkov. 
Določene so kategorije oseb, ki so odgovorne za 
določene zbirke osebnih podatkov, in osebe, ki 
lahko zaradi narave njihovega dela obdelujejo 
določene osebne podatke.  
Za varovane osebne podatke štejejo tisti podatki o 
fizični osebi, ki kažejo na lastnosti, stanja ali 
razmerja posameznika, ne glede na obliko, v kateri 
so izraženi in ne glede na vrsto nosilca osebnih 
podatkov, ter glede katerih ni podane pravne 
podlage za razkritje podatka javnosti.  
 
Uslužbenci in zunanji sodelavci zavoda, ki pri 
svojem delu obdelujejo osebne podatke, morajo biti 
seznanjeni z določili Uredbe 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 in Zakona o 
varstvu osebnih podatkov ter drugimi predpisi, ki 
urejajo posamezno področje njihovega dela, z 
vsebino  pravilnika ter z navodili, sprejetimi na 
njegovi podlagi.  
 
Pravilnik so prejele odgovorne osebe za 
posamezno področje v fizični obliki, v elektronski 
obliki tudi vsi zaposleni, priloge k pravilniku so 
zaradi obsežnosti objavljene v elektronski obliki na 
naslovu Skupna (// S – AD) (S:), v mapi 10. Pravilnik 
o varovanju osebnih podatkov, v fizični obliki pa so 
za vpogled in za kopiranje na voljo tudi vsem 
uslužbencem v tajništvu zavoda. 
 
Jožef Piltaver 
 

PUST NA OTROŠKEM ODDELKU 
 

 
 
Februarja je bil na otroškem oddelku prav poseben 
dan. Naše osebje otroškega oddelka je z ročno 
izdelanimi klobučki, izpod rok naše vzgojiteljice 
Neje Rožman, tako lepo razveseljevalo male 
bolnike. 
 
Na ta način niso bili bolni otroci prikrajšani za 
"pustno rajanje" malo drugače. 
 
Anita Mujakić, DMS, strokovna vodja otroškega 
oddelka 
 

POHVALE IN ZAHVALE 
 

ZAHVALA NBO 
 

Spoštovane, spoštovani… 
 
Ob vseh vsakodnevnih naporih prebijanja skozi dan 
prav radi pozabimo (ali pa nam je samoumevno) na 
vse ljudi, s katerimi delimo dan… včasih tedne… 
mesece in tudi leta… nekako se navadimo, da so 
tam in nam na razpolago… in zaradi te 
samoumevnosti prav radi tudi pozabimo reči tisto – 
hvala… pa ne bi smelo temu biti tako… vedno bi se 
morali znati zahvaliti… spoštovati sleherno dobro 
delo sočloveka. 
 
In ja, nekdo bi rekel – saj so sami izbrali to pot – pot 
pomaganja sočloveku, zdravljenja, oskrbe… 
 
Res je – sami so jo izbrali, a ni ga človeka, ki bi se 
branil videti tisti topli lesk hvaležnosti v očeh… 
slišati, pa čeprav zašepetano, besedico hvala… 
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občutiti stisk roke… vedeti, da je viden kot Človek z 
veliko začetnico… 
 
Kar nekaj časa je že minilo od slovesa mojega 
očeta… odlašala sem z obiskom, odlašala s pisano 
besedo, ker enostavno v moji glavi nikoli ni bil pravi 
čas,… pa tudi besede, ki sem jih za začetek spisala, 
niso bile tiste – ta »prave«… in še vedno ne zvenijo 
niti približno dovolj dobro… ko se znajdeš na tej 
drugi strani, spoznaš, kako se ne znaš in ne zmoreš 
zahvaliti za vse, kar je bilo narejeno… za trud, za 
prizadevanje lajšanja človeške stiske, ohranjanja 
bolnikovega dostojanstva in ob enem biti tam še za 
nas – svojce… 
 
Rada bi vam vse to povedala na glas, izrazila vso 
hvaležnost za razumevanje ob zgodbi mojega 
očeta in mene, a mi je lažje zapisati… ker vem, da 
bi ostala s solznimi očmi, cmokom v grlu in bi težko 
karkoli povedala…. Pa ne samo zaradi žalosti 
slovesa, temveč tudi zaradi ponosa na vaše 
poslanstvo in tihega spoštovanja do njega, vas… in 
zato… 
 
HVALA VAM za vse, kar ste počeli sleherni dan… 
za vse, kar je bilo na »urniku« in kar ni – predvsem 
hvala za to zadnje… za vse tiste drobcene stvari, 
opravila, a saj veste – drobne stvari so tiste, ki stvar 
naredijo veliko, predvsem – veliko srce. 
 
Vsakdanjik bolnice je lažji, predvsem pa lepši, 
zaradi vaše srčnosti. 
 
HVALA, DA STE. 
 
Vem, da se bomo še kdaj srečali na poti življenja… 
če vas ne bom prepoznala – prosim, pocukajte me 
za rokav… z veseljem se ustavim, rečemo kakšno 
besedico ali pa dve… ob kavici pa definitivno še 
kakšno več… SREČNO! 
 
Nerina Kramar 
 

 
ZAHVALA INTERNEMU ODDELKU II 

 
Drage sestre. 
 
Hvala za vso skrb, nego in prijaznost. Zaradi vas je 
bilo bivanje v bolnišnici veliko lažje. 
 
Hvala. 
 
Frančiška Radanovič 
 

 
 

KIRURŠKI ODDELEK 
 

POHVALA PACIENTKE MARIJE LELIČ 
 

Dne 14.4 2. 2020 sem po telefonu prejela pohvalo 
za opravljeno delo na kirurškem oddelku. 
 
Pacientka je bila operirana zaradi zloma roke in 
nameščena na oddelku. 
 
Pravi, da ne najde pravih besed, s katerimi bi 
izrazila zahvalo za izjemno obravnavo Matjaža 
Poharja, dr. med., ki jo je operiral, anesteziologinje, 
kakor tudi izjemno prijazno in predano obravnavo s 
strani medicinskih sester na oddelku. 
 
Pravi, da opaža velik napredek bolnišnice, čeprav 
je bila tudi s preteklimi obravnavami zadovoljna. 
Želi nam vse dobro in da ostanemo tako dobri. 
Vesela je, ker ve, da bo v naši bolnišnici vedno 
prejela maksimalno profesionalno obravnavo. 
 
Anica Hribar, direktorica 
 

 
 

ZAHVALA URGENTNEMU CENTRU 
 

Pozdravljeni. 
 
Vsi vemo da nam je zdravje največja blaginja. Ko 
smo zdravi, nam je to samoumevno. Takrat o 
besedi urgenca ne razmišljamo. Dejansko samo 
slišimo za to in po navadi slišimo da, se tam dolgo 
čaka. Ko enkrat začutiš bolečino za prsnico, tlak ti 
začne divjat, noga ti zateka in vse to v popoldanskih 
urah, urgenca postane realnost. Sprejem, triaža, 
pogovori z osebjem, razne preiskave, čakanje na 
izvide. Celo sodelujejo zunanji sodelavci ki niso 
fizično prisotni v urgenci oziroma so dežurni v 
drugem kraju ali drugi zdravstveni ustanovi (recimo 
dežurni radiolog)... Vse zahteva svoj čas in res 
traja.  
 
Sedaj, ko imam sam to izkušnjo, gledam na 
urgenco čisto drugače. Tisto, ko "se dolgo čaka" 
dejansko, je poglobljeno delo osebja, ki tam dela, 
da ne bi česa spregledali. Vse te preiskave, 
pogovori, pregledi so del mozaika, ki na koncu da 
eno sliko(diagnozo). 
 
Zato HVALA vsem, ki ste v tej verigi. Posebej se 
zahvaljujem celotni ekipi popoldanske izmene na 
Brežiški urgenci ki je delala v četrtek 27. 02. 2020. 
 
Velika HVALA za vaš trud in prijaznost 
 
Mehemed Tokić 
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POHVALA KIRURŠKEMU ODDELKU IN 
KUHINJI 

 
Najprej se zahvaljujem, da sem bil sprejet na 
Oddelek kirurgije v času od 5. 2. 2020 do 26. 2. 
2020. To je prva zahvala, ki je objektivno 
upravičena. Strgana ahilova tetiva in 
“poškodovano” ravnotežje sta bili preveliki oviri, da 
bi mogel biti doma. Tudi danes mi še vedno ni 
lahko. 
 
Na Oddelku so bili vsi zelo v redu in profesionalni. 
Nimam nobene negativne pripombe. Zdravniki in 
sestre so korektno opravili svoje delo. V vsem 
ravnanju so bili pozitivni. Zahvala velja vsem! 
 
Posebej bi se rad zahvalil dr. Matjažu Poharju in 
zdravniku, ki me je operiral, dr. Lenartu Senici! 
Splošni bolnišnici Brežice želim vse dobro in veliko 
uspehov! 
 
S spoštovanjem, 
 
Kolešnik Ciril 
 
P.S: Ne smete mi zameriti še ene pohvale! 
Namerno je pod “P. S.”, tako ji dajem svojevrsten 
pomen. 
Pohvala velja “Kuhinji Splošne bolnišnice Brežice”. 
Presenečen sem bil nad kvaliteto hrane! 
 

ORLICA 
 
»Fit frajlice« in dva mala psa smo se na lepo, 
sončno soboto podal na pot. Z avtomobili smo se 
peljali do Kerinovega znamenja na Orlici. Pot smo 
peš nadaljevali do zgornjih Osredkov in naprej v 
smeri Podsredškega gradu. Pot zanimiva, saj smo 
šli malo gor malo dol. Razgled lep na vse strani. 
Komaj smo prišli iz gozda, že smo krenili nazaj v 
gozd. Pot nas je vodila nad gradom ob grebenu. 
Občudovale smo lepe cvete teloha. Psa sta tekala 
gor in dol. Žal ni nobena divjad pokazala volje, da 
bi ju počakala. Končno smo prišli na lep makadam, 
ki se je lepo povzpel in nas pripeljal na vrh grebena 
nad Pečicami. Malo smo zajele sapo, pile, se 
razgledale in se spustile v samo vas Pečice. Sredi 
lepo urejene vasi smo našle klopce in se odločile, 
da je prostor prav lep za malico, ki je kot po navadi 
vsebovala VSE. Pot smo nadaljevale v dolino, nato 
malo po ravnem in zopet nazaj v hrib. Kar malo 
zasopihane smo končno prišle na vrh Orlice. Malo 
smo zajele sapo, popile in pojedle, kar nam je 
ostalo in se po grebenu podale proti avtomobilom. 
Med potjo smo videle kar nekaj dreves, ki jih podrl 

veter. Dobre volje smo prišle do avtomobilov in se 
že veselile naslednjega izleta.  
 
Se vidimo. 
 
Mija Novak 
 

 
 

 
 

URNIK POHODOV 
 

V mesecu marcu se bomo zopet pridružili 
Planinskemu društvu Brežice na izletu po 

Krasu in slovenski Istri.  
 

Dobimo se v soboto, 14.3.2020 ob 6.00 uri pri 
Blagovnici Brežice (pri avtobusni postaji). 

 
Zaradi organiziranega prevoza je obvezna 

predhodna prijava do torka, 9. 3. 2020 pri Miji 
Novak s SMS-om. Načrtovana je tudi 

degustacija Refoška v Marezigah. Vsi, ki se 
prijavljate za izlet, sporočite tudi, če greste na 

degustacijo. 
 

Med potjo si bomo nabrali tudi oljke. 
 

Dobrodošli, da se pridružite »fit frajlicam« ter 
dan preživite v dobri družbi in lepi naravi. 
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SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

 
 

Vir: Spletna pošta 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
- KRAMAR Sara (1. 2. 2020), 
- KINK Špela (3. 2. 2020), 
- PAVLOVIĆ LAURA (3. 2. 2020), 
- VINCELJ Marin (10. 2. 2020), 
- KOGOVŠEK Iva (11. 2. 2020),  
- ŽNIDERŠIČ Biserka (24. 2. 2020), 
- PODGORŠEK Martina (29. 2. 2020). 
 
Prenehanje delovnega razmerja: 
- MALUS PATAČIĆ Melita (16. 2. 2020), 
- ŽAKELJ Melita (29. 2. 2020). 
 
Stanje kadra na dan 29. 2. 2020: 367 zaposlenih. 
 
Število zaposlenih iz ur na dan 31. 1. 2020 je 
znašalo 348,83, od tega 339,83 rednega dela in 10 
pripravnikov.  
 
 

***JUBILEJNE NAGRADE*** 

 
V mesecu decembru je za 20 let delovne dobe 

pri delodajalcih v javnem sektorju prejela 
jubilejno nagrado: 

 
MLINARIČ TANJA, DMS 

 
za 10 let delovne dobe pri delodajalcih v 

javnem sektorju so prejeli jubilejno nagrado: 
 

KOGOVŠEK KLEMEN, DMS 
 

SMUKOVIČ DAVID, vratar 
 

ŠUŠTERIČ NATAŠA, fizioterapevtka 
 

ČESTITAMO! 

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK 
  

 Prva spomladanska sobota – Svetovna 
srečanja žensk z rakom dojke, 

 Drugi četrtek v marcu – Svetovni dan ledvic, 
 Tretji teden marca – Svetovni dan možganov, 
 Sreda v tretjem tednu marca – Slovenski dan 

možganov, 
 Petek pred spomladanskim enakonočjem – 

Svetovni dan spanja, 
 4. marec – Mednarodni dan ozaveščenosti o 

virusi HPV, 
 18. marec – Evropski dan žil, Evropski dan 

narkolepsije, 
 20 marec – Mednarodni dan sreče, 
 21. marec – Svetovni dan Downovega 

sindroma, 
 24. marec – Svetovni dan tuberkuloze. 
 
 

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!  
 
 

 


