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8. FEBRUAR – KULTURNI PRAZNIK 
 
Smo v tednu, ko praznujemo kulturni praznik. 
Slavnostne prireditve posvečene kulturi in 
delavcem s področja kulture so organizirane v 
vseh občinskih središčih. V ponedeljek, 6. 2. 
2023, smo jo imeli tudi v Brežicah. Čudovit 
program in slovesno podelitev priznanj 
zaslužnim za dolgoletno ustvarjanje na področju 
kulture je zaokrožil slavnostni govornik, mag. 
Matej Filipčič, ki je oblikoval in režiral tudi našo 
slavnostno akademijo ob 150-letnici bolnišnice. 
Naj bo zato uvodni del te številke internega 
glasila SB Brežice posvečen razmisleku o kulturi 
in našem bivanju.  

Kulture, kot pravi slavnostni govorec: »namreč 
ne smemo zreducirati le na enostavne elemente 
prepoznavnih umetniških praks, kot so 
gledališče, glasba, likovna umetnost…, saj je 
kultura neločljivo povezana s širšimi pojmovanji, 
kot so: kultura bivanja, kultura zdravega življenja, 
kultura medsebojne komunikacije in dialoga, 

kultura odnosa do narave in do podnebja… 
Kulturi ne moremo in ne smemo ubežati - edini 
prostor pobega je prostor nekulture.« Vabim vas, 
da govor preberete in posvetite nekaj trenutkov 
razmisleku o aktualni temi današnjega časa. 

Anica Hribar, direktorica 

Govor ob kulturnem prazniku 

Minilo je 35 let, kar sem nazadnje stal na tem 
odru. Takrat kot še mlad človek, na poti v svojo 
prihodnost. Ta oder, kot mnogi drugi odri mojega 
otroštva in mladosti, so mi takrat omogočali 
sanjati življenje in živeti sanje. Naj bo to skozi 
gledališče, glasbo ali ples. Na njih sem sestavljal 
in gradil vzporedne svetove, se prepuščal lastni 
domišljiji, skozi zgodbe drugih spoznaval sebe in 
si tako širil razumevanje ter občutenje sveta. 
Moje zgodbe so se prepletale z zgodbami drugih, 
te pa so nas razveseljevale, tolažile ali žalostile. 
Rojevale in obstajale so znotraj brezmejnega 
kreativnega sveta, ki prebiva v besedi kultura. V 
tem imaginarnem prostoru lahko mislimo in 
čutimo, preverjamo in kultiviramo svoje najbolj 
osebne zgodbe, ki jih nato prenašamo ter 
preverjamo v  realnosti vsakdanjega življenja. 

Hvaležen sem tistemu času, takratnemu okolju in 
ljudem - vsemu, kar me je na poti odraščanja 
pomagalo formirati kot osebnost. Z leti, ko si 
človek razširi obzorje in z distanco gleda na 
preteklost, namreč spozna, da možnosti, 
priložnosti in podpore, ki jih je bil sam nekoč 
deležen, za koga drugega morda niso tako 
samoumevne ali dostopne. Okolje, v katerem je 
kultura vrednota,  oblikuje mladega človeka, ga 
naredi občutljivejšega in tolerantnejšega za 
drugačne poglede in za različne izkušnje 
posameznikov, ki so posledica individualnih 
zgodb.  

Sam sem imel srečo, da sem odraščal v 
Brežicah, ki so takrat bile v Posavju pomembno 
in vodilno večkulturno središče. Spoznaval sem 
lahko bogato kulturo širše regije, ki nas je takrat 
povezovala. Veliko časa sem preživel v 
Posavskem muzeju, ki je bil prostor vrhunskih 
umetniških razstav in koncertov ter je nudil 
vpogled tudi v umetniško ustvarjalnost izven 
naših meja. Tako je postavljal in ustvarjal 
nenapisane standarde mladim lokalnim kulturnim 
ustvarjalcem. .. Danes stojim tukaj pred vami kot 
nekdo, ki je tudi zaradi vzpodbudnega in 
kulturnega okolja, v katerem je odraščal, svoje 
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profesionalno življenje lahko posvetil kulturi in 
umetnosti. 

V teh dneh je kultura pogosto izrečena beseda. 
Rimski filozof in politik Cicero je pojem kulture v 
prispodobi prenesel iz poljedeljstva na človekovo 
dušo. Kot je potrebno skrbno obdelovati polja, je 
namreč potrebno skrbeti in obdelovati tudi duha 
in človeško dušo, če želimo, da bogato obrodi. 
Kultura se pogosto zreducira na enostavne 
elemente prepoznavnih umetniških praks, kot so 
gledališče, glasba, likovna umetnost, … . V 
oskrbi duha in človekove duše pa pomeni kultura 
še mnogo več.  Neločljivo je povezana s širšim 
pojmovanjem, kot so:  kultura bivanja, kultura 
zdravega življenja, kultura medsebojne 
komunikacije in dialoga, kultura odnosa do 
narave in do podnebja, kultura do snovne in 
nesnovne dediščine in še bi lahko našteval. 
Kultura tako ni eksponat ali stranski produkt 
življenja, ki si ga hodimo ogledovat v za to 
posebej zgrajene kulturne ustanove.  

Je življenje samo in se celostno zrcali v 
posameznikovem bistvu.  Prav tako ni nekaj, kar 
se nas kot posameznika ne tiče, kajti vsi mi 
soustvarjamo kulturno pokrajino družbe, v kateri 
živimo. Kulturi ne moremo in ne smemo ubežati- 
edini prostor pobega je prostor nekulture. 

Vsak arhitekturni zmazek,  vsak pozabljen in 
zanemarjen spomenik, vsaka vržena plastenka 
in smet, vsak nepotreben pedenj rodovitne 
zemlje, ki ga žrtvujemo kapitalu, vsaka ignoranca 
in nespoštovanje do dela predhodnih generacij in 
še in še… vse je podvrženo naši odgovornosti do 
kulturne krajine, kjer živimo. Večja kot je naša 
moč, večja je naša odgovornost. 

Svet se danes z novimi tehnologijami 
dramatično spreminja.  Virtualna realnost in 
novi načini medsebojnih komunikacij 
izprašujejo našo kulturo dialoga, podnebne 
spremembe pa postavljajo pod vprašaj naš 
površni odnos do narave in prostora. 
Preživeli bomo le tako, da bomo novo 
realnost »kultivirali«, kar pa je možno le, če 
kultiviramo sebe.  

Želim si, da bi se Brežice v bodoče še bolj 
zavedale pomena tega in ambiciozno presegle 
obstoječe dojemanje vpliva kulture na življenje 
občanov. Vse to pa je odvisno od vizije, ki jo za 
to področje občina ima. Brežice si zagotovo 
zaslužijo ob vseh drugih vlaganjih tudi večje 
vlaganje v kulturno infrastrukturo. Sodobnega 

mesta brez sodobnega kulturnega doma oziroma 
uprizoritvenega odra, ki ustreza današnjim 
zahtevam kulturne produkcije, preprosto ni. 
Brežice so že od nekdaj bile močan kulturni 
center in to tradicijo je potrebno ohranjati. Od tod 
namreč prihaja izjemno veliko ustvarjalcev na 
področju kulture, ki so se uveljavili tudi v širšem 
slovenskem in mednarodnem prostoru.  

Kulturniki nismo eksotična bitja, ki le sanjarimo in 
zažiramo svet. Še manj zažiramo druge. Kot 
nekdo, ki se s kulturo profesionalno ukvarja že 
vse življenje, ne sprejemam njenega zaničevanja 
ali zasmehovanja. Govoriti o kulturnikih kot o 
parazitih družbe, je nesprejemljivo in primitivno 
ter kaže na posameznikovo miselno zatohlost in 
omejenost. Kultura je trdo delo, je napor in 
garanje, je odpovedovanje, požrtvovalnost, je 
preseganje samega sebe in je neizmerna moč 
volje. Vsega tega se ne da kupiti, zato se tega 
tudi ne da materialno ovrednotiti ali primerjati.  

Spoštovani, ob kulturnem prazniku vam 
želim, da s pomočjo kulture spoznavate sami 
sebe, svoje potenciale in svoje omejitve. Da 
bi jih presegli in tako dosegli del lepote, ki jo 
to življenje ponuja. Kultura nam ta svet in to 
edino življenje dela znosnejše, nas same pa 
znosnejše v odnosu do drugih. Ponuja nam 
možnost, da na svoji življenjski poti vsakdo 
išče odgovore na skrita vprašanja, ki se mu 
porajajo v temnih nočeh. Ravno ta pot 
samoizpraševanja skozi kulturo, nas vodi do 
umetnosti, nas dela empatične, družbeno 
odgovorne in plemenite ljudi, vredne čudeža, 
ki ga imenujemo življenje.  
                                                                                  
mag. Matej Filipčič, u.d.i.a. 

 
UREDBA 2023 – Splošni dogovor 

 
23. 1. 2023 je bila v Uradnem listu objavljena 
Uredba o določitvi programov storitev OZZ, 
opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo 
izvajanje in določitev obsega sredstev za leto 
2023. Vsebina Uredbe temelji za Splošnem 
dogovoru za leto 2022. Z vidika povečanja 
dostopnosti do zdravstvenih storitev so v Uredbi 
določene širitve programov na področju 
dispanzerja za žene. Uredba opredeljuje način 
financiranja posameznih programov in 
podrobneje določa kalkulativne elemente v 
skladu s 66. členom ZZVZZ. Tudi v letu 2023 se 
glede na določila Zakona o nujnih ukrepih za 
zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema 
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(ZNUZSZS) plača celotna realizacija 
zdravstvenih storitev. MZ poziva izvajalce, da 
v finančnem načrtu opredelimo aktivnosti oz. 
ustrezno organizacijo dela, s katero bomo 
prioritetno zagotovili realizacijo rednega 
programa, dogovorjenega z ZZZS, s poudarkom 
na programih, kjer pacienti čakajo nad dopustno 
čakalno dobo in realizacijo čez planiran redni 
program. MZ zahteva, da v sistemju 
eNaročanje sproti zagotavljamo točne 
termine in termine v skladu z Zakonom o 
pacientovih pravicah in Pravilnikom o 
vodenju čakalnih seznamov. 
 
Uredba je dostopna na naslednji povezavi:  
https://api.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/0/a
a5d655c913d45a8c1258941002bc4f9/$FILE/U
redba%20o%20programih%20stroritev%20O
ZZ%2023.pdf  
 
Z Uredbo se z namenom obvladovanja in 
skrajševanja čakalnih dob ponovno določa 
minimalno število prvih pregledov na tim, ki jih 
morajo izvesti izvajalci v specialistični 
zunajbolnišnični dejavnosti. Uvedba 
minimalnega števila prvih pregledov po 
posameznih vrstah zdravstvene dejavnosti 
predstavlja korak k enakomerni obremenjenosti 
in povečanju učinkovitosti izvajalcev. Minimalno 
število prvih pregledov se določa za spodaj 
navedene dejavnosti.  
 
Naziv Minimalno št. prvih 

pregledov na tim 

Ginekologija 2.100 
Internistika 735 
Okulistika 2.615 
Ortopedija 3.254 
Splošna kirurgija 1.772 

 
Na področju specialistične bolnišnične dejavnosti 
Uredba med drugim opredeljuje načrtovanje 
programa akutne bolnišnične obravnave - SPP. 
Plan primerov in uteži posameznih prospektivnih 
programov, ki so plačani po realizaciji in plan 
primerov ostalih prospektivnih programov, se 
opredeli na ravni plana iz pogodbe preteklega 
leta. Programi, plačani po realizaciji se 
načrtujejo na podlagi priznane realizacije 
preteklega leta, in sicer: program SVIT, 
specialne fizioterapevtske obravnave, 
storitve za zdravljenje COVID pacientov, 
dialize, kardiologija, nevrologija, ortopedija, 
bolezni dojk, karpalni kanali, medikamentozni 
splavi, histeroskopije, presejanje diabetične 
retinopatije, RTG, CT, UZ, mamografija, izrez 

benignih tvorb, izrez malignih tvorb, 
proktoskopije, rektoskopije, doječe matere, 
sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku, 
prospektivni program (haluksi, porodi, splavi, 
kirurško zdravljenje rakavih bolezni, 
zdravljenje možganske kapi). 
 
Ne glede na določbe Uredbe, ki se nanašajo na 
količino programa, ki jo plača ZZZS, je ZZZS v 
letu 2023 izvajalcem, ki izpolnjujejo pogoje iz 
15. člena Zakona o nujnih ukrepih za 
zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema 
(Uradni list RS, št. 100/22, 141/22), dolžan 
plačati vse opravljene storitve.  Pogoj za 
plačilo po realizaciji iz 15. člena Zakona je, da 
moramo izvajalci imeti usklajene podatke o 
čakalnih dobah in številu čakajočih v 
bolnišničnih IS in na NIJZ. Vir podatkov o 
čakalni dobi in čakajočih so podatki iz 
centralnega sistema eNaročanje. Izvajalci 
zdravstvene dejavnosti so odgovorni za 
usklajenost podatkov o čakalni dobi in 
čakajočih v lokalnih sistemih glede na 
centralni sistem eNaročanje. V izvajanje 
ukrepa skrajševanja čakalnih dob se lahko 
vključijo le izvajalci, ki imajo usklajene 
podatke iz tega odstavka. 
 
Izpostavili bi še, da bo v letošnjem letu boljše 
ovrednoten ePosvet, ki je namenjen boljšemu 
sodelovanju med primarno in sekundarno 
ravnijo, za pripomočke za nadomestno 
komunikacijo, s čimer se uvajajo dodatne 
finančne spodbude za boljše sodelovanje med 
primarno in sekundarno ravnjo zdravstvene 
dejavnosti. 

 
Izvajalci morajo zagotoviti ordinacijski čas, ki 
je dogovorjen s pogodbo, pri čemer se 
ordinacijski čas za zavarovane osebe 
najmanj v obsegu ene petine s pogodbo 
dogovorjenega ordinacijskega časa 
zagotavlja od 16. ure dalje. 
 
Izvajalec na vidnem mestu v čakalnici in na 
svoji spletni strani objavi: 
 seznam zdravnikov, ki jih zavarovane 

osebe lahko izberejo v skladu s pravili, ki 
urejajo obvezno zdravstveno 
zavarovanje, in njihov ordinacijski čas; 

 seznam zdravnikov, ki delajo v 
specialističnih ambulantah, in njihov 
ordinacijski čas; 

 seznam nosilcev drugih dejavnosti, ki 
opravljajo storitve obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, in njihov 
ordinacijski čas. 
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Izvajalci račune, zahtevke za plačilo in 
poročila dostavijo ZZZS najpozneje do 
desetega dne v mesecu za pretekli mesec. 
Izvajalci so dolžni pri obračunu zdravstvenih 
storitev navesti pravilno številko 
zdravstvenega delavca iz Registra izvajalcev 
zdravstvene dejavnosti in delavcev v 
zdravstvu (v nadaljnjem besedilu: RIZDDZ). 
Kontrolo ujemanja na obračunskih 
dokumentih poslanih RIZDDZ številk 
zdravstvenih delavcev s podatki v RIZDDZ 
izvaja ZZZS. 
 
Obveznost ZZZS je tudi nadzor nad izvajanjem 
pogodb. ZZZS izvaja nadzor zlasti nad 
evidencami in obračunavanjem opravljenih 
zdravstvenih storitev tako, da preveri: 

 da so zaračunane oziroma obračunane 
le opravljene in dovoljene storitve in 
samo v dovoljeni višini; 

 da ima vsaka zaračunana oziroma 
obračunana storitev podlago v 
verodostojnem zapisu v zdravstveni 
dokumentaciji. 

 
Uredba po novem uvaja tudi globo za prekrške 
izvajalcev zdravstvenih storitev. Prekrški so 
navedeni v 240. členu Uredbe, prekrškovni organ 
pa je ZZZS (239. člen). 
 
Anica Hribar, direktorica 
Rebeka Gašprin, PAS 
Marija Krušlin, vodja PAS 
 

VOLITVE V SVET ZAVODA 
 
Vse zaposlene obveščamo, da bodo volitve v 
svet zavoda in delavskega zaupnika, in sicer 
v petek, 17. 2. 2023 med 6.00 in 15.00 uro v 
sejni sobi bolnišnice. Možne bodo tudi 
predčasne volitve 15. 2. in 16. 2. 2023 med 
7.00 in 14.00 uro v tajništvu bolnišnice.  
 
Obvestilo je priloga tega glasila. 
 
Branka Zorič, predsednica volilne komisije 
 

LIDL SLOVENIJA BREŽIŠKI 
PORODNIŠNICI PODARIL GRELNO 

GNEZDECE 
 
Lidl Slovenija je v okviru tradicionalne donacije 
Deluxe Splošni bolnišnici Brežice – oddelku za 
ginekologijo in porodništvo predal grelno 
gnezdece za prezgodaj rojene otroke. Ob 15. 

obletnici podjetja na slovenskem trgu so del 
sredstev od prodaje prazničnih izdelkov Deluxe 
namenili nakupu 15 grelnih gnezdec, ki jih v teh 
tednih podarjajo še vsem preostalim slovenskim 
porodnišnicam. Vseslovenski donaciji se je 
pridružilo tudi društvo Slojenčki z donacijo 
posteljic za novorojenčke, v katera se umestijo 
grelna gnezdeca. Predajo donacije je v Brežicah 
pospremila še podoknica za novopečene 
mamice, ki jo je izvedla vokalna skupina 
Muzikalci.  

Lidl Slovenija donacijo Deluxe v okviru trajnostne 
pobude Ustvarimo boljši svet letos podarja že 
desetič. Tokrat so z donacijo Deluxe vsaki od 
slovenskih porodnišnic namenili po eno grelno 
gnezdece. »Letna donacija Deluxe nam vedno 
znova pogreje srca, letos pa še toliko bolj, saj je 
namenjena pomoči prezgodaj rojenim otrokom. 
Nadvse ponosni smo, da letos obdarujemo  vse 
slovenske porodnišnice in tako skrbimo za 
pomemben korak celostne podpore pri razvoju 
nedonošenčkov,« so ob predaji donacije 
sporočili iz Lidla Slovenija. Nedonošeni 
novorojenčki za prilagajanje na zunanje življenje 
namreč pogosto potrebujejo podporo in pri tem 
ima grelno gnezdece pomembno vlogo. 
Omogoča namreč varno zaščito pred 
podhladitvami dojenčkov ter ustvarja tesno in 
prijetno okolje za njihov razvoj in rast. 
 
V Splošni bolnišnici Brežice – oddelku za 
ginekologijo in porodništvo smo se donacije 
zelo razveselili in ob tem povedali:  
 
Naša prizadevanja ves čas vodijo k odlični 
zdravstveni oskrbi porodnic in novorojenčkov, 
vsaki porodnici se posvečamo individualno. Da bi 
se ženske pri nas dobro počutile, skrbimo za 
stalna izobraževanja zaposlenih na oddelku, 
znatna sredstva pa vlagamo tudi v prenovo 
prostorov, medicinskih naprav in medicinskih 
pripomočkov. Naši cilji so jasni, koraki, ki jih 
delamo k njihovem doseganju pa so s pomočjo 
donatorjev kot sta Lidl Slovenija in društvo 
Slojenčki, bolj odločni. Veseli smo, da so se 
odločili z nakupom grelnega gnezdeca in 
posteljice za novorojenca, pomagati tudi naši 
bolnišnici. 
 
Andreja Žertuš, DMS, strokovna vodja 
ginekološko porodnega oddelka 
Anica Hribar, direktorica 
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POHVALE IN ZAHVALE 
 

ZAHVALA INTERNI I 
 

Spoštovani. 
 
Iskrena hvala za novo življenje! 
 
Hvala za vašo strokovnost in pomoč, za vso 
nego, skrb in prijaznost! 
 
Srečno in uspešno delo vam želim! 
 
Stjepan Šepat 
 

            
 

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

            
 

DRAGE SESTRE NA ODDELKU INTERNA I 
 

Želim vam srečno, zdravo novo leto 2023. 
 
Hvala, ker crkljate mojega moža. 
 
Mihelca Šetinc 
 

            
 
DRAGE SESTRE IN ZDRAVNICA NA INTERNI 

ENA 
 

Zahvaljujem se vam za vaš trud, srčnost, 
sposobnost in prijaznost ter potrpežljivost pri 
mojem zdravljenju. 
 
Občudovala sem vas in sem vam neizmerno 
hvaležna. 
 
Zdravite že s svojim odnosom do pacientov. 
 
Nada Tošič 
 

            
 
 

INTERNI ODDELEK 
 

Srečno novo leto 2023 vsem vam želi hvaležni 
pacient. 
 
Tomaž Rodman 
 

            
 
 
 

ZAHVALA 
 

Lepo se zahvaljujem za vso skrb in nego mojega 
brata Stanislava Selič. 
 
Ida Kuder 
 

            
 

POHVALA DR. POHARJA 
 

Spoštovani! 
 
Pred 14 dnevi, sem v poznih večernih urah na 
vaš urgentni oddelek pripeljala strica z močnimi 
bolečinami v predelu trebuha. Po prijazni uvodni 
triaži ga je v ambulanti pregledal dr. Matjaž 
Pohar. Stricu in meni, ki sem njegova zakonita 
zastopnica, je na kratek, a jasen način razložil 
njegovo trenutno stanje, opisal nujne potrebne 
preiskave, ter mi ga zaradi zasedenosti 
strežnega osebja celo pomagal peljati na RTG 
slikanje. Po ogledu njegovih izvidov, se je odločil 
za hospitalizacijo na kirurškem oddelku, kjer je 
ostal 8 dni. 
 
Čeprav z njim, razen telefonskega pogovora 
naslednje jutro, nisem imela več neposrednih 
izkušenj, bi rada dr. Matjaža Poharja pohvalila za 
človečnost, strokovnost in zaupanje, ki ga je 
izžareval!  
 
Če sem pred odhodom od doma oklevala, ali naj 
strica, ki živi v Prlekiji, peljem "tako daleč" v 
bolnico, sem bila vsak naslednji dan, tudi zaradi 
tega vesela, da sem se tako odločila! Ker živim v 
Krškem, se je za  neprecenljivo izkazalo tudi to, 
da je bil blizu, kadar so me iz oddelka klicali, da 
sem prinesla na recepcijo stvari zanj. Čeprav so 
komunikacije zaradi ukrepov potekale zgolj po 
telefonu, je bilo vse osebje na kirurškem 
(abdomen) oddelku zelo prijazno in ustrežljivo. 
Bila sem jim hvaležna za vse informacije, ki sem 
jih tudi sproti dobivala. 
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Ker sem strica, ki se neizmerno boji zdravnikov 
in vsega, kar je z njimi povezanega, odpeljala iz 
vaše bolnice sproščenega, vedrega in boljšega 
izgleda, kot sem vam ga pripeljala, vem, da so 
dr. Pohar in vse osebje na njegovem oddelku, 
svoje delo opravljali strokovno in srčno, za kar se 
jim s stricem in ostalimi sorodniki, še enkrat toplo 
zahvaljujemo! 
 
Verjamemo, da znate tudi vi ceniti njihovo delo, 
jih za to pohvalite in jim v okviru danih možnosti 
omogočate, da tudi sami osebnostno rastejo! 
 
Hvala, pa srečno in srčno še naprej! 
 
Martina Makovec Žagar in Lino Žabot 
 

            
 

POHVALA ORL AMBULANTE 
 

Spoštovani. 
 
Pišem vam, ker bi rada pohvalila vašo Ambulanto 
ORL, predvsem gospoda Spudič Štefana, dr. 
med., specialist otorinolaringologije in gospo 
medicinsko sestro, ki je prav tako v njegovi 
ambulanti. 
 
Rada bi se zahvalila, za zelo profesionalen in 
topel odnos, katerega sem bila deležna pri njiju, 
zaradi zloma nosu in kasneje po slikanju glave, 
ugotovljenih zamašenih sinusov.  
 
Prisrčno upam, da pohvala pride do njiju. Vem, 
da ni veliko, vendar smatram, da je tako korekten 
in profesionalen odnos do pacienta, potrebno še 
posebej pohvaliti. 
 
Vse lepo želim. 
 
Irena Resman 
 
OD POSREDE DO VETRNIKA IN HARFE 

 
Za  prvi izlet v letošnjem letu smo se odpravile do 
gradu Podsreda. Tu je začetek poti proti Bohorju. 
Vreme je bilo skoraj pomladno, družba zanimiva, 
pot se je pa tudi najprej spustila v dolino, tako da 
smo se potem lažje začele vzpenjati na drug 
breg. Razgledi zanimivi na vse strani, sonce je 
prijazno sijalo in nam dajalo voljo za hojo. Malo 
dol, malo gor, pa zopet malo ravno. Pot je bila 
zanimiva in je kar hitro minevala. Že prej smo se 
dogovorile, da gremo „samo“ do Veternika. Tri 
ure pa še malo. Pri Petru na Veterniku nas je 

pričakala miza na soncu in prijazen gospodar, ki 
nam je prinesel malo vinčka in skuhal zelo dobro 
kavico. Malica je pa kot ponavadi vsebovala VSE 
in še malo več. Lepo smo se podprle in se 
odpravile nazaj proti gradu, seveda pa smo se 
povzpele še na Harfo na glasbeni koncert in 
prečudovit razgled na pol Slovenije. Počasi smo 
se odpravile proti gradu in ostankom kuhančka, 
ki smo ga pustile v avtu. Grajsko dvorišče je res 
primerno za nazdravljanje in kovanje načrtov za 
naprej. Februarja je pa Valentin in njegov pohod.  
 
Se vidimo 
 
Mija Novak 
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URNIK POHODOV 
 
V soboto 11. 2. 2023 gremo na tradicionalni 

pohod na Bohor. Dobimo se ob 7.00 uri 
zjutraj na starem mestu (bivši pljučni 

oddelek).  
 

Z avtomobili se bomo peljali do Kozjega, ki 
bo naše izhodišče za Valentinov izlet na 

Bohor. Pot že poznate. Šli bomo do Bohorja, 
tam pomalicali in se po isti poti vrnili nazaj. 

To je hoje za okoli 6 ur. 
 

Dobrodošli, da se pridružite »fit frajlicam« 
ter dan preživite v dobri družbi in lepi naravi. 

 
SMEH JE POL ZDRAVJA 

 

Štorklja poje celo žabo.  
Ko letita, se oglasi žaba iz želodca:  

"Kako visoko sva?"  
Teta štorklja odvrne:  
"Na 3000 metrih."  

Žaba: "O, ne ga srat'!" 
 

Vir: Splet 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
- SABADIN Marijana (1. 1. 2023), 
- BOROŠAK Lea (1.1.2023), 
- RUPNIKERN Tereza (9.1.2023). 
 
Prekinitev delovnega razmerja: 
- MOLAN Andreja - upokojitev (2.1.2023), 
- KUSTURA Perica – upokojitev (2.1.2023), 
- KOSMAT Martina – upokojitev (3.1.2023), 
- LAPUH Valentina (31.1.2023). 

 
Stanje kadra na dan 31. 1. 2023: 389 zaposlenih. 

 
Število zaposlenih iz ur na dan 31. 12. 2022 je 
znašalo skupaj 379 ur, od tega 366 rednega dela, 
9 pripravnikov in 6 javnih del. 
 

POOBLASTILO 
 
APOLONIJA BAŠIČ, zdravstveno 
administrativni sodelavec, se od 1. 1. 2023 
dalje pooblasti za vodenje zdravstvene 
administracije in sprejema. 
 
 

SIMONI SODIČ, zdrastveno administrativni 
sodelavec, se z dnem 1. 1. 2023 prekliče 
pooblastilo za vodenje zdravstvene 
administracije in sprejema. 
 

***JUBILEJNE NAGRADE*** 
 

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

 
SATLER TANJA, dipl. babica 

 
ČESTITAMO! 

 
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, 
 11. februar – Evropski dan številke za klice v 

sili 112, 
 20. februar - Svetovni dan socialne 

pravičnosti, 
 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!  
 

 
 
 

 
 


