
                                                                               

 

 

1 

 
Številka: 253 
Datum: 10.9.2008 
 

REKONSTRUKCIJA KUHINJE 
 
Svet zavoda je na svoji osmi seji 
25. 8. 2008 potrdil Investicijski 
program za rekonstrukcijo 
bolnišnične kuhinje št. MK 
115/2008 z dne 1. 3. 2008, 
skupaj z dopolnitvijo z dne 14. 4. 
2008 in 16. 4. 2008. 
Rekonstrukcija sedanje kuhinje in 
hodnika ob njej bo zajemala 
zamenjavo tlakov, zamenjavo 
oblog na stenah, obnovo in 
zamenjavo vseh instalacij 
(vodovod, kanalizacija, 
prezračevanje, hlajenje, 
ogrevanje, elektrika, 
informacijska podpora …), 
ureditev stropa, v skladu z 
zahtevami predpisov in stroke za 
takšen objekt in ureditev jedilnice 
za uslužbence, ter pripadajočih 
prostorov. Zaradi zastarelosti in 
dotrajanosti kuhinjske opreme, 
bo potrebno tudi večino te  
nadomestiti z novo.  
Zavod je dne 8. 9. 2008 z 
izvajalcema SL-INŽENIRIG Boršt 
d.o.o. in KOGAST SISTEMI d. o. 
o., Grosuplje sklenil pogodbi za 
izvedbo gradbeno obrtniških del 
in dobavo kuhinjske opreme za 
skupno predračunsko vrednost 
1,244 mio evrov. Dela se bodo 
pričela izvajati 15. 9. 2008,  

 
končana pa bodo do konca leta. 
V času rekonstrukcije kuhinje bo 
nekaj časa moten dostop v  
bolnišnico z dvorišča in promet 
ter parkiranje na parkirišču pri 
plinski postaji. Zaradi 
navedenega zaposlene prosimo 
za strpnost in pozitiven odnos pri 
razlaganju situacije bolnikom in 
drugim obiskovalcem. V času 
rekonstrukcije kuhinja ne bo 
delovala. Hrano za bolnike in 
malice za dijake Gimnazije 
Brežice, če bo zavod izbran na 
javnem naročilu, in uslužbence 
zavoda bo dobavljala družba 
Sodexo d.o.o., ki ima obrata v 
Novem mestu in Brežicah. 
V čajnih kuhinjah bodo 
nameščeni ogrevalni vozički, 
dobavitelj pa bo prehrano 
dostavil na oddelke oziroma v 
menzo. Naročilo prehrane za 
bolnike se bo izvajalo na oddelkih 
tako, kot do sedaj, dodatno bo 
potrebno naročila, zaradi 
zagotavljanja natančnih naročil in 
evidenc obračuna, voditi še 
poimensko po posameznih sobah, 
čas kosila pa se bo premaknil za 
pol ure pozneje. Naročniki bodo 
naročila pošiljali dobavitelju 
prehrane po fax-u, ki bo 
nameščen v sprejemni pisarni. 
Uslužbenci bodo lahko zase 
naročili tudi kosilo in/ali večerjo, 
ki bo pakirana za posameznika in 
dostavljena na oddelek. Naročilo 
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bo potrebno oddati enako, kot za 
bolnike. Cena kosila bo 4,232, 
večerje pa 3,201 evra. Naročila 
malic za zaposlene bo potrebno 
zagotavljati tako, da bo 
uslužbenec malico naročil z 
vpisom v evidenco, ki bo v 
jedilnici zavoda za dan v naprej, 
morebitno spremembo zaradi 
nujne zadržanosti, pa bo 
potrebno sporočiti na dan 
odsotnosti         00 ure v 
ekonomat. V času obnove 
kuhinje bo zagotovljena samo 
ena vrsta malice in samo v 
dopoldanskem času. Cena bo 
3,25 evra, malice, kosila in 
večerje pa se bodo obračunale 
enako, kot do sedaj. Natančna 
navodila v zvezi z organizacijo 
prehrane v času rekonstrukcije 
bodo imeli vodje in uslužbenci s 
položajnim dodatkom 
(predstojniki, glavne medicinske 
sestre in vodje služb).  
V času od 15. 9. do 30. 9. 2008 
se bo izvajalo tudi prekrivanje 
strehe na ambulantno 
polikliničnem traktu, zato bodo 
začasno moteni tudi dostopi v 
tem območju.  
Posebej vas opozarjamo, da se v 
času gradnje ne zadržujete v teh 
območjih, da bolnikom in 
obiskovalcem pojasnite, da se ne 
smejo gibati znotraj ograj 
gradbišča in se jim opravičite 
zaradi morebitnega hrupa in 
motenj pri dostopu do objektov 
ter pojasnite način zagotavljanja 
prehrane bolnikom. 

/Tajništvo/ 
 
 

DOBRODELNI KONCERT 24. 
SEPTEMBRA V KRŠKEM 

 
Zavedajoč se potreb po nujnem 
stalnem posodabljanju 
zdravstvenih storitev v Posavju, 
smo se Posavsko društvo 
seniorjev, manegerjev in 
strokovnjakov, sedem društev, ki 
povezujemo bolnike s specifičnimi 
boleznimi v Posavju in JZZ SB 
Brežice povezali z namenom 
organizacije velike humanitarne 
akcije z dobrodelnim koncertom v 
korist bolnišnice. Humanitarni 
koncert bo organiziran 24. 
septembra, udeležbo na njem pa 
so že potrdile znane medijske 
osebnosti iz Posavja (med drugim 
Nuša Derenda, Rebeka Dremelj, 
Bernarda Žarn,…). 
Sredstva zbrana z vstopnicami in 
donacijami bodo namenjena naši 
bolnišnici za posodobitev njenih 
kapacitet. Cilj in vizija Splošne 
bolnišnice Brežice je, da s 
pomočjo okolja, v katerem 
deluje, postane sodobna, visoko 
strokovna in moderno opremljena 
ter bolnikom prijazna regijska 
bolnišnica.  
V skladu z navedenimi cilji in 
vizijo bomo zbrana sredstva v 
prvi fazi namenili posodobitvi 
oziroma prepotrebni zamenjavi 
fonda bolnišničnih postelj, ki 
skupaj obsega 150 postelj, 
vrednost zamenjave le-teh pa je 
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ocenjena na okvirno 300.000,00 
EUR. V tokratni akciji bi z 
zbranimi sredstvi želeli 
prvenstveno obnoviti postelje na 
pediatričnem in ginekološko-
porodniškem oddelku, skupaj 36 
postelj v vrednosti 72.000,00 
EUR.  
Akcijo so med drugim podprle 
tudi vse občine iz Posavja ter kot 
glavni donator GEN energija 
d.o.o. 

/Tajništvo/ 
 
DOBRODELNA PRIREDITEV  

»KLJUČ ŽIVLJENJA« 
 
V mesecu oktobru bo v Brežicah 
potekala dobrodelna prireditev 
»Ključ življenja«, katerega zbrana 
sredstva bodo podarjena 
porodnišnici Brežice. 
Pobudnica dogodka je gospa 
Svetlana Dramlić, ki je aprila 
letos v naši porodnišnici rodila 
hčerko.  Gospa se je odločila 
skupaj z njenimi prijatelji, med 
katerimi je mnogo znanih 
ustvarjalcev, organizirati 
dobrodelno prireditev in sredstva 
nameniti naši porodnišnici, ki ni 
bila obnovljena od leta 1973.  
Dobrodelna prireditev bo  trajala 
tri dni in bo vsebovala tako 
program za otroke (kjer bo ogled 
vseh dejavnosti brezplačen) kot 
za odrasle. Projekt poleg SB 
Brežice podpira še Občina 
Brežice.      

/Tajništvo/ 
 

OBVESTILA 
 

Na podlagi Zakona o sistemu plač 
v javnem sektorju je Vlada 
Republike Slovenije izdala Uredbo 
o enotni metodologiji  in obrazcih 
za obračun in izplačilo plač v 
javnem sektorju, ki v  5. poglavju 
določa, da se  plača izplačuje 
mesečno in da se druge vrste 
izplačil dobijo skupaj s plačo. 

Tako se bodo vsa povračila 
stroškov v zvezi z delom in drugi 
prejemki, nastali v tekočem 
mesecu, izplačali pri plači, to je 
10. v naslednjem mesecu. 

*** 
31. julija 2008 je bolnišnica 
poplačala obveznosti vsem 
uslužbencem, ki so do tega 
datuma vložili zahtevke za plačilo 
razlike dodatka za nočne, 
nedeljske in praznične 
neefektivne ure dežurstva  za 
obdobje od 1. julija 2002 do 9. 
septembra 2006.  
Zahtevke je vložilo 72 
uslužbencev. Bruto znesek vseh 
vloženih zahtevkov je znašal  
77.587,10 €.  
Z vsakim uslužbencem je bil 
sklenjen sporazum, v katerem je 
bil upoštevan zastaralni rok 
obdobja za poračun, uslužbenec 
pa se je po plačilu glavnice 
odpovedal nadaljnjemu zahtevku 
za plačilo obresti in zahtevi za 
sodno varstvo pred pristojnim 
delovnim sodiščem. 

/Računovodstvo/ 
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AKTUALNI DOGODKI 
 
10. in 18. september:  seminar 
»Zakon o pacientovih pravicah«, 
12. september: svečana 
otvoritev prenovljenih sanitarij na 
internem in kirurškem oddelku in  
srečanje zdravnikov v delovnem 
razmerju v zdravstvenih domovih 
in zdravnikov zasebnikov v 
Posavju s SB Brežice na Otočcu, 
23. september: Informativni 
dan Hospic, 
24. september: dobrodelni 
koncert v Krškem za nakup 
bolnišničnih postelj, 
17. do 19. oktober: dobrodelna 
prireditev »KLJUČ ŽIVLJENJA« za 
porodnišnico Brežice. 
 
 

KADROVSKE ZADEVE 
 
Delovno razmerje za določen čas so 
sklenile:  
- Mojca Bizjak, dr.med., zdravnik 
sekundarij,  
- Martina Hrušovar, SMS v negovalni 
enoti, pripravnica, 
- Andrejka Ribič, SMS v intenzivni 
terapiji I, II. 
 
Delovno razmerje za nedoločen čas 
sta  sklenili: 
- Barbara Lužar, DMS v anesteziji,  
- Jasmina Naglič, SMS v intenzivni 
terapiji I, II.  
 
Delovno razmerje je prenehalo: 
- Sonji Arnšek, dr.med., konec 
sekunarijata,  
- Nadi Dirnbek, kuharski pomočnici, 
upokojitev,  

- Vesni Kovačič, ZT, potek 
pripravništva,  
- Tjaši Johanc, ZT, potek pripravništva,  
- Mateji Vukmanič Pohar, potek 
specializacije.  

*** 

Obveščamo vas, da smo dne 3. 9. 
2008 v časopisu Dnevnik objavili 
prosta delovna mesta s posebnimi 
pooblastili, in sicer: 
1.Svet zavoda je razpisal prosto 
delovno mesto strokovnega direktorja 
zavoda in 
2.Direktor zavoda je razpisal prosta 
delovna mesta predstojnikov bolniških 
oddelkov, rentgena, lekarne in 
laboratorija ter glavnih medicinskih 
sester oddelkov. 
Vsa delovna mesta se razpisujejo za 
obdobje štirih let. Razpis je objavljen 
na spletni strani bolnišnice (www.sb-
brezice.si), kjer si lahko ogledate 
razpisne pogoje za zasedbo delovnih 
mest. Rok za oddajo vlog: 8 dni po 
objavi na naslov bolnišnice. 
 
 

***Delovni jubileji*** 
 

V mesecu avgustu sta dosegli 
30 letni delovni jubilej 

Dirnbek Nada, kuharska pomočnica in 
Matijevič Bojana, zdravstvena tehnica 

 
Č E S T I T A M O ! 

 
************************* 

 
Število delavcev na dan 31.8.2008 je 
bilo 291, od tega 2 zdravnika 
sekundarija, 16 pripravnikov 
zdravstvene smeri in 3 delavci na 
javnih delih. 
Število delavcev iz ur za mesec julij je 
znašalo 262,76, od tega 2,24 delavcev 
preko javnih del in 18,28 pripravnikov.  


