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KAKO USPEŠNI SMO BILI V LETU 2018 IN 
CILJI ZA 2019 

 
Spoštovani sodelavci. 
 
Januar je mesec, ko zberemo končne podatke o 
poslovanju in jih oblikujemo v zaključno poročilo 
zavoda. Do 5. februarja smo morali o poslovanju 
bolnišnice poročati tudi našemu ustanovitelju, 
Ministrstvu za zdravje. 
 
Rezultati so spodbudni. Poslovni izid izkazuje 
poslovanje s presežkom prihodkov nad odhodki v 
višini 160.394 EUR kljub temu, da smo imeli 
nepredviden strošek v višini 155.000 EUR zaradi 
plačila odškodnine po sodbi sodišča.  
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K tako dobremu poslovnemu izidu so 
pripomogli naslednji ključni dejavniki: 
- Višja realizacija prihodkov iz izvajanja javne 

službe zaradi realizacije programa v večjem 
obsegu. Kot vam je poznano, smo v letu 2018 
na področju kirurgije in RTG storitev lahko 
opravili enkratni dodatni program, kar je bilo 
sprejeto že v SD za 2018, z aneksom 2 k SD, 
ki je bil sprejet konec septembra, pa smo lahko 

realizirali tudi do 20% preseganje programa 
ambulantne dejavnosti, plačani so bili vsi prvi 
pregledi,… Glede na dogovorjeno vrednost 
programa smo realizirali 540.117 EUR več 
prihodkov, kar je 3,8% več od pogodbeno 
dogovorjenega programa, oziroma 2,3% več 
od načrtovanega v finančnem načrtu (391.842 
EUR). 

- Pridobljen dodatni program diabetična 
retinopatija. 

- Dodatno pridobljena sredstva za delovanje UC 
v višini 83.354 EUR. 

- Večja realizacija prihodkov na trgu. 
- Nižji odhodki od načrtovanih, kar pomeni, da 

nam je uspelo stroške ustrezno kontrolirati 
(stroški materiala, stroški dela). 

- Znižanje števila ur prerazporejenega 
delovnega časa – iz 36.268 na dan 31. 12. 
2017 na 19.916 na dan 31. 12. 2018. 

- Novo navodilo za obračun amortizacije, ki 
določa, da se v stroških upošteva dejansko 
obračunana amortizacija in ne tista, ki je 
priznana v ceni storitev (kot se je obračunavala 
prejšnja leta in ki bi bila za 117.000 EUR višja, 
za kolikor bi bil v tem primeru rezultat 
poslovanja slabši). 
 
Od zadanih 29 sanacijskih ukrepov smo 
realizirali – zaključili 14 ukrepov. Prihranki 
znašajo 238.000 EUR (načrtovani so bili v višini 
30.000 EUR). Največji prihranek je realiziran 
zaradi znižanja števila ur prerazporejenega 
delovnega časa in sicer v višini 180.000 EUR, 
ostali načrtovani prihranki so bili realizirani v 
nekoliko višjem obsegu od načrtovanega 
(znižanje materialnih stroškov – poraba zdravil, 
sanitetnega materiala,…). Uspešnost 
realizacije ukrepov je tako vezana v veliki meri 
na večje prihodke, ki so višji od načrtovanih. 
Načrtovano je bilo za 123.000 EUR več 
prihodkov, realizirali pa smo jih 366.000 EUR. 
 
Tudi likvidnost bolnišnice se je zaradi 
uspešne realizacije sanacijskih ukrepov 
izboljšala. Na dan 31. 12. 2017 so znašale 
neporavnane obveznosti do dobaviteljev 
923.398 EUR, na dan 31. 12. 2018 pa le – te 
znašajo 754.591 EUR. 
 
V letu 2019 bomo nadaljevali z naslednjimi 
sanacijskimi ukrepi: 
1. Realizacija programa po pogodbi z ZZZS v 

višini 100 + 1% 
2. Ležalne dobe (skrajšanje) 
3. Višja izkoriščenost medicinske opreme 
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4. Višja izkoriščenost porodne sobe in 
kapacitet na Ginekološko-porodnem 
oddelku 

5. Načrtovanje investicije: prostori lekarna; 
izgradnja novih prostorov za oddelka CIT, 
PACU in RTG; medicinske naprave (RTG, 
CT, MR,…), laboratorij 

6. Znižanje poštnih storitev 
7. Zmanjšanje absentizma 
8. Znižanje porabe zdravil in krvnih pripravkov 
9. Znižanje porabe medicinsko potrošnega 

materiala 
10. Znižanje obsega laboratorijskih preiskav 
11. Povečanje izvajanja samoplačniških 

storitev 
12. Realizacija programa NBO 
13. Večja realizacija prihodkov v kuhinji 
14. Proces organizacije in delovanja 

zdravstvene administracije 
15. Zmanjševanje stroškov dela – poraba 

preostalih ur prerazporejenega delovnega 
časa iz preteklosti ter skrbno nadzorovanje 
nastajanja novih ur v letu 2019. 

 
V skladu z novimi Izhodišči MZ za pripravo 
novelacije sanacijskega programa in izdanega 
Protokola o izvajanju sanacije v javnem 
zdravstvenem zavodu, ki smo ga prejeli konec 
januarja, 2019, pa bomo oblikovali še nove 
ukrepe na naslednjih področjih: 
1. Določitev skrbnika kliničnih poti za dnevno 

bolnišnično obravnavo 
2. Vodenje prihodkov in stroškov po oddelkih 

ter mesečno spremljanje rezultatov  
3. Preverjanje nujnosti podaljševanja 

hospitalizacij 
4. Določitev seznama preiskav, za naročanje 

katerih se zahteva predhodna odobritev 
5. Določitev seznama zdravil za katera se 

zahteva predhodna odobritev uporabe 
oziroma predpisovanja 

6. Pred zaposlitvijo skrbno preveriti možnost 
notranjega prerazporejanja zaposlenih 

7. Zdravstveni delavci se po deloviščih 
razporejajo po urah (in ne le po dnevih) 

8. Možnost razporeditve zaposlenih v turnuse 
s ciljem nastajanja manj nadurnega dela 
(preveritev področij dela glede na število 
zaposlenih in obremenitev) 

 
Cilji v letu 2019 so: 

- Realizirati ves program po pogodbi z ZZZS. Po 
trenutnih izhodiščih lahko realiziramo v 
ambulantni dejavnosti 105% programa, plačani 
so vsi prvi pregledi, vse preiskave na RTG 
oddelku, artroskopske operacije, program 
EDP, ki smo ga dobili v letu 2017 pa postaja del 
rednega programa. 

- V kolikor se bo tekom leta ponudila možnost s 
strani financerja ZZZS za dodatni program na 
posameznih področjih dela, realizirati le-tega v 
čim večji meri. ZZZS in MZ smo ponudili 
možnost izvedbe naslednjih programov:  

1. 0,5 programa nevrološke ambulante 
2. 0,5 programa kardiološke ambulante 
3. 0,5 ortopedske ambulante 
4. 0,25 okulistične ambulante 
5. 0,25 protibolečinske ambulante 
6. 0,25 ORL ambulanta 
7. endoproteze kolka (75  primerov in 333 
uteži) in  
8. operacije na ožilju - storitev EO220 (0,26 
tima oziroma 160 primerov). 

- Povečati tržno dejavnost. 
- Odpraviti vse ure prerazporejenega delovnega 

časa iz preteklih let. 
- Racionalna izraba delovnega časa. Čim 

manjše nastajanje ur prerazporejenega 
delovnega časa in nastajanje nadurnega dela 
(izven izvajanja NZV). 

- Obvladovanje stroškov materiala, predvsem 
stroškov zdravil, sanitetnega materiala, 
laboratorijskih preiskav. 

 
Čaka nas zahtevno leto, saj imamo trenutno 
možnost opraviti manj programa za ZZZS, kot 
je bilo to v preteklem letu, na drugi strani pa je 
naš cilj pozitivno poslovanje bolnišnice, kar je 
sicer tudi zahteva Ministrstva za zdravje. Ob 
tem moramo upoštevati, da je že podpisana 
pogodba za nakup nove CT naprave, za katero 
je potrebno izvesti tudi dela za usposobitev 
novega prostora (900.000 EUR), čaka pa nas 
še nakup glavnega biokemičnega analizatorja 
(100.000 EUR) ter nakup RTG aparata za 
operacijsko dvorano, ki je v januarju dokončno 
odpovedal. 
 
Vsem sodelavcem se zahvaljujem za prispevek 
k uspešnemu poslovanju. Dokazujemo tisto, 
kar sem zapisala v enem od svojih uvodnih 
prispevkov v internem glasilu ob nastopu 
mandata – SKUPAJ ZMOREMO VSE. Sem 
vedno bolj ponosna, da sem del bolnišničnega 
kolektiva. 
 
 Anica Hribar, direktorica 
 

INTERNO KOMUNICIRANJE V SKLOPU 
SANACIJE BOLNIŠNICE 

 
S strani Ministrstva za zdravje smo obveščeni, da 
bodo med zaposlenimi v bolnišnicah v sanaciji 
izvajali anketiranje zaposlenih o seznanjenosti z 
izvajanjem sanacije.  
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Anketa bo anonimna in bo sestavljena iz naslednjih 
vprašanj: 

1. Kako dobro ste seznanjeni s tem, da je 
bolnišnica v sanaciji? 

2. Kako dobro poznate sanacijske ukrepe, ki 
se v bolnišnici izvajajo? 

3. Koliko nosilcev sanacijskih ukrepov in 
aktivnosti v vaši bolnišnici poznate? 

4. Kako dobro vas neposredni vodja obvešča 
o izvajanju sanacije? 

5. Kako dobro vas o sanaciji obvešča najvišje 
vodstvo bolnišnice (sanacijska uprava)? 

6. Koliko vam je bila dana priložnost, da 
sodelujete pri sanaciji (predlaganju 
oziroma izvajanju sanacijskih ukrepov ali 
aktivnosti)? 

7. V kolikšni meri lahko sami (na vašem 
delovnem mestu) prispevate k 
uravnoteženem poslovanju bolnišnice? 

 
V kolikor menite, da ste na katerem od zgoraj 
navedenih področjih preslabo informirani, vas 
vabim, da preberete vsa interna glasila od julija, 
2017 dalje. Če menite, da ste na posameznih 
področjih premalo informirani pa vas prosim, da to 
sporočite v tajništvo uprave (lahko anonimno brez 
podpisa) 
 
 Anica Hribar, direktorica 
 

SOGLASJE O PREJEMANJU SLUŽBENIH 
OBVESTIL 

 
Veliko uslužbencev SB Brežice nima 

službenega elektronskega naslova, ampak 
službena obvestila prejemajo na privaten 

elektronski naslov.  
 

Zaradi uveljavitve splošne uredbe o varstvu 
osebnih podatkov (GDPR) boste vsi uslužbenci 

pri plačilni listi prejeli v izpolnitev soglasje o 
prejemanju službenih obvestil na privaten 
elektronski naslov (velja za uslužbence SB 

Brežice, ki nimate odprtega službenega 
elektronskega naslova). 

 
Prosimo, da to soglasje izpolnite in ga vrnete v 
tajništvo bolnišnice najkasneje do 20. 2. 2019. 

 

OBDELAVA IN VAROVANJE OSEBNIH 
PODATKOV PACIENTOV 

 
Velika večina zaposlenih v Splošni bolnišnici 
Brežice se nas pri svojem delu redno srečuje z 
informacijami, ki po svoji naravi spadajo med tisto 
kategorijo podatkov, ki so zaradi zaupnosti deležni 
posebnega pravnega varstva in zelo natančno 
predpisanih postopkov njihovega varovanja, rabe in 
razkrivanja. Gre za tako imenovane osebne 
podatke o pacientih. Pri tem se mogoče 
premalokrat zavedamo, da gre za izjemno 
občutljivo področje in da ima lahko neustrezna 

obdelava podatkov za pacienta zelo neugodne 
posledice tako z osebnostnega kot pravnega vidika. 
Zato je izredno pomembno da s takšnimi podatki 
ravnamo na zaupen in pravno predpisan način. 
Vsak pacient ima pravico do zaupnosti osebnih 
podatkov, ki se nanašajo na njegov obisk pri 
zdravniku in druge podrobnosti o njegovem 
zdravljenju.  
 
Varovanje osebnih podatkov in integritete pacienta 
je urejeno z več pravnimi predpisi, od katerih so 
najpomembnejši Zakon o varstvu osebnih podatkov 
- ZVOP-1 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo), katerega namen je 
preprečevanje protipravnih posegov v zasebnost in 
dostojanstvo posameznika, Splošna uredba o 
varstvu osebnih podatkov – GDPR (uredba (EU) 
2016/679), ki določa pravne podlage za zakonito 
obdelovanje podatkov ter določa institut 
pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov 
ter Zakon o pacientovih pravicah – ZpacP (Uradni 
list RS, št. 15/08 in 55/17), ki podrobneje ureja 
varovanje poklicne skrivnosti. V Splošni bolnišnici 
Brežice imamo sprejet tudi interni predpis Pravilnik 
o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih 
podatkov in katalog zbirk osebnih podatkov, s 
katerim se določajo organizacijski, tehnični in 
logično-tehnični postopki ter ukrepi za zavarovanje 
osebnih podatkov v zavodu z namenom, da se 
fizično prepreči slučajno ali namerno 
nepooblaščeno uničevanje, spremembo ali izgubo 
varovanih osebnih podatkov, kakor tudi 
nepooblaščen dostop, obdelava, uporaba ali 
posredovanje varovanih osebnih podatkov. 
Izredno pomembno je, da smo zaposleni, ki 
operiramo z osebnimi podatki, podrobno 
seznanjeni z zgoraj navedenimi predpisi in da tudi 
v tem pogledu poskrbimo za kakovost opravljenih 
storitev in zadovoljstvo pacientov, obenem pa se na 
drugi strani izognemo morebitnim sankcijam, ki nas 
lahko doletijo v primeru njihovega neupoštevanja.  
 
Tako GDPR kot tudi ZPacP določata dolžnost 
samoprijave v primerih varnostnih incidentov 
razkritja osebnih podatkov in sicer v roku 72 ur.  
 
O vsakršni kršitvi predpisov je potrebno 
obvestiti pacienta, pristojnega zastopnika 
pacientovih pravic kakor tudi Informacijskega 
pooblaščenca, sicer GDPR predvideva globo za 
upravljalca oz. obdelovalca osebnih podatkov. 
Inšpekcijski organ, pristojen za varstvo osebnih 
podatkov, na podlagi prijave izvede postopek o 
ugotavljanju morebitne odgovornosti kršitelja in ob 
ugotovitvi kršitve izreče predpisano globo kršitelju. 
Poleg odgovornosti za prekršek je na drugi strani je 
odgovornost kršitelja lahko  tudi civilnopravna ter 
kazenskopravna. Neupravičena izdaja poklicne 
skrivnosti tako na eni strani predstavlja kaznivo 
dejanje, na drugi strani pa lahko pomeni 
civilnopravno odgovornost, kar pomeni, da tisti, ki z 
neupravičeno izdajo poklicne skrivnosti drugemu 
povzroči škodo, jo mora le-temu povrniti. 
Nenazadnje pa gre v primeru kršitve varstva 
osebnih podatkov tudi za kršitev obveznosti iz 
delovnega razmerja. Delodajalec je tako dolžan 
vsako nedovoljeno obdelavo osebnih podatkov 
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sankcionirati z delovnopravnimi ukrepi, ki so 
odvisni od teže ugotovljene kršitve. 
 
V izogib tveganjem, ki bi lahko imela za posledico 
zgoraj navedene sankcije, je tako potrebno skrbeti 
za izvajanje ustreznih ukrepov za varovanje 
osebnih podatkov v smislu hrambe dokumentacije, 
varovanja prostorov, opreme  in sistemske 
programske opreme, izogibanja neupravičenim 
vpogledov v zdravstveno dokumentacijo 
pacientov, ki niso povezani z delovnimi 
obveznostmi uslužbenca, neupravičenega 
prenosa informacij o zdravstvenem stanju 
pacientov tretjim osebam ipd.  
 
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v 
Splošni bolnišnici Brežice je Jožef Piltaver, ki je 
dosegljiv na elektronskem naslovu: sp.kadri@sb-
brezice.si oz. na interni telefonski številki 103, na 
katerega se lahko obrnete glede informacij, vezanih 
na varstvo osebnih podatkov. 
      
 Samo Zorko, vodja splošnega sektorja 
 

UVEDBA URADNIH UR V KADROVSKI 
SLUŽBI ter NAVODILO O IZRABI 

PREOSTANKA LETNEGA DOPUSTA ZA 
LETO 2018 IN NAČRT KORIŠČENJA 

DOPUSTA ZA LETO 2019 
 
V prilogi internega glasila vse uslužbence 
ponovno seznanjamo z dopisoma: 
 Uvedba uradnih ur v kadrovski službi in  
 Navodilo o izrabi preostanka letnega 

dopusta za leto 2018 in načrt koriščenja 
dopusta za leto 2019. 

 

PREDAJA DVEH NADSTANDARDNIH SOB 
NA PORODNO GINEKOLOŠKEM ODDELKU 

V UPORABO 
 

 
 

Izjava za javnost 
 
V Splošni bolnišnici Brežice si vsa leta 
prizadevamo, da bi z vložki v nakup nove opreme 
ter s prenovo prostorov omogočali pacientom 
najboljšo zdravstveno oskrbo ter odlično počutje pri 
obravnavi. V letu 2018 smo tako nadaljevali z 
investicijami tudi na ginekološko-porodnem 
oddelku bolnišnice, ki so bile zaključene januarja 

letos. Z večjimi obnovami in nakupi opreme smo 
pričeli v letu 2017, ko smo kupili nov najsodobnejši 
UZ aparat in prenovili porodno sobo, ki je bila tudi 
na novo opremljena. Za ta prvi del vlaganj na 
oddelek smo porabili 85.000 EUR. 

 
Januarja 2019 so se tako končala gradbena dela za 
prenovo dveh prostorov na ginekološko-porodnem 
oddelku v nadstandardni sobi. Preurejena je bila 
ena od bolniških sob in prostor, ki je bil prej 
namenjen osebju bolnišnice. Na oddelku smo s tem 
pridobili eno enoposteljno in eno dvoposteljno 
sobo, ki si delita kopalnico. V prvi vrsti sta sobi 
namenjeni pacientkam oziroma porodnicam, ki 
želijo bivati v sobi same oz. s partnerjem. Sobi 
bosta omogočali zasebnost tistim, ki si to želijo. V 
nadstandardni sobi bo na željo porodnice mogoč 
tudi porod v bolj domačem okolju. Gre za ponudbo 
nadstandardne storitve, ki jo bo potrebno doplačati. 
 
Investicija je stala 46.000  EUR. Sredstva za 
ureditev prostorov smo zagotovili v SB Brežice, pri 
tem pa so nam pomagali tudi donatorji: Integral 
Brebus Brežice in Franc Polovič ter podjetje HESS 
d.o.o., kot glavni sponzor pri izvedbi investicije. 
 
Vsem donatorjem in sponzorjem se iskreno 
zahvaljujemo za pomoč. 
 
Dela je izvedlo podjetje Armando Istenič s.p. 
Pripravo potrebnih popisov del in nadzor nad 
izvedbo del je opravila gospa Marija Jerič. 
 
V bolnišnici smo izjemno ponosni na nove 
pridobitve, saj bomo tako lahko našim pacientkam 
in porodnicam omogočili večjo izbiro pri enem 
najpomembnejših dogodkov v njihovem življenju. 
Veseli smo, da bomo omogočili sobivanje članov 
družine, v kolikor bodo porodnice to želele,  s tem 
pa tudi porod v bolj domačem okolju. 
 
 Anica Hribar, direktorica 
 

20 LET DELOVANJA DRUŠTVA ZA ZDRAVJE 
SRCA IN OŽILJA, PODRUŽNICA POSAVJE  

 
»Tisti, ki bolezen zdravi, je lahko najbolj 

spreten zdravnik,  
Tisti pa, ki jo prepreči, je najbolj varen 

zdravnik!« 
Thomas Fuller 

 
Raziskave javnega mnenja že desetletja kažejo, da 
je zdravje za Slovence ena od največjih vrednot. 
Poleg tega pa raziskave tudi kažejo, da smo 
Slovenci zelo dobro poučeni o škodljivih navadah  
kot so kajenje, pitje alkohola, telesna nedejavnost, 
preobilno prehranjevanje. Kako je mogoče, da je ob 
tako veliki cenjenosti zdravja in ozaveščenosti med 
Slovenci delež kadilcev kar 22%, da je delež 
prekomerno prehranjenih Slovencev skoraj 40% in 
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delež debelih kar 18,6%?  Kako je mogoče, da smo 
Slovenci med vodilnimi v svetu po količini popitega 
alkohola (10,5 L čistega alkohola na prebivalca, 
starejšega od 15 let!)?  
 
Star slovenski pregovor pravi »Vsak je svoje sreče 
kovač«. Seveda pa ta rek lahko razširimo tudi na 
zdravje. Vemo namreč, da lahko vsak za svoje 
zdravje največ naredi sam s tem, da se izogiba 
nezdravim življenjskim razvadam. Latinski 
pregovor tudi pravi »Medicus curat – natura sanat«,  
kar pomeni: » Zdravnik zdravi – narava pozdravi«. 
In kaj je mišljeno pri tem z naravo – to, da lahko 
vsakdo za svoje zdravje največ naredi sam s tem, 
da po eni strani posluša, kaj govori stroka, po drugi 
strani pa tudi, kaj mu pravi narava – to je njegovo 
lastno telo.  Razne raziskave so pokazale, da je 
sodobni človek zaradi ihtavosti življenja in tempa 
izgubil občutek in ne »sliši, kaj mu pravi telo«. 
Pravijo, da se pijanstvo prične takrat, ko prvič kljub 
opozorilu telesa, ki se kaže s slabostjo in slabim 
počutjem, celo bruhanjem, nadaljujemo s 
pijančevanjem. Neodzivnosti na opozorila telesa 
gre pripisati izrazit porast debelosti, ki vodi v 
sladkorno bolezen, zvišuje krvni tlak, povzroča  
kostne in sklepne težave in še bi lahko naštevali. In 
tako se začnejo kopičiti škodljivosti, ki na koncu ne 
prizadenejo le srčno-žilnega sistema ampak 
celotno telo. Če bi bili redno vsakodnevno telesno 
dejavni, če bi se prehranjevali le takrat in toliko, kot 
potrebuje naše telo, debelosti ne bi bilo.  
 
In ravno upoštevanju zdravega načina življenja in 
prisluškovanju lastnemu telesu, ki je usklajeno z 
našo naravo, je tisto, kar zagovarja in spodbuja 
dejavnost Društva za zdravje srca in žilja Slovenije. 
Ni namreč srečanja naših članov, na katerem ne bi 
opozarjali in spodbujali k zdravemu načinu življenja. 
Seveda pa je tudi res, da številni tega ne slišijo radi, 
saj so nezdrave življenjske prakse, kot je npr. 
uživanje sladkih jedil, pitje sladkih pijač ali pitje 
alkohola in kajenje številnim med nami v veselje, ki 
se mu nočejo odpovedati.  
 
Dejstvo je, da je dober zgled najboljši učitelj. Zaradi 
tega je toliko bolj pomembno, da zdrav slog gojijo  
člani našega društva in s svojim zgledom 
dokazujejo, da se lahko z zdravim načinom živi 
prijetno, veselo in zlasti kvalitetno in se zaradi 
takega življenjskega sloga ni potrebno 
odpovedovati radostim življenja. Prepričan sem, da 
s tem bistveno prispevajo k osveščanju sokrajanov 
in drugih in jih spodbujajo k temu, da bi spremenili 
nezdrav življenjski slog. Ne dvomim, da s tem 
dosežejo več kot lahko dosežemo zdravniki in drugi 
zdravstveni delavci z raznimi »pridigami« v 
ambulantah. Zgled je tisti, ki vleče, in ne z raznimi 
raziskavami podprta teorija.  
 
Še posebej pomembno je delovanje društvenih 
podružnic, ki širom po Sloveniji delujejo v težkih 
pogojih in ob stalnem pomanjkanju sredstev. Te 

težave rešujejo z neverjetnim entuziazmom in 
zagnanostjo ter veliko voljo. Kjer pa je volja, tam so 
tudi uspehi. Zato so podružnice, ki imajo 
ambiciozno in predano vodstvo ter zvesto članstvo, 
tudi bistveno bolj učinkovite in usposobljene pri 
delovanju v svojem okolju. V posavski statistični 
regiji je bila leta 2016 starostno standardizirana 
umrljivost zaradi bolezni srca in žilja med najvišjimi 
v Sloveniji (241,7). Je pa tudi res, da se je od leta 
2007 do 2016 starostno standardizirana umrljivost 
zaradi srčno-žilnih bolezni znižala kar za 32,1%, kar 
predstavlja največje znižanje med vsemi 
statističnimi regijami v Sloveniji. Prepričan sem, da 
je pomemben delež k takem znižanju prispevalo 
ravno delovanje Podružnice za Posavje. Dejstvo 
je, da je ena od najbolj uspešnih in prodornih 
podružnic Društva za zdravje srca in ožilja 
Slovenije prav Podružnica za Posavje, ki 
učinkovito deluje že 20 let. Njeno delovanje 
spremljam zadnjih 10 let in se vedno znova 
čudim, kako uspeva spodbujati članstvo, da je 
aktivno vključeno v njene dejavnosti in ne 
nazadnje, kako ji sploh uspe izpeljati tako širok 
in ambiciozen letni program. Seveda, volja, 
predanost in zagnanost – to je odgovor.  
 
Prisrčna hvala vodstvu in članom za vse, kar ste 
v zadnjih 20 letih storili za prebivalstvo Posavja! 
 
 Dr. Matija Cevc 
 

ANALIZA VPRAŠALNIKOV O 
ZADOVOLJSTVU HOSPITALIZIRANIH 

PACIENTOV 
 
V obdobju julij - december 2018 so hospitalizirani 
pacienti izpolnjevali anketne vprašalnike o 
zadovoljstvu z našimi storitvami. Do 31. 12. 2018 
so bili vrnjeni 203 izpolnjeni vprašalniki, od tega je 
bilo anketiranih 43 moških, 160 žensk. 
 
Število vrnjenih vprašalnikov po oddelkih:  

 kirurški oddelek: 78, 
 ginekološko-porodni oddelek: 64, 
 interni oddelek: 53, 
 pediatrični oddelek: 8. 

 
Največ pacientov, 101 oz. 50 %, se je na oddelku 
zdravilo od 0 do 3 dni.  
 
1. Vtis ob sprejemu v bolnišnico in odnos 
osebja ob sprejemu 
Zelo dober vtis ob sprejemu v bolnišnico je imelo 
164 bolnikov (81 %), še boljši vtis pa je pustil odnos 
osebja ob sprejemu na 166 anketirancev (82 %). 
Najboljši vtis ob sprejemu v bolnišnico so imeli 
pacienti na kirurškem oddelku, sledijo ginekološko-
porodni, otroški in interni oddelek. Odnos osebja do 
sprejetih pacientov v bolnišnico je po vseh oddelkih 
ocenjen s povprečno oceno 4,9. 
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2. Zadovoljstvo z bivanjem in osebjem v 
bolnišnici 
Ob bivanju v bolnišnici so bili pacienti z osebjem v 
povprečju zelo zadovoljni (ocena 4,8 na lestvici od 
1-5). Hospitalizirani pacienti so bili najbolj 
zadovoljni z medicinskimi sestrami in bolniškimi 
strežnicami, sledijo ostali, laboratorijski inženirji, 
administrativno osebje, radiološki inženirji, vratarji, 
zdravniki, fizioterapevtke.  
 
3. Varovanje zasebnosti 
V večini so bili pacienti mnenja, da je bila njihova 
zasebnost na oddelku varovana (92 %), ta je bila 
najbolj varovana na otroškem oddelku, sledijo 
ginekološko-porodni, interni in kirurški oddelek. 
 
4. Izraz na obrazih osebja 
Pacienti so se srečevali v glavnem z nasmejanimi 
obrazi osebja (71 %), največ nasmejanega osebja 
so srečali na ginekološko-porodnem oddelku, 
sledijo  otroškem oddelku, kirurški, interni in otroški 
oddelek. 
 
5. Zadovoljstvo z zdravljenjem v bolnišnici 
Z zdravljenjem so bili anketirani pacienti večinoma 
(86 %) zelo zadovoljni. Z zdravljenjem so bili 
pacienti po večini zelo zadovoljni (ocena 4,8), 
najbolj na ginekološko-porodnem, kirurškem in 
otroškem oddelku, sledi interni oddelek. 
 
6. Zadovoljstvo s kakovostjo prehrane  
S kakovostjo prehrane so bili pacienti načeloma 
zadovoljni (4,4 na lestvici od 1-5), najbolj zadovoljni 
so bili s časom serviranja obrokov, sledijo količina, 
temperatura, kakovost postrežbe, okus, 
raznolikost. Na splošno so bili s hrano najbolj 
zadovoljni pacienti na kirurškem oddelku, sledijo 
ginekološko-porodni, interni in otroški oddelek. 
 
7. Zadovoljstvo s čistočo opreme in prostorov 
S čistočo opreme in prostorov so bili pacienti zelo 
zadovoljni (79 %). Najbolj so bili s čistočo zadovoljni 
pacienti na ginekološko-porodnem, sledijo kirurški, 
otroški in interni oddelek.  
 
8. Zadovoljstvo z osebno urejenostjo 
zaposlenih 
Osebno urejenost zaposlenih so anketirani pacienti 
ocenili z oceno 4,9 (90 % vseh anketiranih). 
Najbolje so jo ocenili na ginekološko-porodnem 
oddelku, sledijo kirurški, otroški in interni oddelek. 
 
9. Zadovoljstvo z urnikom obiskov 
Z urnikom obiskov je bila večina anketirancev zelo 
zadovoljnih (63 %), najbolj zadovoljni so bili pacienti 
na otroškem oddelku, sledijo kirurški, ginekološko-
porodni in interni oddelek.   
 
10. Možnost stika s svojci 

Možnost stika s svojci je imela večina anketirancev  
(190 oziroma 94 %). 
 
Pohvale: 
 
1) Kirurški oddelek: 
 Zelo sem zadovoljna z osebjem in zdravniki, še 

posebej z dr. Županičem. 
 Vesela sem, da imamo bolnišnico v domačem 

okolju. Še se bomo borili, če jo bodo hoteli 
ukiniti. 

 Rad bi se zahvalil vsem: osebju, sosedom v 
sobi. Res sem s sabo odnesel samo pozitivne 
občutke. Ostanite takšni. 5+ 

 Samo tako naprej. 
 Hvala za potrpežljivost in pomoč ob moji 

nemoči. 
 Glede na težke delovne pogoje sem zelo 

zadovoljna z uslugami zdravstvenega osebja, 
ker je so pozitivne in na maksimalnem nivoju. 
Iskreno se zahvaljujem celotnemu oddelku 
kirurgije. Ob težkih trenutkih bolečin so izvajali 
nujne ukrepe, da so bolečine umirjali oziroma 
ustavili. Kirurški oddelek te bolnišnice je lahko 
samo vzor drugim oddelkom. V 8 dneh nisem 
opazila nobene slabe volje s strani celotnega 
medicinskega osebja glede na moje kritično 
stanje. Iskreno se zahvaljujem. 

 Zahvaljujem se dr. Poharju in ostalemu osebju. 
 Vsa pohvala medicinskim sestram za prijaznost 

in ustrežljivost. 
 S storitvami sem zelo zadovoljen in sem vesel, 

da imamo takšno bolnišnico v Brežicah. Še en 
velik hvala. 

 Hvala za vso skrb in nego ter prijaznost in 
potrpežljivost, ki ste mi jo namenili. 

 Za bolnika je v vsakem pomenu odlično 
poskrbljeno. Hvala. 

 Vse osebje, ki sem ga srečevala, pohvalim in 
se jim zahvaljujem za vse skupaj. 

 Hvala vsemu osebju in dr. Povhetu. Vaša 
bolnišnica je lahko vzor drugim. 

 Vse je super. Tako naj ostane! Brežiška 
bolnišnica je najboljša! Rada vas imam! Žal 
moram domov. 

 Dober glas seže v deveto vas! 
 Moje osebno mnenje je to, da od politikov plače 

dobijo medicinske sestre, te, ki so na oddelkih, 
pa še povišico. Politiki pa naj dobijo njihove 
plače. 

 Prijazno in ustrežljivo osebje na oddelku, ki je 
vedno pripravljeno pomagati. Pohvala tudi dr. 
Povhetu. 
 

2) Ginekološko-porodni oddelek: 
 Same pohvale imam. 
 Vsi so bili za oceno 10, ampak rada bi še 

dodatno pohvalila babico Tanjo Avšič in 
zdravnico Matejo Vukmanič Pohar. 
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 Ostanite še naprej takšni sončki z velikim 
srčkom. 

 Hvala vsemu osebju od zdravnikov, 
medicinskih sester, bolniških strežnic,.. 
Ostanite takšni kot ste. Vsi ste bili super! Hvala 
vsem. 

 Izjemno sem zadovoljna z odnosom babic, 
medicinskih sester in zdravnikov. Vedno so 
pripravljeni pomagat, so nasmejani, prijetni in 
prijazni. Nisem bila prvič tu, pa sem vsakič 
ponovno prijetno (zadovoljna) presenečena. 
Vse pohvale in zahvale. 

 Zahvala superbabici, in seveda isto velja tudi za 
ostalo osebje, ki je bilo z menoj ob porodu sina 
Luke. Zahvala vsem, ki so naju učili in usmerjali 
ter nama pomagali v naslednjih treh dneh. 

 Pohvala celotnemu kolektivu zaposlenih na 
porodnem in otroškem oddelku. Vsi so bili ves 
čas na razpolago za pomoč in svetovanje. 
Hvala vsem. 

 Osebje je bilo oziroma je zelo pozitivno – 
človeško in veselje je priti v stik z njimi. 

 Pohvala dr. Šehoviću in dr. Gjakovu ter vsem 
sestram na oddelku. 

 Odlično. Ostanite še naprej »top of the top«! 
Hvala. 

 Vsi na oddelku zelo prijazni, pomoč pri vseh 
stvareh, opis vseh novosti, tolažba. Vse 
najboljše in zelo sem zadovoljna. 

 Pri vas v porodnišnici sem prvič. Za vas sem se 
odločila na podlagi pohval predhodnic, ki so že 
bile pri vas. Tudi sama bom lahko iste vtise in 
zadovoljstvo predajala naprej. Hvala za ves 
trud, za vso podporo, za vso spodbudo, pomoč, 
nasvete in tople besede, ki sem jih bila deležna. 
Moja porodna izkušnja je bila zelo lepa. Vsem 
se zahvaljujem. 

 Zelo zadovoljna z vsem! Z veseljem bom 
predlagala vašo porodnišnico bodočim 
mamicam. 

 Domov odhajava polna hvaležnosti. Zahvala 
vsem, ki ste nama pomagali, da je vse potekalo 
še lažje. Hvala za vse vzpodbudne in prijazne 
besede! Posebna zahvala najboljši babici 
Sabini, sestri Mateji in Jerneji ter ginekologinji 
Mateji Vukmanič Pohar za vso oskrbo med 
porodom. Hvala je premalo. 

 
3) Interni oddelek: 
 Bolnišnica Brežice in osebje OK. 
 Pohvala za osebje. Vsi so zlati. 
 Sestre in strežnice opravljajo zelo zahtevno 

delo profesionalno, bolniki pa se morajo 
zavedati, da niso v hotelu… 

 Pohvala dr. Starčević. 
 Pohvala sestram. 
 Medicinske sestre so zelo prijazne. 
 Pohvala za odnos!! 
 

4) Otroški oddelek: 
 Vsa pohvala vsemu osebju. 

 
Pritožbe oziroma pripombe: 
 
1) Kirurški oddelek: 
 Obstaja še veliko zelenjave poleg zelja in 

korenja. Vsak drugi večer je zelenjavna čorba. 
 Katastrofalno enolična enolončnica, zvečer 

same čorbe, juhe 95% brez vsakega okusa, 
večkrat čudne kombinacije. 

 Obiski so prilagojeni samo ljudem, ki delajo 
dopoldne, za druge je že problem. 

 Bolnikom ni zagotovljen nemoten nočni počitek 
(sestre prižigajo luč sredi noči, govori se glasno 
kot podnevi). Sobe so prenatrpane z bolniki. 
Sobe nimajo omaric s ključavnico. Ni pogojev 
za zasebnost bolnika. 

 Zdravnik dr. Pevec se ni odzval ob mojem klicu, 
ko se mi je poslabšalo. Menim, da vsak pacient 
zasluži, da se mu razloži, da se ga pomiri, če 
se mu slabša zdravstveno stanje. 

 Da bi paciente lahko razvrščali v starostne 
skupine, starejše skupaj v sobo, mlajše skupaj. 
Hvala. 

 
2) Ginekološko – porodni oddelek: 
 Hrana mrzla in premajhni obroki. 
 Hrana je sicer okusna, vendar bi osebno želela 

bolj »zdravo hrano«, polnozrnato, manj 
sladkorja in konzervansov, saj sicer že doma 
večinoma tako jem. Je pa to zgolj osebna 
opazka in je normalno, da se ne more 
prilagajati vsakemu pacientu posebej. 

 Pritožbo imam samo glede prehrane. Delež 
hrane včasih ne bi zadoščal še za 10-letnega 
otroka. Obroki večinoma hladni. 

 Primanjkuje osnovnih higienskih potrebščin: 
rjuhe, brisače. 
 

3) Interni oddelek: 
 Medicinske sestre so zelo prijazne. Zdravniki 

pa so katastrofa – odnos do pacientov je na 
nizki ravni. Če si tiho, in jih nič ne vprašaš, je v 
redu. 

 Več informacij o zdravljenju. 
 Vsak dan ista pasirana hrana. 
 Prosim: da bi bila hrana manj enolična; pa da bi 

bile »bele delavke« bolj ljubeznive do starejših 
pacientov in jim bile bolj na voljo. 

 Veliko stvari bo treba še izboljšati, predvsem na 
oddelkih, kjer bivajo starejši in nepokretni 
ljudje. Higiena le-teh, hrana (bolj pestra, ne pa 
vsak dan isto), prijaznost osebja!!! 

 Motili so me obiski izven določenega časa. 
Močno motijo bolnike in mislim, da tudi 
zdravstveno osebje. 
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POROČILO NADZORA KATEGORIZACIJE 
ZAHTEVNOSTI BOLNIŠNIČNE 

ZDRAVSTVENE NEGE 
 

Dne 20. 12. 2018 je bil opravljen nenapovedan 
notranji nadzor kategoriziranja bolnišnične 
zdravstvene nege. V nadzoru so sodelovale Sonja 
Klakočar, Marina Lukić, Andreja Žižek in Gordana 
Mirt. Nadzor je bil opravljen v času med 13:00 in 
15:45 uro na vseh oddelkih naše bolnišnice. V 
nadzor je bilo vključenih 19,23% (20) od vseh 
hospitaliziranih bolnikov (104), kar je v skladu s 
priporočenim deležem nadzora kategoriziranja. Pri 
ugotavljanju skladnosti kazalnikov, kategorij in meril 
kategoriziranja bolnišnične ZN so se upoštevali 
zapisi kategoriziranja v informacijskem programu 
BIRPIS, zapisi izvedenih negovalnih intervencij ZN 
v negovalni dokumentaciji, pogostost zabeleženih 
opazovanj ali aplikacij terapije na temperaturnem 
listu in odgovori odgovorne diplomirane medicinske 
sestre na bolniškem oddelku o načinu izvajanja 
vsebinskih kazalcev od 1 do 7. Nadzor je bil izveden 
v skladu z navodili, ki jih opredeljuje Priročnik 
Slovenska kategorizacija zahtevnosti bolnišnične 
ZN, verzija 4. 
 
UGOTOVITVE NADZORA: 
 
1. Kazalci nadzora od 1 do 7:  Skladnost 

vsebinskih kazalcev nadzora 

Vsebinski kazalniki nadzora opredeljujejo 
postopke, vire podatkov in način kategoriziranja ter 
upoštevanje kriterijev za kategoriziranje 
zahtevnosti bolnišnične ZN. Ugotovljena skladnost 
vsebinskih kazalcev je 97,14% na ravni bolnišnice 
(hospital). 
 
2. Kazalec nadzora 8: Skladnost kategorij 

Pri nadzoru skladnosti kategorij je bila ugotovljena 
85% skladnost na bolnišnični ravni. 
 
3. Kazalec nadzora 9: Skladnost meril 

Pri ugotavljanju skladnosti meril je na bolnišnični 
ravni 90,91% skladnost. 
 
4. Kazalec nadzora 10: Skladnost rubrik 
Skladnost rubrik na nivoju bolnišnice je 100%. Pri 
vzorcu nadzorovanih je bil en pacient na vikend 
izhodu in primerno razporejen v rubriko V. 

 
UGOTOVITVE IN POTREBNE IZBOLJŠAVE: 
 
Pri tem nenapovedanem notranjem nadzoru KZN 
ugotavljamo, da so kljub napisanim kriterijem še 
vedno prisotne nejasnosti glede uvrščanja 
pacientov v kategorije ZN. Ne moremo pacienta 
opredeliti v kategorijo delna pomoč pri gibanju, če 
so v PZN narejene kljukice za obračanje 
pacienta/2uri  potrebno je timsko kategoriziranje. 
Pri nekaterih je bila označena višja/nižja kategorija 
kot pa je bilo označenih aktivnosti, ki bi kategorijo 

opravičevale in pa neujemanje kategorij ZN v 
negovalni dokumentaciji ter v računalniku  
kategoriziranje ″na pamet‶. Opaziti je da, je največ 
neskladnosti na oddelkih, kjer je največ pacientov 
(kirurški- 66,66% interni oddelek-77,77%). 
Svetujem, da se vsaka diplomirana medicinska 
sestra udeleži izobraževanja Kategorizacija 
zdravstvene nege. 
 
 Gordana Mirt, DMS 
 

POHVALE IN ZAHVALE 

 
NBO 

 
Pozdravljeni 
 
Iz srca se zahvaljujem vsakemu posebej, glavni 
sestri Valeriji, zdravnici Kovač, medicinskim 
sestram, čistilkam,... za strokovnost, pozornost in 
razumevanje, ki so jo delile do moje mame Marije 
Liberšar, ki je bila vaša pacientka na negovalnem 
oddelku.  
 
Hvala za vsak trenutek, ki ste ji ga namenile, 
podporo in pomoč.  
 
Lep pozdrav 
  
Sabina Liberšar 
 

 
 
»Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš. 
Ta svet je lep, če nekoga rad imaš,  
če stisneš roko komu, ki ga kaj boli. 
Ta svet je lep, če si ČLOVEK do ljudi.« 
(Tone Pavček) 
 
Spoštovani na negovalnem oddelku! 
 
Ob verzih pesnika Toneta Pavčka mi je prišlo na 
misel, da delate na tem oddelku LJUDJE z veliko 
začetnico. Jaz sem dobila pri vas vse, kar sem 
potrebovala. Do mene in vseh ostalih pacientk ste 
bili zelo ustrežljivi in prijazni, kljub temu, da 
opravljate zelo težko delo. Za vse, kar opravljate, si 
zaslužite veliko spoštovanje. 
 
Hvala za vse! 
 
S spoštovanjem. 
 
 Veronika Švab 
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Interni oddelek 
 

Zahvala zdravnikom in zdravstvenemu osebju! 
 

Hvala zdravnikom in vsem, ki ste mi pomagali, me 
negovali v času moje bolezni. 
 
 Ivan Lapuh z družino 
 

 
 

NEGOVALNI ODDELEK SB BREŽICE 
 

Spoštovano osebje Negovalnega oddelka SB 
Brežice. 
 
V svojem imenu in v imenu vseh bližnjih g. Humek 
Marije, ki se je tekom hude in hitre bolezni zdravila 
na vašem oddelku, se vam iz srca zahvaljujemo za 
vaš trud, potrpljenje, besede sočutja in lajšanja 
bolečin zadnje tedne življenja naše Marice. 
 
Posebna zahvala ge. dr. Humek Petelinc Mariji za 
njeno požrtvovalnost pri sprejemu oziroma 
premestitve Marice iz UC-UKC Ljubljana v SB 
Brežice. 
 
Vem, da besede ne bodo poplačale vašega truda in 
dela, toda vsaj na tak način bi vam radi izkazali 
naše spoštovanje do vas in vašega dela. 
 
Vsem iz srca, iskreno hvala! 
 
S spoštovanjem. 
 
 Družina Humek 
 

SVETE GORE - ŠPIČEK 
 
Mesec je naokoli. »Fit frajlice«, kavalirji in dva mala 
psa smo se odpravili na izlet. Naš cilj je bil Špiček, 
ki je najvišji vrh naše občine. Da ne bi bili prehitro 
na vrhu, smo se najprej odpravili na Svete Gore. 
Večina poti do vrha je bila narahlo posipana z 
snegom. Med potjo smo občudovali lep razgled in 
že zbirali ideje za prihodnje izlete. Na gorah smo si 
vzeli čas za kratki počitek, razgledovanje okolice, 
pitje čaja in pasje boje. Pot smo nadaljevali proti 
vasi Vrhovica, nato pa smo se počasi povzpeli na 
vrh Špička. Celo pot smo imeli lep razgled na 
bizeljske griče in sosednjo Hrvaško s Slemenom 
kot najvišjim vrhom. Na vrhu je seveda obvezno 
zvonjenje za srečno pot in slikanje. Malicali smo v 
lovski koči. Kot običajno smo imeli vse, kar mora 
vsebovati »zdrava« malica. Dobrote smo pa 
seveda zalili z dobrim kuhančkom. Dobre volje smo 
se odpravili proti avtomobilom. Med potjo smo 
sestavili dokončni načrt za naslednje izlete.  

Se vidimo. 

 

 
 

 
 

 
 

URNIK POHODOV 
 

Februarja se bomo podali na pohod po 
slovenskem primorju. 

 
Dobimo se v soboto, 9. 2. 2019 ob 6.00 uri 

zjutraj na starem mestu (parkirišče za 
fizioterapijo). 

 
Peljali se bomo do Kopra, tam pa krenemo v 
notranjost Istre. Pot nas bo vodila po gričih 
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nad Koprom. Hoje je za okoli 4 ure. Pot je lepo 
označena. Potrebujemo lahko pohodno 

obutev. Če ima še kdo kakšno idejo, kaj bi si 
še ogledali, ko bomo že na morju naj sporoči 

Miji Novak, da se dogovori z prevoznikom.  
 

Zaradi organizacije prevoza je potrebna 
predhodna prijava vseh interesentov pri Miji 

Novak do srede, 6. 2. 2019. 
 

Dobrodošli, da se nam pridružite, in preživite 
dan v dobri družbi in v lepi naravi. 

 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

 
 
Vir: Spletna pošta 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
- ŠPES Sara (1. 1. 2019), 
- BANIČ Mojca (7. 1. 2019), 
- ŠTOKAR Boštjan (11. 1. 2019), 
- KOŽELJ Anja (14. 1. 2019), 
- GOLOB POVHE Aleksandra (14. 1. 2019), 
- PAVLOVIČ Milena (14. 1. 2019), 
- KLADNIK Tjaša (28. 1. 2019). 

 
Prenehanje delovnega razmerja: 
- ŠTANGELJ Irena (3. 1. 2019 – upokojitev), 
- MALI Bogdana (7. 1. 2019), 
- ŠEGA Sabina (15. 1. 2019), 
- MAKSIMOVIĆ Dušica (30. 1. 2019), 
- VUČKOVIĆ Joško (31. 1. 2019 – upokojitev). 
 
Sprememba pogodbe v pogodbo o zaposlitvi za 
nedoločen čas: 
- PAVLIČ Meta, ing. lab. biomedicine (od 1. 1. 

2019 dalje), 
- AVŠIČ Davorin, SMS (od 1. 1. 2019 dalje), 
- PEREC Vanja, SMS (od 1. 1. 2019 dalje). 

 
Število zaposlenih na dan 31. 1. 2019 je bilo 354. 
 
Število zaposlenih iz ur na dan 31. 12. 2018 je 
znašalo 344,9, od tega 336,9 rednega dela, 6 
pripravnikov in 2 udeleženca javnih del.  
 
 

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK 
  

 Drugi ponedeljek v februarju – Mednarodni dan 
epilepsije, 

 4. februar – Svetovni dan boja proti raku, 
 6. februar – Mednarodni dan ničelne tolerance 

do pohabljanja ženskih spolovil, 
 11. februar – Svetovni dan bolnikov, Evropski 

dan številke za klice v sili 112, 
 29. februar – Mednarodni dan redkih bolezni. 
 
 

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!  
 

 

 


