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MOJE ZDRAVJE 
Glasilo Splošne 

bolnišnice Brežice 
 
 

Številka 4, letnik 4 
 
 
Inkubator za porodnišnico 

Brežice 
 

Porodnišnica Brežice je 
bogatejša za inkubator Caleo, 
ki je bil nabavljen iz 
donacijskih sredstev zbranih v 
akciji »Ajda in Lara s 
prijatelji«. Akcija je potekala 
od 25. decembra 2010 do 25. 
februarja 2011, pobudo zanjo 
pa je dala Goranka Krošelj, 
mamica Ajde in Lare, rojenih 
v porodnišnici Brežice, po 
katerih je bila akcija tudi 
poimenovana. Namen akcije 
je zahvala družine Krošelj 
porodnišnici Brežice za pomoč 
in oskrbo, ki so jo prejele 
mamica Goranka in punčki ob 
prezgodnem rojstvu. Predaja 
inkubatorja je potekala 1. 
aprila, katere pa se je poleg 
zaposlenih v bolnišnici udeležil 
tudi župan občine Brežice, 
Ivan Molan. Dogodek so 
glasbeno popestrili učenci 
Glasbene šole Brežice, 

predstavniki podjetja Dräger 
pa so demonstrirali uporabo 
in delovanje inkubatorja.  
Gesta pa je na nek način 
vnovični dokaz podpore 
Brežiški porodnišnici ter 
njenemu delu. 

 
 

Splošna bolnišnica Brežice 
postaja zelena bolnišnica 

 
V Splošni bolnišnici Brežice se 
zaključujejo dobra 2 milijona 
evrov vredna gradbena dela 
energetske sanacije 
bolnišnice, ki so se začela 
avgusta lani. Večino sredstev, 
in sicer 1,3 milijona evrov, je 
bolnišnica pridobila v okviru 
razpisa Ministrstva za zdravje 
za nepovratna evropska 
sredstva iz Kohezijskega 
sklada. Osrednji namen 
omenjenih del je zmanjšati 
porabo energije, ki jo je 
bolnišnica v minulem letu že 
zabeležila.  
V okviru dobrega pol leta 
trajajočih obsežnih gradbenih 
delih, ki so se izvajala na 
večini bolnišničnih stavb, je 
bilo zamenjano stavbno 
pohištvo, izvedena je bila 
toplotna izolacija stropov in 
fasad kot tudi hidro- in 
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termoizolacija tlakov in sten. 
Poleg tega so bile zamenjane 
in izolirane strehe, v 
operacijskem traktu je bila 
zamenjana obstoječa 
klimatska naprava za 
prezračevanje in hlajenje, na 
novo je vzpostavljen solarni 
sistem za ogrevanje sanitarne 
vode, obstoječa svetila pa so 
bila zamenjana z energetsko 
varčnimi.   
Z omenjenimi ukrepi se je 
izboljšala toplotna izolacija 
obstoječih bolnišničnih stavb 
kot tudi njihova učinkovitost, 
zagotovljeni pa so tudi 
učinkovitejši sistemi 
ogrevanja, hlajenja in 
prezračevanja. Poleg tega je 
bolnišnica del svoje 
energetske oskrbe zagotovila 
s pomočjo obnovljivih virov 
energije, in sicer s sončno 
energijo. 
Bolnišnica je na ta način 
zmanjšala porabo energije, 
zagotovila zanesljivejšo 
energetsko oskrbo za 
nemoteno delovanje, 
izboljšala delovne pogoje kot 
tudi bivalne pogoje bolnikov 
ter nenazadnje tudi zmanjšala 
negativne vplive na okolje.  
Omenjeni ukrepi – skupaj s 
tistimi, ki so bili izvedeni v 
minulih letih (obnova kotlarne 

in zamenjava energenta v letu 
2006 ter obnova kuhinje v 
letu 2008) –  že kažejo 
pozitivne rezultate. V 
primerjavi z letom 2005 je 
bolnišnica lani zabeležila za 41 
% manjšo skupno poraba 
energentov (merjeno v 
kilovatnih urah - kWh),  
medtem ko so se skupni 
stroški za energijo znižali za 
14 % in predstavljajo 1,44 % 
vseh skupnih stroškov 
bolnišnice. Poleg tega je 
bolnišnica zmanjšala porabo 
vode za 11 %, za več kot 
četrtino oz. za kar 27 % pa je 
zmanjšala skupno emisijo 
ogljikovega dioksida (CO2).  
Bolnišnica bo v prihodnje 
zagotovila tudi pregled nad 
rabo vstopne energije ter 
vpeljala energetsko 
knjigovodstvo. 
 
 

Svet pacientov 
 
V Splošni bolnišnici Brežice bo 
ustanovljen Svet pacientov – 
komisija oziroma 
posvetovalno telo direktorja 
Splošne bolnišnice Brežice za 
sistematično in kontinuirano 
povezavo med SB Brežice in 
organiziranimi pacienti – 
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uporabniki oziroma civilno 
družbo. Sestavljen je iz 
najmanj sedmih članov, 
predsednika in 
podpredsednika. Člani se  
volijo za mandatno obdobje 
enega leta. Sestavljajo ga 
predstavniki društev bolnikov 
in društev za promocijo 
zdravja z območja Posavja in 
Obsotelja. Svet pacientov 
skupaj z vodstvom SB Brežice 
obravnava: 
 - pobude in predloge društev, 
zvez, združenj, zainteresiranih 
posameznikov in civilne 
družbe, ki jih le-ti podajo v 
zvezi s kakovostjo oskrbe in 
bivanja posameznikov v SB 
Brežice,  
- pobude in gradiva vodstva 
SB Brežice (npr. strateške 
dokumente, programske 
dokumente, idr.). 
 
 
Dan bolnikov in invalidov 

občine Brežice 
 
25. in 26. oktobra, bo v 
sklopu praznika občine Brežice 
in praznika bolnikov in 
invalidov občine Brežice, 
Splošna bolnišnica Brežice v 
sodelovanju z društvi bolnikov 
v Posavju in Obsotelju, 

Občino Brežice in 
Zdravstvenimi domovi v 
Posavju organizirala 2-dnevni 
dogodek. 
Pri dogodku bodo sodelovali: 
- društva bolnikov v Posavju 
in Obsotelju, s predstavitvijo 
svojega delovanja, 
- medicinska stroka (notranji 
in zunanji strokovnjaki) s 
predavanji iz različnih 
vsebinskih sklopov. V okviru 
dogodka se bo izvajalo tudi 
razne meritve telesnih, 
demonstracije samo 
pregledov delov telesa, ki so 
izpostavljeni obolenju raka 
(dojke, moda, idr.),  
Organizirani bodo programi 
telovadbe, nordijske hoje in 
test fizične zmogljivosti. 
V bolnišnici bomo organizirali 
»Dan odprtih vrat bolnišnice«, 
oziroma voden ogled 
bolnišničnih oddelkov in 
specialističnih ambulant. 
H kulturnemu delu bomo za 
sodelovanje zaprosili učence 
osnovnih in srednjih šol v 
Posavju, za medijsko 
prepoznavnost dogodka pa bo 
poskrbela služba za stike z 
javnostjo Občine Brežice.  
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KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega 
razmerja: 

- Pahljina Marina, zdravnik 
sekundarij, 

- Mikec Kristina, SMS v 
negovalni enoti, 
pripravnik, 

- Zorko Karolina, 
zdravstveni 
administrator,  

- Kajba Ida, SMS v 
negovalni enoti,  

- Mikac Blaženka, javna 
dela. 

 
Prekinitev delovnega 
razmerja: 

- Kelher Baškovč Karmen, 
farmacevtski tehnik.  

 
***Delovni jubileji*** 

 
20 - letni delovni jubilej je 

dosegla 
Župan Jožica, bolničar v 
urgentni in operativni 

dejavnosti. 
 

10 – letni delovni delovni 
jubilej je dosegla 
Vrtačič Karmen, 

diplomirana babica v 
porodnem bloku. 
ČESTITAMO! 

Zdravstveni koledarček 
 

• prvi teden aprila – 
Teden boja proti raku, 

• 2. april – Svetovni dan 
zavedanja o avtizmu, 

• 7. april – Svetovni dan 
zdravja, 

• 11. april – Svetovni dan 
Parkinsonove bolezni, 

• 17. april – Svetovni dan 
hemofilije, 

• 22. april – Svetovni dan 
zemlje, 

• 21. maj – Dan tajnic 
Slovenije, 

• 28. maj – Mednarodni 
dan aktivnosti za zdravje 
žensk, 

• 31. maj – Svetovni dan 
brez tobaka. 

 
 

***** 
 

Število zaposlenih na dan 
31.03.2011 je bilo 292, od tega 
3 zdravniki sekundariji, 1 
pripravnik zdravstvene nege in 
3 zaposlene preko javnih del. 
Število delavcev iz ur za mesec 
februar je znašalo skupaj 
257,49, od tega 251,56  iz 
rednega dela, 3,17 iz javnih del 
in 2,76 pripravnikov.  
 


