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 Glasilo Splošne bolnišnice Brežice 

 
Številka 9, letnik 5 
 

140 LETNICA SPLOŠNE BOLNIŠNICE BREŽICE 
 
Splošna bolnišnica Brežice letos praznuje 140 let 
delovanja. V ta namen je 37 fotografov in likovnih 
ustvarjalcev iz Posavja na pobudo Ivana Tomšeta, 
ljubiteljskega fotografa, zbralo 108 svojih del. Bolnišnici 
jih bodo podarili na slovesni prireditvi, ki bo v četrtek, 
20. septembra ob 19. uri v Viteški dvorani brežiškega 
gradu. Slavnostni govornik bo minister za zdravje 
Republike Slovenije Tomaž Gantar, vabljeni pa so tudi 
posavski župani ter poslovni partnerji bolnišnice, ki smo 
jih zaprosili za donacijo za lažjo izvedbo slovesnega 
dogodka in dokončanja akcije »Splošni bolnišnici 
Brežice za 140 let«. Svečanost sta omogočila Občina 
Brežice in Posavski muzej Brežice. V kulturnem 
programu bo nastopil godalni kvartet Tartini, za scenarij 
prireditve je tudi tokrat poskrbela Milena Jesenko. 
Podarjena dela bodo po prireditvi na ogled v Galeriji 
Posavskega muzeja Brežice, razstava bo trajala teden 
dni. Vsa podarjena dela so opremljena tako, da jih je 
mogoče neposredno uporabiti in razstaviti (so okvirjena, 
zastekljena in opremljena s paspartuji). Vsi uslužbenci 
bolnišnice – vljudno vabljeni na prireditev.  
Še nekaj zgodovinskih podatkov o bolnišnici: 
ustanovljena je bila v sredini 19. stoletja kot mestna 
bolnišnica, 12. februarja 1872 po ukazu cesarja Franca 
Jožefa in po sklepu Deželne vlade v Gradcu postane 
obča javna bolnišnica. Leta 1878 nego prevzamejo 
sestre usmiljenke, število bolnikov naslednje leto 
preseže 10.000 bolnikov. 1. januarja 1889 je bila 
slovesna otvoritev nove bolnišnice, zgrajene v italijansko 
– renesančnem slogu, ki jo je leta 1917 poškodoval  
močan potres. Pri obnovi so napeljali elektriko in 
vodovod, pridobijo tudi prvi rentgenski aparat. V 
obdobju med letoma 1918 in 1945 je primarij dr. Josip 
Cholewa v bolnišnici odprl prvi onkološki laboratorij v 
Sloveniji za raziskovanje rakastih obolenj. Med drugo 
svetovno vojno bolnišnico zasedejo Nemci, ki so za 
svoje ranjene vojake postavili še barake, poskrbeli pa so 
tudi za novo medicinsko opremo.  Leta 1945 je bil pod 
vodstvom upravitelja dr. Vladimirja Bergleza odprt 
pljučni oddelek, leta 1953 ginekološko – porodni – dr. 
Glušič, leta 1961 otroški oddelek – dr. Marija Jež, leta 
1962 je bil zgrajen ambulantno – poliklinični trakt, leta 
1973 pa je bil dograjen dvonadstropni prizidek za 
ginekološko – porodni oddelek in del internega oddelka, 
v kleti pa je bila urejena nova kuhinja. Leta 1984 je bil 
prizidek nadgrajen, sredstva so se zbirala s 
samoprispevkom, novi prostori pa so bili namenjeni 
otroškemu oddelku, štiri leta kasneje, leta 1988, je bila 
zgrajena prva faza novega operacijskega trakta. Leta 
1992 je Predsedstvo Republike Slovenije Splošno 
bolnišnico Brežice odlikovalo s srebrnim častnim znakom  

 
RS za izjemne zasluge pri obrambi svobode in 
uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije. Trenutno 
v bolnišnici potekajo investicije v nov urgentno 
poliklinični trakt, dozidave ter izboljšave.  
  
 

PRIJAVA BOLNIŠNICE NA JAVNI RAZPIS za 
sofinanciranje razvoja e-storitev in mobilnih 

aplikacij za javne in zasebne neprofitne 
organizacije 2012-2013 

 
Naša bolnišnica se je v avgustu prijavila na javni razpis 
Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport z 
naslovom »Javni razpis za sofinanciranje razvoja e-
storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne 
neprofitne organizacije 2012-2013«. V okviru 
prijavljenega projekta bi se izvedli dve aktivnosti, in 
sicer celostna prenova bolnišnične spletne strani 
in vzpostavitev internega sistema za upravljanje 
(evidentiranje), elektronsko hrambo in arhiviranje 
dokumentacije v digitalni obliki za delo in obveščanje 
uslužbencev zavoda.  
S prenovo spletne strani bi približali storitve bolnišnice 
uporabnikom in jim tako omogočili hiter in enostaven 
dostop do strokovnih, laičnih in samopoučnih informacij 
ter praks ostalih bolnikov. Spletna stran bo zasnovana 
na uporabniku prijaznem sistemu, kar pomeni, da bo 
spletno stran možno urejati samostojno, hitro in 
enostavno. V vsakem trenutku bo možno spreminjati 
vsebino, grafične elemente in celotno vsebino spletne 
strani, ki bo imela neomejeno število navigacije, različne 
komponente za novice, dogodke, kontakte, kazala za 
lažje iskanje po strani, predstavitve, dokumente, ankete, 
iskalec vsebin, foto galerije. Stran bo prilagojena tako, 
da bo delovala na vseh mobilnih platformah (Windows, 
Windows mobile, Linux, Apple OS, Android in iOS), kar 
bo omogočalo enostavnejše pregledovanje in iskanje po 
straneh, kot tudi prilagojena napravam, ki uporabljajo 
zaslon na dotik. Za starejše občane, invalide in ljudi s 
posebnimi potrebami bo vključevala gradnike, ki bodo 
olajšali delo (povečevalnik pisave, on-line pomoč, hitro 
iskanje, iskalnik po vsebinah). Prenova spletne strani bo 
pripomogla k boljši osveščenosti okoliškega prebivalstva, 
dodatno bo pripomogla k boljši izobraženosti o boleznih 
in zdravljenju. Odprle bi se nove možnosti sodelovanja 
med Splošno bolnišnico Brežice in društvi bolnikov in 
društvi za promocijo zdravja v Posavju, ki jim naša 
bolnišnica zagotavlja administrativno – tehnično in 
strokovno podporo ter pomoč.  
V okviru vzpostavitve internega sistema za 
evidentiranje, elektronsko hrambo in arhiviranje bo 
izvedena implementacija in postavitev produkcijskega 
dokumentnega sistema M-files, ki je inovativen sistem 
za upravljanje, iskanje in sledenje elektronskih 
dokumentov. Sistem deluje preko zajema dokumentov z 
optičnimi čitalci, multifunkcijskimi napravami in 
obstoječimi omrežnimi povezavami ter zajemom 
elektronske pošte iz lastnega poštnega strežnika. 
Omogoča neposredno odpiranje in shranjevanje v vseh 
aplikacijah Windows, upravljanje z datotekami je 
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enostavno, krivulja izobraževanja uporabnikov je 
izredno kratka – po eni uri izobraževanja lahko 
uporabnik nemoteno uporablja dokumentni sistem za 
svoje delo. Mobilnim uporabnikom omogoča delo s 
prenosnikom v nepovezanem načinu (off-line), dostop in 
potrjevanje dokumentov (računov) poteka preko 
mobilnih platform Android, iOS, BlackBerry. 
Zagotovljena je revizijska sled dokumentov in zgodovina 
sprememb s časovnim žigom in digitalnim podpisom, 
iskanje dokumentov je hitro in enostavno, število in 
vsebina virtualnih map je poljubno. 
Če bo izbran, se bo projekt začel 1.11.2012, dokončan 
naj bi bil konec avgusta 2013. Celotna vrednost znaša 
150.000,00 EUR. Projekt je skladen s Strategijo razvoja 
Splošne bolnišnice Brežice do leta 2020, in bo prispeval 
k uresničevanju dveh globalnih ciljev: izboljšati 
ozaveščenost uporabnikov zdravstvenih storitev 
o skrbi za lastno zdravje ter izboljšati 
učinkovitost in kakovost delovanja bolnišnice. 
Projekt je prav tako skladen z Operativnim programom 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 
2007-2013, razvojno prioriteto: Gospodarska razvojna 
infrastruktura in prednostno usmeritvijo: Informacijska 
družba, ki spodbuja pospeševanje razvoja in uporabe 
tehnologij in produktov e-poslovanja, ki ga je 
vzpostavila Evropska unija. 
 
 

MEDNARODNA AKREDITACIJA  
 
V okviru prizadevanj za boljšo učinkovitost in kakovost 
delovanja se je bolnišnica vključila v projekt 
mednarodne akreditacije, ki jo je že začela izvajati 
kanadska organizacija Accrediation Canada 
International. V ta namen so že bile narejene 
predstavitve postopka akreditacije, prav tako je 
bolnišnica že dobila poročilo o predpresoji. Predpresoja 
je bila izvedena v obdobju 17. – 19. julij 2012, ugotovila 
pa je, da ima vodstvo bolnišnice jasno postavljeno vizijo 
razvoja in vrednote, ki jih podpira tudi svet zavoda in 
Ministrstvo za zdravje, pozitivno pa bodo vplivale na 
nadaljnji razvoj bolnišnice. Nekatere spremembe bodo 
potrebne pri organizaciji lekarniške dejavnosti, prav tako 
bo potrebno uvesti program za ugotavljanje potencialnih 
nevarnosti tako za bolnike kot tudi za zaposlene. 
Zaposleni so ustrezno usposobljeni in motivirani za 
uspešno izvajanje svojih nalog, na razpolago imajo 
sredstva za varno delo. Področje sterilizacije je zelo 
dobro urejeno in nadzorovano do te mere, da je 
tveganje za okužbo bolnikov minimalno, prav tako ima 
bolnišnica zelo dober program preprečevanja in 
obvladovanja bolnišničnih okužb. Zaradi boljše 
komunikacije med oddelki bo potrebno izboljšati popise 
bolezni bolnikov. Laboratorij je dobro organiziran in 
voden, prav tako ima veliko mehanizmov, ki nadzorujejo 
kakovost izvidov. V bolnišnici se zbira precej kazalcev 
kakovosti, vendar pa le-ti ne vplivajo v zadostni meri na 
izboljšanje celotnega delovanja. Ugotovitev predpresoje 
je bila tudi, da je uporaba moderne tehnologije v 
bolnišnici na dokaj nizkem nivoju. 

Oblikovane so bile že tudi delovne skupine, postavljeni 
so bili vodje in odgovorne osebe za zahtevane 
organizacijske prakse po posameznih vsebinskih 
področjih. Delovna skupina 1 se bo tako usmerila na 
preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, 
trajnostno vodenje, učinkovito organizacijo, upravljanje 
z zdravili ter ukrepanje v izrednih razmerah. Delovna 
skupina 2 ima področje urgentne službe, skupina 3 
diagnostične storitve, skupina 4 zdravstvene storitve in 
intenzivno terapijo, skupina 5 kirurške dejavnosti in 
sterilizacijo, skupina 6 ginekologijo in porodništvo, 
skupina 7 pa laboratorijske storitve in storitve krvne 
banke. Naloge delovnih skupin so preučitev poročila o 
predpresoji, preučitev zahtevanih organizacijskih praks, 
sodelovanje v postopku samoocenitve ter druge naloge 
v postopku. Uspešno delovanje skupin je tudi pogoj za 
uspešno dokončanje akreditacije. Postopek 
samoocenitve je že izvedla delovna skupina 1, do 
12.9.2012 pa bo izvedeno samoocenjevanje še za ostale 
skupine.  
 
 

16. REDNA SEJA SVETA ZAVODA 
 
V sejni sobi upravne stavbe je 28.8.2012 potekala 16. 
redna seja sveta zavoda. Na dnevnem redu je bilo 10 
točk, ki so obsegale seznanitev članov z informacijami o 
poslovanju zavoda za obdobje januar – junij 2012, 
spremembo letnega programa dela in finančnega načrta 
za leto 2012, seznanitev s poročilom o izvedeni 
predpresoji v postopku mednarodne akreditacije, 
seznanitev z zapisnikom rednega nadzora dejavnosti 
preskrbe s človeškimi tkivi in celicami, namenjenimi za 
zdravljenje, z zapisnikom rednih finančno medicinskih 
nadzorov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
seznanitev z informacijo o problematiki sklepanja 
podjemnih in drugih pogodb v javnih zavodih, 
obravnavali so tudi vlogo za izdajo soglasja 
zdravstvenemu delavcu, zaposlenemu v naši bolnišnici, 
za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem javnem 
zdravstvenem zavodu, na dnevnem redu je bila tudi 
obravnava vloge za izdajo soglasja za prevzemanje 
obveznosti za plačilo stroškov zaradi opravljanja dela 
dijaka ali študenta kot pomoč pri izvajanju zdravstvene 
nege na internem oddelku.  
 
 

6. SEJA KOMISIJE ZA OBVLADOVANJE 
BOLNIŠNIČNIH OKUŽB 

 
Tretjega septembra je bila izvedena 6. seja Komisije za 
obvladovanje bolnišničnih okužb (KOBO), na kateri je 
bilo obravnavano poročilo o izvajanju Programa 
preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb v 
Javnem zdravstvenem zavodu Splošna bolnišnica 
Brežice v letu 2011, predstavljene so bile tudi usmeritve 
za izvajanje omenjenega programa za leti 2012 in 2013. 
Člani komisije so se seznanili z zapisnikom 
inšpekcijskega pregleda z dne 24.11.2011 in s potekom 
postopka pridobivanja mednarodne akreditacije, s 
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poudarkom na področju preprečevanja in obvladovanja 
bolnišničnih okužb.  
 
  

MOŽNOSTI ZAPOSLOVANJA 
 
Dne 30. 8. 2012 je bilo s strani Zavoda RS za 
zaposlovanje in Gospodarske zbornice Slovenije 
organizirano strokovno srečanje za delodajalce z 
osrednjo temo »Spodbude pri usposabljanju in 
zaposlovanju sodelavcev«. Na srečanju so strokovni 
sodelavci Zavoda RS za zaposlovanje predstavili 
aktualne spodbude, ki jih delodajalci lahko uveljavljajo 
pri usposabljanju in zaposlovanju novih sodelavcev, in 
druge možnosti sodelovanja med Zavodom RS za 
zaposlovanje in delodajalci. Obravnavane teme so bile 
sledeče: 

• Trendi poslovanja gospodarskih družb v 
Posavju (predstavljeni so bili ključni kazalci 
poslovanja gospodarskih družb Posavja), 

• Aktualni podatki o trgu dela v Posavju 
(predstavljeno je bilo stanje na trgu dela na 
našem območju v primerjavi z regionalnim 
stanjem, prestavljeni so bili najbolj iskani 
poklici in kakšno je trenutno stanje 
brezposelnosti v našem področju), 

• Možnosti usposabljanja brezposelnih za potrebe 
delodajalcev (Zavod RS za zaposlovanje je v 
letu 2011 uvedel register zunanjih izvajalcev 
programov usposabljanja, kar omogoča 
hitrejše odzivanje na potrebe trga dela in 
prilagajanje povpraševanju delodajalcev; 
program je namenjen delodajalcem, ki težje 
najdejo kandidate za zaposlitve z ustreznimi 
znanji), 

• Aktualne spodbude pri usposabljanju in 
zaposlovanju brezposelnih (predstavljenih je 
bilo 6 javnih povabil, ki delodajalcem 
omogočajo nepovratna sredstva za 
usposabljanje in zaposlitev brezposelnih:  
− Zaposli.me (prijavijo se lahko tržni 

delodajalci, ki so v preteklem letu ustvarili 
več kot polovico prihodkov s prodajo blaga 
ali storitev na trgu; povabilo omogoča 
subvencijo za zaposlitev, ki znaša 4.000 € 
za zaposlitev s polnim delovnim časom, 
delovno razmerje pa mora biti sklenjeno za 
najmanj 1 leto), 

− Prvi izziv (prijavijo se lahko delodajalci, ki 
so pravne ali fizične osebe, registrirane za 
opravljanje dejavnosti v Sloveniji; povabilo 
omogoča subvencijo za zaposlitev, ki znaša 
7.250 € za zaposlitev s polnim delovnim 
časom, delovno razmerje pa mora biti 
sklenjeno za najmanj 15 mesecev in mora 
zajemati 3 mesece poskusnega dela), 

− Usposabljanje na delovnem mestu (prijavijo 
se lahko delodajalci, ki so pravne ali fizične 
osebe, registrirane za opravljanje 
dejavnosti v Sloveniji; povabilo omogoča 
povrnitev stroškov usposabljanja na podlagi 

predloženega zahtevka in sicer 221 € za 1-
mesečno usposabljanje udeleženca in 354 € 
za 2-mesečno usposabljanje udeleženca), 

− Spodbujanje zaposlovanja prejemnikov 
denarne socialne pomoči (prijavijo se lahko 
delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, 
registrirane za opravljanje dejavnosti v 
Sloveniji najmanj eno leto; povabilo 
omogoča subvencijo za zaposlitev 
brezposelnih, ki prejemajo denarno socialno 
pomoč pri centru za socialno delo. 
Subvencija znaša 4.500 € za zaposlitev s 
polnim delovnim časom, delovno razmerje 
pa mora biti sklenjeno za najmanj 1 leto), 

− Priložnost zame (prijavijo se lahko 
neprofitni delodajalci, ki imajo z zakonodajo 
ali v ustanovitvenem aktu določen 
nepridobitni značaj oziroma imajo v 
ustanovitvenem aktu določilo, da vračajo 
dobiček v osnovno dejavnost in ga ne 
delijo; povabilo omogoča subvencijo, ki 
znaša 7.500 € za zaposlitev brezposelnih, 
za polni delovni čas za najmanj 18 
mesecev), 

− Javna dela (prijavijo se lahko neprofitni 
delodajalci; povabilo omogoča 
sofinanciranje stroškov za zaposlitev 
brezposelnih na področjih socialnega 
varstva, izobraževanja, kulture, varstva 
narave, komunale, kmetijstva in drugih 
sorodnih področjih; v okviru državnega 
sofinanciranja javnih del so lahko kriti 
naslednji stroški za udeležence programov: 
strošek predhodnega zdravniškega 
pregleda, delež stroška plač, strošek 
javnega prevoza na delo in z dela, strošek 
prehrane med delom). Karolina Zorko 

 
 

PREDSTAVITEV ODDELKA ZA NEAKUTNO 
BOLNIŠNIČNO OBRAVNAVO  

 
V prostorih nove jedilnice naše bolnišnice bo 26.9.2012, 
ob 17. uri organiziran ogled bolnišnice in predstavitev 
oddelka za neakutno bolnišnično obravnavo. 
Predstavitev bo izvedla Tanja Cerjak, DMS, namenjena 
pa bo Društvu za preprečevanje osteoporoze Posavja.  
 
 

UTRINKI S POHODA NA ŠPIČEK 
 
Na čudovito sončno jutro zadnjo soboto v avgustu smo 
obeležili naš prvi planinski pohod. Po zboru ob osmih 
smo se odpravili proti Sromljam, od koder smo pot 
nadaljevali peš. Kljub že vročim sončnim žarkom je hoja 
potekala večinoma po prijetni senci, tako da smo prišli 
do cilja ne preveč razgreti in utrujeni.  
Udeležba prvega pohoda je bila malo slabša od 
pričakovane, saj je večina zaposlenih že imela 
marsikatere obveznosti. V dogovoru z našo vodičko Mijo 
Novak in v želji, da se na naslednjem pohodu vidimo v 
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večjem številu, smo se odločili, da bo naš naslednji 
pohod šele v soboto, 13. oktobra. Šli bomo na Cirnik, 
ostale natančnejše informacije pa bodo objavljene 
naknadno. Ker je do pohoda še nekaj časa, verjamemo, 
da si bo do takrat prosto sobotno dopoldne možno 
uspešno zagotoviti. Ana Marija Ogorevc  
 
 

 NOVOLETNA ZABAVA 
 
Čeprav je do novega leta še kar nekaj mesecev, vse 
zaposlene že sedaj obveščamo, da bo novoletna zabava 
letos potekala 15.12.2012, tokrat v restavraciji 
Paradiso v Dobovi, zabavala pa nas bo skupina 
Zdravica. Zabavo organizira Sindikat zdravstva in 
socialnega varstva, tekom meseca pa bodo razposlani še 
prijavni listi.   
 
 
 DONACIJA CIVILNE INICIATIVE ZA OHRANITEV 

PORODNIŠNICE BREŽICE 
 
Predstavnica Civilne iniciative za ohranitev porodnišnice 
Brežice Diana Kosar je bolnišnici darovala spominsko 
fotografijo članic iniciative. Fotografija bo visela v 
čakalnici ginekološke ambulante kot spomin na 
trenutke, ko je celotno Posavje stopilo skupaj za 
dobrobit bolnišnice, članice civilne iniciative pa so 
poskrbele, da se je glas malih ljudi slišal ne samo v 
Ljubljani, temveč tudi po celi Sloveniji.   
 
 

ZAHVALA USLUŽBENCEM V ORTOPEDSKI 
AMBULANTI 

 
Pacientka Sabina Rajšelj se zahvaljuje osebju 
ortopedske ambulante, še posebej Primožu Povhetu, dr. 
med., in sestrama v ambulanti za izredno zavzetost, 
srčnost, prijaznost in ustrežljivost ob njenem obisku v 
ambulanti, z željo, da bi svoje poslanstvo uspešno 
opravljali še naprej.  
 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
- Stojanov Kiril, dr. med., specializant interne 

medicine, 
- Pirš Anica, strežnica – javna dela.  

 
Prekinitev delovnega razmerja:  
- Kršlin Ksenija, pripravnik zdravstvene nege, 
- Rožman Simona, zdravnik pripravnik.   
 
Število zaposlenih na dan 31.8.2012 je bilo 321, od 
tega 12 na javnih delih, 1 pripravnica zdravstvene 
nege, 1 pripravnica radiološki inženir in 3 zdravniki 
pripravniki. 
 

Število delavcev iz ur za mesec julij je znašalo 314,06, 
od tega 296,62 iz rednega dela, 6,87 iz pripravnikov in 
10,57 iz javnih del. 
 
 

***Delovni jubilej*** 
 

V mesecu avgustu je 20 – letni delovni jubilej dosegla 
HELENA BUDIČ, DMS 

 
ČESTITAMO! 

 
 

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK 
 
• 8. september – mednarodni dan fizioterapevtov, 
• 10. september – mednarodni dan preprečevanja 

samomora, 
• 11. september – svetovni dan prve pomoči, 
• 14. september – slovenski dan inkontinence, 
• 15. september – mednarodni dan gluhih, 
• 15. september – svetovni dan ozaveščanja o limfomu, 
• 18. september – evropski dan brez tobaka, 
• 20. september – svetovni dan genetike, 
• 21. september – svetovni dan Alzheimerjeve bolezni, 
• 23. september – mednarodni dan gluhih in naglušnih, 
• 26. september – dan slovenskih lekarn, 
• 26. september – svetovni dan kontracepcije, 
• tretji teden septembra – evropski teden mobilnosti, 
• tretji teden septembra – slovenski teden aktivnosti za 

preprečevanje kajenja, 
• zadnja nedelja v septembru – svetovni dan srca. 
 
 
 

VABILO k sodelovanju 
 
Uslužbenci, ki bi želeli objaviti svoj prispevek v 
bolnišničnem glasilu, ga pošljite na elektronski naslov: 
marija.kosem@sb-brezice.si. Glede na zmožnosti bo 
objavljen v naslednji številki. Vljudno vabljeni k 
sodelovanju! 
 
 
 
 

 


