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

 
Številka 11, letnik 6 
 
POLNI CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNO 

PODJETJE 
 
Revizorski svet je obravnaval dokumentacijo 
našega zavoda za pridobitev polnega certifikata 
Družini prijazno podjetje in sklenil, da se 
našemu zavodu podeli polni certifikat Družini 
prijazno podjetje. 
 

 
 
 

VOLITVE ČLANA V SVET ZAVODA TER 
DELAVSKEGA ZAUPNIKA ZA VARNOST IN 

ZDRAVJE PRI DELU 
 
29. oktobra 2013 so v bolnišnici potekale volitve 
za člana sveta zavoda ter delavskega zaupnika 
za varnost in zdravje pri delu. Volitev so se od  
307 uslužbencev Splošne bolnišnice Brežice, 
vpisanih v volilni imenik, udeležili 103 
uslužbenci, kar predstavlja 33,55% vseh 
uslužbencev vpisanih v volilni imenik. 
Od skupnega števila oddanih glasovnic je bila 
101 glasovnica veljavna, dve glasovnici pa sta 
bili neveljavni. 
Na podlagi zapisnika o poteku in izidu volitev z 
dne 29.10.2013 je volilna komisija ugotavila, da 
so kandiati prejeli naslednje število glasov: 

1. Nuša Bevc:      2 glasova, 
2. Marija Humek Petelinc:   17 glasov, 
3. Janja Imperl:       6 glasov, 
4. Franc Simonišek:                   56 glasov, 
5. Rok Škvarč:      19 glasov,  

6. Sandra Štojs:       1 glas. 
 
Glede na število prejetih glasov volilna komisija 
ugotavlja, da je za člana sveta zavoda 
izvoljen Franc Simonišek,  za njegovega  
namestnika pa Rok Škvarč. 
Istočasno z volitvami predstavnika delavcev v 
svet zavoda so potekale tudi volitve za 
delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri 
delu. Volilna komisija je ugotovila, da  je edina 
kandidatka Lidija Kos prejela 74 glasov in je 
izvoljena za delavskega zaupnika za 
varnost in zdravje pri delu. 
Sklep o rezultatih volitev je bil objavljen na 
oglasni deski od 30.10.2013 osem dni, 
posredovan pa je bil tudi svetu zavoda.  
Predsednica volilne komisije: Ana Pavlin 
 

VPIS V REGISTER  IN IZDAJA LICENC 
IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE 

NEGE 
 

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije 
– Zveza strokovnih društev medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, zaradi 
pojava različnih tolmačenj glede vpisa v register 
in izdaje licenc, zlasti zaradi akreditacij bolnišnic 
(kjer se od zaposlenih zahtevajo licence), svoje 
člane obveščajo, da je naloge, ki jih je do 
preteka javnega pooblastila (4.5.2012) 
opravljala Zbornica – Zveza, prevzelo Ministrstvo 
za zdravje RS, ki izdaja odločbe o vpisu v 
register izvajalcev zdravstvene in babiške nege 
in izdaja, podaljšuje in odzvema licence 
izvajalcem zdravstvene nege.  
 
Strošek, ki so ga člani/članice plačali za izdajo 
odločbe o vpisu v register ali za izdajo odločbe o 
podelitvi licence v času, ko je bilo javno 
pooblastilo podeljeno Zbornici – Zvezi, je 
upravna taksa, katere plačilo je zahteval Zakon 
o upravnih taksah (Ur.l.RS, št. 106/2010, 
UPB5). Upravna taksa ni bila prihodek Zbornice 
– Zveze, ampak prihodek Proračuna Republike 
Slovenije, saj je z njo upravljalo Ministrstvo za 
finance RS.  
 
Če ste vložili vlogo za izdajo licence na Zbornico 
– Zvezo in plačali upravno takso, odločbo o 
podelitvi licence pa vam bo izdalo Ministrstvo za 
zdravje, vam upravne takse ni treba ponovno 
plačati, saj ste jo že plačali.  
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Za vsa morebitna vprašanja, vezana na 
postopek vpisa v register oziroma pridobitvi 
licence, se lahko člani/članice obrnejo na 
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 
Ljubljana, tel.št. 01 478 60 01. 
Zbornica-Zveza 

 
URGENTNI PACIENT – POT ZNANJA IN 

IZKUŠENJ 
 

18. in 19. oktobra 2013 sva se v Termah Čatež 
udeležili strokovnega seminarja z naslovom 
Urgentni pacient – pot znanja in izkušenj. 
V sekciji MS in ZT v urgenci so se potrudili, da bi 
nam v okviru strokovnega seminarja predstavili 
različne teme, s katerimi se vsakodnevno 
srečujemo pri svojem delu. Poudarek je bil 
predvsem na smernicah oz. protokolih o 
množičnih nesrečah, elementih varne in 
kakovostne obravnave v urgentni dejavnosti, 
otrocih v urgentnih ambulantah, prepoznavi 
bolečine, protibolečinskih ukrepih pri 
poškodovancih ter novostih oz. specifični 
terapevtski imobilizaciji.  
Največjo pozornost je pritegnila tema Množične 
nesreče, saj so le te vse pogostejše in je 
verjetnost, da bomo v njih sodelovali kot 
zdravstveni delavci velika. Takrat bo zelo 
pomembno, da imamo znanje in izkušnje, da z 
načrtovanim in ustreznim odzivom zagotovimo 
primerno organizacijo dela ter predvidimo 
ukrepe za zmanjšanje posledic takšne nesreče. 
Ker ob množični nesreči ni časa za razmišljanje, 
so nam v pomoč dobro izdelane Smernice za 
delovanje sistema NMP ob množičnih nesrečah, 
ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje (2012).  
Posebnost delovanja zdravstvenih služb ob 
množičnih nesrečah je, da mora vsak sodelujoči 
sprejemati težke in pomembne odločitve, zlasti 
takrat, ko so razmere povsem drugačne od 
vsakdanjega delovnika. Da bo delovanje službe 
NMP tako na primarni kot sekundarni ravni ob 
množičnih nesrečah uspešno, je odvisno od 
učinkovitih priprav na takšen dogodek, kar 
vključuje planiranje, preventivno delovanje, 
zagotavljanje pripravljenosti, odziv, ukrepanje in 
analizo. 
Meniva, da bi se takšnega strokovnega 
seminarja morali udeležiti vsi, ki delajo oziroma 
se na kakršen koli način srečujejo z urgentnimi 
pacienti, kajti pridobili sva novo znanje, veliko 
informacij in izkušenj. 
Martina Ulčnik Kukolja, Martina Podgoršek 
Duhanič 

POHOD NA BEGUNJŠČICO 
 

Minilo je poletje in prišel je dan za prvi jesenski 
izlet. Fit frajlice po petdesetem so dobile družbo, 
tako, da so najele kombi, ki je družbo odpeljal  
do Begunj in naprej v dolino Drage, ki je bila 
izhodišče za vzpon na 2060 m visoko 
Begunjščico. Podprte z domačim zavitkom smo 
se odpravile v breg. Vreme čudovito, družba 
skoraj z vseh oddelkov razpoložena za hojo. 
Med lepimi razgledi na Triglav, Bled, Bohinjske 
gore... smo prišle do Roblekovega doma, kjer 
smo oddale polena, ki smo jih prinesle s seboj. 
Malo počitka in naprej proti vrhu, ki je od koče 
dobro uro hoje. Vreme je ravno pravšnje za 
hojo, razgledi z vrha Begunjščice čudoviti. Tudi 
naš že zvesti spremljevalec na štirih tačkah je 
užival v hoji in pozornosti udeleženk. Malica in 
pivo pri koči sta bili „pika na i“. Veselo 
razpoložene in rahlo utrujene smo prišle v 
dolino, kjer nas je že čakal prevoz do doma. 
Preživele smo lep dan in že kovale načrte, kaj 
vse bomo rabile na naslednjem pohodu 9. 
novembra, ko smo si zadale cilj  na Zasavsko 
goro. Mia Novak 

 
KADROVSKE SPREMEMBE 

Sklenitev delovnega razmerja: / 
Prenehanje delovnega razmerja: / 

 
Število zaposlenih na dan 31.10.2013 je 
bilo 307, od tega 14 na javnih delih, 2 
zdravnika pripravnika, 1 pripravnik tehnik 
zdravstvene nege, 1 pripravnica fizioterapevtka.  
 
Število delavcev iz ur za mesec september  je 
znašalo 295,77, od tega iz rednega dela 
276,77, 5 iz pripravnikov in 14 iz javnih del. 
 

 
Maja Imširović, dr.med., je opravila 
specialistični izpit iz interne medicine in si 
pridobila naziv specialist interne medicine. 
 

ČESTITAMO! 
 

***Delovni jubileji*** 
 

V mesecu oktobru so dosegle  
 10 – letni delovni jubilej  

PETRA REGVAT, dr.med., spec.internist 
JANJA IMPERL, DMS 
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20- letni delovni jubilej 
PETRA MOČNIK, SMS 

 
ČESTITAMO! 

 
ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK 

  
• November – Mesec preventive na področju 
drog 
• Prvi teden novembra – Teden solidarnosti 
• Tretja sreda v novembru - Svetovni dan 
kronične obstruktivne pljučne bolezni 
• Tretji četrtek v novembru – Mednarodni dan 
brez cigarete 
• Tretji petek v novembru – Dan slovenske 
hrane 
• 8. november – Mednarodni dan radiologije 
• 10. november – Svetovni dan osveščanja o 
nevroendokrinih tumorjih 
• 12. november – Svetovni dan pljučnice 
• 14. november – Svetovni dan bolnikov s 
sladkorno boleznijo 
• 16. november - Svetovni dan KOPB (kronične 
obstruktivne pljučne bolezni) 
• 18. november - Evropski dan antibiotikov 
• 19. november – Svetovni dan sanitarij 
• 20. november – Svetovni dan otroka 
• 21. november – Svetovni dan pozdrava 
• 25. november – Mednarodni dan boja proti 
nasilju nad ženskami 

 
POHVALE 

 
Spoštovani gospod direktor, spoštovano 
medicinsko osebje! 
Od 24. do 25. oktobra 2013 sem se zaradi hudih 
bolečin v trebuhu zdravil na kirurškem oddelku, 
soba 3, vaše bolnišnice. Sprejem, začetni in vsi 
ostali pregledi so potekali hitro in po moji oceni 
zelo strokovno, odnos vseh pa je bil tudi 
prijazen, zato čutim potrebo, da vam napišem to 
kratko zahvalo.  
Zahvaljujem se vsem odličnim zdravnikom in 
medicinskim sestram, ravno tako tudi za klic 
domov, če je z mano vse v redu. Občudoval 
sem tudi neverjetno lep odnos do vseh bolnikov, 
bodisi mlajših ali starejših, ki potrebujejo pomoč 
pri vsem. Ponosen sem na vas vse in vesel, da 
vas imam v bližini, da nam lahko pomagate in 
smo ob tem deležni tudi vaše prijaznosti.  
Želim vam vse lepo in veliko uspehov, ki se meri 
z našim zdravjem in tudi ohranjenimi življenji. 
Hvala vsem še enkrat.  
Branislav Franc Brečko, Gornji Lenart, 28.9.2013 

 
Dne 26.9.2013 sem imel v SB Brežice operacijo 
kolena (rekonstrukcija križnih vezi, odstranitev 
meniskusa). Ob tem bi se rad zahvalil dr.Iskri za 
opravljen poseg. To je tretji poseg, ki mi ga je 
opravil dr.Iskra (enkrat na rami, dvakrat na 
kolenu). Vsakič se je potrudil,da sem bil kmalu 
na vrsti. Pohvalno je tudi njegovo obravnavanje 
pacienta pred in po operaciji.  
Zahvaljujem se tudi anesteziologinji in 
anesteziologu za lajšanje bolečin po posegu. 
Mislim, da si upravičeno zaslužijo najboljšo 
oceno pri svojem delu.  
Posebna zahvala gre tudi medicinskim sestram 
na kirurškem oddelku. S svojim pristopom 
poskrbijo, da pacienti na oddelku uživajo 
maksimalno ugodje. Vidi se, da za njih pacienti 
niso le številke, ampak ljudje, ki potrebujejo 
zdravstveno oskrbo. Svoje delo opravljajo več 
kot odlično.  
Martin Kozole, Koprivnica, 29.9.2013 
 

PRITOŽBA 
 
Če ti zboli otrok in moraš biti več dni v 
spremstvu je res neprimerno spati na ležečem 
stolu. Mislim, da si takšna ustanova, kot je 
bolnišnica Brežice, zasluži neka normalna 
ležišča. 
Lahko bi imeli tudi Wi-fi, saj živimo v času, ko 
odrasli ne moremo funkcionirati brez interneta.  
Dejan, 23.9.2013 
 

ZAHVALA 
 
Društvo za zdravje srca in ožilja Podružnica 
Posavje, je 27.9.2013 s citratrskim orkestrom 
pod vodstvom prof. Anite Veršec in solisti 
Glasbene šole Brežice v višteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice, počastilo Svetovni 
dan srca. 
V imenu Društva za zdravje srca in ožilja 
Slovenje Podružnice za Posavje, se vam 
najlepše zahvaljujem za sodelovanje na tej 
potrditvi. Z vašo pomočjo ste pomagali 
popestriti in razveseliti vse udeležence 
prireditve. Hvala tudi vašemu osebju v kuhinji. 
Želim vam veliko delovnih uspehov. V 
pričakovanju sodelovanja tudi v bodoče, vas 
lepo pozdravljamo. 
Franc Černelič, Predsednik Društva za zdravje 
srca in ožilje Slovenije, Podružnica za Posavje.  
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DOBRODELNI KONCERT, ORGANIZIRAN 
ZA NAMEN NAKUPA MAMOGRAFA, JE 

USPEL TUDI PO ZASLUGI USLUŽBENCEV 
SB BREŽICE 

 
Skupaj z vsemi donacijami je bilo zbranih skoraj 
31.000 EUR, kar bomo v celoti donirali bolnišnici 
za namenski nakup mamografa (čakamo le še 
odgovor SAZAS, ki smo jih zaprosili, da nas 
oprostijo plačila obveznosti do avtorjev. V 
primeru negativnega odgovora SAZAS, bo 
donacija zmanjšana za vrednost računa SAZAS). 
 
Ob tej priložnosti se v imenu Društva zdravje za 
Posavje iskreno zahvaljujem vsem uslužbencem 
bolnišnice, ki ste pomagali pri promociji dogodka 
ter pri prodaji vstopnic. Posebej pa bi želela 
izpostaviti: Cvetko Predanič, Natašo Kočnar, 
Mojco Novoselc, Anito Mujakić, Ano Ogorevc in 
vse vratarje: Mihaelo Orešar, Janka Matjašič, 
Jerneja Žnideršič in Roberta Zupančič. 
 
Še enkrat se vam prisrčno zahvaljujem za 
pomoč in upam, da vas bomo smeli zaprositi za 
vaš čas in energijo tudi pri naših naslednjih 
projektih, ki jih bo še kar nekaj, saj je do 
visokega cilja, ki smo si ga zastavili, še dolga in 
strma pot! 
Diana Kosar, predsednica društva Zdravje za 
Posavje 
 

PRIZNANJE OBČINE BREŽICE ZA LETO 
2013 DRUŠTVU ZA ZDRAVJE SRCA IN 
OŽILJE SLOVENIJE, PODRUŽNICA 

POSAVJE 
 
Dne 28.10.2013, na občinski praznik Občine 
Brežice, je Društvo za zdravje srca in ožilja 
Slovenije, Podružnica Posavje, ki je bila 
ustanovljena leta 1999 s sedežem v Splošni 
bolnišnici Brežice prejelo priznanje Občine 
Brežice za leto 2013.  
Društvo ima pomemben prispevek pri skrbi za 
zdravje, kajti delovanje društva zajema območje 
celotnega Posavja, cilji društva so naravnani k 
posamezniku in društvo želi z uspešnim 
ozaveščanjem ljudi o preventivi pomagati pri 
zmanjševanju pojavnosti bolezni srca in ožilja.  
Vsi, ki v društvu sodelujemo smo veseli takega 
priznanja, kajti to nas obvezuje, da bomo še bolj 
skrbeli za zdravje s strokovnim izobraževanjem 
ter promocijo rekreacije, kot zdravega načina 
življenja v Občini Brežice in v Posavju.  

Podpredsednica Društva za zdravje srca in 
ožilja, Podružnica Posavje,  Milena Strašek, 
dr.med., spec.internist 

 
DONACIJA 

 
Prejemnik letošnje Oktobrske nagrade 
Občine Brežice za razvoj podjetništva, gospod 
Branko Kos, lastnik in direktor INO d.o.o. Krška 
vas, je nagrado v višini 1000 EUR v celoti 
namenil bolnišnici Brežice za vzdrževanje 
medicinske opreme.                                        
 

D O G O D K I – N A P O V E D N I K 
 
15. november ob 17. uri – srečanje ob 15-
letnici delovanja Posavskega in 
Obsoteljskega društva za boj proti raku, 
Konferenčna dvorana Hotela Terme Čatež. 
 

 
16. november ob 10. uri - Državna 
proslava v počastitev svetovnega dneva 
diabetesa, Kulturni dom Krško. Organizator: 
Društvo diabetikov Posavje-Brežice. V sklopu 
prireditve bo s strani bolnišnice predstavljen tudi 
projekt Live Well (o katerem si lahko več 
preberete na bolnišnični spletni strani). 
 
Kulturni program: 

• Plesni skupini Plesnega društva Imani, 
• Plesni par Plesnega kluba Lukec, 
• Vokalna in folklorna skupina OŠ Brežice, 
• Duet Elizabeta in Dragutin Križanič, 
• Trio bratov Ferenčak, 
• Vokalna skupina VOX Posavci, 
• Vokalna skupina De Light, 
• Vokalna skupina Solzice. 

 
VABLJENI VSI ZAPOSLENI! 

 
 

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! ☺ 


