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NAGOVOR DIREKTORICE SODELAVCEM 
OB NASTOPU MANDATA 

 
Spoštovani sodelavci in sodelavke! 
 
V petek, 30. 6. 2017 je vlada Republike Slovenije 
podala soglasje k mojemu imenovanju za 
direktorico javnega zavoda Splošna bolnišnica 
Brežice. Mandat direktorice traja 4 leta z začetkom 
1. julija. 
Na delovnem mestu sem se vam pridružila ta 
ponedeljek, ko sem skupaj s strokovno direktorico 
zavoda in pomočnico direktorice za zdravstveno 
nego in oskrbo obiskala posamezne oddelke in 
druge službe v stavbah bolnišničnega kompleksa.  
Bolnišnica Brežice je dobro vpeta v regijo Posavje. 
Sodelujemo z ostalimi izvajalci zdravstvenih 
dejavnosti, različnimi organizacijami in društvi, smo 
pomemben naročnik blaga in storitev ter eden 
večjih delodajalcev. Zahvaljujoč odličnim 
zdravnikom, medicinskim sestram in vsemu 
ostalemu osebju, zagotavljamo kakovostne 
zdravstvene storitve na sekundarni ravni. Lepo je 
prebrati številne pohvale naših uporabnikov v 
prejšnji številki internega glasila, pripombe in 
predlogi, ki so jih dali, pa nam bodo vodilo, v kateri 
smeri bo potrebno še kaj postoriti. Tudi ocene so 
odlične. Iz anket razberem, da so uporabniki 
zadovoljni z zdravljenjem v bolnišnici, izjemno 
pomembni za dobro počutje pa ste vsi zaposleni v 
bolnišničnem sistemu. Vesela sem, da je 
povprečna ocena osebja kar 4,8, kako pomemben 
člen v bolnišnici je vsak delavec pa pokažejo 
najboljše ocene po posameznih skupinah 
zaposlenih. Prav vsak s svojim prispevkom doda 
kamenček k dobremu počutju obolelih. Dobro 
počutje pa je še kako pomembno za njihovo 
okrevanje. 

Ob pregledu stanja objektov, materiala in naprav 
ugotavljam, da bi bilo potrebno še marsikaj 
postoriti. Najbolj pereč problem je sterilizator, od 
prostorov pa so nujno potrebni obnove lekarniški 
prostori. Od večjih investicij bi bilo potrebno čim prej 
dokončati in opremiti prostore prvega in drugega 
nadstropja nad Urgentnim centrom, v katere bi se 
prestavila intenzivna nega in radiološki oddelek. S 
preselitvijo teh služb na novo lokacijo bi bilo možno 
v nadaljevanju bolj smotrno razporediti izvajanje 
ostalih zdravstvenih storitev v izpraznjenih prostorih 
bolnišnice. 
Nujnih je tudi več manjših investicijsko vzdrževalnih 
posegov, kot npr. ureditev sanitarij in sanacija 
tlakov na nekaterih oddelkih, ureditev požarnega 
javljanja,… 
Ob nastopu svojega mandata ugotavljam, da se je 
zavodu precej poslabšala likvidnost, v letu 2016 je 
posloval s presežkom odhodkov nad prihodki. Zato 
bo investicije možno izvajati le v primeru, da bomo 
za izvedbo uspeli pridobiti finančna sredstva iz 
drugih virov, predvsem od Ministrstva za zdravje. 
Veliko naporov bo potrebno vložiti tudi v 
zagotavljanje sredstev za redno delo zavoda, saj 
sredstva, ki naj bi jih bolnišnica pridobila za svoje 
delovanje po splošnem dogovoru za 2017, ne bodo 
zadostovala za pokrivanje vseh stroškov, ki jih 
bolnišnica ima. Skupaj s sodelavci v upravi se bom 
trudila, da bi nam uspelo za delovanje zavoda 
zagotoviti dodatna finančna sredstva in s tem 
zagotoviti nemoteno delovanje bolnišnice. Nujni 
bodo tudi ukrepi za racionalno organizacijo dela in 
izrabo delovnega časa. Več pozornosti bo potrebno 
posvetiti tudi znižanju stroškov pri nabavi materiala.  
Rek pa pravi, da je v slogi moč. Zato sem 
prepričana, da nam bo s skupnimi močmi uspelo 
prebroditi nastale težave. Zato ob koncu želim 
vsem, ki se odpravljate na dopust, prav prijetne 
dopustniško-počitniške dni.  
Anica Hribar, direktorica 
 

NAPOTKI ZA RAVNANJE V VROČIH DNEH 
 
Vročina v okolju lahko povzroči številne 
škodljive vplive na zdravje, zlasti pri 
občutljivejših skupinah prebivalstva. Z 
upoštevanjem napotkov za ravnanje v času 
visokih temperatur lahko škodljive vplive 
preprečimo.  
 
Koga vročina najbolj prizadene?  
 Starejše in otroke.  
 Bolnike: bolj ogroženi so bolniki z obolenji, ki 

vplivajo na uravnavanje toplote v telesu, na 
mobilnost in sposobnost presojanja (npr. 
bolniki s srčno žilnimi obolenji in obolenji dihal, 
diabetiki, bolniki z obolenji ledvic, bolniki z 
duševnimi motnjami, nepokretni; na 
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uravnavanje toplote vpliva tudi uživanje 
nekaterih zdravil).  

 Ljudi s socialno-ekonomskimi problemi 
(ljudi z nizkim socialno-ekonomskim statusom, 
brezdomce, socialno izolirane, prebivalce, ki 
imajo slabši dostop do zdravstvenih ustanov).  

 Ljudi, ki so dodatno izpostavljeni nekaterim 
dejavnikom iz okolja (npr. onesnaženemu 
zraku, imajo slabše bivalne pogoje: bivajo v 
podstrešnih stanovanjih, v slabše prezračenih 
ali prenatrpanih prostorih, brez naprav za 
klimatizacijo; delavce, ki delajo na prostem in 
prebivalce mest).  

 
Kakšne težave povzroča vročina?  
Daljše obdobje vročine lahko povzroči različne 
težave in pregretje telesa: kožne izpuščaje, 
vročinske krče, vročinsko izčrpanost, omedlevico - 
kratkotrajno izgubo zavesti, vročinsko kap.  
 
Kako lahko preprečimo težave, ki nastanejo 
zaradi vročine?  
 
Zmanjšamo izpostavljenost vročini:  
 HLADIMO PROSTORE IN SEBE.  
 Umaknemo se v SENCO ali v HLADNEJŠE 

PROSTORE.  
 Prostore hladimo in ohranjajmo hladne tako, 

da zračimo ponoči, zgodaj zjutraj in zvečer, čez 
dan pa čim manj. Svetujemo uporabo senčil, ki 
odbijajo sončne žarke in s tem močno 
zmanjšajo segrevanje prostorov. Izključimo vse 
električne naprave, ki jih ne potrebujemo, saj se 
tudi v stanju pripravljenosti segrevajo in tako 
dodatno ogrevajo prostor.  

 Če vsi ti načini ne zadoščajo si pomagamo z 
napravami, ki dodatno porabljajo energijo. 
Ventilatorji pomagajo pri hlajenju telesa do 
temperature zraka 35°C. Prostore učinkovito 
hladijo klimatske naprave. Kolikor je le 
mogoče se zadržujemo v zaprtih, hlajenih 
prostorih. Če je doma ali v službi vroče, 
poiščimo hladen prostor, kjer je le mogoče 
(nakupovalni centri, knjižnice…) – tudi nekaj ur 
dnevno v ohlajenem prostoru koristi pri 
manjšanju obremenitve organizma zaradi 
vročine. Ohladimo se lahko tudi s hladno prho 
ali hladno kopeljo.  
 

Zmanjšamo nastajanje toplote:  
 OMEJIMO FIZIČNO AKTIVNOST, saj pri 

fizični aktivnosti nastaja toplota. Fizično 
aktivnost na prostem omejimo na jutranje in 
večerne ure.  

 Uživamo »lahko hrano«, v manjših obrokih.  
 

Omogočimo telesu odvajanje toplote:  
 IZBIRAMO PRIMERNA OBLAČILA. Oblačimo 

se v lahka, ohlapna oblačila.  
 UŽIVAMO ZADOSTNE KOLIČINE TEKOČIN. 

Tako nadomeščamo tekočino, ki jo izgubljamo 
v vročini. Potenje je zelo pomembno za 

ohlajanja telesa pri visokih temperaturah okolja 
in pri fizični aktivnosti (delu, športu, igranju…). 
Priporočamo uživanje brezalkoholnih pijač, 
najbolje hladne vode - primerna temperatura je 
temperatura vode iz pipe. Ne uživajmo pijač, ki 
vsebujejo kofein, alkohol ali veliko sladkorja – 
te pijače povečajo odvajanje tekočine iz telesa.  
Pijemo tudi, če še nismo žejni. Potrebna 
količina tekočin je odvisna od presnove, zaužite 
hrane, razmer v okolju (toplota, vlaga…), 
telesne aktivnosti, potenja, zdravstvenega 
stanja…. Pri večji telesni aktivnosti so potrebe 
po tekočini bistveno višje. Pri odraslem znašajo 
potrebe po tekočinah, ki jih zaužijemo s 
pijačami, približno 1,5 litra dnevno, v vročini so 
le te večje: okvirno 2 litra dnevno, pri telesnem 
naporu pa so še višje.  
O vsebnosti vode v telesu telo sporoča z 
občutkom žeje ter s pogostostjo uriniranja in 
barvo urina; če gremo redko na vodo, urin pa je 
temnejši, je to pomemben znak, da je treba 
zaužiti več tekočine.  
Opozorilo: če nam je zdravnik omejil količino 
tekočine, ki jo lahko zaužijemo, ali če se 
zdravimo z zdravili za odvajanje vode 
(diuretiki), se z zdravnikom posvetujemo, koliko 
tekočine lahko zaužijemo v vročem vremenu.  
V času telesne aktivnosti pijemo več. Pri 
daljših, večjih naporih z napitki za rehidracijo 
nadomestimo elektrolite, ki jih izgubljamo s 
potenjem.  
 

Pomagamo drugim:  
 Nekateri ljudje so bolj OGROŽENI. Bodimo 

posebej pozorni na znake prizadetosti pri 
dojenčkih in majhnih otrocih, starejših, duševno 
prizadetih ter pri osebah s kroničnimi obolenji, 
predvsem pri srčnih bolnikih in osebah s 
povišanim krvnim pritiskom. Pokličimo ali 
obiščimo tiste, ki živijo sami in morda 
potrebujejo pomoč.  

 NIKOLI ne puščamo nikogar v zaprtem, 
parkiranem avtomobilu.  

 V primeru pregretja bolnika umaknemo na 
hladno (v senco ali hladen prostor). V primeru 
vročinske kapi takoj pokličemo ZDRAVNIŠKO 
POMOČ, obolelega ves čas hladimo.  

 Z zdravnikom se posvetujemo tudi, če imamo 
neobičajne težave, ki ne minejo ali se slabšajo.  
 

Ne pozabimo:  
 Ne pozabimo na zaščito pred SONCEM. V 

času njegove največje moči (med 10. in 16. uro) 
poiščimo senco. Zaščitimo se s sončnimi očali, 
pokrivalom za glavo, primernimi oblačili ter s 
širokospektralno zaščitno kremo s sončnim 
zaščitnim faktorjem t.j. SZF oz. angl. »sun 
protection factor« - SPF najmanj 30 (številčna 
oznaka - UVB zaščita, krožna oznaka - zaščita 
pred UVA žarki).  

 Bodimo pozorni na kakovost hrane, ki jo 
uživamo. V vročini se HRANA hitreje pokvari, 
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zato obstaja večja nevarnost zastrupitev. 
Hrano shranjujemo v hladilniku. Pozorni 
bodimo predvsem na meso, hitro pokvarljive 
mesne izdelke in živila, ki vsebujejo jajca ali 
mlečne beljakovine. Sadje in zelenjavo dobro 
operemo.  

 ZDRAVILA shranjujemo na primerni 
temperaturi v skladu z navodili proizvajalca. 
Upoštevamo nasvete zdravnika.  

 Spremljamo NAPOVEDI IN OPOZORILA 
preko sredstev javnega obveščanja.  

Vir: NIJZ 
 

HEPATITIS A 

 
NIJZ potnikom priporoča cepljenje proti 
hepatitisu A. V zadnjem času iz številnih držav 
poročajo o povečanem številu okužb z virusom 
hepatitisa A. 
 
O primerih hepatitisa A poročajo iz ZDA, Čila, 
Slovenije, Avstrije, Belgije, Danske, Finske, 
Francije, Nemčije, Irske, Italije, Nizozemske, 
Norveške, Portugalske, Španije, Švedske, Velike 
Britanije. V zadnjem letu je bilo potrjenih več kot 
1500 primerov bolnikov s to boleznijo. Večina sedaj 
obolelih pa ni potovala v države z običajno visokim 
pojavljanjem hepatitisa A. 
 
Hepatitis A je virusno obolenje jeter, imenovano 
tudi nalezljiva zlatenica. Bolezenski znaki se 
pojavijo 15 do 50 dni po okužbi. Bolezenski znaki in 
resnost bolezni so odvisni od starosti okužene 
osebe. Če se z virusom okužijo odrasle osebe, 
bolezen pri večini poteka v izraženi obliki s pojavom 
zlatenice, pri približno 2 % pa se bolezen lahko 
konča tudi s smrtjo. Bolj ogroženi so starejši od 50 
let in imunsko oslabeli. 
 
Okužene osebe lahko izločajo viruse hepatitisa A z 
blatom že 10 dni pred pojavom bolezenskih znakov, 
ko same še nimajo nobenih zdravstvenih težav, in 
nato še nekaj dni po pojavu zlatenice. Običajno se 
z virusom hepatitisa A okužijo z zaužitjem okužene 
hrane ali vode ali ob neposrednem prenosu virusa 
z okužene osebe. Večje tveganje za okužbo imajo 
potniki, uživalci drog in moški, ki imajo spolne 
odnose z moškimi. 
 
Tveganje za okužbo se izrazito zmanjša ob 
vzdrževanju ustrezne higiene, upoštevanju pravil 
varnega uživanja hrane in varni spolnosti. 
Najučinkovitejši ukrep za zaščito pred boleznijo pa 
je cepljenje. Cepivo proti hepatitisu A sodi med 
inaktivirana cepiva in je dokazano varno in zelo 
učinkovito cepivo, saj zaščiti praktično vse cepljene 
osebe že nekaj tednov po prvem odmerku cepiva. 
Po drugem odmerku, ki sledi prvemu 6 do 12 
mesecev, pa se razvije dolgotrajna zaščita. 
 Vir: ZIB Bilten št. 4383 

DEDNO POVIŠAN HOLESTEROL 

 
Povišan holesterol, posebej slabi LDL, je vzrok 
za bolezni srca in ožilja ter zaplete, zaradi 
katerih vsako leto umrejo tisoči ljudi po svetu. 
Povezujejo ga z nezdravim načinom življenja, a 
manj znano je, da so nekateri s tem dedno 
obremenjeni, zato je po mnenju zdravnikov 
pomembno zgodnje odkrivanje družinske 
hiperholesterolemije. 
Nekateri ljudje kljub zdravemu načinu življenja že 
zelo mladi utrpijo usodne srčno-žilne posledice. 
Zato je pomembno, da družinsko 
hiperholesterolemijo odkrijemo čim prej, po 
možnosti že v otroški dobi. 
 
V Sloveniji je od 6500 do 8000 ljudi s to motnjo in 
imajo tudi do stokrat večje tveganje za zgodnji 
razvoj bolezni srca in ožilja, kot so možganska kap, 
srčni infarkt, odmrtje nog. Če se to ne zdravi, pride 
do zapletov. Zelo pomembno je pravočasno in 
pravilno zdravljenje. 
 
Bolniki z izrazito visoko ravnijo slabega holesterola  
LDL imajo zelo verjetno družinsko 
hiperholesterolemijo. To je dedna bolezen. Če 
imajo starši povišan holesterol, je 50 % možnosti, 
da bo to doletelo enega od otrok. 
 
Slovenija ima trenutno kot edina država na svetu po 
navedbah Urha Grošlja s Pediatrične klinike UKC 
Ljubljana učinkovit populacijski presejalni program 
oziroma iskanje posameznikov za družinsko 
hiperholesterolemijo. To pomeni, da se vsakemu 
petletniku izmeri holesterol in s pomočjo genetske 
analize ugotovimo, kdo ima družinsko 
hiperholesterolemijo. 
 
Že v otroštvu se začnejo prve posledice dedno 
povišanega holesterola, ki jih je mogoče po 
njegovih besedah preprečiti. Na kliniki imajo več kot 
200 otrok s potrjeno družinsko 
hiperholesterolemijo, ki so jih odkrili v sklopu 
presejalnega programa. Pri vsakem otroku so 
odkrili še enega svojca s povišanim holesterolom in 
s tem veliko skupino posameznikov z družinsko 
hiperholesterolemijo, ki so ustrezno zdravljeni. »K 
nam pogosto pridejo pogosto šestletniki, ki jih 
praviloma zdravimo šele po 8-em do 10-em letu. 
Vedno je prvi korak svetovanje v smislu zdravega 
življenjskega sloga, sestavljenega iz zdrave 
prehrane in telesne dejavnosti. Če to ne zaleže, 
začnemo zdraviti z zdravili,« je pojasnil Grošelj. 
Vir: ZIB Bilten št. 4371 
 

DROBNJAK 

 
Začimbna rastlina trajnica lepo uspeva na vrtu pa 
tudi na domačem balkonu v koritu ali lončku. 
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Drobnjak potrebuje veliko sonca. Žanjemo ga do 
osnove, vsako stebelce posebej po potrebi, saj 
vsakič zraste nov poganjek. Predolga stebelca se 
na koncu posušijo, zato jih prav tako vsake toliko 
prirežemo. 
 
Proti glivicam 
Podobno kot česen ima tudi drobnjak antibiotični in 
poživljajoč učinek, a je vendarle manj močan. 
Vsebuje železo, kalcij, žveplo, fosfor, natrij in 
vitamine B, A, C. Ta zeleni vitkež spodbuja krvni 
obtok, tek in prebavo, čisti kri, odvaja odvečno vodo 
iz telesa, odganja vetrove, razkužuje in deluje 
antimikotično oziroma protiglivično. Z zaužito 
količino ne glede na vse pozitivne lastnosti ne gre 
pretiravati, saj si lahko nakopljemo prebavne 
motnje in več ur trajajoč zadah. 
 
Izjemno cenjen v kulinariki 
V kulinariki nadvse cenjenega drobnjaka ne 
uporabljamo kot glavno sestavino, ampak nastopa 
v vlogi prestižnega dodatka. Drobno nasekljan je 
priljubljen v juhah, enolončnicah, prilogah, solatah, 
kruhovih cmokih, namazih in zeliščnem maslu. 
Posujemo ga lahko tudi po umešanih jajcih, 
testeninah, ribah, krompirju in hladnih narezkih ter 
sendvičih. Oplemeniti skoraj vse jedi, le v sladicah 
se v nasprotju z mnogo drugimi aromatičnimi 
zelenimi začimbami ne izkaže najbolje. 
 
Cvetovi za okras 
Večje količine drobnjaka lahko spravimo v 
zamrzovalnik, saj se okus s tem ne poslabša. 
Narezanega preprosto zamrznemo v modelu za let 
in tako bomo vedno imeli pri roki primerno količino. 
Tudi drobnjakovi cvetovi so uporabni, Posušene 
pogosto vidimo v šopkih posušenega cvetja, 
kuharski mojstri pa jih radi uporabljajo pri 
okraševanju jedi. 
 
Drobnjakov poparek uporabljamo kot naravno 
škropivo proti plesni in drugim boleznim. 
 
Drobnjakovo maslo 
Sestavine: 
250 g masla ali kokosove masti ali kakovostne 
margarine 
10 žlic drobno narezanega drobnjaka 
sol 
Priprava: 
1. Drobno narezan drobnjak vmešamo v 

zmehčano maslo ali margarino. 
2. Oblikujemo v klobaso in zavijemo v papir za 

peko, kot bi zavijali dolg bonbon. 
3. Shranimo v zamrzovalniku in po potrebi 

odrežemo po kosih. 
4. Jedem ga dodajamo ob koncu kuhanja. 
5. Drobnjakovo maslo in druga zeliščna masla so 

nepogrešljiv dodatek jedem na žaru. 
Vir: Ona 

JAKOBOVA POT 10.6.–19.6.2017 
 
Junij. Zadnji izlet v pomladnem delu pohodov. Vsi 
smo pred neko odločitvijo, eni na češnje, eni na 
dopust v sosednjo vas, eni pa na pohod, ki bo trajal 
več dni. Dobile smo se na običajnem mestu in se z 
avtomobili odpeljale do Slovenske vasi, ki je bilo 
naše izhodišče za pohod. Takoj na začetku sva z 
mojo so-pohodnico Bojano doživeli prijetno 
presenečenje, ki so nama ga pripravile ostale 
spremljevalke na najini poti. Pohodna palica in 
„malha“ polna dobrot.  
 

 
 
Prvi žig, obvezno slikanje, in že smo se podale na 
pot, ki so jo označevale rumene puščice in školjke. 
Pot je lepo speljana v hrib s čudovitim razgledom. 
Presenečeno smo opazovale lepo urejene vasi, ki 
so se nizale ena za drugo, vmes pa lepo počiščen 
gozd. Ponikve, Brvi, Poštena vas, Bušeča vas, 
Dobrava, Podbočje, ki nas je presenetilo z zelo lepo 
urejeno strugo potoka, polno mostičkov in ograjo, 
polno korit z rožami. Malo smo si odpočile, dobile 
nov žig ter se mimo Slivja podale proti Kostanjevici 
in sladoledu, ki se je pošteno prilegel po vsej hoji 
po soncu. Z mojo so-pohodnico sva se poslovili od 
ostalih spremljevalk in se sami podali naprej - mimo 
kostanjeviškega samostana na Grič, kjer je Gorenc 
spil cviček s Štajerkama. Pot naju je vodila mimo 
Vodenice in naju malo pred nočjo pripeljala do 
Dolenskega Lurda in najinega prvega prenočišča. 
Prijetno prenočišče, prijazni ljudje. Polni energije 
sva se naslednji dan podali na pot do Kartuzije 
Pleterje. Malo sva se razgledali in veselo naprej čez 
Mihovo,Hrušico in že sva bili v Novem mestu. 
Sprehodili sva se po glavnem trgu, si v Situli najeli 
sobo in z vročim tušem, ki je po celodnevni hoji zelo 
pasal, zaključili dan.  
Nov dan nove dogodivščine. Najprej zdravilo za 
boleče noge (žlička sode bikarbone in 2 dcl vode), 
nato na pošto, da sva se rešili odvečnih stvari in 
veselo ob Krki naprej. Med potjo sva ribice nahranili 
z ostanki kruha in mimogrede prišli v Vavto vas in 
dobili nov žig. Nato pa Straža in čez hrib do Frate 
in počitka, pa spet v dolino, malo asfalta, nobene 
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sence, nobene gostilne in nov hrib, ki naju je „ubil v 
pojem“. Dobro, da se nama je na pot postavila 
čudovita lipova senca in prijazni ljudje. Malo sva si 
spočili in pot nadaljevali mimo vasi Vrhtrebnje in 
naprej do Gumbišča in lepo urejene kmetije, kjer 
sva prenočili.  
Po jutranjem klepetu ob kavici z gospodinjo sva jo 
mahnili proti Stični, ki sva jo osvojili pol ure pred 
načrtovanim časom. Nov žig, nabava hrane in pot 
pod noge kosilu na proti. Po lepi dolini ob žuborenju 
potoka sva prišli na Police. Počitek, oskrba žuljev, 
pot v dolino in novemu prenočišču na proti, ki sva 
ga našli v hotelu v Grosupljem.  
Nov dan. Polni energije sva se podali na pot. Cilj: 
Ljubljana. Po opisu v knjižici za naju „mala malica“, 
ki se je spremenila v celodnevni obrok. Začelo se je 
z vasjo Orle, ki je dolga kot jara kača, gostilna pa 
zadnja hiša na vrhu hriba. Malo sva si odpočili, nato 
pa naprej proti Golovcu, ki je dolg razvejan greben. 
Končno sva prispeli v Ljubljano. Iskali oznake in le 
prišli do župana, našli cerkev sv. Jakoba, dobili žig, 
nato pa po oznakah naprej do Murgelj. Tu so se 
oznake končale. Kogar koli sva vprašali za pot, ali 
ni vedel, ali pa ni bil iz Ljubljane. Končno nama je 
bilo vsega dovolj. Poiskali sva prenočišče, šli na 
pivo in večerjo. Odmočili noge, uredili žulje in spat.  
 

 
 
Jutri je nov dan. Zbudili sva se spočiti in optimistični. 
Pojedli zajtrk, popili kavico in krenili na pot. Brez 
problemov sva našli oznake in že sva bili na Barju. 
Zanimiva pot, ki se vijuga med polji. Vrhnika sploh 
ni tako blizu Ljubljane, kot sva mislili. Končno,  po 
vseh ovinkih nama je le uspelo priti na kavo. Malo 
sva si odpočili in se podali proti Logatcu. Pot je 
zanimivo speljana. Malo levo, male desno od 
avtoceste. Prišli sva v Logatec, spili pivo in krenili 
proti Planini. Rahlo sva se precenili, tako da sva z 
zadnjimi močmi prispeli do prenočišča. Danes sva 
prehodili najdaljšo etapo.  
Nov dan se je začel z dobrim zajtrkom, nadaljeval 
pa z žalostno ugotovitvijo, da je gleženj preveč 
boleč, da bi moja so-pohodnica Bojana lahko 
nadaljevala pot. Sama sem se odpravila naprej 
proti Predjamskemu gradu in Nanosu. Erazem 
Predjamski je imel res občutek za lepo, saj je grad 
postavil na čudovito mesto. 
 

 
 
Kosilo je teknilo in mi dalo moči za nadaljevanje poti 
proti vasi Strane. V vasi sem si ogledala tisoč-letni 
tisi, natočila vode in šla naprej. Začelo je grmeti. 
Ugotovila sem, da ni možno priti do naslednjega 
prenočišča, zato sem se podala na vrh Nanosa. Pot 
se je strmo vzpenjala, nevihta se je približevala, 
zato sem hitela kot za stavo in popolnoma 
prepotena tik pred nevihto prispela v kočo. Pivo je 
bilo prijetno ohlajeno in je prav pasalo. 
Zbudila sem se v oblačen dan. Po obilnem zajtrku 
in kavici sem se odpravila na pot v dolino iskat 
rumene puščice in jih tudi našla. Pot se lepo vije ob 
grebenu Nanosa in traja celo večnost. Med potjo 
sem delala načrt, kako naprej. Končno sem prišla v 
naselje Podnanos. Zavila na bančni avtomat in v 
trgovino, nato pa naprej proti Podragi in zavetišču 
za romarje. Odločila sem se, da ne grem naprej. 
Moji žulji  so bili potrebni oskrbe, telo pa malo več 
počitka.  
Jutri je nov dan. Počitek mi je dobro del, pa žulji so 
tudi bolje. Dobre volje sem se podala na pot po 
Krasu. Pot se vije malo po gozdu, malo med 
vinogradi, vmes pa še kakšna vas. Prišla sem v 
Tomaj ko sem končno ugotovila kje sem. 
Presenečena pa sem ugotovila, da je planirano 
prenočišče oddaljeno od moje poti 1,30 ure hoje. 
Nisem vedela, kaj naj naredim, zato sem se 
odpravila na kosilo, nato pa pot pod noge proti 
prenočišču. Prijazno dekle na info točki me je 
ogovorilo in na moje veselje uredilo spanje 20 minut 
stran. In to kakšno prenočišče! Čudovita stara 
kmetija, ki premore čudovite sobe in božanski 
teran, ter seveda kopalnico s toplo vodo in 
televizijo. Dala sem si duška, nato pa počivala in 
naredila načrt za zadnji dan.  
Čudovito jutro. Zadnji dan mojega potepanja. 
Obilen zajtrk, kavica, pozdrav in veselo na pot proti 
Trstu. Neznani kraji, lepa pokrajina in malo slabše 
oznake. Dobro, da sem vedela kam moram. 
Povsod table z napisom Trst. Končno sem 
zagledala tablo, ki sem jo videla na sliki v knjižici, ki 
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opisuje pot. Na tabli pa tudi zadnja oznaka. Opis v 
knjižici pa takšen, kot bi šla v sosednjo vas. Celo 
uro sem se vrtela po Trstu, spraševala ljudi, ki so 
me usmerjali vsak na svojo stran. Nazadnje sem za 
zadnje  metre poti najela taksi in končno prišla do 
cilja. Dobila žig, naredila sliko, popila pivo in mojega 
potepa je bilo konec. 
Kar nisem mogla verjeti, da mi je uspelo. Z novim 
taksijem do avtobusne  postaje in prevoza do 
Ljubljane. Počastila sem se z slastnim kosilom, 
nato pa na vlak in domov.  
 

 
 
Cel pohod mi je bil zelo všeč. Kar ne morem dojeti, 
kako lepa je naša dežela, če se malo sprehodiš po 
njej. Upam, da bom v penziji imela čas, da pohod 
ponovim. 
Mija Novak 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

 
 Vir: Spletna pošta 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
 Lenart SENICA, 
 Vanja STARČEVIĆ, 
 Meta PAVLIČ, 
 Zvonka KENA. 
 
Prenehanje delovnega razmerja: 
 Tamara KOMOČAR (pripravnik), 
 Tjaša RADEŠČEK (pripravnik), 
 Nataša AVŠIČ BOGOVIČ, 
 Lea HOLC. 
 
Število delavcev na dan 30.6.2017 je bilo 349, od 
tega 3 pripravniki zdravniki, 2 pripravnika tehnika 
zdravstvene nege, 1 pripravnik farmacevtski tehnik, 
1 pripravnik fizioterapevt in 3 udeleženci javnih del. 
 
Število delavcev iz ur za mesec maj 2017 je znašalo 
332,69, od tega iz rednega dela 319,64 in 10,09 iz 
pripravnikov in 2,96 javnih del.  
 

***Jubilejna nagrada*** 
 
V mesecu juniju je 30 – letni delovni jubilej 

dosegel 
 

FRANC SIMONIŠEK, radiološki inženir 
 

ČESTITAMO! 
 

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK 

 Počitniški mesec, 
 22. julij – Svetovni dan možganov, 
 28. julij – Svetovni dan hepatitisa. 

 

VABILO K SODELOVANJU 
 
Uslužbenci, ki bi želeli objaviti svoj prispevek v 
bolnišničnem glasilu, ga pošljite na elektronski 
naslov: rebeka.gasparin@sb-brezice.si. Glede na 
zmožnosti bo objavljen v naslednji številki. Še 
naprej vljudno vabljeni k sodelovanju!  

 


