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POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU 
BOLNIŠNICE 

 
Rezultat poslovanja v obdobju 1- 6 2019 je 
spodbuden. Poslovni izid za prvo polletje sicer 
izkazuje za 25.512 EUR presežka odhodkov nad 
prihodki, vendar sem prepričana, da bomo do 
konca leta uspeli realizirati načrtovan uravnotežen 
poslovni izid. 
Napoved je težka in nehvaležna, saj je pred nami 
še kar nekaj neznank. Težko je namreč v naprej 
točno predvideti, kolikšni bodo dodatni stroški dela 
ob upoštevanju aneksa h kolektivni pogodbi za 
medicinske sestre, novih, višjih dodatkov za delo v 
manj ugodnem delovnem času in rednih 
napredovanj, ki sledijo konec leta. Tudi 
napredovanja zaposlenih s 1. 4. 2018 bodo 
bremenila poslovanje zavoda šele od decembra 
dalje. 
Načrtovan poslovni izd je realiziran zahvaljujoč 
100% realizaciji programa dela po pogodbi z ZZZS. 
Tudi prihodek iz tržne dejavnosti je v okviru 
načrtovane vrednosti, ki je višja kot v preteklih letih. 
Program dela ni realiziran na določenih področjih, 
kot je na primer ambulanta bolezni dojk. Vendar pa 
je to zaradi izvajanja programa DORA s strani 
Onkološkega inštituta Ljubljana, pričakovano. 
Nekoliko pod načrtovanim je v prvem polletju število 
porodov in zdravljenje možganske kapi ter 
obravnav na NBO, vendar pričakujem, da bomo 
tudi na tem področju program realizirali do konca 
leta v celoti. Načrtujemo tudi, da bomo program 
specialističnih ambulant do konca leta realizirali v 

višini možnega 5% preseganja in da bomo na 
področju tistih programov, kjer je dogovorjeno 
plačilo storitev po realizaciji, uspeli program 
realizirati v večjem obsegu, kot smo načrtovali. 
Čakajočih pacientov je veliko. 
Žal ob sprejemu Aneksa 2 k SD za 2019 ni prišlo 
do odobritve povečanja obsega programa na 
področjih, kjer smo to predlagali, zato se bodo 
čakalne dobe na nekaterih področjih dela ponovno 
povečale in presegle dopustno čakalno dobo. To 
sta predvsem področji ORL in odstranitev 
osteosintetskega materiala. Za področji ortopedije 
in nevrologije, kjer smo od ZZZS že prejeli 
odobritev dodatnega programa (ortopedija) 
oziroma računamo, da ga bomo dobili v mesecu 
avgustu (nevrologija), bomo število čakajočih, 
predvsem pa čakalno dobo lahko ohranili na še 
dopustno dolgi. Pri tem je potrebno upoštevati, da 
se priliv pacientov iz drugih regij močno poveča, če 
se čakalne dobe v naši bolnišnici znižajo in da z 
odobritvijo razširitve programov, za katere smo 
zaprosili, ker bi jih lahko realizirali, bolnišnica 
prispeva k skrajševanju nedopustno dolgih čakalnih 
dob na področju celotne države. 
Tisto, kar močno obremenjuje bolnišnico, pa je 
predvsem nelikvidnost, ki se vleče iz obdobja 
izgradnje in delovanja prvega UC v državi (od 2014 
dalje). Upam, da bo ustanovitelj le prisluhnil 
prošnjam bolnišnice in nam pomagal pri premostitvi 
nelikvidnosti. Prepričana sem, da smo do 
navedenega več kot upravičeni, saj smo v letu 2017 
prejeli med vsemi bolnišnicami daleč najnižji %  
enkratne državne pomoči, ker je bila pri izračunu 
višine te pomoči upoštevana zgolj izguba iz 
preteklih let, ne pa tudi neplačane zapadle 
obveznosti. Bolnišnica zato pri namenski porabi 
dodeljene pomoči ni imela nikakršnih težav, saj 
smo z dobljeno pomočjo lahko plačali le manjši 
delež zapadlih obveznosti, kar pa iz dopisov, ki jih 
dobivamo od ministrstva, očitno ne velja za 
nekatere druge bolnišnice. 
Tisto, kar še pesti bolnišnico je tudi dejstvo, da 
nikakor ne pridemo do pričetka izvedbe investicij, 
za katero so bila v načrtu razvojnih programov 
(NRP) države zagotovljena sredstva že v letu 2018 
in sedaj v letu 2019 (prenova lekarne in dokončanje 
prostorov 1. in 2. nadstropja nad UC za potrebe CIT 
in RTG oddelkov). Kaj bi še lahko storili, da se 
premakne izvedba naprej, ne vem, spravlja pa 
bolnišnico v slabo pozicijo tudi pri realizaciji 
načrtovanih sanacijskih ukrepov, če odmislimo 
skrajno neustrezne obstoječe prostorske razmere.  
Med posebne dosežke prvega polletja štejem 
nakup nove CT naprave in prenovo vseh 
laboratorijskih naprav. CT kot tudi glavni biokemični 
analizator sta dokončno odpovedala že v letu 2018, 
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zato smo obdobje do nakupa novih aparatur 
reševali z začasnimi, vendar dragimi rešitvami, saj 
brez njih bolnišnica ni mogla opravljati svojega 
programa dela. Za nakup naprav nismo prejeli 
državnih sredstev. Glede na to, da odpovedujeta 
tudi oba RTG aparata, upam, da nam bo 
ustanovitelj zagotovil sredstva vsaj za nakup enega 
do konca leta 2019. 
V bolnišnici lahko z optimizmom zremo v drugo 
polovico leta in verjamemo, da bomo uspeli 
uresničiti zastavljen program dela in poslovni izid in 
pričeli z izvedbo obeh nujnih investicij. Držimo pesti 
tudi za to, da nam bodo naprave, ki so v zadnjih 
zdihljajih, vendarle služile namenu do prihodnjega 
leta, ko bomo morali zbrati potrebna sredstva, da 
zamenjamo še te (2 rentgena in UZ za RTG 
oddelek). 
Največje preseganje odhodkov glede na finančni 
načrt beležimo pri stroških materiala in storitev. 
Ocenjujem, da bomo s skrbno porabo v drugi 
polovici leta lahko te postavke v večini izravnali v 
okviru finančnega načrta, oziroma v okviru višjih 
prihodkov na tistih področjih dela, kjer izvedba 
storitev ni omejena in bo plačilo ZZZS po realizaciji. 
 

Naziv 

postavke 

Fin. načrt 

19 

Fin. 

načrt 1-

6/19 

Realiza

cija 1-

6/19 

% 

porab

e 

Material in 

storitve 

skupaj 

5.697.448 2.848.724 3.104.024 109 

-zdravila 978.064 489.032 529.224 108 

-med. 

pripom. 

1.278.360 639.180 691.030 108 

-električna 

energija  

118.492 59.246 65.891 111 

-ogrevanje 76.570 38.285 50.551 113 

-pisarniški 

material 

48.614 24.307 27.991 114 

-toalet. 

brisače, 

papir, krpe 

za čiščenje, 

obutev,…. 

59.476 29.738 36.344 112 

-laborator. 

storit. 

683.406 341.703 375.095 110 

-pogodbe o 

delu 

460.000 230.000 299.213 130 

 
V prilogi tega glasila si lahko preberete še nekaj 
številčnih podatkov iz polletnega poročila – 
primerjalno po letih od 2012 do 2019. 
 
 Anica Hribar, direktorica 
 
 
 

OBJAVA MALIC SB BREŽICE 
 
Vse uporabnike bolnišnične menze obveščamo, 
da si lahko od 1. 8. 2019 dalje aktualno dnevno 
ponudbo malic jedilnice SB Brežice ogledate 
tudi na portalu: 
www.ePosavje.com 
 
Aplikacijo si lahko namestite tudi na vaš 
pametni telefon na povezavi: 
www.malcajt.com/qr 
 

Dobrodošli! 
 

INTERNO KOMUNICIRANJE V BOLNIŠNICI  
 

Vabimo vse, ki še niste izpolnili ankete MZ o 
seznanjenosti z izvajanjem sanacijskih 
ukrepov, da to storite do 31. 8. 2019. Povezava 
do ankete: https://www.1ka.si/a/226990  

 

UGODNOSTI ZA ČLANE ŠPORTNEGA 
DRUŠTVA SB BREŽICE 

 
Vse uslužbence SB Brežice ponovno obveščamo, 
da smo v sklopu delovanja Športnega društva 
Splošne bolnišnice Brežice uspeli za člane društva 
pridobiti določene ugodnosti pri vstopih na nekatere 
bazene na območju Posavja. Glede na visoke 
temperature v zadnjih dneh verjetno vsakdo od vas 
razmišlja o takšnih ali drugačnih možnostih 
osvežitve, zato vam bodo v nadaljevanju 
posredovane informacije o ugodnostih, ki jih člani 
društva lahko koristimo pri plačilu vstopnin, morebiti 
v pomoč pri vaši odločitvi. 
 
TERME PARADISO DOBOVA 
Celodnevna vstopnica: 7,00€  
3- urna vstopnica za savne in bazen – ponedeljek 
do četrtek: 13 €  
3- urna vstopnica za savne in bazen – petek, 
sobota, nedelja, prazniki: 16 €  
Dnevna vstopnica za fitnes center – vsak dan: 4 € 
 
TERME ČATEŽ 
Cene vstopa v Center zdravja in lepote v hotelu 
Terme**** (uporaba bazena, savne in fitness 
studia) znaša na osebo 12,70 €/dan. 
 
Prejeli smo tudi ponudbo na količinski popust pri 
nakupu vstopnic  za : 
- celodnevno kopanje v zimski ali na poletni 

Termalni rivieri (koriščenje ob delavnikih, 
vikendih in praznikih) - v primeru nakupa in 
plačila 100 ali več vstopnic v naprej,  znaša 
cena ene vstopnice 11,40 € ; 

- 3-urni vstop v Savna park ob zimski Termalni 
rivieri (koriščenje ob delavnikih, vikendih in 
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praznikih) – v primeru nakupa in plačila 50 ali 
več vstopnic v naprej, znaša cena ene 
vstopnice  11,40 €. Doplačilo v Savna parku za 
vsako naslednjo začeto uro: 2,00 €/osebo. 

 
BAZEN BRESTANICA 
Člani društva in njihovi družinski člani (v primeru 
skupnega prihoda) so deležni 20% popusta ob 
nakupu kart, kar pomeni dnevno ceno karte 4 EUR. 
Ponujena je možnost nakupa dnevnih kart po ceni 
3,5 EUR/dan, v danem primeru je karte po 
navedeni ceni možno kupiti, v kolikor jih kupimo v 
paketu - minimalen nakup je 50 kart. 
Možno bi bilo nabaviti tudi prenosljive sezonske 
karte, po predprodajni ceni 35,00 EUR, ob 
minimalnem naročilu 5 prenosljivih kart, ki se 
hranijo na bazenu in jih potem koristimo člani 
društva ob vstopu na bazen. 
V kolikor bi torej, glede na navedeno, obstajal 
interes po nakupu kart za letno ali zimsko Termalno 
riviero ter Savna park v Termah Čatež, vas prosim, 
da mi to sporočite. V kolikor bo interesentov dovolj, 
da kupimo več kot 50 oz. 100 kart, bomo karte 
nabavili po zgoraj navedenih cenah. Navedeno 
ravno tako velja za paketni nakup kart za Bazen 
Brestanica.  Plačilo navedenih kart se izvede ob 
naročilu oz. z odtegnitvijo pri plači, v kolikor člani pri 
naročilu kart podpišejo ustrezno izjavo. 
 
Vsem želim prijetne in lepo doživete počitnice, 
vse tiste zaposlene, ki še niste člani društva, pa 
vljudno vabim, da se nam pridružite in si 
zagotovite zgoraj navedene popuste, zaradi 
česar v prilogi glasila ponovno posredujemo 
pristopno izjavo. Seveda še kar nekaj stvari 
pripravljamo tudi za jesenski in zimski termin, o 
čemer boste obveščeni naknadno. 
Lep športni pozdrav! 
Samo Zorko, predsednik ŠDSBB  
 

IZVEDENA REOCENA ZA PODALJŠANJE 
NAZIVA »NOVOROJENCEM PRIJAZNA 

PORODNIŠNICA« 
 
Ocenjevalna komisija Nacionalnega odbora 
UNICEF Slovenija za spodbujanje dojenja je na 
ginekološko – porodnem oddelku SB Brežice 
izvedla reoceno za podaljšanje naziva 
»Novorojencem prijazna porodnišnica«. 
 

Končno mnenje komisije za reoceno 
Porodnišnice Brežice: 

Na osnovi rezultatov rednega tretjega ponovnega 
ocenjevanja, ki je bilo opravljeno 14. maja 2019, 
pogovorov ter opazovanj v sami ustanovi, komisija 
predlaga Nacionalnemu odboru UNICEF Slovenija 
za spodbujanje dojenja, da porodnišnici 
ginekološko – porodnega oddelka JZZ SB 
Brežice do naslednjega ocenjevanja prizna 

podaljšanje upravičenosti do naziva 
»Novorojencem prijazna porodnišnica«. 
 

UREDITEV IZOLACIJSKE SOBE V NBO 
 
V mesecu februarju 2019 smo preuredili oddelek za 
neakutno bolnišnično obravnavo (NBO). Čajno 
kuhinjo, ki je bila neizkoriščena, smo preuredili v 
izolacijsko sobo z dvema posteljama. Soba je 
namenjena pacientom z večkratno odpornimi 
mikroorganizmi in pacientom, ki potrebujejo 
paliativno oskrbo. S to sobo smo pridobili več 
prostora za neakutne paciente. Na NBO zato lahko 
zdaj sprejmemo več pacientov. Soba je oblikovana 
po standardih. Nabavili smo tudi klimo. 
 

POHVALE IN ZAHVALE 
 

POHVALA  
 
Glede na to, da sem na začetku očetovega bivanja 
na negovalnem oddelku doživela veliki šok, ko se 
je oče okužil še z MRSO, odreagirala tudi z veliko 
ogorčenostjo, bi želela zdaj, zadnji dan povedati, da 
se je vse osebje izjemno trudilo, nas informiralo in 
res dalo ogromno in še več od sebe, da so bakterijo 
sanirali. 
Velika hvala vsem in želim vam veliko sreče tako 
na poslovnem kot tudi na osebnem področju. 
Aleksandra Račič 

 
ZAHVALA OSEBJU BREŽIŠKE BOLNIŠNICE 

 
S tega mesta se zahvaljujem celotnemu kirurškemu 
oddelku Splošne bolnišnice Brežice, še posebej 
predstojniku kirurškega oddelka dr. Matjažu 
Poharju ter vodji kirurškega pododdelka abdomen 
dr. Milanu Babiču za učinkovito zdravljenje v času 
moje bolezni, kakor tudi osebnemu zdravniku dr. 
Emilu Šprajcu za skrb, nasvete in zdravniško 
pomoč. 
S hvaležnostjo in lovskim pozdravom. 
 Tone Kaplan (vir: Posavski obzornik) 

 
Spoštovani! 
Sem hči gospe Ostrožnik Antonije, ki je bila v vaši 
oskrbi, skoraj en mesec na negovalnem oddelku, in 
bi rada, da resnično in osebno pohvalite celotno 
osebje, gospo Cerjak, dr. Petelinc, glavno sestro na 
oddelku sr. Natašo in reeeees vse sestre, ki so zlata 
vredne.  
Bili smo v hudi stiski glede mame, ker nam je čez 
noč ostala nepokretna. V SB Trbovlje so nam obrnili 
hrbet po mesecu dni in sem v hudi stiski iskala vse 
možne rešitve, pošiljala e-maile po celi Sloveniji za 
negovalni oddelek dokler mami ne najdemo 
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prostora v DSO. Nikjer nobenega pozitivnega 
odgovora, nakar me po telefonu pokliče vaša zlata 
gospa Cerjak, in mi da največje upanje, da lahko 
mamo pripeljemo k vam. Se zavedate, kakšno 
breme se mi je odvalilo????? Neskončno sem bila 
vesela, vse uredila glede sprejema in že čez dva 
dni je bila pri vas. Tako prijaznega osebja, kot je pri 
vas na negovalnem oddelku, še nisem videla, pa 
sama delam že 31 let v UKC Ljubljana. Obiski so 
nam bili otežkočeni zaradi oddaljenosti, zaradi 
službe in zaradi družine, zato nismo mogli biti z 
mamo v stikih, ampak kljub temu, so te vaše 
prečudovite sestre za mamo poskrbele najboljše.  
Vedeti morate, da imate reeeees najboljše osebje, 
zato prosim iz vsega srca, da jim to če se le da, tudi 
osebno poveste in osebno pohvalite, ker si to 
neskončno zaslužijo. Stati ob strani bolniku in še 
svojcem, to je nekaj neprecenljivega, in prosim, da 
se tem osebju pove, kako zelo so nam pomagali v 
težkih trenutkih in da so deležni pohvale. Upam in 
srčno si tega želim, da pride ta naša pohvala do 
njih. 
Jutri naša mama odhaja v DSO Izlake. Smo zelo 
veseli, najraje pa bi vaše sestre vzeli s seboj 😉 
Lep pozdrav, in upam in pričakujem odgovor. 
Hvala iz vsega srca še enkraaaaaat ♥  
Vedite, tako dobrih sester ne najdeš povsod, vi jih 
imate! 
Mojca Prelogar 

 
SMEH JE POL ZDRAVJA 

 

 
Vir: Spletna pošta 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
- BRILEJ Manca (1. 7. 2019), 
- ČANŽELJ Špela (5. 7. 2019), 
- JUG Polonca (8. 7. 2019), 
- ŠKOBERNE Nina (11. 7. 2019), 
- KUŽNER Vlasta (26. 7. 2019). 
 

Prenehanje delovnega razmerja: 
- SAJEVEC Silva (9. 7. 2019), 
- OŠTIR Irena (30. 7. 2019), 
- COCOJEVIĆ Goran (31. 7. 2019). 
 
Sprememba pogodbe v pogodbo o zaposlitvi za 
nedoločen čas: 
- FLIS Helena, SMS v negovalni enoti. 
 
Stanje kadra na dan 31. 7. 2019: 359 zaposlenih. 
Število zaposlenih iz ur na dan 30. 6. 2019 je 
znašalo 352,77, od tega 340,77 rednega dela, 9 
pripravnikov in 3 udeleženci javnih del.  
 

***JUBILEJNE NAGRADE*** 
 

V mesecu juliju je za 30 let delovne dobe pri 
delodajalcih v javnem sektorju prejela jubilejno 

nagrado: 
KENA Zvonka, SMS 

 
Za 10 let delovne dobe pri delodajalcih v 

javnem sektorju so prejele jubilejno nagrado: 
DEDUKIĆ Darinka, SMS 
KROŠELJ Tatjana, SMS 
NEMEC Katarina, SMS 

VODOPIVEC Suzana, SMS 
 

ČESTITAMO! 
 

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK 
  

 Počitniški mesec, 
 od 1. do 7. avgutsa – Svetovni teden dojenja, 
 19. avgust – Svetovni humanitarni dan. 
 

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!  
 

 


