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Splošna bolnišnica Brežice bo za 337 dijakov Gimnazije Brežice v šolskem letu 2008/2009 
zagotavljala toplo prehrano. Gimnazija Brežice je namreč na podlagi javnega razpisa za 
najugodnejšega izvajalca omenjene storitve izbrala Splošno bolnišnico Brežice. Poleg tega 
pa je bolnišnica z oktobrom začela opravljati tudi samoplačniške storitve fizioterapije. 
 
Splošna bolnišnica Brežice ima kot javni zdravstveni zavod svojo kuhinjo z jedilnico, ki 
izpolnjuje vse predpisane pogoje (prostorske, kadrovske in druge) za zagotavljanje tople 
prehrane za  dijake. Bolnišnična kuhinja namreč pripravlja obroke tako za bolnike kot tudi za 
uslužbence bolnišnice. Vsak dan pa se poleg glavnih oz. osnovnih obrokov v povprečju 
pripravi tudi 12 različnih vrst dietnih obrokov. 
 
Ker je za toplo prehrano trenutno prijavljenih 337 dijakov, kar je bistveno več od prvotno 
predvidenega števila, smo v bolnišnični jedilnici namestili dodatne mize in stole. V kuhinji 
dela sedem kuharic - štiri izmed njih za dietno prehrano - ter pet kuharskih pomočnic, za 
dobavo živil pa skrbi bolnišnični ekonomat.  
 
Cena obroka za dijaško prehrano je 3,25 evra (z že vključenim davkom na dodano vrednost). 
Pri sami priprave hrane bolnišnica upošteva predpise in smernice zdravega prehranjevanja 
(tudi v vzgojno izobraževalnih ustanovah)  za načrtovanje dnevnih toplih obrokov. 
 
Septembra se je sicer začela rekonstrukcija bolnišnične kuhinje, ki bo končana do konca 
leta. V tem času bo prehrano dobavljala družba Sodexo d.o.o., ki je bila izbrana v postopku 
oddaje javnega naročila za dobavo prehrane. Omenjena družba izpolnjuje vse pogoje za 
dobavo prehrane bolnišnicam in šolam, razpolaga pa tudi s svojimi obrati v Brežicah in 
Novem mestu.  
 
Splošna bolnišnica Brežice je z letošnjim oktobrom začela opravljati samoplačniške storitve 
fizioterapije. Svet bolnišnice je namreč na svoji avgustovski seji potrdil cenik samoplačniških 
storitev fizioterapije, septembra pa je prejela tudi soglasje Ministrstva za zdravje 
 
V okviru samoplačniške fizioterapije se bodo opravljale storitve, ki jih morajo plačati bolniki 
sami in za katere nimajo pravice do povračila plačanega zneska pri Zavodu za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije ali drugi zavarovalnici oz. Ministrstvu za zdravje. Samoplačniške 
storitve se opravljajo izven ordinacijskega časa, ki je dogovorjen z Zavodom za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. V okviru samoplačniških storitev fizioterapije v bolnišnici nudimo 
storitve ultrazvoka, laserja, elektroterapije, individualne kinezioterapije, limfne drenaže, 
termoterapije, trakcije, magnetoterapije, individualne aktivne vaje, testiranja mišic in sklepov, 
obravnave športnih poškodb in delne ročne masaže. 
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