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Po vseh vremenskih in drugih dogodkih smo končno dočakali poletje. Ta letni 
čas nas navdaja z nekim posebnim občutkom olajšanja od dinamičnega vsako-
dnevnega tempa, napetosti in obveznosti, ki jih bo zamenjal dopust, počitnice 
ali vsaj predah pred novo kulminacijo obveznosti v jesenskem času. Smo  na 
pol poti leta, zato obstanemo, se zravnamo, iztegnemo roke in noge, da začu-
timo kri v žilah, se razgledamo po prehojeni poti in pogled nas že vodi naprej. 
Običajno skoraj ne opazimo, kako naravna je ta dinamika in hkrati prepletena 
s službenim in zasebnim življenjem. Vse napetosti je treba občasno sprostiti, 
sicer nekaj poči. Seveda imam v mislih marsikaj, predvsem pa zdravstvo. 
Okrog reševanja nezavidljive situacije v zdravstvu se je nabrala kopica na-
sprotujočih si »informacij« in podatkov o vzrokih za stanje, do enostavnih 
rešitev. Žal je vse preveč tistih,  ki o  zdravstvu vedo malo, pa o njem veliko 
govorijo, ali pa v nastali situaciji iščejo predvsem svojo priložnost in jih zdravje 

posameznika prav malo zanima. Premalo verjamejo izvajalcem, kajti tudi politika je do nedavnega  z zadovoljstvom sprejemala 
tezo, da je denarja v zdravstvu dovolj, le gospodarno ga je treba uporabiti. Vodstva zdravstvenih zavodov pa so skušali utišati 
s tezo o koruptivnosti po dolgem in počez. Ta všečna filozofija je politike navajala celo k zmanjševanjem sredstev za zdravstvo, 
čeprav potrebe zaradi starajočega se prebivalstva ter razvoja medicine naraščajo. Seveda se račun slej ko prej ne izide.  
V tej situaciji je treba ohraniti mirno glavo. Z nečednostmi morajo opraviti ustrezne institucije, izvajalci pa maksimalno racio-
nalizirati poslovanje. Tudi osnutki nove zakonodaje kažejo sicer na pozitivne spremembe, a se že na začetku krepijo odpori proti 
spremembam, ki lahko možne pozitivne učinke v celoti zaustavijo. Izvajalci bolnišnične dejavnosti vidimo v novi zdravstveni 
zakonodaji precej prednosti, če pa bi v njej uspeli opredeliti še poti do pridobitve enotnih standardov (kadrovskih, materialnih 
in opreme), bi bil uspeh zagotovljen. Pred dodatnim urejanjem javnega in zasebnega zdravstva pa bi morali narediti izpit iz 
etike in morale v družbi. To je najtežja naloga. Vendar ne moremo obupati. V prgišču plev je običajno tudi nekaj zrnja in vredno 
je vse skupaj prevetriti. 
V tem duhu skušamo delovati v naši bolnišnici. Analiziranje in prilagajanje notranje mikroorganizacije naravnemu toku proce-
sov je stalna naloga in prinaša pozitivne finančne učinke. Morda smo na ustanovitev našega žilnega centra, ki odlično deluje, 
že skoraj pozabili, letos smo na oddelku za hematologijo in onkologijo vzpostavili dnevno bolnišnico za sistemsko zdravljenje 
raka. Še v tem letu moramo razmisliti o nujnem  povečanju zmogljivosti internistične stroke ob ustrezni reorganizaciji oz. pre-
razporejanju prostorov na področju kirurgije. V razmisleku so tudi nabavni procesi z javnim naročanjem, ki bistveno vplivajo 
na stroške vhodnih materialov. Projekt uvedbe enotnih črpalk za enteralno prehrano je že dal dobre rezultate. Projekt za večji 
nadzor porabe materiala na posameznega pacienta je v teku. Zavedam se obilice drobnih korakov ter posebnega napora in truda 
posameznikov, da skupaj uspemo narediti en daljši korak v delovanju bolnišnice in ohranjamo razmere za njen razvoj. Trenutno 
smo v zadnji fazi temeljite obnove primarne energetske sanacije bolnišnice, potekajo pa tudi postopki za izbiro izvajalca za 
izgradnjo urgentnega centra. Intenzivno se pripravljamo na mednarodno akreditacijsko presojo v mesecu oktobru in še kaj. Vse 
to se odraža v relativno dobrih poslovnih rezultatih in za enkrat ni strahu, da bi kljub težkim finančnim restrikcijam ostali brez 
ustreznih  materialov in zdravil za vsakdanje delo. Pacienti bodo v naši bolnišnici še naprej dobili odlično oskrbo.
Spoštovani, naj vam poletni čas umiri dušo in srce ter ju napolni z novo energijo. 
Imejte se lepo, kjerkoli boste in karkoli boste počeli.
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Organizacijsko Dnevna bolnišnica sodi v sklop Od-
delka za hematologijo in onkologijo, kjer je že ne-
kaj zadnjih let potekalo pripravljalno usposabljanje 
zdravniškega osebja. Trenutno imamo usposobljeni 
dve onkologinji in zdravnika onkologa. Zaradi speci-
fičnosti pri samih aplikacijah, ki zahtevajo specialna 
znanja in ustrezne certifikate, smo zaposlili dve di-
plomirani medicinski sestri, ki sta bili pred tem zapo-
sleni na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, hkrati pa 
imamo diplomirano medicinsko sestro, ki ima ustre-
zna znanja, že zaposleno v bolnišnici. Za zagotavlja-
nje celotnega programa je seveda potrebno še doda-
tno delo v Lekarni, kjer pod posebnimi pogoji poteka 
priprava zdravil in trenutno novo zaposlovanje ni 
predvideno. Nekaj organizacijskih sprememb smo 

Dnevna.bolnišnica

Asist. Franc Vindišar, dr. med.  Strokovni direktor

Po številnih letih, ko smo v SB Celje na Oddelku 
za splošno in abdominalno kirurgijo že izvajali 

sistemsko zdravljenje onkoloških bolnikov, smo v za-
dnjih letih pristopili k obnovitvi programa. K temu 
so nas spodbujali bolniki, ki so bili  po diagnostični in 
kirurški obravnavi pri nas napoteni na nadaljevanje 
zdravljenja na Onkološki inštitut v Ljubljano. Svoj 
prispevek sta dala ZZZS, ki je pristal na širjenje pro-
grama izven terciarnih ustanov, in Državni program 
za obvladovanje raka, ki je na tem segmentu onkolo-
škega zdravljenja predlagal decentralizacijo.
Glede na obstoječe prostorske zmožnosti je bila pred 
nekaj leti sprejeta odločitev, da za ta namen uredi-
mo prostore na nekdanji lokaciji Oddelka za splošno 
in abdominalno kirurgijo. Zaradi težav z zagotavlja-
njem financiranja programa je bila ureditve prosto-
rov realizirana le delno in se je nadaljevala šele konec 
lanskega leta. 
Prostori obsegajo čakalnico, sobo za diagnostične po-
sege z dvema preiskovalnima mestoma, ambulanto, 
sanitarije za bolnike in osebje, nečisti prostor, pro-
stor za arhiv, prostor za shranjevanje materialov, de-
lovno sobo za zdravnike in medicinske sestre ter se-
veda funkcionalni prostor za samo aplikacijo zdravil. 
Po priporočilu Komisije za bolnišnične okužbe smo 
februarja 2013 pri slednjem nekoliko spremenili na-
membnost. Prvi prostor je tako urejen kot izolacij-
ska soba za oskrbo bolnikov z večkratno odpornimi 
bakterijami, v drugem, večjem, pa je pripravljenih 
pet mest za sočasno aplikacijo zdravil. Vsi omenje-
ni prostori so opremljeni z ustrezno medicinsko in 
ostalo opremo.

Soba za posege in ambulanta

Soba za aplikacijo terapije

V sobi je pet mest za sočasno aplikacijo zdravil, v pro-
storu, ki ga s tem povezuje steklena stena, 

pa je izolacijska soba za oskrbo bolnikov z večkratno 
odpornimi bakterijami 



4

Splošna bolnišnica CeljeTO JE SBC

opravili pri transportni službi, saj je čas od priprave 
zdravil do same aplikacije zelo kratek in je odzivnost 
še kako pomembna. Pri administrativnem delu smo 
nove obveznosti porazdelili med obstoječe osebje in 
upam, da bo z novimi tehnološkimi rešitvami na tem 
področju delo v prihodnosti še lažje.
Ker smo s programom začeli šele maja, je v  letu 2013 
predvidena obravnava 99 bolnic in bolnikov s 697 
aplikacijami kemoterapije, kasneje pa predvideva-
mo, da bomo zagotavljali ustrezno zdravljenje okoli 
230 bolnicam in bolnikom z okoli 1600 aplikacijami. 
S sistemskim zdravljenjem raka  zdravimo bolnice z 
rakom dojke ter bolnice in bolnike z rakom črevesja, 
v približnem razmerju 2:1. Celotne sheme zdravlje-
nja so povsem usklajene z Onkološkim inštitutom v 
Ljubljani. 
Po predhodnem zdravljenju so bolnice in bolniki pre-
gledani v onkološki ambulanti, napoteni na ustrezne 
preiskave v laboratorij, na osnovi izvidov izdelamo 
shemo zdravljenja, naročimo ustrezna zdravila v le-
karno in odredimo termin aplikacije. Na dan aplika-
cije zdravnik opravi osnovni pregled, potrdi terapijo 
in izda ustrezno medicinsko dokumentacijo. V pri-
meru zapletov je predvidena hospitalizacija na Od-
delek za hematologijo in onkologijo.
Glede na dejstvo, da obstaja v bolnišnici po različnih 
oddelkih kar nekaj sorodnih oblik zdravljenja, in da 
so v Splošnem dogovoru za leto 2013 sprejete zahte-
ve ZZZS po racionalnejših oblikah zdravljenja, pred-
vsem prenosu iz hospitalnega v ambulantni del, ter 
da so zmogljivosti novo urejenih prostorov zadostne, 

smo se odločili, da bomo v Dnevni bolnišnici izvajali 
še nekaj dodatnih programov. Najprej so tu načrto-
vane transfuzije, sledijo aplikacije bioloških zdravil, 
predvsem v sklopu revmatoloških obolenj, in onkolo-
ška terapija na področju uroloških obolenj. Za določi-
tev terapije, naročanje zdravil in ureditev medicinske 
dokumentacije so zadolženi matični oddelki, aplika-
cijo zdravil pa izvajamo na enem mestu.
Prepričan sem, da je obnovitev sistemskega zdravlje-
nja raka v SB Celje pomembna strokovna pridobitev, 
ki pa ji morajo slediti še nove aktivnosti. Nikakor 
ne moremo pristajati na izgubo nekaterih oblik ki-
rurškega onkološkega zdravljenja, saj takšen izpad 
zanesljivo vodi v nižanje skupne strokovne ravni, ne 
samo enega oddelka, ampak številnih drugih, ki na 
takšen ali drugačen način sodelujejo v zdravljenju 
onkoloških bolnic in bolnikov. To pa je področje, kjer 
SB Celje mora ohraniti in celo povečati svoj delež na 
državni ravni. Pričakujem, da bomo v bližnji priho-
dnosti uspeli združiti ideje in napore, da ta cilj tudi 
dosežemo.
Poleg omenjenega predstavljajo ti prostori dobro 
osnovo za načrte v prihodnosti. Vedno več zdravlje-
nja namreč lahko izvajamo na ambulantni način in 
zametek, ki ga predstavlja Dnevna bolnišnica, lah-
ko dolgoročno pomeni nov način kakovostnega in 
racionalnega zdravljenja v SB Celje. Namesto imena 
»Dnevna bolnišnica« bi tako v prihodnosti lahko nov 
oddelek poimenovali »Dnevni center SB Celje« z vse-
binami, ki bodo združevale in ne delile posamezne 
stroke medicine.

Obisk.in.ogled.SB.Celje.v.sklopu.
programa.Erazmus.IP.z.Visoke.
zdravstvene.šole.v.Celju

Kristijan Zimaj, tzn Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe

V obliki Erazmus Intenzivnega 
programa smo letos organizi-

rali na Visoki zdravstveni šoli Celje 
štirinajstdnevno poletno šolo s po-
dročja zdravstvene nege, v kateri 
so sodelovale štiri partnerske usta-
nove, in sicer Medicinska fakulteta 
Univerze na Rijeki (Hrvaška), CE-

SPU - Advanced Polytechnic and 
University Cooperative - Polytech-
nic Health Institute of the North, 
Porto (Portugalska), Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa, Krosno 
(Poljska) ter Visoka zdravstvena 
šole v Celju (Slovenija). V sklopu 
programa smo imeli tudi ogled 

Splošne bolnišnice Celje. Pod vod-
stvom našega dekana,  izr. prof. dr. 
Gorazda Voge, in gospe Danijele 
Gorišek,univ. dipl. ekon., smo naj-
prej obiskali predavalnico bolnišni-
ce v kletnih prostorih, kjer smo se 
seznanili z bogato zgodovino bol-
nišnice, sedanjim stanjem in načr-



Splošna bolnišnica Celje

5

TO JE SBC

ti za prihodnost. Naši gostje so bili 
že nad podatki o zmogljivostih in 
širokem spektru oskrbe zelo nav-
dušeni. Po kar nekaj vprašanjih, 
povezanih tako z bolnišnico Celje 
kot tudi celotnim zdravstvom in 
zaposlitvijo v Sloveniji, smo se od-
pravili na kratek ogled dveh oddel-
kov, za kaj več se žal ni bilo mogoče 
dogovoriti zaradi časovne stiske in 
obsežnosti samega programa Eraz-
mus. 
Da bi čim manj motili potek dela 
na oddelkih, smo se razdelili v 
dve manjši skupini, eno je vodil 
naš dekan in nam predstavil sobe 
ter na kratko opisal potek dela v 
EIMOS-u, ki je s svojo več kot tri-
desetletno tradicijo v strokovnem 
vrhu slovenske intenzivne medi-
cine. Druga skupina je v tem času 

obiskala moje delovno mesto, Od-
delek za ortopedijo in športne po-
škodbe, kjer sta na vprašanja od-
govarjali gospa Danijela in glavna 
sestra oddelka, Nada Herbaj, dipl. 
m. s. (in nekaj malega tudi moja 
malenkost). 

Oddelka sta bila tako študentom 
kot profesorjem zelo všeč, pou-
darili so občutek timskega dela in 
povezanosti osebja, čudovito or-
ganizacijo v smislu kontinuirane 
nege in na kratko opisali stanje kot 
odlično.  

Z.donacijami.do.manj.boleče.
diagnostike

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon. Služba za odnose z javnostmi 

V prvi letošnji številki Monitorja smo že pisali 
o dobrodelni gesti celjskih glasbenikov, ki so s 

koncertom, posvečenim petim svetovnim glasbenim 
legendam, zbirali denar za nakup analizatorja izdiha-

Donatorji z majhnim aparatom, ki prinaša veliko 
spremembo

nega zraka LactoFAN za potrebe otroškega oddelka, 
ki omogoča neinvazivno diagnostiko gastroentero-
loških obolenj pri otrocih. S prodajo vstopnic je bilo 
tako zbranih 2.320 Eur. Temu znesku smo lahko do-
dali tudi velikodušno donacijo naše upokojene zdrav-
nice, mag. Karoline Godina, ki je za enak namen bol-
nišnici darovala 1.000,00 Eur. Z doniranimi sredstvi 
smo tako skoraj v celoti pokrili kupnino za aparat, ki 
je znašala nekaj več kot 3.800 Eur. 
Otroški oddelek je dihalni test, ki prinaša precej do-
datnih diagnostičnih možnosti, saj je z njim mogoče 
odkrivati laktozno intoleranco, fruktozno malab-
sorpcijo, testiranje razrasta bakterij v zgornjih pre-
bavilih in ugotavljanje časa prehoda skozi tanko čre-
vo, že uspešno uvedel v svoje delo.
Ob predaji donacije so donatorji izrazili zadovoljstvo 
z doseženim, čeprav so bili enotnega mnenja, da uva-
janje novih metod zdravljenja in diagnostike ne bi 
smelo biti odvisno od donacij. Kljub temu so svojo 
pomoč obljubili tudi v prihodnje.
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Sprejem.zunanjih.sodelavcev.in.
izpeljava.uvajalnega.seminarja

Simon Jevšinek, mag. ekon. in posl. ved Splošno kadrovsko pravni sektor

Splošna bolnišnica Celje je v juniju 2013 sprejela 
dva pomembna dokumenta, in sicer organizacij-

ski predpis »Sprejem zunanjih sodelavcev« ter orga-
nizacijsko navodilo »Postopek izpeljave uvajalnega 
seminarja«. 

Organizacijski predpis »Sprejem zunanjih sodelav-
cev« opredeljuje postopke sprejema zunanjih sode-
lavcev na delo v SB Celje. SB Celje kot učna bolnišnica 
omogoča opravljanje usposabljanja oz. dela nasle-
dnjim kandidatom: 
– »zunanjim« pripravnikom (opravljanje programa 

pripravništva),
– prostovoljcem na prostovoljnem delu,
– dijakom/študentom (opravljanje obvezne prakse 

in kliničnega usposabljanja),
– dijakom/študentom na delu z napotnico študent-

skega servisa,
– specializantom (iz drugih ustanov),
– delavcem na usposabljanju,
– delavcem na družbeno koristnem delu,
– pogodbenim delavcem.

S sprejetim organizacijskim predpisom je opredeljen 
proces sprejema zunanjih sodelavcev na delo, vse 
od prejete prošnje delavcev/kandidatov do podpisa 
pogodbe. Pomembna novost sprejetega organizacij-
skega predpisa je, da je vstopna točka vseh zunanjih 
sodelavcev v Splošno kadrovskem pravnem sektorju, 
in sicer v: 
– Referatu za izobraževanje: za prostovoljce na 

prostovoljnem delu, pripravnike na kroženju v 
SB Celje, delavce na usposabljanju zunanjih delo-
dajalcev, za dijake in študente na obvezni praksi, 

razen za dijake Srednje zdravstvene šole Celje in 
študente Visoke zdravstvene šole v Celju. Za sle-
dnje je vstopna točka uvajalni seminar na začetku 
šolskega/študijskega leta;   

– Referatu za splošne zadeve: za zunanje speciali-
zante na kroženju v SB Celje;

– Kadrovskem referatu: za dijake/študente na delu 
z napotnico študentskega servisa, za delavce na 
družbeno koristnem delu in delavce na usposa-
bljanju;

– Pravni službi: za ostale pogodbene delavce. 

Vsi zunanji sodelavci, ki pridejo na delo v SB Celje, 
s strani strokovnega sodelavca prejmejo identifika-
cijsko kartico, ki jo morajo delavci/kandidati skrbno 
nositi, istočasno jih seznanimo, da morajo pred pri-
četkom usposabljanja oz. dela opraviti uvajalni semi-
nar, ki je pogoj za pričetek usposabljanja/dela v SB 
Celje.

SB Celje se zaveda, da je uvajalni seminar zelo po-
memben za novo sprejete delavce/sodelavce in SB 
Celje, saj ti na njem spoznavajo bolnišnico in delovne 
procese v njej ter predstavlja prvi stik posameznika 
z bolnišnico. V ta namen smo sprejeli organizacijsko 
navodilo »Postopek izpeljave uvajalnega seminarja«, 
v katerem opredeljujemo postopek izpeljave uvajal-
nega seminarja, ki se uporablja za vse novo sprejete 
delavce in sodelavce v SB Celje. 

Za organizacijo uvajalnega seminarja je odgovoren 
Referat za izobraževanje v sodelovanju s strokovnimi 
sodelavci in vodji OE. Namen uvajalnega seminarja 
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je predstaviti organizacijo in delovanje posameznih 
področij SB Celje na čim bolj strnjen in celovit način.  

Strokovni sodelavci na vstopnih točkah v Referat za 
izobraževanje posredujejo seznam novo sprejetih 
delavcev in sodelavcev, ki bodo v SB Celje opravlja-
li usposabljanje/delo. Referat za izobraževanje nato 
vsem novo sprejetim delavcem in sodelavcem pošlje 
vabilo oz. poziv za udeležbo na predavanju za novo 
zaposlene delavce in sodelavce.

Referat za izobraževanje pred nastopom dela organi-
zira uvajalni seminar za novo sprejete delavce in so-
delavce, in sicer za naslednje skupine: 
- redno zaposlene,
- dijake in študente na obvezni praksi, 
- prostovoljce na prostovoljnem delu, 

Novo sprejeti 
delavci in sodelavci Program uvajalnega seminarja

VSI

 predstavitev SB Celje, kadrovska struktura in razvoj kadrov v SB Celje

 strategija razvoja strokovne medicinske dejavnosti

 predstavitev veljavne zdravstvene zakonodaje in izvajanje le-te v praksi ter pravice 
       pacientov, varovanje osebnih in zasebnih podatkov

 kakovost in varnost pacientov

 varstvo pri delu, zakonski predpisi, zaščita in varovanje

ZDRAVSTVENI 
DELAVCI IN 
SODELAVCI

 zaščita pred ionizirajočimi sevanji

 skrb za bolnika in lastno zdravje: pravilna drža telesa pri delu z bolnikom

 vloga zdravstvenih delavcev pri preprečevanju bolnišničnih okužb in razkuževanje rok z  
       učnim pripomočkom Didaktabox

ZDRAVSTVENI 
DELAVCI

 organizacija in vizija razvoja področja zdravstvene nege

 zdravstveno vzgojno delo medicinske sestre

- pripravnike na kroženju v SB Celje, 
- zunanje specializante na kroženju v SB Celje, 
- delavce na družbeno koristnem delu, 
- delavce na usposabljanju,
- dijake in študente na delu z napotnico študentske-

ga servisa. 

Uvajalni seminar je izveden pred nastopom dela 
novo sprejetih delavcev in sodelavcev ter je name-
njen njihovi seznanitvi z različnimi temami, ki so 
pomembne za uspešen pričetek usposabljanja oz. 
dela. Program uvajalnega seminarja je razdeljen na 
dva dela: 
a) splošne teme; te so pomembne za vse novo spre-

jete delavce in sodelavce ter 
b) specifične teme; te zadevajo informacije, ki so po-

membne za določene poklicne skupine. 

Uvajalni seminar za dijake/študente na obvezni 
praksi organiziramo pred pričetkom praktičnega 
usposabljanja, in sicer v začetku šolskega/študijske-
ga procesa ali naknadno po potrebi pred pričetkom 
praktičnega usposabljanja. 

Po končanem uvajalnem seminarju vsak udeleženec 
prejme potrdilo o uspešno opravljenem uvajalnem 
seminarju ter: 
– izjavo o usposabljanju delavca za varno delo, ki jo 

izpolni zaposleni na delovnem mestu po seznani-
tvi neposrednega vodje, 

– izjavo o seznanitvi z dolžnostjo varovanja osebnih 
podatkov, ki jo izpolni in podpiše na uvajalnem 
seminarju.

Referat za izobraževanje je ena izmed vstopnih točk 
zunanjih sodelavcev

Tabela 1: Program uvajalnega seminarja za zaposlene, prostovoljce na prostovoljnem delu, pripravnike na 
kroženju v SB Celje, zunanje specializante na kroženju v SB Celje, delavce na družbeno koristnem delu in 
delavce na usposabljanju vsebuje: 
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Če se novo sprejeti delavec in sodelavec uvajalnega 
seminarja ne udeleži, ne more pričeti usposabljanja 
oz. dela v SB Celje. 

Tabela 2: Program uvajalnega seminarja za dijake/študente na obvezni praksi in dijake/študente na delu z 
napotnico študentskega servisa vsebuje:

Upamo, da bosta nova načina postopka sprejema zu-
nanjih sodelavcev in izpeljave uvajalnega seminarja, 
ki ga urejata organizacijski predpis in organizacijsko 
navodilo, pripomogla k boljši informiranosti vseh 
novo sprejetih delavcev in sodelavcev ter hkrati s tem 
pripomogla k lažjemu uvajanju v novo delovno oko-
lje. Cilj SB Celje je, da se vsak novo sprejeti delavec in 
sodelavec, ki pride v SB Celje na usposabljanje/delo, 
že na samem pričetku počuti kot pomemben član ko-
lektiva SB Celje. 

Novo sprejeti delavci in 
sodelavci Program uvajalnega seminarja

VSI dijaki in študenti 

 predstavitev SB Celje, kadrovska struktura in razvoj kadrov v SB Celje

 strategija razvoja strokovne medicinske dejavnosti

 predstavitev veljavne zdravstvene zakonodaje in izvajanje le-te v praksi ter pravice 
pacientov, varovanje osebnih in zasebnih podatkov

 kakovost in varnost pacientov

 varstvo pri delu, zakonski predpisi, zaščita in varovanje

Dijaki in študenti na 
obvezni praksi oz. na delu 
s študentsko napotnico 
na področju zdravstvenih 
delavcev in sodelavcev

 zaščita pred ionizirajočimi sevanji

 vloga zdravstvenih delavcev pri preprečevanju bolnišničnih okužb in razkuževanje 
rok z učnim pripomočkom Didaktabox.

Dijaki in študenti na 
obvezni praksi oz. na delu 
s študentsko napotnico 
na področju  zdravstvenih 
delavcev 

 organizacija in vizija razvoja področja zdravstvene nege

 zdravstveno vzgojno delo medicinske sestre

Navodila avtorjem, 
piscem v Monitorju

Prispevke naslovite na Danijelo Gorišek, Služba za 
odnose z javnostmi ali na e-mail danijela.gorisek@
guest.arnes.si . Prosimo, da nam prispevke po-
šljete v elektronski obliki (na CD-ju, po e-mailu). 
Prispevki naj vsebujejo strokovne in akademske 
naslove avtorjev ter naziv oddelka oz. službe, v 
kateri so zaposleni. Tabele in slike priložite loče-
no na koncu besedila. Fotografije priložite tudi v 
izvirni elektronski obliki. Na fotografijah, ki niso 
v elektronski obliki, na hrbtni strani s svinčnikom 
označite naslov članka, h kateremu jih prilagate.

Prispevke za naslednji Monitor zbiramo do 7. 
oktobra 2013.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

ŠALA

NEKDANJA SOŠOLCA
Nekdanja sošolca se srečata na 
peronu železniške postaje. Eden je bil 
oblečen v generalsko uniformo in bil 
vitek in visok, drugi pa je bil kardinal, 
precej širok in seveda oblečen v cer-
kvena oblačila. Ko je kardinal opazil, 
da ga general noče prepoznati, ga je 
vprašal:
»Oprostite, gospod sprevodnik, ali ve-
ste kdaj odpelje vlak proti Mariboru?«
General ga je ostro pogledal in mu 
odgovoril:
»Čez deset minut, toda, draga gospa, 
jaz v vašem stanju ne bi potoval tako 
daleč!« 
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Priprava.dokumentarnega.
gradiva.za.odbiranje.
arhivskega.gradiva.in.predajo.
Zgodovinskemu.arhivu.Celje

Andreja Zelič, univ. dipl. org. Splošno kadrovsko pravni sektor

Junij 2013 si bodo arhivarke Splošne bolnišnice 
Celje vtisnile v spomin kot poseben mesec dela v 

arhivu. Po večletnih prizadevanjih, da bi predali arhi-
vsko gradivo pristojnemu arhivu – Zgodovinskemu 
arhivu Celje, se jim je želja končno uresničila. Pot do 
uresničitve je bila dolga in mučna. Pri  pripravljanju 
seznama dokumentarnega gradiva, iz katerega je ko-
misija  odbrala arhivsko pomembne dokumente, so 
imele ogromno težav.

Prostorska stiska in nenehno preseljevanje arhivi-
rane dokumentacije sta vseskozi motila potek zah-
tevnega sestavljanja predloga – seznama dokumen-
tarnega gradiva za odbiranje arhivskega gradiva. Za 
mejno leto je bilo določeno leto 1980. Nato je bil na-
rejen okvirni načrt, kaj bodo zbirale, izbrana naha-
jališča dokumentacije in postavljeni roki,  v katerih 
naj bi bil dosežen posamezen cilj. Zbiranje gradiva je 
potekalo v vseh arhivskih prostorih, v sodelovanju z 
vsemi oddelki in službami SBC ter z upoštevanjem 
pravnih predhodnikov SBC.

Pomembna težava je bila in še vedno ostaja neurejeno 
pisarniško poslovanje in označevanje rokov hrambe. 
Drži, da manjkajo  osnovne smernice na ravni države 
in v samem zavodu, po drugi strani pa zakonodaja 
posameznih strokovnih področij narekuje zakonsko 
določene roke hrambe, ki bi jih ustvarjalci dokumen-
tarnih gradiv morali upoštevati že pri oddaji gradiva 
v arhiviranje. 

Pri pregledu, odbiranju in popisu arhivskega gradiva 
iz dokumentarnega gradiva od leta 1860,  1923 do 
1980 so ugotavljale, da
gradivo ni bilo predano v arhiv tehnično urejeno:
- pomanjkljivo označeno oz. z netočno označenimi  

vsebinami; 
- v dokumentaciji  je bilo arhiviranih mnogo dvojni-

kov ter gradiv, ki vsebinsko niso sodila k arhivira-
nemu; 

- namesto originalov so bile vložene kopije (statuti, 
pravilniki, zapisniki, zaključni računi,…), veliko-
krat nepodpisane in brez žigov;

- dokumenti niso bili pripravljeni za arhiviranje – 
brez sponk, urejeni po datumih,…

Zaradi poškodb gradiva v poplavi in neustreznega 
arhiviranja (dokumentacija je bila zaprašena, blatna, 
neprijetnega vonja, vlažna, počečkana, zmečkana...) 
je bilo treba vsak izvod izredno previdno spraviti na-
razen, očistiti in poravnati…

Pri kronološkem zbiranju dokumentarnega gradiva 
za celotno obdobje so bile ugotovljene vrzeli pri po-
sameznih vsebinah, in sicer: 
-  zaradi druge svetovne vojne in dveh katastrofal-

nih poplav, leta 1954 in 1990, je bilo veliko gradi-
va uničenega, zato ni ohranjeno v celoti, 

-  ni vseh rednih letnih poročil SB Celje (ker se niso 

Je tu kaj arhivskega gradiva?
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782 – ni platnic, AŠ 104, št. ovoja 774 – ni platnic, AŠ 
103, št. ovoja 772 – poškodovana platnica…
Zgodovinskemu arhivu je bilo predanih 112 arhi-
vskih škatel gradiv z vloženimi 789 ovoji.
Seznam  predane dokumentacije je na voljo pri ar-
hivarkah, za raziskovalce tega obdobja pa je gradivo 
odslej na voljo v Zgodovinskem arhivu Celje. 
Konec dober vse dobro, bi lahko rekli. Zgoraj naštete 
težave in pomanjkljivosti naj bodo v izziv vsem nam 
– ustvarjalcem dokumentarnih gradiv, da se v priho-
dnje ne bodo več ponavljale. Nenehno pozabljamo, 
da je osnovna naloga arhivarjev skrb za hrambo ure-
jenega gradiva in ne urejanje le-tega.

pisala od leta 1977 do 1980), ne obstajajo pred le-
tom 1965, ohranila so se posamezna poročila od-
delkov od leta 1949 do 1955, 

-  določeno obdobje nekateri oddelki niso pisali ma-
tičnih knjig (vzroka za to ne vemo), 

- v poplavi so bile uničene tudi porodne knjige od 
leta 1939 do 1945 ter leti 1961 in 1971.

Ko je bilo gradivo pripravljeno po vsebinskih sklopih, 
so ga uredile po kronološkem zaporedju glede na pre-
dlagani enotni klasifikacijski načrt (EKN). Nato so 
oblikovale predlog dokumentarnega gradiva in ga v 
začetku letošnjega leta predale komisiji v pregled in 
odbiranje arhivskega gradiva. 

Komisija je 28. marca 2013 pregledala seznam po-
pisanega gradiva in vanj vnesla kategorijo arhivsko 
gradivo ter s tem sprejela Pisno strokovno navodilo 
za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega 
gradiva za Splošno bolnišnico Celje (v nadaljevanju 
Pisno strokovno navodilo). Po prejemu Pisnega stro-
kovnega navodila se je začelo za arhivarke delo, ki bi 
mu lahko rekli veseli del. 
Vsebinsko zaokrožena gradiva so začele po vrstnem 
redu odlagati v arhivske škatle, ki smo jih 17. junija 
2013 predali v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.
Za primer naj navedem, da je v arhivski škatli št. 1 v 
prvem ovoju shranjen Načrt in fotografije dokumen-
tacije Špitala iz leta 1860, v ovoju št. 2 in 3 so vloženi 
Vpisi v sodni register od leta 1974 do 1978 , v na-
daljevanju so ovoji Združitve, povezovanja, razdruži-
tve, druge statusne spremembe (ovoji št. 4 – št. 10), 
do št. 23 jim sledijo ovoji s Statuti Splošne bolnišnice 
Celje. Ovoj št. 24 je že v 2. arhivski škatli. 
Predana je bila tudi dokumentacija, ki je bila vidno 
poškodovana in je potrebna restavriranja. Oznake 
poškodb so vpisane v prilogi seznama.  Primer – ne-
kaj matičnih knjig je delno poškodovanih od poplave: 
AŠ 111, št. ovoja 784 – ni platnic, AŠ 110, št. ovoja 

Načrti – arhivsko gradivo 

Zadovoljna ekipa pred zaključkom priprave arhivske-
ga gradiva za oddajo 

ŠALA

BAHANJE
Tri miške so sedele v lokalu in popi-
vale. Ko so bile že precej pijane, so se 
začele bahati:
»Šla bom v Belo hišo in iz nje pre-
podila ameriškega predsednika!« je 
pogumno dejala prva.
»Jaz bom šla pa v Moskvo in v Kremlju 
politikom povedala, kar si jim drugi ne 
upajo!«
Tretja miška je nekaj časa molčala, 
nato pa krenila proti vratom, se obrni-
la in rekla:
»Strahopetnici! Jaz grem pa na dvori-
šče, da ubijem mačka!« 
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Spremembe.pri.
financiranju.dragih.
zdravil.s.strani.ZZZS.
–.lista.A.in.lista.B

Irena Andrenšek-Ferkolj, univ. dipl. ekon. 
Sektor za ekonomiko

ZZZS je že v letu 2012 uvedel  
spremenjen način financira-

nja dragih zdravil, ki niso vklju-
čena v ceno zdravstvenih storitev 
in se zaračunavajo posebej poleg 
same zdravstvene storitve. Uve-
dena je bila t.i. »lista B«, na kateri 
so navedene vrste zdravil in izva-
jalci, ki lahko ta zdravila zaraču-
navajo. Predvsem vključuje lista 
B draga zdravila za onkologijo, 
ta zdravila  se lahko uporabljajo 
samo v bolnišnicah.   SB Celje je 
do uvedbe liste B pridobivala dra-
ga zdravila za onkologijo po sis-
temu centralnega razdeljevanja 
zdravil  iz UKC Ljubljana ali UKC 
Maribor, od uvedbe liste B pa jih 
nabavljamo sami in jih tudi zara-

čunavamo ZZZS-ju. Glavni delež 
porabe teh zdravil predstavlja 
področje hematologije.  ZZZS-ju 
zaračunavamo zdravila glede na 
dejansko porabo po posameznih 
pacientih, če pa se del zdravila iz 
strokovno medicinskih razlogov 
ne porabi, se ZZZS-ju zaračuna 
tudi vrednost tega zdravila kot 
»kalo«.  

ZZZS je v letu 2013 poleg sezna-
ma zdravil na listi B uvedel še 
seznam zdravil z »listo A«. Na tej 
listi so ampulirana zdravila, ki so 
jih do 1. 7. predpisovali na recep-
te.  S 1. 7. se ukinja predpisova-
nje teh zdravil na recept, poleg 
bolnišnic uporabljajo seznam A 

tudi drugi izvajalci (zdravstveni 
domovi, socialnovarstveni zavo-
di). Pogoj, da lahko ta zdravila 
zaračunavamo ZZZS-ju je, da po-
damo tudi podatek, kdaj je bilo 
zdravilo nabavljeno pri posame-
znem  izvajalcu. Tudi zdravila z 
liste A ZZZS-ju zaračunavamo po 
posameznih pacientih glede na 
dejansko porabo. 

Pri listi B je pri posameznem 
zdravilu opredeljen tudi točno 
določen izvajalec oz. več izvajal-
cev, ki lahko zdravilo zaračunava-
jo ZZZS-ju. Prav ta  opredelitev 
je tudi pogoj, da lahko zdravilo 
zaračunamo. Lista A pa nima 
opredeljenih posameznih izvajal-
cev, ampak samo dejavnosti, kjer 
je to možno zaračunavati. Vrste 
zdravil, ki jih lahko zaračunava-
mo ZZZS-ju, moramo opredeliti s 
Pogodbo ZZZS. SB Celje je s Po-
godbo ZZZS 2013  tudi že opre-
delila določena zdravila z liste A.  

Tako seznam zdravil z liste A ka-
kor z liste B se spreminja in do-
polnjuje. Povezavo do teh sezna-
mov je možno dobiti na naslednji 
spletni strani: 
h t t p : / / w w w . z z z s . s i / z z z s /
i n f o / e g r a d i v a . n s f / s p r e m _
listB?OpenView&count=1000

Mag. Dušan Kragelj, univ. dipl. inž. stroj. Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje

Naložbe.v..bolnišnično.
infrastrukturo.v.letu.2013

Že v preteklih Monitorjih, pa tudi iz tiskovnih 
konferenc, ste lahko izvedeli o poteku večje 

naložbe v bolnišnici, t.i. »primarne energetske sa-
nacije – drugi del«. 
Kotla že delujeta s polno paro, sanacija podpostaj 
je v zaključni fazi, sredi avgusta pa bomo izvedli 
tehnični pregled  kogeneratorjev za proizvodnjo 
elektrike in sanitarne vode. Med objektoma di-

aliznega  in urološkega oddelka je že postavljen 
»absorber«, ki nam bo v poletnih mesecih še kako 
pomagal toploto spreminjati v hlad za potrebe kli-
matskih naprav. Žal je to le del celovite energetske 
prenove bolnišnice. Projekt (cca 3,6 mio €) je polo-
vično financiran iz EU skladov, ostalo je kredit, ki 
ga bomo po enoletnem moratoriju štiri leta odpla-
čevali iz naše amortizacije. 
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V začetku julija smo odpirali ponudbe za naš novi 
urgentni center (UCC). Naložba je ocenjena na cca 
7,5 mio €, od tega je cca 6 mio € evropskih sredstev, 
ostalo pa je zopet naša amortizacija. Na kratko: 
gre za nov objekt s kletjo in pritličjem, lociran med 
oddelkom za infekcijske bolezni in stavbo ORL od-
delka. Velikost kletnih prostorov znaša 1.500 m2, 
prav toliko bo pritličja z možnostjo nadzidave treh 
nadstropij s heliportom na strehi (ko bodo za to 
na voljo sredstva). Poleg večje površine samega 

urgentnega oddelka 
(sedaj je te površine 
le 350 m2), bo pred-
nost tudi v ločenih 
vhodih za nujno po-
moč (sedaj imamo 
isti vhod za nujno 
pomoč, uslužbence 
in paciente polikli-
nike!!). V UCC bo 
potekalo skupno ur-
gentno dežurstvo, 
tako primarnih kot 
sekundarnih  zdrav-
nikov. Torej urgen-
ca na enem mestu. 
Poleg novih ambu-
lantnih prostorov 
bomo pridobili še 
novo rentgenološko 
diagnostiko, opera-
cijske sobe in sobe 
za opazovanje bolni-
kov. Če ne bo raznih revizij, bomo  pričeli gradnjo 
že letos jeseni in stavbo predali v namen konec 
leta 2014. 

Toplarna počasi dobiva končno podobo

Nova parna kotla

Inštalacija motorjev za proizvodnjo elektrike se za-
ključuje

Zaradi oteženega dostopa so 
raztezne posode sestavili kar 
v toplotni podpostaji

Obnovljena toplotna podpostaja na infekcijskem oddelku

»Absorber«, ki bo toploto spreminjal v hlad in obratno
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Za celotno bolnišnico je ostalo še cca 400.000 € 
investicijskega denarja, in sicer za nabavo nove-
ga tovornega vozila za prevoz perila, zamenjavo 
hladilnega kompresorja, nekaj klimatskih »split« 
naprav, nabave delovnih zaščitnih sredstev in še 
nekaj nujne opreme za kuhinjo in pralnico.
V zadnjem letu namenjamo kar nekaj denarja za 
požarno varnost in odpravo pomanjkljivosti za 
pridobitev standarda NIAHO.

Začeli smo načrtovanje izgradnje nove garažne 
hiše ob Oblakovi ulici (na mestu, kjer so sedaj teh-
nično-nabavne službe). Ob izgradnji urgentnega 
centra in pozneje nam bo kronično primanjkovalo 
parkirišč za paciente in reševalna vozila ob ustre-
znih požarnih dovozih. Žal bo za zaposlene poskr-
bljeno šele po izgradnji garažne hiše, ki bo financi-
rana iz t.i. »javno zasebnega partnerstva«. Naložbo 
ocenjujemo na cca 9 mio €. Poleg gradnje 500 par-
kirnih mest bo treba tudi preseliti nabavno službo 
v stare prostore oddelka za fizioterapijo, zgraditi 
prostore za tehnične in investicijske službe, pre-
staviti telefonsko centralo nad novi visceralni od-
delek, želimo pa si tudi podzemne povezave infek-
cijskega in ginekološkega oddelka z garažno hišo 
in ostalo bolnišnico. Projekt bi lahko pričeli fizično 
izvajati že v drugi polovici 2014, če bomo pridobili 
vsa potrebna soglasja s strani lastnika in ne bo ra-
znih revizij.

Ponovno opozarjamo na racionalno ravnanje z vse-
mi resursi bolnišnice, tako kadrovskimi, energet-
skimi in ostalimi materialnimi, da bomo lahko več 
vlagali v razvoj in infrastrukturo.
Prijetne počitnice.

Tako je bila urgenca načrtovana v sklopu celotne nado-
mestne novogradnje

Nov septični OP blok ob otvoritvi

Načrti za novo garažno hišo, ki je na njih obarvana ze-
leno

Letos smo že zaključili investicije v nove septične 
operacijske dvorane, posodobili urološko operacij-
sko dvorano in preuredili oddelek sterilizacije. Na-
ložba je potekala skoraj dve leti in je stala cca 2, 3  
mio €, financiranih iz sredstev države.
Spomladi smo zamenjali tudi 33 let staro dvigalo 
na infekcijskem oddelku. Ko smo bili že ravno tam, 
smo na oddelku uredili še centralno napajanje bol-
niških sob s kisikom. 

Kljub 20-odstotnem zmanjšanju sredstev za amor-
tizacijo s strani zdravstvene zavarovalnice (ZZZS) 
bomo namenili za medicinsko opremo in drobni 
inventar cca 2 mio €. Gre za nabor nekaterih nujno 
potrebnih aparatur, ki pa ne sodijo med najdražje. 

Še cca 1,5 mio € bo država investirala v digitalno 
slikovno diagnostiko (PACS/RIS), torej se bomo 
počasi dokopali do rentgenskih slik na CD-jih. In-
formacijska tehnologija nam bo odnesla nekaj čez 
200.000 € (zamenjava računalnikov, nakup pro-
gramske opreme, …).
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Eva Planko, inž. gradb. Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje

Priprave.na.gradnjo.urgentnega.
centra.–.nova.prometna.ureditev

V času večjih gradbenih del na 
naših objektih je običajno 

treba preusmerjati promet, kar 
bolj ali manj vpliva na organizi-
ranost izvajanja posameznih pro-
cesov v bolnišnici. Ob izvajanju 
ukrepov je treba v največji meri 
skrbeti, da sta delovanje bolni-
šnice in oskrba pacientov čim 
manj motena. 

V prihodnjih mesecih nas na tem 
področju čaka veliko sprememb. 
Po nekajletnih prizadevanjih, da 
bi v Celju pričeli gradnjo nove 
bolnišnične stavbe, tako imeno-
vane nadomestne novogradnje, 
ki je bila žal v lanskem letu odpo-
vedana, bomo predvidoma jeseni 
pričeli izgradnjo manjšega dela te 
velike investicije, in sicer Urgen-
tnega centra. 

Urgentni center se bo razprosti-
ral na območju med obstoječima 
objektoma infekcijskega oddelka 
ter podaljškom Gizeline bolni-
šnice in bo v dveh etažah (klet in 
pritličje) obsegal okvirno 2.800 
m2. Gradbišče Urgentnega centra 
in pripadajoče zunanje ureditve 
bo zasedlo pretežni del prostih 
površin bolnišnice in parkirnih 
mest znotraj kompleksa. Parkira-
nje osebnih vozil v času gradnje 
na območju SB Celje ne bo mo-
goče, prometni režim bo v celoti 
spremenjen tako, da bo optimal-
no prilagojen tako nemotenemu 
funkcioniranju bolnišnice kot 
tudi gradbišču.   
Sedanji glavni uvoz iz Oblakove 
ulice in makadamsko parkirišče 
ob njej bosta predvidoma name-

Novi urgentni center bo stal v središču bolnišničnega kompleksa

Prometni režim bo v času gradnje v celoti spremenjen.

njena gradbišču, asfaltirano par-
kirišče pa bo za krajši čas in proti 
plačilu v celoti namenjeno paci-

entom ter njihovim svojcem.  
Glavna prometna pot za dovoz do 
objektov uprave/kuhinje, lekar-
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načrta implementacije izbra-
nih ukrepov s strani revizor-
skega sveta ustanova pridobi 
osnovni certifikat, po treh 
letih pa sledi ocena, ali so bili 
vsi zastavljeni ukrepi vpeljani 
in cilji doseženi. In če so bili 
cilji doseženi, pridobimo pol-
ni certifikat.

V mesecu maju 2013 so bili 
imenovani člani projektne 
skupine za izvedbo postopka za 
pridobitev certifikata. Izvedeni 
sta bili že prvi delavnici, ki ju je 
vodila svetovalka Ekvilib Inštitu-
ta, mag. Milena Majcen, na kate-
rih so se člani seznanili z vsebino 
projekta, opravili analizo stanja 
v bolnišnici in analizo osnovne-
ga nabora ukrepov. Opravljena je 
bila analiza vseh sklopov ukre-
pov, ki so primerni za zaposlene 
v bolnišnici, člani pa so pripravi-
li že ožji izbor ukrepov. Prvima 
delavnicama bo sledila še druga, 
kjer bodo člani pripravili vredno-
tenje ožjega nabora ukrepov – 
razvrstili predlagane ukrepe gle-
de na pomembnost v bolnišnici. 
Druga delavnica bo izvedena v 
septembru, v juliju in avgustu pa 
bodo vsi člani projektne skupine 
ter vsi ostali zaposleni izvedli 
ukrep in dosegli cilj, ki ga v na-
boru ukrepov sicer ni.  

»PRIJETNE IN SONČNE 
POČITNICE !«

ne, oddelka za patologijo, otro-
škega oddelka, pralnice, kotlarne 
in za odvoz smeti bo potekala po 
novo odprtem odcepu iz Kersni-
kove ulice, kamor bo preseljena 
tudi vratarnica z avtomatsko za-
pornico. Za nemoteno delovanje 
urgentne službe bo urejen nov 
urgentni dovoz – prav tako iz 
Kersnikove ulice. Vozila na nujni 
vožnji bodo zapuščala območje 
bolnišnice po obstoječi urgentni 
poti v krožišče na Kersnikovi. 
Za oskrbovanje zahodnega dela 

bolnišnice in objektov ginekolo-
škega ter infekcijskega oddelka, 
Gizeline bolnišnice in nabavne 
službe bo sedanji prehod ob gi-
nekološkem oddelku razširjen in 
urejen za dvosmerni promet. Do-
voz in dostop do glavnega vhoda 
bolnišnice in za potrebe dializne 
enote bo predvidoma nespreme-
njen.
Zaradi bližine gradbišča bo v 
času gradnje Urgentnega centra 
in gradnje ter uporabe nove ceste 
ob objektu infekcijskega oddelka 

začasno zaprt vhod za infektolo-
ške ambulante in oddelek (vhod 
št. 11). Dostopi do ostalih vho-
dov bodo v pretežni meri neovi-
rani oziroma omogočeni.

O vseh spremembah prometnega 
režima bo bolnišnica ažurno ob-
veščala tako javnost po sredstvih 
javnega obveščanja, kot tudi za-
poslene po intranetu in na ogla-
snih deskah. Za preusmeritev 
prometa bodo nameščene tudi 
ustrezne označevalne table.

Damjana Karner Sevčnikar,mag. manag. 
Splošno kadrovsko pravni sektor

Certifikat.»Družini.
prijazno.podjetje«

V mesecu maju smo pričeli po-
stopek za pridobitev certifi-

kata Družini prijazno podjetje. 
Pridobitev certifikata je sofinan-
cirana iz sredstev Evropskega 
socialnega sklada. Letos je »pro-
stora« le za 40 prijaviteljev, in ker 
smo pravilno in pravočasno od-
dali prijavo, smo se lahko vklju-
čili v kvoto za sofinanciranje v 
tekočem letu.
Certifikat Družini prijazno pod-
jetje izhaja iz sistema »European 
work & family audit«, ki ga je raz-
vila nemška organizacija Beru-
fundfamile. V Sloveniji je nosilec 
postopka za pridobitev certifika-
ta Ekvilib Inštitut v sodelovanju 
z Ministrstvom za delo, družino 
in socialne zadeve.

Certifikat zagotavlja kratkoročne 
in dolgoročne pozitivne učinke 
usklajevanja poklicnega in zaseb-
nega življenja zaposlenih, ki se 
kažejo v zmanjšanju fluktuacije, 
kvote bolniške odsotnosti, kvote 
nege, števila nezgod ipd. ter ve-

čanju zadovoljstva, motivacije in 
pripadnosti zaposlenih, kar po-
meni jasne pozitivne ekonomske 
učinke. 
Certifikat Družini prijazno pod-
jetje predstavlja družbeno odgo-
voren princip upravljanja in je 
edini tovrstni certifikat v Slove-
niji.
Pridobitev certifikata je svetoval-
no-revizorski postopek, ki ima 
funkcijo ocenjevanja ter sveto-
vanja, katero orodje uporabljati 
za boljše upravljanje s človeškimi 
viri v kontekstu usklajevanja po-
klicnega in družinskega življenja 
zaposlenih.
Skozi notranji postopek so dolo-
čeni ukrepi in uresničeni izbrani 
cilji. Glede na notranjo oceno de-
janskega stanja je določen načrt 
vpeljave ukrepov, katerih cilj je 
izboljšanje upravljanja delovnih 
procesov in kakovosti delovnega 
okolja za boljše usklajevanje po-
klicnega in družinskega življenja 
zaposlenih.
Po pozitivni oceni izvedbenega 
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Pet.minut.za.kakovost

Notranja.
presoja.v.
SB.Celje.–.
predpriprava.
na..zunanjo.
presojo

Mateja Agrež, dipl. ekon. (UN), spec. 
manag., QSM 
Suzana Labaš, univ. dipl. org., QSM
Služba za kakovost

V času od 7. do 10. oktobra 2013 bo v naši usta-
novi potekala zunanja presoja po standardu 

DIAS (akreditacija). Področja presoje in zunanji 
presojevalci bodo znani s prejemom načrta zuna-
nje presoje, približno 14 dni pred samim pričet-
kom. 

Presoja zdravstvene prakse je sistematičen pro-
ces, ki poteka na ravni posameznika, zdravstvene-

ga tima, oddelka, dejavnosti, bolnišnice ali druge 
zdravstvene ustanove, in je namenjena izboljševa-
nju procesov ter izidov zdravstvene obravnave.
Presojanje posameznih področij (organizacijskih 
enot) oz. procesov sistema kakovosti izvajajo 
usposobljeni presojevalci, ki pa lahko izvajajo pre-
soje samo na tistih področjih, za katera niso ne-
posredno odgovorni. Prav zaradi tega bo izvedba 
notranjih presoj na začetku potekala v sodelovanju 
z zunanjim svetovalcem.
Glede na to, da v bolnišnici še nimamo dovolj 
usposobljenih notranjih presojevalcev, je v me-
secu juniju potekalo dvodnevno izobraževanje 
za notranje presojevalce po standardu ISO 9001. 
Udeleženci so pridobili znanje o pomenu in meto-
dologiji izvedbe notranjih presoj. Vsi notranji pre-
sojevalci, ki imajo opravljeno izobraževanje, bodo 
aktivno vključeni v izvedbo notranjih presoj. Le-te 
bodo potekale na podlagi razgovorov, pregleda do-
kumentov (organizacijski predpisi, organizacijska 
navodila, pravilniki…) in z opazovanjem aktivno-
sti presojanega področja. Če poenostavimo, bodo 
ugotavljali skladnost zapisanega in izvedenega v 
praksi (organizacijski predpisi, standardi, klinične 
poti…).  
Presojevalci bodo na podlagi ugotovitev notranje 
presoje pripravili poročila za izboljšanje delovanja 
posameznih procesov oz. sistema kakovosti, ki ga 
bodo prejele odgovorne osebe, katerih področje je 
bilo presojano (presojanci). Poročilo bo zajemalo 
ugotovitve presoje (neskladnosti, priporočila), ki 
bodo osnova za izvedbo preventivnih oz. korektiv-
nih ukrepov in morebitne predloge za spremembe. 
Ponovna presoja in vrednosti kazalnikov kakovo-
sti ob ponovnem pregledu pa bodo pokazale, ali so 
bili ukrepi uspešni in ali smo z njimi zmanjšali od-
klone oz. izboljšali proces.
Z izvedbo notranjih presoj bomo ugotovili (neu-
radno) tudi, v kolikšni meri smo uspeli odpraviti 
neskladnosti, ki so bile ugotovljene v času pred-
presoje junija lani. 
Z notranjo presojo (samooceno) bodo presojevalci 
in presojanci na podlagi dokazil (dokumentacije) 
»dobili« posnetek stanja, ki bo podlaga za nadalj-
nje izboljševanje, planiranje, izvedbo, kontrolo in 
ukrepanje oz. upoštevanje zakonitosti kroga PDCA 
(plan, do, check,  act). Z izvajanjem notranjih pre-
soj pa bo zadoščeno tudi eni izmed zahtev stan-
darda ISO.
Poudariti je treba, da procesa notranje presoje ne 
uporabljamo za iskanje napak z namenom obtože-
vanja posameznika za pomanjkljivosti, ki so odkri-
te, ampak da je notranja presoja le priložnost za 
izboljšavo.

Trije od štirih presojevalcev DNV, ki so v naši bolnišni-
ci naredili predpresojo
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Simon Jevšinek, mag. ekon. in posl. ved Splošno kadrovsko pravni sektor

Tečaj.notranje.presoje.sistema.
vodenja.kakovosti.
ISO.9001:2008

Standard ISO 9001:2008 je 
izdala mednarodna organi-

zacija ISO (International Stan-
dardisation Organization) leta 
2008, na kar oznaka :2008 tudi 
opozarja. 

Standard je zgrajen na načelih 
vodenja kakovosti, ki jih danes 
uporabljajo v svetu uspešne or-
ganizacije, tako proizvodne kot 
storitvene, in je povzetek dobre 
poslovne prakse ter kot tak v po-
moč organizacijam, ki želijo sle-
diti samo najboljšemu. 

Standard se osredotoča pred-
vsem na učinkovitost sistema vo-
denja kakovosti pri izpolnjevanju 
zahtev odjemalcev. Namenjen je 
vsem vrstam organizacij, ki želijo 
obvladovati in izboljševati svoje 
poslovanje ter povečevati zado-
voljstvo svojih odjemalcev. 

Standard določa zahteve za sis-
tem vodenja kakovosti (Sistem 
vodenja kakovosti), delovanje 
vodstva (Odgovornost vodstva), 
ravnanje z viri (Vodenje virov), 

izvajanje osnovne dejavnosti 
(Realizacija proizvoda) in nadzor 
(Merjenje, analize in izboljševa-
nje) (povzeto po www.siq.si).

Izpolnjevanje vseh zahtev stan-
darda bo omogočilo SB Celje, da 
po uspešno zaključenem certifi-
kacijskem postopku pridobi cer-
tifikat za sisteme vodenja kako-
vosti po ISO 9001:2008. 

V ta namen smo v mesecu juniju 
v sodelovanju s SIQ – Slovenskim 
institutom za kakovost in me-
roslovje za odgovorne osebe za 
kakovost v SB Celje organizirali 
dvodnevni tečaj z naslovom No-
tranja presoja sistema vode-
nja kakovosti ISO 9001:2008. 

Tečaj je vodila mag. Tatjana Žagar 
iz SIQ – Slovenskega instituta za 
kakovost in meroslovje. Dnevno 
je trajal 7 šolskih ur, nanj smo 
povabili 15 zaposlenih, odgovor-
nih oseb za kakovost v SB Celje iz 
različnih poklicnih skupin. 

Namen tečaja je bil, da se zaposle-
ni seznanijo z načeli vodenja ka-
kovosti in zahtevami standarda 
ISO 9001:2008, ter se usposobijo 
za uspešno in kompetentno izva-
janje notranjih presoj sistema vo-
denja kakovosti. Na dvodnevnem 
tečaju so zaposleni tako spoznali 
naslednje vsebine: 

- Načela vodenja kakovosti, 
- Pregled zahtev standarda ISO 

9001:2008 na praktičnih pri-
merih, 

- Notranja presoja: definicija, 
namen, planiranje, priprava, 
izvedba, poročanje,

- Kompetentnost presojevalcev, 
- Priprava na notranjo presojo, 
- Študij primera notranje preso-

je in simulacija presoje, 
- Ugotovitev SIQ presojevalcev 

na zunanjih presojah.

Zaposleni so na koncu tečaja 
opravili tudi preizkus znanja in 
pridobili potrdilo o lastni uspe-
šni usposobljenosti za notranje-
ga presojevalca.  

 

ŠALA

ŽE SLIŠANO
»Kako to, da ste ukradli 
denar, zlatnine pa ne?«
»Gospod sodnik, zdaj 
pa še vi začenjate s 
tem! Saj sem jih že 
doma od žene dovolj 
slišal na ta račun!« 
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Mag. Irma Kovač, univ. dipl. ekon., org. Služba za notranjo revizijo

Nadzor.nad.Službo.za.notranjo.
revizijo

Notranjerevizijska dejavnost je pomembna se-
stavina poslovodenja sodobnih organizacij. 

Poslovodstvo je v organizaciji odgovorno za vzpo-
stavljanje sistema notranjih kontrol  za učinkovito 
in uspešno obvladovanje različnih tveganj, ki ogro-
žajo uresničevanje zastavljenih ciljev. Hkrati je od-
govorno za zagotovitev izvajanja notranjih kontrol 
v praksi ter nadziranje in nenehno posodabljanje 
le-teh. Notranjerevizijski nadzor lahko izvajajo le 
notranji revizorji, ki morajo biti ustrezno uspo-
sobljeni. To izkazujejo s certifikatom »preizkuše-
ni notranji revizor« in v javnih zavodih »državni 
notranji revizor« ali »preizkušeni državni notranji 
revizor«.  

Tudi v slovenskem poslovnem okolju je notranja 
revizija že prepoznana kot dejavnost s pomemb-
no dodano vrednostjo za organizacijo. Tako je npr. 
Upravni odbor Združenja zdravstvenih zavodov 
Slovenije v lanskem letu zavzel pozitivno stališče 
do ustanovitve lastne notranjerevizijske službe v 
velikem zdravstvenem zavodu. Velik pomen siste-
matično urejenemu notranjemu nadzoru pripisuje 
tudi Ministrstvo za zdravje, saj je notranji nadzor 
obvezna sestavina vsakoletnega finančnega na-
črtovanja javnih zdravstvenih zavodov in letnega 
poročanja.   
Izgrajevanju sistematičnega obvladovanja tveganj, 
tako poslovnih kot tudi medicinskih, pripisujeta 
velik pomen tudi državna strategija razvoja kako-
vosti in varnosti v zdravstvu in za našo bolnišnico 
aktualni standard DIAS.

V naši bolnišnici, ki je tretja po velikosti v drža-
vi, je vzpostavljena Služba za notranjo revizijo že 
od leta 2003. V okviru službe deluje ena državna 
notranja revizorka, ki je hkrati tudi vodja službe. 
Naziv vodja se ne nanaša na vodenje sodelavcev, 
temveč na opravljanje številnih nalog, za katere je 
v skladu s pravili notranjerevizijske stroke odgovo-
ren vodja službe.

Služba je s strani direktorja  pooblaščena za izvaja-

nje notranjerevizijskega nadziranja poslovanja ter 
za sistematično izgrajevanje sistema obvladovanja 
tveganj. Služba je pri notranjerevizijskem nadzira-
nju dolžna spoštovati predpise, ki urejajo področje 
notranjega nadzora na državni ravni, s pravili no-
tranjerevizijske stroke in z internim Pravilnikom o 
delovanju Službe za notranjo revizijo. Doslednost 
ter skladnost delovanja službe s pravili preverja 
nosilec zunanjega nadzora. Za preverjanje skla-
dnosti delovanja s pravili notranjerevizijske stroke 
je pristojen Inštitut za revizijo v Ljubljani (v nada-
ljevanju SIR), za preverjanje skladnosti delovanja 
z državnimi in internimi predpisi pa je pristojno 
Ministrstvo za finance oziroma Urad za nadzor 
proračuna (v nadaljevanju UNP), ki deluje v okviru 
ministrstva.

Do sedaj nadzora, katerega nosilec je SIR, v bolni-
šnici ni bilo. Je pa v začetku letošnjega leta nadzor 
prvič izvedel UNP. V okviru nadzora je bila izve-
dena revizija skladnosti organiziranosti in poslo-
vanja Službe za notranjo revizijo z Usmeritvami 
za državno notranje revidiranje.  Revizija je bila 
usmerjena v naslednja področja:
- pristojnosti in odgovornosti notranje revizor-

ke, status in namen,
- neodvisnost notranje revizijske službe in nepri-

stranskost dela,
- strokovnost in potrebna poklicna vestnost no-

tranje revizorke, ustreznost kadrovske zasede-
nosti ter zagotavljanje usposobljenosti in ra-
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zvoja notranje revizorke,
- vodenje notranjega revidiranja – načrtovanje 

dela, izvajanje revizijskih nalog, poročanje in 
spremljanje po opravljenih revizijah, dokumen-
tiranje ugotovitev ter arhiviranje revizijskega 
gradiva,

- zagotavljanje kakovosti in komuniciranje.

Revizija je potekala v treh fazah. Najprej je morala 
Služba za notranjo revizijo izpolniti zelo obsežen 
vprašalnik. V naslednji fazi je potekalo praktično 
preverjanje navedb v vprašalniku. Ta del revizije 
je potekal v pisarni Službe za notranjo revizijo. V 
okviru teh preverjanj je revizorka UNP izvedla tudi 
razgovor z direktorjem bolnišnice. V sklepni fazi je 
UNP izdal poročilo z ugotovitvami in s priporočili 
za izboljšanje obstoječega stanja. Revizija je bila 
končana v dveh mesecih.

Ugotovljeno je bilo, da so pristojnosti in odgovor-
nosti notranje revizijske službe ter njen status in 
namen v vseh pomembnih pogledih opredeljeni v 
Pravilniku o delovanju notranje revizijske službe v 
SBC z dne 25. 9. 2007. S strani revizorke so bila 
podana posamezna priporočila za vsebinsko do-
polnitev obstoječega predpisa, ki so bila v celoti 
realizirana. V mesecu aprilu je bil izdan nov Pravil-
nik o delovanju Službe za notranjo revizijo.

Način dela Službe za notranjo revizijo je bil oce-
njen kot neodvisen in nepristranski. Vodja služ-
be izkazuje potrebno poklicno vestnost ter pri-
pravljenost za strokovno usposabljanje in razvoj. 
Vodenje notranjega revidiranja in narava dela sta 
bila pretežno usklajena z Usmeritvami za državno 
notranje revidiranje, razen v delu, ki se je nanašal 
na postopke priprave in dokumentiranja revizijske 
ocene tveganosti in s tem priprave strateškega na-
črta. Slabosti so bile do izdaje poročila odpravlje-
ne. 

Z Usmeritvami za državno notranje revidiranje je 

pretežno usklajen tudi postopek načrtovanja re-
vizij, poročanja ter dokumentiranja in arhiviranja 
revizijskega gradiva, prav tako vsebina revizijskih 
listin, predložitev listin o priporočenih izboljšavah 
pri načrtovanju in poročanju, za katere so že spre-
jete strokovne podlage, pa UNP pričakuje ob pre-
dložitvi letnega poročila za leto realizacije. Tudi 
komuniciranje Službe za notranjo revizijo tako z 
vodstvom kot z vsem ostalim revizijskim okoljem 
v bolnišnici je bilo s strani revizorke UNP ocenjeno 
kot primerno.

V okviru zunanjega nadzora je bolnišnična Služ-
ba za notranjo revizijo revizorki predstavila tudi 
način samoocenitve notranjega nadzora javnih fi-
nanc, ki jo v bolnišnici izvedemo vsako leto. Tudi 
samoocenitev je revizorka ocenila zadovoljivo. 
Zlasti dobro pa je revizorka ocenila veliko odziv-
nost vseh, ki so vključeni v samoocenitev.

Pozitivna ocena zunanjega nadzora notranje revi-
zijske dejavnosti v bolnišnici nam je dala novega 
elana, saj smo iz neodvisnega vira dobili zagotovi-
lo, da je tudi na področju notranjega nadzora naša 
bolnišnica na pravi poti. Razveselilo nas je spozna-
nje, da posamezne rešitve v ureditvi notranjega 
nadzora, ki prvenstveno upoštevajo specifičnost 
bolnišnične organiziranosti in ureditve,  niso bile 
ocenjene kot nepravilne oziroma nesprejemljive. 

 

»Resnica je kot sonce. Zaradi nje 
vse vidimo, ne moremo pa je gledati.« 
Victor Hugo

»Bolje je trpeti zaradi resnice, kot pa 
biti nagrajen za laž.« 

Leonardo da Vinci

»Resnica ima več obrazov, laž samo 
enega!« 

Georges Schehade

»Če zaprete vrata vsem napakam, bo 
tudi resnica ostala zunaj.« 

Rabindranath Tagore
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Nova.člana.–.predstavnika.Sveta.
zavoda.Splošne.bolnišnice.Celje

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon. Služba za odnose z javnostmi

Svet zavoda Splošne bolnišnice 
Celje je organ upravljanja za-

voda, ki ima 9 članov. Sestavljajo 
ga predstavniki:
• ustanovitelja (Ministrstvo za 

zdravje) – 5 članov,
• Mestne občine Celje – 1 član,
• delavcev zavoda – 2 člana,
• Zavoda za zdravstveno zavaro-

vanje Slovenije – 1 član.

Člani so v ta organ imenovani 
za mandatno obdobje štirih let. 
Mandat zadnji sestavi sveta zavo-
da je potekel v letošnjem letu, zato 
so se začeli in ponekod že izvedli 
postopki za imenovanje novih 
članov. Tudi v naši bolnišnici smo 
spomladi najprej izvedli kandida-
cijski postopek, nato pa volitve za 
izvolitev članov – predstavnikov 
zaposlenih v svetu zavoda. Volitve 
so bile izvedene 17. junija 2013, 
delavci z aktivno volilno pravico 
pa so lahko volili dva člana med 
tremi kandidati. Kandidati so bili 
Matej Velenšek, mag. posl. in dru. 
št., Vivijana Ograjšek, dipl. m. s. 
in dr. Dragan Kovačić, dr. med.
V novo sestavo Sveta zavoda za 
štiriletno mandatno obdobje sta 
bila izvoljena Matej Velenšek in 
Vivijana Ograjšek. Oba smo pro-
sili za kratko predstavitev njune 
profesionalne poti ter ju vprašali, 
zakaj sta se odločila za kandidatu-
ro in kako vidita svojo vlogo v tem 
bolnišničnem organu.

Matej Velenšek, 
mag. posl. in dru. št.
V Splošni bolnišnici Celje sem za-
poslen že od leta 1990. Vseskozi 
sem v Sektorju za investicije, pre-
skrbo in vzdrževanje. Ob zaposli-
tvi sem imel končano gimnazijo in 

sem bil najprej v varnostni službi, 
nato v telefonski centrali, od leta 
2002 pa v tehnični službi.
Leta 2002 sem uspešno diplomi-
ral na Fakulteti za javno upravo v 
Ljubljani in si pridobil visokošol-
ski strokovni naziv: diplomirani 
upravni organizator. 
Po diplomi sem se začel ukvarjati 
z javnimi naročili in zasedel me-
sto referenta za javna naročila. 
Leta 2008 sem poleg javnih na-
ročil prevzel tudi vodenje refera-
ta Logistika preskrbe v Tehnični 
službi in bil v skladu z novim plač-
nim sistemom uvrščen na delovno 
mesto strokovni sodelavec.
Leta 2009 sem se vpisal na po-
diplomski magistrski študij na 
Fakulteto za državne in evropske 
študije v Brdu pri Kranju, ki sem 
jo uspešno končal v lanskem letu, 
saj sem opravil vse obveznosti. 
V maju 2012 sem uspešno zago-
varjal magistrsko delo z  naslo-
vom »Vloga sindikata pri varstvu 
pravic zaposlenih v javnem sek-
torju« in si pridobil strokovni 
naziv »magister mednarodnih in 
diplomatskih študij«.
Leta 2011 sem postal predsednik 
sindikata Zdravstva in socialnega 
varstva Slovenije v našem zavodu 
in od takrat naprej opravljam delo 
sindikalnega zaupnika ter stro-
kovnega sodelavca v Sektorju za 
investicije, preskrbo in vzdrževa-
nje, kjer se ukvarjam pretežno z 
javnimi naročili.
Med leti 2005 in 2009 sem bil 
tudi delavski zaupnik za varnost 
in zdravje pri delu v našem zavo-
du, zelo aktiven pri varstvu pravic 
zaposlenih pa sem tudi na repu-
bliški ravni, saj sem član republi-
škega odbora in izvršilnega od-

bora sindikata, poleg tega pa sem 
v zadnjem mandatnem obdobju 
tudi predsednik konference sindi-
katov bolnišnic Slovenije.
Za kandidaturo v svet zavoda sem 
se odločil z željo po možnosti od-
ločanja o najpomembnejših stva-
reh, ki zadevajo našo bolnišnico. 
Tu vidim predvsem možnost va-
rovanja interesov vseh zaposle-
nih v naši bolnišnici. Verjamem, 
da so zaposleni največje bogastvo 
vsakega zavoda in to miselnost je 
treba krepiti.
Vem, da ima bolnišnica v svetu za-
voda samo dva predstavnika, ven-
dar lahko tudi ta dva dasta s svoji-
mi predlogi pomemben prispevek 
v celotni sestavi sveta. Sam dobro 
poznam poslovanje naše bolni-
šnice, saj že več let sodelujem pri 
pripravi letnih, polletnih poročil 
in tudi načrtov, ki jih sprejema 
bolnišnica. 
Prav tako zelo dobro poznam raz-
mere v naši bolnišnici in probleme 
naših zaposlenih vseh poklicnih 
struktur, saj se že dobro desetletje 
ukvarjam med drugim tudi z varo-
vanjem pravic zaposlenih.
V svetu zavoda pričakujem kon-
struktivno delovanje. Po svojih 
najboljših močeh se bom trudil 
za uspešno zastopanje vseh naših 
zaposlenih, še posebej v teh tež-
kih časih finančne krize. Prav tako 
pa bom podpiral vse dobre poteze 
vodstva bolnišnice, ki bodo vodile v 
pravo smer, še posebej k ohranitvi 
delovnih mest naših zaposlenih.

Vivijana Ograjšek, 
dipl. m. s.
Na  Ginekološko-porodniškem 
oddelku Splošne bolnišnice Ce-
lje sem se zaposlila leta 1992 po  
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končanem študiju na Višji zdra-
vstveni šoli v Ljubljani. Po štirih 
letih dela na oddelku sem bila raz-
porejena na delovno mesto vodil-
ne medicinske sestre specialistič-
ne ginekološke ambulante. Zaradi 
želje po novem znanju sem se ob 
delu vpisala še na Fakulteto za 
zdravstvene vede v Mariboru in 
končala študij za naziv dipl. m. s.
Pri svojem delu upoštevam orga-
niziranost, doslednost, kritičnost 
in iznajdljivost ter timsko delo 
vseh poklicnih struktur v naši 
dejavnosti. Spodbujam pozitivno 
delovno klimo in racionalno raz-
porejanje zaposlenih, kar je v se-
danjem času izredno pomembno.
Sem članica sindikata zdravstve-
ne nege vse od ustanovitve, pred-
vsem zaradi poklicne pripadnosti. 
Z aktivnostmi v sindikatu zdra-
vstvene nege neposredno vpliva-
mo na zagotavljanje visoke ravni 
zdravstvenega varstva prebivalcev 
ter njihovo prijetno počutje nav-
kljub bolezni.
Seveda pa se člani združujemo z 
namenom izražanja svojih inte-
resov, izhajajoč iz delovnega raz-
merja. Zavzemamo se za ohranja-
nje delovnih mest, humanizacijo 
in izboljševanje  delovnih pogojev 
ter medčloveških razmerij v de-
lovnih sredinah.
Kot članica sveta zavoda se bom 

zavzemala: 
• za kakovost in varnost zdra-

vstvene oskrbe;
• za ohranitev dosežene ravni 

kakovosti zdravstvenih stori-
tev; 

• ob upoštevanju vladnih usme-
ritev o zmanjševanju števila 
osebja upoštevati čim boljšo 
organiziranost vseh poklicnih 
skupin znotraj delovne organi-
zacije, seveda na human način, 
ki naj bi ne vodil v izgorelost 
zaposlenih;

• za skrajševanje čakalnih dob, 
ob izvedbi organizacijsko-ka-
drovskih ukrepov;

• za doseganje finančnega plana 
za tekoče leto, z načrtovanjem 
obsega dela, z izborom materi-
alov iz javnih razpisov – da se 
še vedno ohrani kakovost ma-
terialov, vendar doseže zniža-
nje cen;

• priložnost za ustvarjanje do-
datnega prihodka, je tudi ko-
riščenje evropskih sredstev na 
račun prostega pretoka pacien-
tov med državami.

Veselim se dela kot članica sveta 
zavoda, sodelovanja pri pomemb-
nih odločitvah politike bolnišnice 
in upam, da bodo zaposleni v bol-
nišnici zadovoljni z našim novim 
članstvom.   

To je pravi pomen 
znanja...

»To, da sam v drobnih trenutkih 
svojega  življenja nekaj odkriješ z 
muko, radostjo, zmagoslavjem, 
trudom in potrpežljivo  vztrajno-
stjo, dokler to ne postane del tebe, kot je lahko del tebe le nekaj, kar je 
vtkano v zgodbo tvojega življenja...(Thomas Wolfe)«

Ob uspešnem zaključku magistrskega študija zdravstvene nege 
naše sodelavke Petre Bastl, ji iskreno  čestitamo in s ponosom 
segamo v roko z željo, da bi z vsem tem še uspešnejše zmogla ko-
rakati po strokovni poti našega dela in puščati sledi svoje vztraj-
nosti, prijaznosti, sočutja in podajanja znanj...z nami in v svoji 
nadaljnji poklicni poti.

                                                                 Oddelek za anesteziologijo

Zaključeni.
študiji.

zaposlenih
• Metka Rasperger je 13. 5. 

2013 zaključila dodiplom-
ski visokošolski študij I. 
stopnje na Visoki zdra-
vstveni šoli v Celju in pri-
dobila strokovni naslov 
»diplomirana medicinska 
sestra (VS)«. 

• Dragica Arcet je 22. 5. 2013 
zaključila dodiplomski vi-
sokošolski študij I. stopnje 
na Visoki zdravstveni šoli v 
Celju in pridobila strokov-
ni naslov »diplomirana me-
dicinska sestra (VS)«. 

• Miro Dolinar je 24. 5. 2013 
zaključil dodiplomski viso-
košolski študij I. stopnje na 
Fakulteti za zdravstvene 
vede Maribor in pridobil 
strokovni naslov »diplomi-
rani zdravstvenik (VS)«. 

• Simonca Strajnar je 29. 
5. 2013 zaključila podi-
plomski magistrski študij 
II. stopnje na Fakulteti za 
zdravstvene vede Maribor 
in pridobila strokovni na-
slov »magistrica zdravstve-
ne nege«. 

• Petra Bastl je 12. 6. 2013 
zaključila podiplomski ma-
gistrski študij II. stopnje na 
Fakulteti za zdravstvene 
vede Maribor in pridobila 
strokovni naslov »magi-
strica zdravstvene nege«. 

• Irena Vedenik je 14. 6. 2013 
zaključila dodiplomski vi-
sokošolski študij I. stopnje 
na Visoki zdravstveni šoli v 
Celju in pridobila strokov-
ni naslov »diplomirana me-
dicinska sestra (VS)«. 
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Stanje.zaposlenih.na.
dan.30..6..2013

(določen, nedoločen čas, prihodi in odhodi v 

MAJU  in JUNIJU  2013)

Stanje zaposlenih na dan 30. 6. 2013: 1721 

delavcev

Prihodi v maju in juniju 2013

• 1 zdravnik specialist

• 3 zdravniki brez specializacije/zdravniki po 

opravljenem sekundariatu (pripravniki)

• 3 zdravniki specializanti

• 1 univ. dipl. mikrob. (pripravnik)

• 1 del. terapevt (pripravnik)

• 1 dipl. fizioterapevt (pripravnik)

• 4 dipl. m. s.

• 1 tzn

Odhodi v maju in juniju 2013

o 1 zdravnik specialist

o 2 zdravnika brez specializacije/zdravnika po 

opravljenem sekundariatu (pripravnika)

o 1 specializant 

o 1 dipl. inž. rad. teh. (pripravnik)

o 1 dipl. del. ter. (pripravnik)

o 2 sms, tzn 

o 1 zdrav. administratorka

o 1 delavka v prehrani

o 1 delavec v transportu in oskrbi bolnikov 

Delovni.jubileji.v.juniju.
in.juliju.2013

10 LET
1. Branko Antolovič, Oddelek za patologijo in 

citologijo

20 LET
1. Alekseja Keber, Zdravstvena nega
2. Simona Kočnar, Oddelek za splošno in ab-

dominalno kirurgijo
3. Alenka Petrovec Koščak, Zdravstvena nega
4. Magdalena Poglič, Oddelek za laboratorij-

sko medicino
5. Andrejka Terbovc, Oddelek za angiologijo, 

endokrinologijo in revmatologijo
6. Franci Tratar, Lekarna

30 LET
1. Jasna Baliban, Ginekološko-porodniški od-

delek
2. Snježana Đuranović, Oddelek za otorinola-

ringologijo in cervikofacialno kirurgijo
3. Mihaela Grdjan, Ginekološko-porodniški 

oddelek
4. Amanda Hrastnik, Administracija oddelkov 

neoperativnih strok
5. Majda Hrastnik, Zdravstvena nega
6. Mojca Jevšenak, Urgentni center
7. Helena Jošt, Dializni center
8. Andrej Kramer, Mavčarna
9. Silvestra Krizman, Oddelek za bolezni pre-

bavil 
10. Zvonka Lipovšek, Oddelek za splošno in ab-

dominalno kirurgijo
11. Danica Litera, Oddelek za splošno in abdo-

minalno kirurgijo
12. Milica Melanšek, Ginekološko-porodniški 

oddelek
13. Breda Pišek, Lekarna
14. Romana Polak, Otroški oddelek kirurških 

strok
15. Mira Turnšek, Oddelek za bolezni prebavil
 

      Vsem jubilantom čestitamo!
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Seznam aktivnih udeležb na kongresih in seminarjih 
(po potnih nalogih) za obdobje maj - junij 2013

KDO KAJ KDAJ KRAJ

Prim. Vladimir Weber, dr. med. The world congress on building consensus in gynecology
29.05.-
2.6.2013

ISTANBUL

Dr. Ratko Delič, dr. med. The world congress on building consensus in gynecology..
29.05.-
2.6.2013

ISTANBUL

Andreja Strmčnik, dr. med. Sodobna kardiologija
09.05.-
11.5.2013

PORTOROŽ

Mag. Andreja Hrovat Bukovšek, 
univ. dipl. org 5. študentska konferenca Pravice, vrednote, svoboda, solidarnost 31.05.2013 NOVO MESTO

Anja Zupan Mežnar, dr. med. Bolnik s 3-žilno koronarno boleznijo 24.05.2013 BLED

Ana Seničar, dipl. m. s. Work and duties of an anestesia nurse in robotic surgeries in the 
general hosp.

24.05.-
25.5.2013

BEOGRAD

Asist. mag. Anton Jošt, dr. med. 6. slovenski kongres anesteziologov
10.05-
12.5.2013

LJUBLJANA

Mirej Vrabec, dr. med. Spontano nastala fistula med arterijo in veno
24.05.-
26.5.2013

MARIBOR

Prim. prof. dr. Gorazd Lešničar, dr. 
med. - svetnik 9. Bedjaničev simpozij

24.05.-
25.5.2013

MARIBOR

Aleksandra Krznar, dr. med. 9. Bedjaničev simpozij
24.5.-
25.5.2013

MARIBOR

Sonja Sluga, dipl. m. s. 5. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved 31.5.2013 NOVO MESTO

Alja Jevšnik, dipl. fiziot. 15. kongres fts z mednarodno udeležbo Povezovanje teorije in 
prakse

24.5.-
25.5.2013

PORTOROŽ

Barbara Hribernik,dipl. fiziot. 15. kongres fts z mednarodno udeležbo Povezovanje teorije in 
prakse

24.5.-
25.5.2013

PORTOROŽ

Nia Majcen, dipl. fiziot. 15. kongres fts z mednarodno udeležbo Povezovanje teorije in 
prakse

24.05.-
25.5.2013

PORTOROŽ

Prof. dr. Radko Komadina, dr. med-
-svetnik

14th European congress of Trauma Emergency surgery - working 
together to save live

3.05.-8.5.2013 LYON

Nina Brodej, dipl. m. s. 5. študentska konferenca Pravice, vrednote, svoboda, solidarnost 31.05.2013 NOVO MESTO

Asist. mag. Drago Brilej, dr. med. Atls provider course
16.05.-
18.5.2013

SEŽANA

Asist. Andrej Strahovnik, dr. med. Atls provider course
16.05.-
18.5.2013

SEŽANA

Rok Kovačič, dipl. zn. 5. študentska konferenca Pravice, vrednote, svoboda, solidarnost 31.05.2013 NOVO MESTO

Sandi Poteko, dr. med. 26. Onkološki vikend
31.05.-
1.6.2013

PORTOROŽ

Mag. Alenka Petrovec Koščak, dipl. 
san. inž. Praktično usposabljanje študentov sanitarnega inženirstva 29.05.2013 LJUBLJANA

Mag. Hilda Maze, univ. dipl. org Medicinska sestra vodja 30.05.2013 LJUBLJANA

Mirjana Rep, dipl. m. s. Prehranska obravnava bolnika z boleznijo ledvic 15.06.2013 LJUBLJANA

Marija Mesojedec, dipl. m. s. Prehranska obravnava bolnika z boleznijo ledvic 15.06.2013 LJUBLJANA

Brigita Rabuza, dipl. m. s. Prehranska obravnava bolnika z boleznijo ledvic 15.06.2013 LJUBLJANA

Nataša Simunič, mag. zdr. nege Prehranska obravnava bolnika z boleznijo ledvic 15.06.2013 LJUBLJANA

Alenka Bindas, dr. med. 5. kongres ginekologov in porodničarjev 6.06.-8.6.2013 LJUBLJANA

Uršula Gajšek Salobir, dr. med. 5. kongres ginekologov in porodničarjev 6.06.-8.6.2013 LJUBLJANA

Mirjana Horvat Četina, dr. med. 5. kongres ginekologov in porodničarjev 6.06.-8.6.2013 LJUBLJANA

Prim. Vladimir Weber, dr. med. 5. kongres ginekologov in porodničarjev 6.06.-8.6.2013 LJUBLJANA

Dr. Ratko Delić, dr. med. 5. kongres ginekologov in porodničarjev 6.06.-8.6.2013 LJUBLJANA

Barbara Hribernik, dipl. fiziot. 22. mednarodni simpozij intenzivne medicine 3.06.-4.6.2013 BLED

Katja Pergovnik, dipl. fiziot. 22. mednarodni simpozij intenzivne medicine 3.06.-4.6.2013 BLED

Asist. Mag. Igor Černi, dr. med. 21th International congress of the EAES
19.06.-
22.6.2013

DUNAJ

Nina Boc, dr. med. 3. kongres z mednarodno udeležbo 5.06.-8.6.2013 LJUBLJANA

Janja Pajk, dr. med. 23. regionalni kongres ISBT 2.6.-5.6.2013 AMSTERDAM
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ZDRAVSTVENA NEGA

Mojca Zavolovšek, VMS 
Oddelek za bolezni ledvic in dializo

Prehrana.
dializnih.
bolnikov

V mesecu juniju sta Sekcija medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in tran-

splantaciji in Zbornica - zveza Slovenije organizirali se-
minar z naslovom PREHRANSKA OBRAVNAVA PA-
CIENTA Z BOLEZNIJO LEDVIC.
Srečanje je potekalo v Ljubljani in udeležile smo se ga 
tudi medicinske sestre z našega oddelka. Marija Meso-
jedec, dipl. m. s., in Brigita Rabuza, dipl. m. s., sta bili 
aktivni udeleženki in nas seznanili s temo PREHRA-
NA DIALIZNIH BOLNIKOV, v kateri sta povzeli splo-
šna načela prehrane pri dializnih bolnikih  (upošteva-
joč evropske standarde EDTNA/ERCA). Prehrana pri 
ledvični bolezni je eden od temeljev zdravljenja, saj s 
primerno dieto upočasnimo napredovanje bolezni in s 
tem tudi zmanjšamo kopičenje odvečnih snovi  in vode 
v organizmu. Prehrana se razlikuje glede na stopnjo 
ledvične bolezni. Poudarili sta, da prehranski načrt iz-
delamo glede na bolnikovo preostalo ledvično funkcijo, 
kajti neustrezna prehrana se kaj hitro pokaže v slabih 
krvnih izvidih oziroma zdravstvenih težavah, ki izvirajo 
iz neustrezne diete. Vsi bolniki se morajo zavedati, da je 
prehranjevanje med boleznijo tudi del zdravljenja.
Vsem udeležencem seminarja sta predstavili, kako to 

poteka na Oddelku za bolezni ledvic in dializo naše bol-
nišnice. Vsak bolnik na nadomestnem zdravljenju ima 
v zdravstveni dokumentaciji prehranski list - mapo, 
ki omogoča, da po procesu zdravstvene nege ugota-
vljamo potrebo po prehranskem svetovanju, beležimo 
prehransko anamnezo, načrtujemo prehranske vzorce, 
izračunamo dnevne potrebe po beljakovinah, ogljiko-
vih hidratih, maščobah, kaliju in fosfatu, izvajanje in-
dividualnega svetovanja in dokumentiranje zastavlje-
nih ciljev. Podali sta izkušnje, kako medicinska sestra 
skupaj z bolnikom ocenjuje dosežene vrednosti kalija 
in fosfata v bolnikovem serumu. Prisotnim sta slikov-
no predstavili uravnotežen dializni zajtrk in kosilo, za 
kar se zahvaljujemo osebju bolnišnične kuhinje, živilski 
tehnologinji Marjeti Tratnik in dietni medicinski sestri 
Romani Stropnik. Zagotavljanje kakovostne prehrane 
dializnim bolnikom je ključ do uspeha, zato je potrebno 
dobro medsebojno sodelovanje celotnega zdravstvene-
ga tima z bolnikom in dietetikom. Spremembe za bol-
nika niso enostavne in terjajo daljši čas, da postanejo 
običajen oziroma vsakodnevni način prehranjevanja po-
sameznika.
»Ne živimo zato, da bi jedli, ampak jemo zato, da živimo!«

Marija Mesojedec, Nataša Leskovšek, Brigita Rabuza, 
Mirjana Rep in Mojca Zavolovšek

Zahvala
Spoštovani! 
V zadnjih dveh letih sem bila po spletu nesrečnih okoliščin najmanj sedemkrat na vašem urgentnem oddelku, 
od tega trikrat s sinom, taščo, umirajočim očetom, mamo. Vedno sem naletela na zelo korekten, prijazen in 
strokoven odnos od vseh – zdravnikov, sester, transporta, celo v oblačilnici. Zadnjo nedeljo pa se mi je zgodilo 
nekaj, kar je vredno še posebne pohvale. Sin začne jokati zaradi nenadnih hudih bolečin v trebuhu, zaradi ka-
terih še hoditi ni mogel. V strahu, da ne bi bilo res kaj narobe (pri zadnjih bolečinah so mu zaradi torzije moda 
morali le-to odstraniti), se napotim v Laško k dežurni zdravnici, ki sprememb na modih ni ugotovila, bolečina 
pa je vztrajala, zato nas je napotila v Celje na ultrazvok. Sin je že po poti občutil olajšanje, ampak na dotik je 
vseeno še potožil, da ga boli. Ko smo prišli na urgenco, smo bili skoraj takoj na vrsti, in že ko so sina pregledo-
vali so ugotovili, da je v bistvu imel samo hude črevesne krče. Kljub temu so naredili ultrazvok in pregledali kri, 
da izključijo vse ostale dejavnike. Med tem je sinova bolečina čisto popustila. Ne vem, kako naj opišem občutke, 
ko na urgenci ob navalu poškodovancev dobesedno kradeš čas sestram in zdravnikom, le-ti pa ostanejo prijazni 
in razumevajoči do konca in te na koncu še tolažijo, ko ti je res nerodno. Z možem, kljub olajšanju, da je s sinom 
vse v redu, nisva vedela, kako se naj opravičiva.
Zato še enkrat iskrena hvala nedeljski dežurni ekipi in upam, da se nam kaj takšnega ne bo več ponovilo.

Tanja in Marko Klinar
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Pet.minut.za.mediacijo

Primer.ločitvene.mediacije

Katja Ramšak, univ. dipl. prav.                      Splošno kadrovsko pravni sektor

V prejšnjih prispevkih smo spoznali mediacijo s 
teoretične strani, sedaj pa je čas, da obdelamo 

tudi konkreten primer mediacije – ločitveno media-
cijo.
S čim se srečamo v ločitveni mediaciji? 
1. Zakoncema, ki imata individualen način  komu-
nikacije, zaznavanja, razumevanja, interpretiranja, 
čustvovanja.
2. Eno izmed faz družinskega cikla (poroka – par-
tnerstvo brez otrok; družina z majhnimi otroki; dru-
žina s šolskimi otroki; družina z otroki v puberteti in 
adolescenci; družina v času odhajanja otrok; družina 
v sredini življenja med odhodom otrok in upokojitvi-
jo; družina v starosti do smrti staršev).
3. Partnerskim odnosom, od katerega je v veliki meri 
odvisna kakovost družinskega življenja. 

Glavne vsebine partnerskih problemov ali »sveta tro-
jica« so: otroci in vzgojna prepričanja; denar; spol-
nost.
Primer: Družina Novak – oče Martin, 42 let, obrtnik; 
mati Kaja, 35 let, administratorka (pri možu); otroka 
Taja (6) in Tim (8). V družini pride do razhajanj, ki 
vodijo v razvezo. Postavijo se vprašanja:
- komu zaupati otroka v vzgojo in varstvo, 
- določitev stikov otroka s staršema,
- določitev višine preživnine,
- razdelitev premoženja.

PRVI POGLED:
- Imamo par, ki se razvezuje in je v različni fazi raz-

veze. Mož ni pripravljen na razvezo in še ne razmi-
šlja o tem, kako bi se razvezal.

- Žena želi živeti z novim partnerjem in si želi raz-
veze čim prej, čim lažje, saj jo čustveno obreme-
njuje.

- Sin, ki je zelo navezan na svoje stare starše in živi 
pomemben del življenja z njimi.

- Hčerka, ki moči posteljo zaradi psihološke obre-
menitve.

- Močan vpliv starih staršev.
- Zaposlenost obeh je odvisna od njunega medse-

bojnega sodelovanja.
- Delitev premoženja: hiša, deleži drugih oseb, vi-

kend, podjetje, kredit - zahteva poglobljeno prav-
no znanje. 

PRAVNA POT RAZREŠITVE TE SITUACIJE BI 
BILA:
- moževa faza razveze ne bi bila upoštevana;
- ženina želja po tem, da se zadeva konča hitreje, ne 

bi bila uresničena;
- upoštevanje sinove navezanosti na stare starše bi 

bilo verjetno spregledano;
- pomoč in spoznanje o psihološki obremenjenosti 

hčerke bi bila prepuščena tistemu, ki ju prepozna-
va;

- komu zaupati v vzgojo in varstvo otroka, bi bilo 
tako, kot je najpogosteje v praksi;

- preživnina bi bila določena na podlagi izračunov 
in najpogostejše prakse;

- o zaposlenosti v podjetju obeh zakoncev se ne bi 
govorilo;

- delitev premoženja bi potekala v posebnem po-
stopku z vrsto dokaznega materiala, zaslišanja, 
prič, spreminjanja kreditnih pogodb, itd.;

- vse bi trajalo najmanj 5 let.

MEDIACIJA
- Mož v prvem mediacijskem srečanju počasi spo-

zna, da žena resnično želi razvezo. Poišče pomoč 
zase.
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- Žena sliši, da je mož v fazi zanikanja in je ob tem 
bolj strpna v komunikaciji z njim, vendar ne od-
stopi od razveze.

- Oba začutita, da je sinova navezanost na stare 
starše zelo močna. Zavedata se, da mu je treba pri-
sluhniti.

- Oba slišita, da hčerka moči posteljo in z obtože-
vanja preideta na reševanje, ter se dogovorita za 
obisk psihologa.

- Žena se odseli v stanovanje novega partnerja.
- Dogovorita se za skupno starševstvo.
- Stike določita vsaki drugi vikend in med tednom, 

medtem ko sinu pomagata, da se postopoma pri-
lagaja na stike.

- Dogovorita se glede zaposlitve. Žena ne želi ostati 
zaposlena v podjetju in si je našla drugo zaposli-
tev. Mož je na ta račun pripravljen nekaj popustiti 
pri premoženju.

Prednosti ločitvene mediacije so, da zakonca rešujeta 
probleme sama;  vsa pravna razmerja uredita v enem 
postopku z veliko možnostjo slišanja, sovplivanja, 
sodelovanja in tako jima ostane možnost reševanja 

 

ostalih medsebojnih nesoglasij.
Mnogokrat je mediacija za ljudi prva izkušnja pozi-
tivnega reševanja zelo težkih problemov, ki so ču-
stveno najbolj obremenjujoči.  Mediacija tako ustvari 
optimizem za prihodnost, da je marsikaj mogoče.

Stara sreča je ovenela in umrla.
Toda, glej, zemljo prekriva zelena koprena…
krhek začetek novega in boljšega življenja.
DANES BOM SREČEN.
   (Pam Brown)

Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.     
Splošno kadrovsko pravni sektor

Poletje je čas, ko si vzamemo malo 
več časa za počitek. Bodisi tako, 
da odidemo kam na dopust, bodisi 
tako, da kako drugače prekinemo 
ali vsaj nekoliko upočasnimo naš 
dosedanji delovni ritem. Počitek 
nam pomaga, da si »napolnimo ba-
terije«. Prav tako naj bi nas osvo-
bajal skrbi, ki nas sicer vsak dan 
spremljajo pri naših službenih in 
drugih rednih dejavnostih.  Pa na 
žalost mnogih ne. Skrbi ali bo do-
volj denarja za plačilo položnic, za 
hrano, nakup šolskih potrebščin… 
počitek ne more odgnati. Spre-
mljamo dogajanje v vrhu oblasti, 

Pravni.kotiček

sprejete ukrepe in bodoče napo-
vedane ukrepe, sestajanja Vlade in 
sindikatov, prisluhnemo medijem, 
sosedom, prijateljem in skrbi za 
prihajajočo jesen so še večje. Tudi 
zaradi sprejetih dodatnih ukrepov  
za uravnoteženje javnih financ 
predvsem pa zaradi gospodarske 
in finančne krize. 

Ukrepi se nanašajo na plače in dru-
ge stroške dela ter so v nadaljeva-
nju kratko predstavljeni. Naj vam 
pred branjem, ko upam, da ne bo 
dodalo dodatne (prevelike) skrbi 
v vročih poletnih dneh, želim (še 

naprej) prijetno poletje in z njim 
pravo mero dobrega počitka.

1. Znižanje vrednosti plačnih ra-
zredov plačne lestvice
Z ZSPJS-R  je bila, kot osnova za 
določitev osnovnih plač, določena 
nova plačna lestvica, ki velja od 1. 
6. 2013 do 31. 12. 2014. V plačni 
lestvici so linearno znižane vre-
dnosti plačnih razredov (osnovnih 
plač) za 0,5 % in nato še progresiv-
no zmanjšan razpon med plačnimi 
razredi. Znižanje vrednosti plač-
nih razredov je ukrep, ki je začasne 
narave. Po preteku zakonsko dolo-
čenega roka, torej s 1. 1. 2015, se 
ponovno uporablja plačna lestvica 
iz Priloge 1 Zakona o sistemu plač 
v javnem sektorju (plačna lestvica, 
kot jo določa Priloga 1 Zakona za 
uravnoteženje javnih financ (Ura-
dni list RS, št. 4/2012; v nadalje-
vanju ZUJF)).  Določbo, ki časovno 
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omejeno napotuje na  uporabo zni-
žane vrednosti plačnih razredov 
plačne lestvice, vsebuje tudi Aneks 
št. 6 h  KPJS (3. člen). Sprememba 
plačne lestvice z ZSPJS-R ne po-
meni usklajevanja vrednosti plač-
nih razredov po 5. členu ZSPJS (2. 
člen ZSPJS-R, ki določa nov 44.b 
člen ZSPJS) in ne usklajevanja z 
rastjo cen življenjskih stroškov, 
zato tudi ne vpliva na višino do-
datkov k osnovni plači, ki so do-
ločeni v nominalnih zneskih in se 
sicer usklajujejo enako kot osnov-
ne plače. Prav tako spremenjena 
plačna lestvica ne vpliva na višino 
prejemkov oziroma povračil v zve-
zi z delom. Vrednosti predhodno 
navedenih dodatkov in prejemkov 
ter povračil v zvezi z delom se torej 
zaradi spremembe plačne lestvice 
z ZSPJS-R ne spreminjajo.

2. Neusklajevanje vrednosti plač-
nih razredov iz plačne lestvice
ZSPJS-R se ukrep neusklajeva-
nja osnovnih plač z rastjo cen ži-
vljenjskih stroškov, kot je določen 
v  159. členu ZUJF, podaljšuje tudi 
v leto 2014, in sicer se vrednosti 
plačnih razredov iz plačne lestvice 
tudi od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 
ne uskladijo. 

3. Delovna uspešnost
ZSPJS-R ponovno uzakonja ome-
jitve redne delovne uspešnosti in 
delovne uspešnosti iz naslova po-
večanega obsega dela, kot  sta jih 
vsebovala  160.  in 161. člen ZUJF, 
ki sta s 1. 1. 2013  na podlagi  pr-
vega odstavka 69. člena  Zakona o 
izvrševanju proračunov Republi-
ke Slovenije za leti 2013 in 2014 
(Uradni list RS, št. 104/2012; v na-
daljevanju ZIPRS1314) prenehala 
veljati.
Od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014 torej 
javni uslužbenci niso upravičeni do 
dela plače iz naslova redne delovne 

uspešnosti. Delovna uspešnost iz 
naslova povečanega obsega dela pa 
se lahko izplačuje v omejenem ob-
segu, kot je to določal že 161. člen 
ZUJF. In sicer se lahko za izplači-
lo delovne uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega dela pri opra-
vljanju rednih nalog porabi naj-
več 60 % sredstev iz prihrankov, 
določenih v 22. d členu ZSPJS. Na 
individualni ravni pa  lahko višina 
dela plače iz naslova povečanega 
obsega dela za opravljanje rednih 
delovnih nalog uporabnika prora-
čuna ali projekta, načrtovanega v 
okviru sprejetega finančnega na-
črta uporabnika proračuna, znaša 
največ 20 % osnovne plače javne-
ga uslužbenca, oziroma skupno 
največ 30 % osnovne plače javne-
ga uslužbenca v primeru izplačila 
dela plače za delovno uspešnost 
iz naslova povečanega obsega dela 
tudi iz naslova sredstev posebnega 
projekta (torej iz naslova rednega 
dela in projektov ter posebnih pro-
jektov).

 4. Dodatki
V ZSPJS-R (1. člen) se za funkcio-
narke, z Aneksom št. 6 h KPJS (1. 
člen) pa za ostale javne uslužben-
ke, ukinja povečan dodatek za de-
lovno dobo v višini 0,10 % osnov-
ne plače za vsako zaključeno leto 
nad 25 let delovne dobe. Ta ukrep 
je trajne narave in sodi k ukrepom 
za izenačitev pokojninske dobe za 
moške in ženske, kot jo uveljavlja 
zakon, ki ureja pokojninsko zava-
rovanje.

Prav tako je trajen ukrep znižanje 
oziroma določitev višine dodat-
ka za specializacijo, magisterij ali 
doktorat v višini 50 % dosedanje 
vrednosti.  V skladu z  drugim čle-
nom Aneksa št. 6 h KPJS dodatek 
za specializacijo znaša 23,27 € bru-
to, za znanstveni magisterij 36,21 

€ bruto in za doktorat 59,47 € bru-
to.

5. Napredovanje
Tudi v letu 2014 (11. člen ZI-
PRS1314-A, ki določa nov 62. č 
člen) tako, kot to velja za leto 2013 
(162. ZUJF), javni uslužbenci in 
funkcionarji, ki v letu 2014 izpol-
nijo pogoje za napredovanje v višji 
naziv in višji plačni razred, ne na-
predujejo v višji naziv in višji plač-
ni razred. Kar zadeva napredoval-
no obdobje velja opozoriti, da se za 
razliko od let 2012 in 2013, ki sta 
se šteli v napredovalno obdobje, 
leto 2014, tako kot leto 2011, ne 
šteje v napredovalno obdobje za 
napredovanje v višji plačni razred. 

6. Izplačilo zaostalih napredo-
vanj v višji plačni razred in višji 
naziv
Z 11. členom ZIPRS1314-A (ki do-
loča nov 62.d člen) se ponovno, kot 
je to določil že ZUJF v 163. členu, 
odloži izplačilo zaostalih napredo-
vanj v višji naziv in višji plačni ra-
zred. In sicer  pridobijo javni usluž-
benci in funkcionarji, ki so v letu 
2011 in 2012 napredovali v naziv 
ali višji naziv in niso pridobili pra-
vice do plače v skladu s pridoblje-
nim nazivom, pravico do plače v 
skladu s pridobljenim nazivom ali 
višjim nazivom s 1. aprilom 2014.  
Prav tako bodo  s 1. aprilom 2014 
pravico do plače, ki ustreza višjemu 
plačnemu razredu zaradi napredo-
vanja v višji plačni razred, pridobili 
javni uslužbenci in funkcionarji, ki 
so v letu 2012 napredovali v višji 
plačni razred.  

7. Regres za  letni dopust  za leti 
2013 in  2014
Regres za letni dopust za leto 2013 
se je izplačal v skladu s 3.,4.,5.,6. in 
7. odstavkom 176. člena ZUJF.
Regres za letni dopust za leto 2014 
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je urejen v 11. členu ZIPRS1314-A 
(ki določa nov 62.b člen). Do regre-
sa za letni dopust za leto 2014 so 
upravičeni vsi javni uslužbenci in 
funkcionarji, ki so uvrščeni v 50. 
in nižji plačni razred. Višina regre-
sa je odvisna od plačnega razreda, 
v katerega je uvrščen javni usluž-
benec oz. funkcionar na zadnji dan 
v mesecu pred izplačilom regresa. 
Regres se izplača pri plači za me-
sec maj, torej v juniju. Za določitev 
višine regresa bo torej treba upo-
števati plačni razred, v katerega 
bo javni uslužbenec oz. funkcionar 
uvrščen 31. 5. 2014. 

8. Nadomestilo plače za čas od-
sotnosti z dela zaradi bolezni ali 
poškodbe, ki ni povezana z delom 
(do 30 dni)
Z Aneksom h KPND, Aneksom h 
Kolektivni pogodbi za dejavnost 
zdravstva in socialnega varstva, 
Aneksom h Kolektivni pogodbi 
za zaposlene v zdravstveni negi, 
Aneksom h Kolektivni pogodbi 
za zdravnike in zobozdravnike v 
Republiki Sloveniji, Aneksom h 
Kolektivni pogodbi za dejavnost 
vzgoje in izobraževanja v Republi-
ki Sloveniji, Aneksom h Kolektivni 
pogodbi za raziskovalno dejavnost, 
Aneksom h Kolektivni pogodbi za 
kulturne dejavnosti v Republiki 
Sloveniji (vsi objavljeni v Uradnem 
listu št. 46/13), je bila določena 
nova višina nadomestila za čas od-
sotnosti javnih uslužbencev z dela 
zaradi bolezni in poškodbe izven 
dela, ki gre v breme delodajalca. 
Nova višina znaša 80 % osnove. Pri 
tem poudarjamo, da se spreminja 
le višina , osnova za izplačilo nado-
mestila pa ostaja nespremenjena 
in je odvisna od določila vsake po-
samezne kolektivne pogodbe. 

9. Kolektivno dodatno pokojnin-
sko zavarovanje za javne usluž-

bence
ZIPRS1314-A v 12. členu ne glede 
na določbe Zakona o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju 
(Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13) 
dopušča nižji znesek vplačil kolek-
tivnega zavarovanja  delodajalca za 
javne uslužbence v letih 2013 in 
2014, kot ga določa Zakon o kolek-
tivnem dodatnem pokojninskem 
zavarovanju za javne uslužbence 
(Uradni list RS, št. 126/03).  Ukrep 
je začasne narave.

Kot je določeno v 7. členu Aneksa 
h KPND, se v letu 2013 vplačuje 
20 % premije dodatnega pokojnin-
skega zavarovanja za javne usluž-
bence, veljavne na dan 1. 1. 2013 
(določene v Sklepu o uskladitvi 
minimalne premije kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavaro-
vanja za javne uslužbence (Uradni 
list RS, št. 1/13; v nadaljevanju 
Sklep o uskladitvi)), v obdobju od 
1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 to po-
meni 25 % premije, v obdobju od 
1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 pa 30 
% premije. Konkretne višine tako 
minimalnih kot dodatnih premij 
so  za vsako posamezno obdobje 
določene v prilogi Aneksa h KPND. 
Od 1. 1. 2015 pa so javni uslužben-
ci upravičeni do premij v višini, kot 
so določene v Sklepu o uskladitvi 
in upoštevaje uskladitve minimal-
ne premije v višini iz navedenega 
sklepa s 1. 1. 2014 in 1. 1. 2015. 

10. Jubilejna nagrada
Pomembna novost v zvezi z izpla-
čili jubilejnih nagrad, ki je rezultat 
pogajanj z reprezentativnimi sin-
dikati javnega sektorja, in je vnese-
na v Aneks h KPND in kolektivne 
pogodbe dejavnosti, je pravica čla-
nov sindikata podpisnika aneksa 
h kolektivni pogodbi, ki to novost 
uvaja (aneksi, sprejeti v okviru re-
alizacije Dogovora), do 20 % višje 

jubilejne nagrade, kot je določena 
v kolektivnih pogodbah, pri čemer 
mora zahtevo za izplačilo vložiti 
sindikat, na predlog člana. Do višje 
jubilejne nagrade so upravičeni le 
javni uslužbenci, člani sindikata 
podpisnika, ki so pogoje za prido-
bitev jubilejne nagrade izpolnili 
po uveljavitvi aneksa h KPND ter 
aneksov h kolektivnim pogodbam 
dejavnosti.
Prav tako je v kolektivnih pogod-
bah dejavnosti in poklicev dolo-
čeno, da javnemu uslužbencu za 
posamezen jubilej pripada jubilej-
na nagrada le v primeru, da je za 
isti jubilej v javnem sektorju še ni 
prejel. 

11. Solidarnostna pomoč
Tudi kar zadeva izplačilo solidar-
nostne pomoči iz Aneksa h KPND 
in kolektivnih pogodb dejavnosti 
izhaja, da  je pravica do 20 % višje 
solidarnostne pomoči, kot jo dolo-
čajo kolektivne pogodbe, vezana 
na članstvo v reprezentativnem 
sindikatu podpisniku aneksa. Prav 
tako je določena višja zgornja meja 
osnovne plače, ki jo javni uslužbe-
nec, član reprezentativnega sindi-
kata podpisnika aneksa lahko prej-
me v mesecu nastanka primera, ki 
opravičuje izplačilo solidarnostne 
pomoči, da je še upravičen do te po-
moči. In sicer lahko njegova osnov-
na plača znaša do 130 % minimal-
ne plače. Do višje jubilejne nagrade 
so upravičeni le javni uslužbenci, 
člani sindikata podpisnika, ki so 
pogoje za pridobitev pravice izpol-
nili po uveljavitvi aneksa h KPND 
ter aneksov h kolektivnim pogod-
bam dejavnosti. 
Tudi v tem primeru zahtevo za iz-
plačilo vloži sindikat, na predlog 
člana, pri čemer pa je rok za vloži-
tev 60 dni od nastanka primera oz. 
60 dni od trenutka, ko je upraviče-
nec zmožen vložiti predlog.
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SVETUJEMO, POJASNJUJEMO

Jezikovni.kotiček

Že.spet.ta.zdravila!

Janja Korošec, prof. Medicinska knjižnica

Sicer sem imela resen namen v tej številki nadalje-
vati pisanje, ki sem ga začela v prejšnji, se pravi o 

problemih, ki se pojavljajo z vejicami, a sem si premi-
slila po obupanem klicu (ne prvem) ene izmed bol-
nišničnih administratork, ki jo je zdravnik ponovno 
okregal, da ne ve, kako se pišejo imena zdravil.

Pisanje imen zdravil je po mojih izkušnjah med zdra-
vstvenim osebjem eden največjih pravopisnih proble-
mov. Slovenski pravopis jasno navaja, da se imena 
zdravil in drugih farmacevtskih pripravkov pišejo 
z malo začetnico (1). Kljub temu je med zdravniki 
nemalo takih, ki so sveto prepričani, da se pišejo z ve-
liko. Razlogov za to je gotovo več. Najpomembnejši 
je verjetno ta, da ne znamo ločevati med zaščitenimi 
imeni industrijskih izdelkov in blagovnih znamk ter 
poimenovanji vrste določenih izdelkov, pojmov ipd. 
Naj navedem nekaj primerov:

ZAŠČITENO IME IZDEL-
KA, BLAGOVNE ZNAMKE

VRSTNO 
POIMENOVANJE

Eden najbolje prodajanih 
Podravkinih izdelkov vseh 
časov je gotovo Vegeta.

Omaki na koncu dodamo še 
žličko vegete.

Znamka Audi je še vedno 
sinonim za kakovosten av-
tomobil.

V očetovega audija se nas je 
nadrenjalo šest in še bi ka-
kšnega spravili notri.

Eden od številnih proizvo-
dov za uničevanje mrčesa je 
Pips.

Muh v stanovanju smo se 
znebili s pipsom.

Podjetje Bayer je dalo na 
tržišče novo obliko zdravila 
Aspirin.

Ker me je bolela glava, sem 
vzela aspirin.

Kot vidimo, nas na pisanje z veliko začetnico nave-
de sobesedilo, iz katerega je razvidno, da govorimo 
o imenu industrijskega izdelka oziroma blagovne 
znamke. Agresivnost farmacevtske industrije, ki je 
vsepovsod prisotna z reklamami, s katerimi trži svo-
je izdelke (in so imena teh seveda zapisana z veliko 
začetnico), je najbrž dodatni razlog, da imamo nekje 
v glavi vtisnjeno veliko začetnico imena zdravila. 

Še bolj pa na zmedo pri začetnicah verjetno vpliva 
navodilo za pisanje receptov, ki pravi, da moramo na 
recept napisati lastniško ime zdravila, kar seveda 
pomeni, da ga napišemo z veliko začetnico. Navodila 
za pisanje receptov so sploh zelo natančna, kar je se-
veda prav. Tudi če zdravnik ne predpisuje tovarniško 
izdelanega zdravila, temveč zdravilo, ki ga iz različ-
nih sestavin pripravijo v lekarni, navodilo pravi, da 
je treba vsako sestavino napisati v novo vrsto (kar 
pomeni, da moramo v vsakem primeru začeti z ve-
liko začetnico) in uporabiti latinska imena sestavin 
(kar spet pomeni pisanje z veliko začetnico, saj tako 
zahteva latinski pravopis).

Pri vsakdanjem delu v zdravstvenih ustanovah se 
največkrat pojavijo problemi z začetnicami ob pi-
sanju izvidov, odpustnic, mnenj in podobnih do-
kumentov. V teh dokumentih gotovo ne govorimo 
o blagovnih znamkah ali industrijskih izdelkih, 
temveč o vrsti zdravila, s katerim bomo (ali smo) 
zdravili bolnika. Zato se za pisanje imen zdravil se-
veda uporablja mala začetnica.   
Sicer pa: če kdaj preberete kakšen članek v Zdrav-
niškem vestniku, Medicinskih razgledih ali drugih 
slovenskih medicinskih revijah ali učbenikih, lah-
ko vidite, da so tudi v strokovnih besedilih vrstna 
poimenovanja zdravil pisana z malo začetnico.

O vejicah bomo torej spet kakšno rekli jeseni, do ta-
krat pa vsem prijetne počitnice (po možnosti brez 
zdravil …).

ŠALA

TROJICA
Kakšna je razlika med impotentnim, 
frigidnim in senilnim moškim?
»Impotentni želi, pa ne more, frigidni 
lahko, pa noče, senilni želi in tudi 
lahko, pa ne ve več kaj.« 
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Izlet..v.Beograd

Matej Velenšek, mag. posl. in dru. štu. SZSVS SB Celje 

Člani Sindikata zdravstva in 
socialnega varstva Slovenije – 

Sindikata zavoda SBC smo se 18. 
maja napotili na dvodnevni izlet v 
srbsko prestolnico Beograd.
Na pot smo krenili malo čez polnoč 
izpred dvorane Zlatorog. Bilo nas 
je 80, zato smo odpotovali z dvo-
nadstropnim avtobusom.
Prvi večji postanek smo imeli na 
Hrvaškem, kjer smo se okrepčali 
z jutranjo kavico. Nato smo nada-
ljevali pot z vmesnimi postanki za 
okrepčila po cesti bratstva in eno-
tnosti proti srbsko-hrvaški meji. 
Po krajšem čakanju smo prečkali 
mejo, imeli daljši postanek za ju-
tranjo malico in nato srečno pri-
speli v Beograd v dopoldanskih 
urah.

Tu smo najprej naredili panoram-
ski ogled Novega Beograda. Za-
peljali smo se mimo Beograjske 
arene, Mercatorja, Kitajske amba-
sade, Kongresnega centra Sava in 
nato čez most v »stari del mesta«.  
Zapeljali smo se tudi mimo Zele-
nega Venca, Terazij, Trga Republi-
ke, Zvezne skupščine, Slavije na 
Dedinje, kjer smo imeli postanek 
za ogled »Hiše cvetja« oz. Titovega 
groba. V sklopu tega smo si ogleda-
li tudi etnološki muzej, kjer hrani-
jo veliko predmetov, ki jih je dobil 
pokojni maršal v dar. 

Nato smo se zapeljali mimo Cecine 
hiše do Marakane, največjega sta-
diona v nekdanji Jugoslaviji, kjer 
domuje nogometni klub Crvena 
zvezda. Tu smo imeli krajši posta-
nek za ogled. Po tem smo odšli na 
eno večjih beograjskih tržnic, kjer 
smo lahko opravili nekaj nakupov.

Pogled na Beograd iz Kalemegdana

Pred Hišo cvetja na Dedinju

Po obisku tržnice smo se odpravi-
li proti Kalemegdanu, kjer smo se 
sprehodili po njegovi mogočni tr-
dnjavi. Od tu se ponuja lep razgled 
na srbsko prestolnico ter na soto-
čje Save in Donave. 

Nato smo se zapeljali do našega 
hotela Park v središče mesta. Imeli 
smo nekaj prostega časa za počitek 

in osvežitev. Ob dogovorjeni uri 
smo se ponovno zbrali in se spre-
hodili po najstarejši ulici v mestu, 
Knez Mihajlovi ulici, in naprej do 
boemske Skadarlije, kjer smo imeli 
večerjo v najboljši restavraciji. Ob 
živi glasbi starogradskih pesmi in 
kulturnem programu smo uživali 
srbske dobrote in specialitete. Tu 
smo se zabavali in družili pozno v 
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Ob zvokih trubačev smo zaplesali

Skupinska slika na Avali

noč. Spoznali smo nočni utrip srb-
ske prestolnice, ki zaživi v poznih 
nočnih urah.

Naslednji dan smo se po zajtrku za-
peljali do planine Avala. Na 511m 
visoki vzpetini smo si ogledali 
spomenik neznanemu junaku, ki 
je delo Ivana Meštroviča. Na Avali 
je zgrajen nov razgledni stolp, na 
katerega smo se z dvigalom dvigni-
li na 213 m višine, od koder smo 
uživali lep razgled na Beograd na 
eni strani in Šumadijo na drugi. 
Ustavili smo se še pri spomeniku, 
postavljenemu v čast ruskim voj-
nim veteranom, ki so leta 1964 na 
tem mestu strmoglavili. Po obisku 
Avale smo si ogledali še hram Sv. 
Save, ki je simbol pravoslavne vere 
in največji pravoslavni hram v tem 
delu Evrope ter tretji po velikosti v 
svetu.

Po ogledu hrama smo se odpeljali 
do splavov na reki Savi, kjer smo 
imeli kosilo.

Okoli 16.00 ure smo se polni pri-
jetnih vtisov poslovili od Beograda 
in se začeli vračati nazaj proti do-
movini, kamor smo prispeli v po-
nedeljek zgodaj zjutraj.
Vsi naši člani, ki so se udeležili iz-
leta, so bili s samo organizacijo in 
programom izredno zadovoljni, saj 

smo preživeli čudovit vikend, ki se 
je kar prehitro končal. 

Pomembno pa je bilo tudi druženje 
članov našega sindikata, ki v teh 
težkih dneh tudi nekaj pomeni. S 
podobnimi izleti bomo nadaljevali 
tudi v prihodnje.
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SIPA.nudi.raznovrstno.
pomoč.na.domu.

Vida Vozlič,  direktorica Inštitut VIR

Projekt SIPA – sistem pomoči na 
domu je projekt socialnega pod-
jetništva, v okviru katerega tre-
nutno zaposlujejo 5 strokovnih 
sodelavcev in 17 izvajalk pomoči 
na domu, od tega tri obiskujejo 
gospodinjstva na območju Celja, 
ostale pa na širšem območju Lju-
bljane in Domžal. Pri njih lahko 
starostniki, invalidi in družine z 
majhnimi otroki dobijo vso po-
trebno pomoč za lažje vodenje 
gospodinjstva in bolj kakovo-
stno življenje.  

Preko SIPE nudijo pomoč gospo-
dinjstvom z malimi otroki, s staro-
stniki, invalidi ter drugim gospo-
dinjstvom, ki  ne zmorejo sami, 
uporabnik pa se lahko dogovori za 
občasno ali vsakodnevno pomoč. 
Pri SIPI se zavedajo, da je poleg 
zanesljivosti in kakovosti stori-
tev ravno prilagodljivost tisto, kar 
uporabniki najbolj cenijo, in kar 
je njihova prednost. Prizadeva-
jo si zagotavljati čim širši nabor 
storitev, od pomivanja, likanja, 
kuhanja, do nakupov, opravkov 
na pošti, v lekarni, spremstva k 
zdravniku, pomoč pri osebni negi 
starostnika/otrok, varstvo otrok, 
spremstvo iz vrtca in na izvenšol-
ske dejavnosti. Pomoč na domu 
nudijo tudi v popoldanskem času 
in ob koncu tedna. 

SIPA nudi varnost na obeh stra-
neh. Gospodinjstvo ve, da v dom 
ne spušča tujke, saj so s strani iz-
vajalcev, za razliko od delavk sive 
ekonomije, dobro preverjene ter 
morajo hkrati skozi intenzivno 
usposabljanje. Izvajalke pa imajo 
zdravstveno zavarovanje, plačano 
bolniško odsotnost, dopust ter 
vse druge ugodnosti, ki jih prinaša 
redna zaposlitev. Le-ta izvajalkam 
ne nudi samo finančne in socialne 
varnosti, zanje to pomeni tudi vr-
nitev na trg dela, med aktivne lju-
di, ki opravljajo cenjeno delo.

Izvajalke pomoči na domu prine-
sejo v družine veliko razbreme-
nitev od številnih vsakodnevnih 
obveznosti ter zavest o tem, da se 
na nekoga lahko zanesejo. Njihovo 
delo prispeva k dobrobiti družbe 
kot celote, saj na eni strani nudi 
nove zaposlitve, na drugi pa bolj 
enakopraven položaj zaposlene 
mame na trgu dela oz. možnost, 
da preživi več časa z družino. Sta-
rejši populaciji ter invalidom pa 
poleg cenovno dostopne in zane-
sljive pomoči nudi možnost, da 
ostanejo v lastnih domovih, kjer 
se počutijo varne.
Izjave uporabnikov storitev 
SIPA – sistem pomoči na domu:

Gospodinjstvo s starostnikom, 

  

Celje
»Ker sem tudi sama podjetnica, se 
zavedam prednosti  formalne zapo-
slitve.  Izkušnje z zaposlovanjem s 
črnega trga nisem želela imeti, ker 
nisem zaupala. Na tem projektu je v 
ozadju pravna oseba, ki odgovarja za 
opravljeno delo in druge morebitne 
težave. Všeč mi je, da se vse aktiv-
nosti in pravila določijo s pogodbo. 
Prav tako mi je všeč točnost izvajal-
ke, njena natančnost, spoštovanje  
mojih pravil in osebne meje, kajti, 
če je človek navajen delati sam, pač 
ni preprosto v svoj intimni prostor 
nekoga sprejeti.  Pohvalila bi tudi 
profesionalen in hkrati razumen od-
nos koordinatorice. Od kar sem se 
razbremenila te obveznosti , imam 
več časa zase in za svoje potrebe, v 
službi pa sem bolj sproščena in tudi 
bolj ustvarjalna.«

Gospodinjstvo z malimi otroki, 
Celje
»Sem mati prvošolčka in lansko leto 
sem si priznala, da potrebujem po-
moč. Pričela sem iskati gospodinjo 
na forumih in študentskih servisih, 
a po pogovoru z določenimi sem se 
resno vprašala, kako lahko osebo, o 
kateri ne vem ničesar, nenadzoro-
vano pustim v svoj dom. Za storitve 
na projektu Sipa – sistem pomoči na 
domu sem kmalu za tem slišala na 
sedežu Inštituta VIR in bila tudi nji-
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hova prva stranka. Z izvajalko sem 
zelo zadovoljna. Ob prvem obisku je 
generalno očistila celotno hišo, zdaj 
enkrat tedensko vzdržuje čistočo. Je 
urejena, natančna in hitra. Zdaj vsa-
ki mami, ki kdaj »pojamra«, priporo-
čam njihove storitve.«

Gospodinjstvo z invalidom, Celje
»Zaposlena sem v Zdravstvenem 

Domu Celje in reklamni letak sem 
našla na oglasni deski ravno v tre-
nutku, ko sem ga nujno potrebovala. 
Mojega moža je zadela možganska 
kap in po rehabilitaciji, kjer je okre-
val zelo dobro, nisem vedela, kam se 
obrniti. Zaradi nuje sem sprva prosi-
la za pomoč gospe, ki sem jo našla na 
forumu in moram povedati, da sem 
bila zelo razočarana. 
Delo je opravila nekakovostno in ne-
strokovno, glede na ceno pa sploh. 
Za izvajalko pomoči na domu preko 
projekta »Sipa – sistem pomoči na 
domu« sem se odločila, ker so cene 
absolutno realne, osebe pa zaupanja 
vredne, sploh za delo, ki se opravlja 
na domu. Z delom naše izvajalke sem 
zelo zadovoljna, opravi ga odlično, 
prav tako sem zadovoljna s koordi-
natorico. Obe sta prisluhnili mojim 
željam. Ko grem od doma, sem spro-

ščena, ker vem, da je mož v dobrih 
rokah.«
Pomislili bi, da je takšna storitev 
gotovo draga. Zahvaljujoč subven-
ciji iz Evropskega socialnega skla-
da in ministrstva za delo pravza-
prav precej ugodna in primerljiva s 
konkurenco, predvsem z delom na 
črno, pa tudi z doplačilom za po-
moč v okviru socialnovarstvenih 
storitev, ki je v nekaterih občinah 
celo višja od sedmih evrov, koli-
kor znaša urna postavka pri SIPI. 
Pri tem pa velja, da uporabniki, ki 
naročijo večje število ur na mesec, 
plačujejo še manj. 
Za kakršno koli dodatno informa-
cijo o projektu in storitvah si lahko 
ogledate spletno stran www.sipa2.
si ali pišete Inštitutu VIR, Celje  na 
sipa@institut-vir.si oz. pokličete 
na 03 490 00 25 / 040 240 146.

Kulinarični.kotiček
Za.osvežitev.in.sladke.trenutke

Vir: Internet

Listnata.solata.z.jajci.in.panceto

Sestavine:
250 g mešane listnate solate, 4 jajca, 100 g tenko narezane pancete, 4 rezine be-
lega kruha, ekstra deviško olivno olje, pomarančni sok in lupinica, sol in beli poper 
v zrnu

Priprava: 
Jajca skuhamo v trdo in jih ohladimo. Solato očistimo, operemo in dobro 
osušimo. Kruh narežemo na kockice in jih hrustljavo opečemo na olivnem 
olju. V ponvi hrustljavo opečemo tanko narezano panceto. Ohlajena jajca 
olupimo in narežemo na četrtine. V skodelici gladko razžvrkljamo olje, po-
marančni sok, malo drobno naribane pomarančne lupinice, sol in sveže mlet poper. Solato prelijemo s 
solatnim prelivom in premešamo, jo razdelimo na krožnike, potresemo s kruhovimi kockami in panceto 
ter obložimo s četrtinami trdo kuhanih jajc.
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Pita.z.rabarbaro

Sestavine:
1 razžvrkljano jajce 
za premaz testa, 1 
žlica masla za nama-
stitev pekača
Maslene drobtine: 
150 g moke, 150 g 
rjavega sladkorja, 150 g na koščke narezanega ma-
sla, četrt žličke mletega cimets 
Nadev: 500 g stebel rabarbare, 150 g sladkorja v pra-
hu, 1 vrečka vaniljevega sladkorja, 1 dl pomarančne-
ga soka
Testo: 225 g moke, 100 g na koščke narezanega 
zmehčanega masla, 25 g sladkorja v prahu, 1 jajce, 1 
žlica mleka, ščepec soli

Priprava: 
Pekač za pite dobro namastimo z maslom. V veli-
ko skledo damo sestavine za testo in z ročnim me-
šalnikom mešamo toliko časa, da se vse sestavine 
sprimejo. Če je testo presuho, mu dodamo še malo 
mleka, če je premokro pa moke. Testo zvrnemo 
na pomokano površino, ga z rokami oblikujemo v 
kroglo in jo razvaljamo v velikosti pekača. Razva-
ljano testo preložimo v pripravljen pekač, ga s pr-
sti rahlo pritisnemo ob dno in obod, odvečnega pa 
odrežemo. Pekač s testom za 2 uri shranimo v hla-
dilnik. Medtem očistimo stebla rabarbare, jih olu-
pimo in razrežemo na koščke. Pečico segrejemo 
na 200 °C. Ohlajeno testo pokrijemo s papirjem 
za peko in obtežimo s suhim fižolom ter pečemo 
15 do 20 minut. Pekač vzamemo iz pečice, tem-
peraturo pečice znižamo na 180 °C, odstranimo 
papir in fižol ter testo namažemo z razžvrkljanim 
jajcem. Pekač vrnemo v ogreto pečico za 4 do 5 
minut, nato pa ga vzamemo ven in pustimo, da 
se nekoliko ohladi. Rabarbarin nadev pripravimo 
tako, da v večji posodi zmešamo koščke rabarba-
re, pomarančni sok in obe vrsti sladkorja ter na 
zmernem ognju kuhamo približno 8 minut, da se 
rabarbara nekoliko zmehča. Ponev odstavimo in 
nadev nekoliko ohladimo. Na koncu pripravimo 
še maslene drobtine. V skledi zmešamo moko, 
cimet, sladkor in koščke masla. Mešanico toliko 
časa drobimo s konicami prstov, da nastane drob-
tinam podobna zmes. Po testu razporedimo rabar-
barin nadev. Po vrhu potrosimo maslene drobtine 
in pekač za 15 minut potisnemo v ogreto pečico. 
Ko se maslene drobtine zlato rjavo obarvajo, pito 
vzamemo iz pečice in počakamo, da se ohladi.      

Skutina.torta.z.jagodami.
brez.pečenja

Sestavine: 
250 g albert keksov, 
100 g mandljev, 100 
g masla, 340 g jagod
Krema: 
500 g skute, 2 sladki 
smetani, 2 jogurta, 
170 g jagod, sok ½ li-
mone, 100 g sladkor-
ja, 2 vanilijeva sladkorja, 1 zavitek limonine arome, 
20 g želatine v prahu

Priprava: 
Mandlje blago prepražimo v suhi ponvi in jih s 
keksi v električnem mešalniku dobro zmiksamo. 
Mešanici primešamo stopljeno maslo ter jo s prsti 
vtisnemo v tortni model s premerom 24 centime-
trov. Želatino pripravimo po navodilu z zavitka. 
Sladko smetano z 2 do 3 žlicami sladkorja čvrsto 
stepemo. Skuto gladko razmešamo ter ji primeša-
mo vse sestavine za kremo, razen stepene sme-
tane, ki jo vmešamo nazadnje. Jagode očistimo. 
Tretjino jih gladko zmešamo s paličnim mešal-
nikom in zmešamo s polovico kreme. Preostale 
narežemo na rezine. Polovico jih položimo na pi-
škotno podlago v modelu, po njih nalijemo jago-
dno kremo, po njej pa drugo polovico kreme. Ko 
se krema nekoliko strdi, vanjo vtisnemo preostale 
jagode. Torto za nekaj ur postavimo v hladilnik.

 

 

ŠALA

OČALA
»Oho, soseda ima pa nova očala! 
Saj vam kar pristajajo, pa še skrijejo 
vam gube okoli oči!« je rekla soseda 
sosedi.
»Ja, poleg tega pa bolje vidim, koliko 
sivih las imate!« ji druga soseda ni 
ostala dolžna. 
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NAGRADNA KRIŽANKA
Nagrada: Torta po izbiri iz bolnišnične slaščičarne.
Geslo, ki je rešitev križanke, sestavite iz črk v okencih, označenih s številkami.
Izpisano geslo pošljite v tajništvo direktorja s pripisom »Nagradna križanka«. Geslu pripišite ime in priimek ter oddelek ali službo, 
v kateri ste zaposleni. Pri žrebanju bomo upoštevali vse pravilne rešitve, ki bodo na ta naslov prispele do petka, 23. avgusta 2013. 
Kupon za dvig nagrade bomo dobitniku poslali po pošti, njegovo ime pa objavili v naslednjem Monitorju.
Žreb 41. nagradne križanke v majskem Monitorju. V uredništvo Monitorja smo prejeli 36 pravilnih rešitev. 
Rešitev nagradne križanke: DOBRE IDEJE NIMAJO STAROSTI, IMAJO LE PRIHODNOST.
Izžrebana nagrajenka je gospa Katja Gajšek z Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja.
Čestitamo! Bon, s katerim bo v bolnišnični slaščičarni naročila in prevzela nagrado, ji bomo poslali po pošti. Vse pa ponovno 
vabimo k sodelovanju.

        Uredniški odbor




