
 
                

 

 M O J E  Z D R A V J E 
 

 Glasilo Splošne bolnišnice Brežice 
 

 
 

 
Številka 11, letnik 15 
 

SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE – 
PREJEMNICA PLAKETE OBČINE 

BREŽICE 
 

 
 

Ob praznovanju občinskega praznika Občine 
Brežice je naša bolnišnica prejela plaketo ob 
150-letnici ustanovitve v priznanje in zahvalo za 
pomemben prispevek pri razvoju kakovostne 
zdravstvene oskrbe v občini Brežice in širše. 
 
Plaketa Občine Brežice je spominsko priznanje, 
ki se podeljuje organizacijam in posameznikom 
ob jubilejih, pomembnih obiskih posameznikov 
ali delegacij in drugih pomembnih priložnostih, 
po odločitvi župana. 
 
V obrazložitvi za podelitev plakete, je bilo 
izpostavljeno naslednje: 
 
Splošna bolnišnica Brežice je ena od 12 splošnih 
bolnišnic v državi. Zadnjih 75 let opravlja 
brežiška »trdnjava zdravja« zdravstvene storitve 
na sekundarni ravni s področja interne medicine, 
kirurgije, pediatrije, ginekologije in porodništva 
ter urgentne dejavnosti, s čimer omogoča več kot 
70.000 prebivalcem regije Posavje ustrezno 
dostopnost do zdravstvenih storitev na 
sekundarni ravni. Kljub uspešnemu in  
kakovostnemu delu se je bolnišnica skozi 
zgodovino večkrat soočala z grožnjo ukinjanja 
oddelkov in krčenja delovanja. Tudi v času 
samostojne države se je bilo potrebno že 
nekajkrat postaviti v bran obstoju vseh oddelkov 
bolnišnice.  
 
Prvi pomemben mejnik v zgodovini bolnišnice je 
predstavljal ukaz cesarja Franca Jožefa leta 
1872, s katerim je bila bolnišnica povzdignjena iz 
mestne v občo javno bolnišnico. Brežiška 
bolnišnica je bila v zgodovini večkrat zatočišče 
številnim in pomagala pri premagovanju različnih 
epidemij in drugih kužnih bolezni. V zadnjih 
dobrih dveh letih je tako ponovno odigrala 
pomembno vlogo v boju s covidom-19. 
Pomemben mejnik je tudi novembra 2014 
uradno odprt Urgentni center Brežice, prvi v 
mreži urgentnih centrov, financiranih s strani 
Evropske unije. Odprtje centra je pomembno 
izboljšalo kakovost oskrbe urgentnih bolnikov, 
saj jim je sedaj na enem mestu na voljo vsa 
strokovna pomoč in diagnostika. Brežiška 
bolnišnica je tudi pomemben zaposlovalec v 
regiji. V njej je 381 zaposlenih, od tega 60 
zdravnikov (44 specialistov, 14 specializantov in 
dva zdravnika sekundarija), 73 srednjih 
medicinskih sester, 113 diplomiranih medicinskih 
sester, osem bolničarjev in 54 drugih 
zdravstvenih delavcev in sodelavcev, ki so 
zaposleni v radiologiji, laboratoriju, lekarni, 
fizioterapiji in po novem tudi v zdravstveni 
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administraciji. Skupaj zdravstveni delavci in 
sodelavci predstavljajo 80 % vseh zaposlenih. 
Bolnišnica omogoča tudi klinično prakso dijakom 
zdravstvene nege Strokovno izobraževalnega 
centra Brežice. 
 
»Poslanstvo, zaradi katerega smo bili 
ustanovljeni, v Splošni bolnišnici Brežice 
opravljamo dobro in ga bomo tudi v naslednjih 
desetletjih. Želimo pa si urejenosti sistema, ki naj 
bo pravičen do vseh izvajalcev in posledično 
vseh prebivalcev državi,« je poudarila direktorica 
Anica Hribar na slavnostni akademiji ob 150-
letnici ustanovitve.  
 
(Podatki povzeti po 150 let brežiške »Trdnjave 
zdravja« - Domoznanski spomin) 
 

 
 

ENERGETSKA UČINKOVITOST 
 
KURILNA SEZONA, DOBAVA ENERGENTOV, 
VARČEVANJE Z ENERGIJO IN SKRB ZA 
OKOLJE 
 
Pričela se je kurilna sezona. Ker je na področju 
dobave energentov v letošnjem letu veliko težav 
– ne le, da so cene poskočile v nebo, temveč je 
problem tudi sama dobava, vam s tem 
prispevkom posredujem nekaj informacij in 
napotkov, ki so povezani z varčno rabo energije 
s prošnjo, da jih upoštevate pri delu in doma. 
 

1. Stroški zemeljskega plina 
 
V letih od 2019 do 2020 so stroški znašali 
povprečno 75.000 EUR na leto. V letu 2021 je 
strošek zaradi jesenskega dviga cen znašal 
125.000 EUR. V letu 2022 – v obdobju 1 - 9 – 
smo za plačilo zemeljskega plina porabili 85.000 
EUR. V finančnem načrtu smo za ta namen 
načrtovali 150.000 EUR, kar bo tudi v celoti 
porabljeno.  
 

Stroški zemeljskega plina so se v letu 21 in 22 
glede na pretekla leta podvojili.  
 

2. Stroški električne energije 
 
Skupni strošek za porabljeno električno energijo 
v letih od 2019 do 2021 je znašal povprečno  
135.000 EUR na leto. V letu 2022 – v obdobju 1 
- 9 - smo za plačilo električne energije porabili že 
230.000 EUR. Do konca leta bo strošek znašal 
čez 300.000 EUR, načrtovali smo 170.000 EUR 
za ta namen.  
 
Strošek za električno energijo se bo torej v letu 
2022 v primerjavi s prejšnjimi leti in glede na 
finančni načrt bolnišnice več kot podvojil. 

 
3. Varčna raba zemeljskega plina 

(ogrevanje) 
 
Ključnega pomena sta: 
 

a) ustrezno zapiranje radiatorjev oz. 
regulacija dotoka toplotne energije v 
prostoru s termostatskimi ventili 

 
Glede na zunanje temperature ventile na 
radiatorjih v prostorih bolj ali manj odpremo. 
Lahko določene radiatorje v času, ko zunanje 
temperature še niso zelo nizke, v celoti zapremo. 
Predlagam, da po oddelkih določite osebo, ki 
preverja stanje ogretosti in po potrebi izvrši 
regulacijo (odpiranje/zapiranje radiatorskih 
ventilov) po prostorih. V kolikor ventili manjkajo 
za regulacijo pokličete tehnično službo – Alenko 
Planinc. 
 

b) ustrezen način prezračevanja 
prostorov 

 
Zračenje se opravi z odpiranjem oken za krajši 
čas (cca 5 minut z maksimalno odprtimi okni). 
Zračenje na tak način se opravi 3x dnevno, po 
potrebi pa tudi večkrat. 
 
Odpiranje oken »na kip« pomeni nenehne izgube 
toplote prostora, kar ni smiselno v času kurilne 
sezone. Tak način prezračevanja je primeren le 
izven kurilne sezone in to le v času, ko ne 
prižigamo klimatskih naprav. Prosim vse 
zaposlene, predvsem pa vodje ZN in vodje 
ostalih služb, da skrbijo za pravilen način 
prezračevanja v času kurilne sezone in v času 
pohlajevanja prostorov. V vseh prostorih, tudi na 
hodnikih, veljajo ista pravila. 
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4. Varčna raba električne energije 
 
Največje prihranke lahko dosežemo pri 
racionalni uporabi klimatskih naprav. Pomembno 
je, da v času višjih temperatur prostore hladimo 
na naravni način, z odpiranjem oken ponoči, ko 
so temperature zraka nižje, zjutraj okna 
zapremo. Okna na vzhodni in južni strani 
zastremo z roletami, popoldne še na zahodni 
strani. Ob vključitvi klimatskih naprav morajo biti 
vsa okna zaprta, zračenje prostorov pa se opravi 
na enak način kot v obdobju ogrevalne sezone – 
3x dnevno oz po potrebi večkrat. 
 
Vključene klimatske naprave in odprta okna »na 
kip« tudi v tem primeru predstavljajo energetske 
izgube. 
 
K varčni rabi električne energije doprinese tudi 
ugašanje luči, ko te niso potrebne ter 
izključevanje naprav, ko te daljši čas ne bodo v 
uporabi (na primer popoldne, ponoči, vikendi in 
prazniki). 
 
V prostorih, kjer imamo vgrajeno prisilno 
prezračevanje (centralni prezračevalni sistem) je 
pomembno, da so vrata in okna zaprta. V kolikor 
temu ni tako, sistem ne deluje, hkrati pa 
povzročamo velike izgube energije (bodisi 
toplote pozimi, bodisi ohlajenega zraka poleti). V 
primeru posebnih potreb po hitrem zračenju, se 
to opravi z maksimalnim odpiranjem oken za 
krajši čas. 
 
Ne le zaradi visokih stroškov bolnišnice, 
temveč tudi zaradi vse večjega pomanjkanja 
energentov na trgu in vedno večjih težav pri 
njihovi dobavi, predvsem pa zaradi varovanja 
okolja, ki je močno načeto, je prav, da 
razmišljamo o tej tematiki, predvsem pa 
ukrepamo – ne le na delovnem mestu, temveč 
tudi doma. 
 
Anica Hribar, direktorica 
 

ZIMSKE AKTIVNOSTI ŠPORTNEGA 
DRUŠTVA SPLOŠNE BOLNŠNICE 

BREŽICE 
 
V teh dneh se Športno društvo Splošne 
bolnišnice Brežice približuje že svoji četrti 
obletnici delovanja.  
Dne 28. 11. 2018 je bila namreč izvedena 
ustanovna seja društva, na kateri je društvo 
izvolilo predsednika, člane upravnega odbora 
društva, člane ostalih organov društva in sprejelo 
pravila društva kot temeljni akt ter zastavilo svoje 

smernice delovanja v smislu opredelitve 
dejavnosti, ki naj bi jo društvo izvajalo.  Ker je 
mandat organov društva in predsednika društva 
omejen na 4 leta, bo tako v skladu s Pravili 
Športnega društva Splošne bolnišnice Brežice v 
kratkem sklican zbor članov društva, kjer bodo 
izvedene volitve organov in predsednika za 
naslednje mandatno obdobje ter sprejet program 
dela za naslednje obdobje. 
 
Društvo danes šteje 55 članov, njegovo 
delovanje pa so v preteklem obdobju 
zaznamovale omejitve, ki so bile posledica 
izbruha epidemije nalezljive bolezni COVID-19. 
V preteklih 2 letih tako društvo zato ni pobiralo 
prijavnine, saj je bila ponudba aktivnosti, ki jih je 
svojim članom pred tem ponujalo društvo, v večji 
meri onemogočena. 
 
Za to zimo smo za preživljanje športnih aktivnosti 
skupaj z izvajalci  in ponudniki športno 
rekreativnih dejavnosti zopet pripravili nekaj 
ugodnosti in popustov, ki jih lahko člani društva 
uveljavljate pri ponudnikih, ki jih navajamo v 
nadaljevanju. Popuste člani društva uveljavljajo s 
predložitvijo osebnega dokumenta. 
 
TERME PARADISO DOBOVA 
 
Celodnevna vstopnica: 10,00€  
3- urna vstopnica za savne in bazen – ponedeljek 
do četrtek: 18 €  
3- urna vstopnica za savne in bazen – petek, 
sobota, nedelja, prazniki: 21 €. 
  
TERME ČATEŽ 
 
Cene vstopa v Center zdravja in lepote v hotelu 
Terme**** (uporaba bazena, savne in fitness 
studia) znaša: 
- ob delavnikih (ponedeljek-petek) na 
osebo 14 €/dan 
- ob sobotah, nedeljah, praznikih in v 
terminih: 
15. 4. – 18. 4., 22. 4. – 2. 5., 21. 10. – 1. 11. in 
24. 12. – 31. 12. 2022  na osebo 16 €/dan. 
 
Navedene cene veljajo tudi za ožje družinske 
člane članov društva (mož/žena, otroci). 
 
RELIVE CENTER 
 
Cena enkratnega vstopa v fitnes in vodena 
vadba:  4,00 EUR. 
Mesečna karta za fitnes in vodeno vadbo: 36,00 
EUR. 
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FITNES CENTER ARENA 
 
Cena enkratnega vstopa, ki vključuje vodeno 
pomoč pri vadbi: 5,00 EUR 
Mesečna karta: 30,00 EUR (neomejen obisk) 
Polletna karta 150,00 EUR 
Letna karta: 240,0 EUR 
 
Možen je tudi najem dvorane za rekreacijo 
(košarka, nogomet) po ceni 12 EUR/uro. V 
kolikor bi obstajal interes za organizacijo tovrstne 
vadbe, bi bilo mogoče dogovoriti stalen termin za 
daljše časovno obdobje. 
 
Vse člane društva kot tudi tiste, ki se nam še niste 
uspeli pridružili, vabimo, da se vključite v zgoraj 
navedene aktivnostih in vas hkrati pozivamo, da 
podate tudi svoje predloge glede organizacije 
športno družabnih dogodkov in organizirane 
vadbe, pri kateri bi želeli sodelovati, naslednjim 
kontaktnim osebam: 
 
Samo Zorko, e-naslov: samo.zorko@sb-
brezice.si, tel. št. 07 46 68 114 ali  
Romana Kvartuh, e-naslov: tajnistvo@sb-
brezice.si, tel. št. 07 46 68 106. 
 
Lep športni pozdrav! 
 
Športno društvo SB Brežice, Samo Zorko, 
predsednik 
 

DOBRE PRAKSE V EKOLOŠKI IN 
BIODINAMIČNI PRIDELAVI – VABILO NA 

PREDAVANJA 
 
Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje 
Ajda Posavje vse zainteresirane vabi na 
predavanja s področja ekološke in biološko-
dinamične pridelave hrane, ki je izjemnega 
pomena za dvig zavedanja po zagotavljanju višje 
stopnje samooskrbe in pridelave zdrave hrane. 
 
Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje 
Ajda Posavje postaja vse bolj prepoznavno v 
širšem slovenskem in evropskem prostoru, saj je 
njen predsednik Zvone Černelič  v letih 2020 in 
2021 prejel evropski priznanji za uveljavljanje 
biološko-dinamičnega kmetijstva v lokalnem 
okolju, za metodo, ki zmanjšuje izpuste CO2 in 
regenerira uničena tla v odlično, trajno rodovitno 
zemljo brez vseh kemičnih sredstev. Prav tako 
ima društvo lasten program usposabljanja, 
organizira strokovne ekskurzije za svoje člane, 
njen predsednik pa tudi predstavlja dobre prakse 
kmetovanja na srednjih kmetijskih šolah, na 

agronomskih fakultetah v Sloveniji in v javnih 
medijih. 
V letošnjem letu je Kozjanski park povabil 
Društvo Ajda Posavje k izvajanju projektne 
študije o možnosti uporabe invazivnih rastlin za 
izdelavo kompostov z uporabo kompostnih  
preparatov, ki jih v društvu pripravljajo iz rastlin.  
 
Ker samooskrba  in tudi proizvodnja zdrave 
prehrane postajata vse pomembnejša za zdravje 
ljudi in živali ter prispevata k ohranjanju narave, 
vas Društvo Ajda Posavje vabi k sodelovanju in 
udeležbi na strokovnih predavanjih, ki so v prilogi 
glasila. 
 
Majda Hriberšek, strokovni vodja Društva 
Ajda Posavje 
 

JEVNICA 
 
Megleno sobotno jutro. »Fit frajlice« smo se z 
vlakom odpeljale do Jevnice, ki je bila naše 
izhodišče za oktobrski izlet.  Po megli smo šle 
čez star most na Savi in takoj zagledale bife, iz 
katerega je dišalo po kavi. Poleg kavice paše tudi 
sladko in že se je pojavila na mizi prva škatla z 
dobrotami. Okrepčane smo se podale v meglo in 
kar hitro prišle v hrib in lep gozd, ki je dišal po 
gobah. Kmalu smo našle tri. Pot se je lepo 
vzpenjala, razgled v dolino pa morje megle, ki 
nas je spremljala do cerkve sv. Miklavža, ki stoji 
na vrhu hribčka.  
 

 
 
Pri cerkvi smo naredile postanek za preoblačenje 
in pijačo. Pot nas je naprej peljala malo po cesti, 
malo po travnikih, pa spet v gozd. Gobe so bile 
pa niso bile. Našle smo veliko marel vseh 
starosti. Iskale smo tudi kostanj, a ga žal ni bilo. 
Ker imamo srečo, smo zopet našle krasen 
prostor za malico, ki je kot po navadi vsebovala 
VSE in še malo več, saj smo poleg starine pile še 
mošt. Pot v dolino nas je najprej peljala po gozdni 
cesti, nato pa zopet v gozd in gobam naproti.  
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Polne vrečke gob smo prinesle na železniško 
postajo v Kresnicah, jih poslikale in „bratsko“ 
razdelile.  
 

 
 
Na poti domov smo naredile načrt za novembrski 
izlet.  
 
Se vidimo. 
 
Mija Novak 
 
 
 
 
 

URNIK POHODOV 
 

V soboto 12. 11. 2022 gremo na pohod ob 
žici. Dobimo se na železniški postaji ob 6.00 

uri zjutraj in se z vlakom peljemo v 
Ljubljano. Ko prispemo v Ljubljano, se bomo 

z mestnim prometom peljale do Dolgega 
mosta, ki bo naše izhodišče za izlet po 

okupirani Ljubljani. Označena pot je dolga 
32 km, me jo bomo pa prehodile kolikor 

bomo lahko. V popoldanskih urah se vrnemo 
z vlakom domov. 

 
Dobrodošli, da se pridružite »fit frajlicam« 

ter dan preživite v dobri družbi in lepi naravi. 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

Veš, sem vedno zdrav, se sam zdravim! 
Kako ? 

Za dobro prebavo - PIVO ! 
Pri nizkem tlaku - BELO VINO ! 

Pri visokem tlaku  -  RDEČE VINO ! 
Pri prehladu čaj in - ŠNOPC ! 
Proti srčnem infarktu - VISKI ! 

Pri utrujenosti - KONJAK! 
Čakaj no malo, kaj pa voda, vodica ? 

JOJ, LEJGA, TAKE BOLEZNI PA ŠE NISEM 
IMEL !!!! 

 

 
Vir: Splet 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
- NOVOSELC Marjetka (1. 10. 2022), 
- GRAMC Patricija (1. 10. 2022), 
- CIZELJ Sara (1. 10. 2022), 
- CIGLER Tina (1. 10. 2022), 
- KORENE Tina (7. 10. 2022), 
- DENŽIČ Lucija (17. 10. 2022), 
- GODLER Ivan (24. 10. 2022). 
 
Prekinitev delovnega razmerja: 
- BOGOVIČ Sanja (9. 10. 2022), 
- BUTARA Aljaž (16. 10. 2022), 
- POVH Janja - JD 18. 10. 2022), 
- HAJRIĆ Monika (25. 10. 2022), 
- ZORKO Melita – upokojitev (28. 10. 2022). 
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SPREMEMBA PREDSTOJNIŠTVA NA 
RADIOLOŠKEM ODDELKU 

 
12. 10. 2022 se VLASTA MIKOLAVČIČ, dr. 
med., spec. radiologije, pooblasti za vodenje 
radiološkega oddelka z mamografijo.  
 
POLONCA VIMPOLŠEK, dr. med. spec. 
radiologije se pooblasti za namestnico vodje 
radiološkega oddelka z mamografijo. 
 
Stanje kadra na dan 31. 10. 2022: 385 
zaposlenih. 
 
Število zaposlenih iz ur na dan 30. 9. 2022 je 
znašalo skupaj 374,79 ur, od tega 361,79 
rednega dela, 5 pripravnikov in 8 javnih del. 
 

***JUBILEJNE NAGRADE*** 
 

Za 10 let delovne dobe pri delodajalcih v 
javnem sektorju je prejel jubilejno nagrado: 

 
GJAKOV BOBAN, dr. med., spec. gin. in por. 

 
Za 20 let delovne dobe pri delodajalcih v 

javnem sektorju so prejele jubilejno 
nagrado: 

 
HERVOL ADRIJANA, SMS 

GORNIK KARIN, DMS 
LUKIĆ MARINA, dipl. babica 

 
Za 30 let delovne dobe pri delodajalcih v 

javnem sektorju sta prejeli jubilejni nagradi: 
 

KOLIĆ MARIJA, SMS 
FRANCEKOVIČ MARTINA, dietni kuhar 

 
ČESTITAMO! 

 
ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK 

  
 Mesec preventive na področju drog, 
 Prvi teden novembra - Teden solidarnosti, 
 Tretja sreda v novembru - Svetovni dan 

kronične obstruktivne pljučne bolezni, 
 Tretji četrtek v novembru - Mednarodni dan 

brez cigarete, 
 Tretji četrtek v novembru - Svetovni dan 

ozaveščanja o razjedi zaradi pritiska, 
 Tretji petek v novembru - Dan slovenske 

hrane, 
 
 
 

 8. november - Mednarodni dan radiologije, 
 10. november - Svetovni dan osveščanja o 

nevroendokrinih tumorjih, 
 12. november - Svetovni dan pljučnice, 
 13. november - Svetovni dan osveščanja o 

raku trebušne slinavke, 
 14. november - Svetovni dan bolnikov s 

sladkorno boleznijo, 
 14. november - Nacionalni dan znakovnega 

jezika, 
 17. november - Svetovni dan prezgodaj 

rojenih otrok, 
 18. november - Evropski dan antibiotikov, 
 18. november - Evropski dan za zaščito otrok 

pred spolnim izkoriščanjem in spolno 
zlorabo, 

 19. november - Svetovni dan sanitarij, 
 20. november - Svetovni dan otroka, 
 21. november - Svetovni dan pozdrava, 
 25. november - Mednarodni dan boja proti 

nasilju nad ženskami, 
 26. november - Mednarodni dan 

pomanjkanja železa. 
 

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!  
 

 
 
 


