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           VOŠČILO 

 

 
 

Tudi v Novem letu naj bo  
    vaš korak odmeven,  
 vaša beseda pogumna,  
   vaše življenje iskrivo  

 in polno toplih trenutkov. 
 

 

SPOŠTOVANE 

SODELAVKE IN 

SODELAVCI! 

 
Leto, ki smo ga zaključili, je bilo 

polno padcev, vzponov in 

številnih preizkušenj. Z veseljem 

ugotavljam, da smo  vse 

preizkušnje uspešno premagali, 

kar dokazuje 100 % realiziran 

redni program, pa tudi dodatni 

program. Še posebej v zadnjih 

mesecih je bilo vloţenega veliko 

truda, pozitivne energije in 

kolegialnosti. Svoje poslanstvo 

smo opravili dobro, pohvale 

vredno tako za bolnike, kot za 

bolnišnico – to pa smo mi vsi. Za 

vse opravljeno se vam iskreno 

zahvaljujem v svojem imenu, 

imenu uprave in v imenu naših 

bolnikov.  

Stopili smo v novo leto 2017. 

Tudi letos nas čaka vrsta 

preizkušenj. Ţelja je veliko: 

preselitev laboratorija v nove 

prostore, posodobitev nevrološke 

in kardiološke ambulantne 

dejavnosti, obnova dialize, 

vzpostavitev invazivne 

kardiologije,  nakup nove ali 

zamenjava stare medicinske 

opreme, povečati število dobrih 

specialistov in drugega 

zdravstvenega kadra,…   

Še posebej bi rad izpostavil, da je 

denar za razvoj bolnišnice 

pomemben, a še pomembnejši 

smo ljudje, mi zaposleni.  

 V letu, ki se je pravkar začelo 

ţelim vsem sodelavcem veliko 

zdravja, sreče in osebnega 

zadovoljstva, pozitivno energijo, 

dobre medsebojne odnose in 

veliko delovnih in strokovnih 

zmag.   

 
Bojan Korošec, dr.med.,spec.inter. 

Direktor 

 

 

SAMO ODGOVORNOSTI 

ALI TUDI PRAVICE? 

 
Zdravstvo je priljubljena tema 

razprav in pisanja. V javnosti 

pogosto izstopajo razpravljanja o 

odgovornosti. Velikokrat so te 

razprave preveč laične in zato 

lahko ţe škodljive. Ţe  Prešeren je 

rekel, da le čevlje sodi naj kopitar. 

Prof. Danica Rotar Pavlič je na 

enem od simpozijev konec leta 

2016 poudarila poštenost, 

prizadevnost in ponos kot tri 

lastnosti, ki bi morale biti središče 

prihodnjih prizadevanj zdravnikov 

v Sloveniji. 

V odmevih različnih afer smo 

zdravniki tisti, ki naj bi s sredstvi 

ravnali racionalno. Slovenski 

zdravniki pregledamo in 

obravnavamo več bolnikov v 

istem času, kot naši kolegi v EU. 

Pa lahko vedno iskreno rečemo, 

das mo za svojega bolnika storili 

vse kar je mogoče, vse kar mu 

zdravstveni sistem zagotavlja? Ali 

je to pri takem tempu sploh 

mogoče? In ali je taka obravnava 

varna? 

Za primerjavo: Avstrija ima 4.75 

zdravnika na 1000 prebivalcev, 

Slovenija pa le 2.8 na 1000 

prebivalcev. V EU naj bi bila 

merila za Zdravstveno oskrbo 

enaka. So res? Kdaj bo prišel čas, 

da se bomo lahko do dobra 

pogovorili s svojimi bolniki, da 

nas ne bo preganjal čas in nestrpni 

in nenaročeni bolniki v čakalnici? 

Kdaj bodo pacienti zahtevali več 

zdravnikov? 

 

(Medicina Danes) 

 

 

ZADNJI KOBO SESTANEK 

V LETU 2016 

 

V ponedeljek 12.12.2016 je 

potekal zadnji sestanek članov 

KOBO v letu 2016.  

Po pregledu zapisnika prejšnje 

seje, smo se seznanili z izsledki 

zunanje strokovne presoje s strani 

Nacionalne komisije  za 

obvladovanje okuţb (NAKOBO), 

ki je bila 19.10.2016. Strokovni 

direktor je prenesel pohvalo 

predsednice doc. dr. Viktorije 

Tomič vsem, ki na tem področju 

delujemo. Na manjša neskladja 

smo ţe pripravili načrt korektivnih 

ukrepov in začeli z njihovo 

realizacijo. Novo nastali 

dokumenti, ki se navezujejo na 

varnost zaposlenih (cepljenje, 

ravnanje v primeru okuţbe), bodo 

dostopni na intranetu takoj, ko 

stopijo v veljavo. 

V sklopu sestanka smo bili člani 

seznanjeni tudi z aktivnostmi 

adaptacijsko - sanacijskih del, ki 

so ţe pričela in tistimi, ki se 

načrtujejo. Poudarek je bil v 

pomenu vključevanja 

strokovnjakov s področja 

obvladovanja okuţb, povezanih z 

zdravstvom (OPZ) ţe v fazi 

načrtovanja gradenj in renoviranj 
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v bolnišnici, kar je bilo tudi 

priporočilo NAKOBO. Takšen 

pristop lahko zmanjša tveganje za 

nastanek in širjenje OPZ. 

V letu 2016 so potekale številne 

aktivnosti, ki jih je zaznamoval 

predvsem pojav novih večkratno 

odpornih mikroorganizmov. Temu 

so sledile teţave zaradi kritičnega 

pomanjkanja izolacijskih sob v 

bolnišnici, pomanjkanjem kadra in 

prenapolnjenostjo vseh kliničnih 

oddelkov. Mag. Štrumbelj nam je 

skozi celo leto nudil odlično 

strokovno podporo z aktualnimi 

podatki o pojavnosti pomembnih 

mikroorganizmov  v naši in 

sosednjih regijah. 

V letu 2016 smo se borili tudi s 

številnimi teţavami, ki jih 

povzroča zastarelo vodovodno 

omreţje v bolnišnici. Kljub 

uvedenimi ukrepom obstaja 

tveganje, ki dolgoročno ni 

sprejemljivo, zato je nujno 

potrebno razmišljati o obnovi 

celotnega vodovodnega omreţja. 

V prihodnjem letu bodo potekale 

številne nove aktivnosti. 

Pomembno je izpostaviti večje 

aktivno sodelovanje bolnišnice, 

primarnih in institucionalnih 

ustanov na področju OPZ ter 

priprava strokovnih izobraţevanj z 

multidisciplinarnim pristopom. Na 

rednem strokovnem srečanju 

bomo gostili tudi člane drugih 

slovenskih regij. 

V letu, ki prihaja nas čakajo 

številni izzivi in veliko dela, 

nekatere cilje bomo prenesli v leto 

2017, nekaterim smo bili kos ţe v 

tem letu. Ţelimo si, da bomo to 

področje obvladovali vsaj 

pribliţno tako dobro, kot do sedaj. 

Zavedamo se, da brez timskega 

pristopa in sodelovanja vseh 

zaposlenih to ne bo moţno. Za 

sodelovanje in pomoč pri delu se 

iskreno zahvaljujemo vsem 

članom in zunanjim strokovnim 

sodelavcem. 

 
mag. Emil Pal, dr. med., spec. inf.  

 ZOBO 

in 

Marija Kohek,M.Sc.(Avstrija), dipl.m.s. 

SOBO 
 

IZPLAČILO NEKORIŠČENIH 

IN NEIZPLAČANIH UR 

 
V skladu s sklepom direktorja se pri 

plači za mesec december izplačajo:  

- vse še neizkoriščene in 

 neizplačane ure iz stanja na dan 

31.8.2016 glede na stanja iz 

elektronske evidence delovnega časa 

(števec 100), 

- vse še neizkoriščene in 

 neizplačane nadure iz referenčnega 

obdobja od 1.9.2016 do 31.12.2016, 

ki presegajo 20 ur glede na stanje iz 

elektronske evidence delovnega časa 

na dan 31.12.2016, 

- skupno se izplača največ 

 174 ur. 

V skladu s sklepom so odgovorne 

osebe, ki organizirajo delo v 

posameznih organizacijskih enotah, 

dolţne pripraviti razpored dela in 

zaposlene razporediti na takšen način, 

da zaposlenim omogočajo koriščenje 

morebitnih prostih ur in sicer tako, da 

bodo zaposleni proste ure sproti 

izkoristili v obdobju štirih mesecev. 

 
  Pripravila:

 Vodja finančno – računovodske 

službe 

   

 mag. Melita Vratar, preizk. rač. 

 

 

 

PLAČILO PARKIRIŠČA ZA 

LETO 2017 

 
Sporočamo vam, da lahko od danes 

dne 03.1.2017 naprej do konca 

meseca februarja 2017, poravnate 

letno obveznost iz naslova parkiranja 

na glavni blagajni kirurškega bloka. 

Letno nadomestilo za parkiranje 

znaša 70,00 evrov. Za vse tiste, ki 

parkiranja ne bodo plačali do konca 

februarja letošnjega leta, bomo ukinili 

pravice za parkiranje in prosta mesta 

namenili čakajočim na seznamu, ki se 

vodi na glavni blagajni.  

Obveščamo vse zaposlene, ki ţelijo 

na novo parkirati v kompleksu 

bolnišnice in se vodijo na čakalni listi 

na blagajni bolnišnice, da ţal trenutno 

ni prostih parkirnih mest. Ko bodo 

nova parkirna mesta na voljo, vas 

bomo o tem obvestili. 
 
 

             Pripravila:  
Vodja finančno – računovodske službe 

   

 mag. Melita Vratar, preizk. rač. 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Ponedeljek: 

 - Gost radijske oddaje Murskega 

vala »Za zdravje« je bil direktor  

Bojan Korošec, dr.         med., 

spec. int., tema oddaje: »Pogled 

na leto 2016 z vizijo za 2017« 

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 Četrtek: 

- Sestanek delovne skupine za 

kakovost in varnost v zdravstvu  

- področje  izobraţevanja      na 

Ministrstvu za zdravje, strokovni 

direktor, prim. asist. Daniel 

Grabar, dr. med., spec.      anest. 

z reanim.    

 

 
 

Darja Cigut 
Tajništvo 

 

 
 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan       Realiz.                                    

ŠT.SPP 364              423 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.949       1.773 

5,30           3,71 

ŠT. NOVOROJ:                    9 

DOJ. MATERE:                                             8    

                     

                       

 
Branko Temlin  

Splošna služba 

 
 

 

 
 

Misel 

"Ne verjemite besedam,  

ne svojim, ne tujim.  

Verjemite samo svojim  

in tujim dejanjem. " 
(Gandhi)  

 
 

 

Ureja : Jožica Viher 
Naklada 130 izvodov 

  Prispevki  in delo niso honorirani ! 
Modri dirkač vam je tedensko  

dosegljiv na naslovu:  
http://www.sb-ms.si 

http://www.sb-ms.si/

