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Številka 1, letnik 16 
 

NAGOVOR DIREKTORICE 
 
Spoštovane sodelavke in sodelavci. 
 
Novoletni prazniki so mimo. Dnevi se v obilici 
dela, ki ga opravljamo za naše bolnike, vrstijo 
drug za drugim kot bi trenil.  
 
Pred nami je leto polno neznank. Že interventni 
zakon, ki je bil objavljen konec avgusta lani, je 
prinesel določene novosti – poleg plačila vsega 
izvedenega programa zaradi skrajševanja 
čakalnih dob tudi novosti pri imenovanju in 
sestavi svetov zavodov.  
 
Tik pred novoletnimi prazniki smo tako prejeli nov 
sklep Vlade o ustanovitvi naše bolnišnice. Prejeli 
smo tudi končna izhodišča za pripravo finančnih 
načrtov bolnišnic, čeprav splošni dogovor za leto 
2023 še ni sprejet, manjkajo pa tudi nekateri 
drugi dokumenti, ki bi nam omogočili natančnejše 
načrtovanje prihodkov.  
 
Na podlagi sklepa Vlade moramo sedaj v roku 60 
dni v zavodih uskladiti statute in izpeljati nove 
volitve predstavnika delavcev v svet zavoda, saj 
sedanjemu svetu mandat poteče zadnji teden v 
februarju. Finančni načrt in program dela 
moramo izdelati že do konca januarja, finančno 
in poslovno poročilo pa do konca februarja. 
Enako tudi uskladitev statuta bolnišnice. 
 
S 1. 1. 2023 je pričel veljati tudi nov model za 
obračunavanje SPP. Kot kažejo prve analize, 
bomo za enako opravljeno delo prejeli bistveno 
manj denarja, kot je bilo to do sedaj. Nekatere 
bolnišnice so izračunale, da naj bi bila vrednost 

po novem nižja za kar 20%. No, nadejam se, da 
temu ni tako, saj s toliko nižjimi prihodki nikakor 
ne bo možno pokriti vseh stroškov, za katere 
vemo, da jih bomo imeli. 
 
Obeta se nam reforma plačnega sistema javnih 
uslužbencev in oblikovanje tako imenovanega 
plačnega stebra za zdravstvene delavce. Obeta 
se nam reforma zdravstva kot celote. Vse to do 
konca leta 2023. 
 
Ne glede na vse, pa bo tudi v letu, v katerega 
smo zakorakali, naša prva skrb kakovostna in 
varna oskrba vseh naših pacientov, ki prihajajo 
po zdravstveno pomoč v našo bolnišnico. Upam, 
da bomo pomagali in polepšali življenje čim 
večjemu številu prebivalcev Posavja in širše. 
 
Vse dobro želim vsem! 
 
Anica Hribar, direktorica 
 

NOVOLETNA PREVENTIVA 
 

 
 

 
 
Dne 14.12.2022 smo v okviru novoletne akcije 
»Za boljši jutri« na kratki slavnostni prireditvi 
prejeli donacijo Zavarovalnice Triglav d.d. v višini 
4.000 EUR, ki bo namenjena za nakup novega 
premičnega rentgena. 
 
Anica Hribar, direktorica 
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DONACIJA PEDIATRIČNEMU ODDELKU 
 

 
 
Danes je naš pediatrični oddelek SB Brežice 
obiskala Jožica Budič, mamica Brine Budič, ki je 
vsem nam lahko v ponos.  
 
Brinina zgodba je pred nekaj dnevi odmevala v 
radijski oddaji Denis Avdić SHOW - Radio 1  in 
vsem je pričarala iskrice v očeh. Koliko borbe, 
koliko čustev in moči je v njeni trnjevi zgodbi... 
 
Hvaležna mama Jožica nam je v Brinino ime in 
zahvalo za kakovostno zdravljenje predala 
donacijo za nakup izdelkov v trgovini Baby 
Center v višini 150 €.  
 
Anita Mujakić, DMS, strokovna vodja 
pediatričnega oddelka 
 
VESELI DECEMBER NA PEDIATRIČNEM 

ODDELKU 
 
Tudi letos so se praznični dobri možje in naši 
zvesti donatorji odzvali našem zaprosilu za 
donacijo, nekateri so nas tudi sami kontaktirali in 
s tem pripomogli pripraviti praznična darila za vse 
hospitalizirane otroke v času praznikov. Naša 
bolnišnična kuhinja pa je pripravila sveže pečene 
Miklavževe kifeljčke. 
 
Iskreno se zahvaljujemo za donacijo artiklov: 
- Založba Primus, d.o.o., ki je donirala knjigice 

v vrednosti 673 €, 

- Tanja Štefanič Sekulić, obisk Miklavža in 
personalizirana darila za hospitalizirane 
paciente otroškega in porodnega oddelka, 

- Gostišče Pr Šefu Brežice, darila ob Miklavžu 
za ambulantne otroke, 

- Jožica Budič (deklica Brina) donacija 
darilnega bona v vrednosti 150€ za Baby 
center, 

- Športno kulturno društvo Mrzlava vas – 
donacija igrač ob novem letu,  

- Atlantic trade d.o.o. Ljubljana, donacija 
paketnih daril podjetja Cedevita in družabne 
ter priložnostne igre, 

- Mercator Cash&Carry Krško, donacija 
nakupa sladkih priboljškov v vrednosti 60 €, 

- Medis (Novolac), donacija otroških športnih 
nahrbtnikov. 
 

Dobri možje so naš oddelek obiskali tudi v živo, 
in sicer najprej Miklavž, nato še Božiček v 
organizaciji Vrtca Mavrica Brežice, za kar se jim 
iskreno zahvaljujemo.  
 

 
 
Zaradi lepe geste darovanja so tudi letos vsi 
najmlajši bolniki praznično jutro imeli bistveno 
bolj prijazno, saj jih je čakalo darilo pod smreko. 
Preostanek daril bomo razdeljevali skozi celo leto 
ob rojstnih dnevih otrok, izrednih situacijah, ob 
posebnem dogodku kakšnega otroka ali kot 
tolažilno nagrado ob transportu.  
 
Zahvaljujemo se donatorjem za darila kakor tudi 
vzgojiteljici in vsem medicinskim sestram 
otroškega oddelka, ki so razdeljevale darila v 
času praznikov ter na ta način osrečile in olajšale 
bivanje med prazniki. 
 
Anita Mujakić, DMS, strokovna vodja 
pediatričnega oddelka 
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DONACIJA SREDSTEV ZA NAKUP UZ  
NAPRAVE  

 

 
 
HESS nam je decembra doniral 4.000 EUR za 
nakup UZ naprave za potrebe regionalne 
anestezije. Cena naprave je 25.000 EUR.  
 
Veliko število ortopedskih operacij opravimo v 
regionalni anesteziji. Pri izvedbi potrebujemo UZ 
napravo, s katero si anesteziolog prikaže 
živčevje, ki se nahaja v delu telesa, kamor se 
aplicira lokalni anestetik. Pacienti so zelo 
zadovoljni, ker je regionalna anestezija manj 
invazivna od splošne, zato jo bomo uporabljali pri 
vseh operativnih posegih, kjer je to možno.  
 
Za lažjo izvedbo regionalne anestezije smo 
potrebovali novo UZ napravo. Zato se iskreno 
zahvaljujemo za prejeto donacijo. 
 
Anica Hribar, direktorica 
 

PRIHRANEK PRI DOSLEDNEM 
LOČEVANJU ODPADKOV 

 
V letu 2022 smo zaradi doslednega ločevanja 
odpadkov ustvarili veliko manj infektivnih 
odpadkov in posledično pomemben prihranek, 
saj je odvoz tovrstnih odpadkov najdražji. 
 
V letu 2021 smo ustvarili 40.082 kg tovrstnih 
odpadkov, lansko leto pa 17.875 kg. Zato smo 

porabili tudi manj kontejnerjev, ki imajo precej 
višjo ceno kot pretekla leta. 
 
Z željo, da tudi v bodoče dosegamo tovrstne 
napredke, hvala vsem, ki upoštevate navodila in 
priporočila za pravilno ločevanje odpadkov. 
 
Alenka Planinc, vodja službe za nabavo, 
čistilni servis s pralnico in šivalnico ter 
tehnično vzdrževalne enote 
 

 
 

POHVALE IN ZAHVALE 
 

ZAHVALA  
 

Hvala celotni ekipi za vso skrb za Borisa Bizjak 
in vse potrpljenje  
 
Lepe praznike. 
 
Dijana 
 

            
 

ZAHVALA  
 

Spoštovani. 
 
Iskrena zahvala za skrbno nego sina Nebojše na 
vašem oddelku. 
 
Majda Veličković 
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ZAHVALA PEDIATRIČNEMU ODDELKU 
 

Izrekam izjemno zahvalo in hvaležnost 
pediatričnemu oddelku SB Brežice za njihovo 
srčnost in strokovnost pri Žigovi obravnavi. 
Zahvala je namenjena dr. Radić Lugarić, dr. Edibi 
Hadžimujić in vsem sestram na oddelku. 
Ostanite še naprej tako dosledni pri svojih 
obravnavah in ohranite svoj človeški čut, saj s 
tem malim nadobudnežem vlivate pozitivno 
energijo, ki je ogromen doprinost pri samem 
zdravljenju. 
 
Maja Orožen 
 

            
 

POHVALA RADIOLOŠKEMU ODDELKU 
 

Pohvaliti želim strokovnost in prijaznost osebja 
pri UZ obravnavi. 
 
Lepo pozdravljeni in srečno v letu 2023. 
 
Zvone Miklič 
 

            
 

POHVALA OTROŠKEMU ODDELKU 
 
Spoštovani. 
 
S hčerko Alino sva bili že nekajkrat hospitalizirani 
pri vas na otroškem oddelku. Pišem vam, ker si 
celotna "ekipa" na otroškem oddelku zasluži en 
velik  poklon in spoštovanje. Vsi so vedno zelo 
prijazni, sočutni, dostopni in pripravljeni 
pomagati. S svojim odnosom in besedami 
pomirijo tudi mene, da grem lažje čez dodatno 
težke trenutke, saj je izziv že vsak dan tudi, ko 
smo doma.  
 
Tako zdravniki kot sestre se trudijo, da bi 
pomagali Alini in bi ji bilo čim prej bolje. Sestre so 
tako prijazne in sočutne, da mi je kar toplo pri 
srcu, ko vidim kako lep odnos imajo do Aline ❤ 
 
Alina ima tudi veliko težav s hranjenjem, ampak 
so bile sestre tako prijazne, da so uredile s 
kuhinjo, da je Alina dobila takšno strukturo hrane, 
ki ji ustreza. Pohvale tudi kuharicam za trud in 
vse pripravljene obroke. 
 

Tudi strežnice so zelo prijazne in se trudijo ter 
vsak dan skrbijo, da je pri vas vedno čisto in 
urejeno. 
 
Lahko vam samo čestitam za takšen kolektiv na 
otroškem oddelku in odnos vseh zaposlenih do 
dela, pacientov in staršev (zdravniki, sestre, 
strežnice, vzgojiteljica). Upam, da nisem koga 
pozabila... 
 
Vse dobro vam želimo v novem letu. 
 
Lep pozdrav. 
 
Anita Kodrič Krajnčič 
 

            
 

ZAHVALA KUHINJI 
 

Spoštovani. 
 
Najlepša hvala za vaš trud in ustrezno strukturo 
hrane za Alino. 
 
Lep pozdrav. 
 
Anita Kodrič Krajnčič 
 

            
 

CIRNIK 
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Sobota, dan za zadnji izlet v tekočem letu. 
Vremenska napoved: dež, dež, dež… Kaj sedaj? 
Frajlice že nekaj let tradicionalno za zadnji izlet 
izberemo Cirnik, saj krasimo zavetišče na vrhu. 
Kljub zelo zanič napovedi se je četvorica 
najpogumnejših odpravila na izlet. Otovorjene z 
novoletnimi okraski, drvami za peko jegra in 
vsem vsemogočim zaščitam proti dežju smo se 
odpravile najprej proti Sv. Vidu, nato pa naprej 
mimo Žejnega, malega Cirnika in končno na vrh. 
Še dobro, da je zavetišče, da smo lahko odložile 
stvari in se preoblekle v suhe stvari. Najprej 
požirek kratkega za zaščito proti prehladu, nato 
pa delovni načrt, kaj moramo narediti. Prva za 
krasitev je bila jelka, ki je v zavetišču. Ker smo s 
sabo prinesle celo „goro“ okraskov, smo seveda 
okrasile celo zavetišče, nato pa še smrečičo, ki 
raste pred zavetiščem. Kaj pa sedaj? Dež je še 
kar padal, me pa smo bile odločene, da bomo 
pekle jeger. Za peko pa rabiš ogenj. Dobro, da 
smo s sabo prinesle treske in nekaj suhih drv, pa 
tudi dežnik nam je prišel prav. Po večih poiskusih 
nam je končno pošteno zagorelo, da smo lahko 
jeger napikale na palčke in ga spekle. Nikjer ni 
jeger tako dober kot na vrhu Cirnika. Po dobri 
malici in kapljici rujnega vinčka smo se dobre 
volje odpravile v dolino. Bile smo zelo vesele, da 
smo kljub zanič vremenu ohranile našo tradicijo 
in okrasile zavetišče.  
 

 
 

 
 
Pojdite pogledat kako lepo je okrašeno. 
 
Se vidimo. 
 
Mija Novak 
 

URNIK POHODOV 
 
V soboto 14. 12. 2022 gremo na tradicionalni 

pohod na Bohor. Dobimo se ob 8.00 uri 
zjutraj na starem mestu (bivši pljučni 

oddelek).  
 

Z avtomobili se bomo peljali do gradu 
Podsreda, ki bo naše izhodišče za izlet. 

Podali se bomo proti Bohorju. Ker od gradu 
do Bohorja pot v eno stran traja skoraj 6 ur, 

bomo prehodili le del poti. Šli bomo do 
Vetrnika, tam bomo imeli malico, nato pa se 
bomo čez Harfo vrnili nazaj. To je za dobrih 

6-7 ur hoje. Pot je bolj dolžinska kot pa 
pretirano višinska. 

 
Dobrodošli, da se pridružite »fit frajlicam« 

ter dan preživite v dobri družbi in lepi naravi. 
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SMEH JE POL ZDRAVJA 

 

 
 

Vir: Splet 
 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
- ARINGER Jaka (1. 12. 2022), 
- MURN Renata (1. 12. 2022), 
- KUHAR Mojca (1. 12. 2022), 
- PAVC Alenka (1. 12. 2022), 
- KOČNAR Katja (12. 12. 2022), 
- OMERZEL Ana (16. 12. 2022). 
 
Prekinitev delovnega razmerja: 
- HUDOKLIN Janja (19. 12. 2022), 
- ŠKOFLJANEC Tina (24. 12. 2022), 
- RIBARSKA Marijana (31. 12. 2022), 
- TUŠAR Lea (31. 12. 2022), 
- ZORKO Renato – JD (31. 12. 2022). 

 
Stanje kadra na dan 31. 12. 2022: 392 
zaposlenih. 

 
Število zaposlenih iz ur na dan 30. 11. 2022 je 
znašalo skupaj 372,97 ur, od tega 357,97 
rednega dela, 9 pripravnikov in 6 javnih del. 
 
 

***JUBILEJNE NAGRADE*** 
 

Za 20 let delovne dobe pri delodajalcih v 
javnem sektorju je prejela jubilejno nagrado: 

 
LAPUH MARTINA, strežnica 

 
 
 

 
Za 30 let delovne dobe pri delodajalcih v 

javnem sektorju je prejela jubilejni nagradi: 
 

HRIBERŠEK ROMANA, zdravstveni 
administrator 

 
ČESTITAMO! 

 
 

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK 
  

 Četrti teden januarja – Evropski teden 
preprečevanja raka na materničnem vratu, 

 31. januar – Dan brez cigarete. 
 
 

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!  
 
 

 
 


