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Poslovanje SB Brežice v letu 2022 
 
Pomembnejša izhodišča, ki so vplivala na 
poslovanje SB Brežice v letu 2022: 
- Epidemija COVID v prvi četrtini leta 2022 
- Naraščanje števila bolniških odsotnosti 

zaposlenih 
- Neustrezni prostorski pogoji za izvajanje 

akutne bolnišnične obravnave (več-posteljne 
sobe, skupni sanitarni vozli) 

- Težave pri nadomeščanju začasno dlje časa 
odsotnih zaposlenih (daljše bolniške 
odsotnosti, odsotnosti zaradi nege in varstva 
otrok – porodniški dopust) 

- Pomanjkanje zdravnikov za posamezna 
področja dela (splošna kirurgija, urgentni 
center, ginekologija s porodništvom, pediatrija) 

- Močno povečan pritok bolnikov v Urgentni 
center (posebej na KPP, pa tudi na IPP) 

- Posebni vladni projekt za skrajševanje čakalnih 
vrst 

- Usklajevanje podatkov v sistemu 
elektronskega naročanja in usklajevanje 
čakalnih seznamov 

- Naraščanje stroškov zdravstvenih materialov in 
energentov 

- Anomalije sistemske narave (neustrezne cene 
zdravstvenih storitev, anomalije v plačah med 
posameznimi skupinami zaposlenih, neustrezni 
normativi glede števila zaposlenih za 
administrativno-tehnične naloge, neustrezno 
vrednotenje amortizacije in sredstev za IT …) 

- Pritok pacientov iz drugih regij  
- Vključitev v nacionalni program skrajševanja 

čakalnih dob – razpis iz leta 2021 
 

V letu 2022 smo v obdobju januar – marec na 
internem oddelku še vedno večje število postelj 
namenjali COVID oddelku, kjer so se zdravili 
pacienti zaradi okužbe s SARS-CoV-2. Skupaj smo 
v tem letu v bolnišnici zdravili 371 covid bolnikov (v 
letu 2021 566, v letu 2020 - 230), skupaj v vseh treh 
letih torej 1167. V prvih treh mesecih se je večina 
bolnikov okuženih s SARS-CoV-2 še vedno 
zdravila zaradi covida v posebej organiziranem 
COVID oddelku, v kasnejših mesecih pa smo po 
oddelkih organizirali rdeče cone, v katere so bili 
nameščeni s covidom okuženi bolniki, ki pa so se 
primarno zdravili zaradi drugih bolezni. Pri 
organizaciji dela je zato največji izpad programa 
zabeležen na internem oddelku, saj je bila prioriteta 
zagotavljanje potrebnih kadrovskih zmogljivosti za 
delo na oddelku, na covid oddelku in IPP, le 
preostanek kadrovskih zmogljivosti smo lahko 
usmerjali tudi v delo specialističnih ambulant in 
funkcionalno diagnostiko (kot na primer: UZ srca, 
holter, UZ žil, endoskopske preiskave). 
Zaradi velikih potreb prebivalstva po akutni 
bolnišnični obravnavi smo morali za ABO 
zagotavljati večje število postelj, kot jih imamo na 
voljo, zato je bil močno okrnjen obseg realizacije 
programa NBO in PBZ. Največje odstopanje pri 
realizaciji programa glede na načrt za 2022 
beležimo na tem  področju – izpad prihodkov znaša 
dobrih 832.535 EUR. Drugo področje, kjer iz istih 
razlogov beležimo nižjo realizacijo programa glede 
na načrt, pa je realizacija programa specialističnih 
ambulant in sicer internistične, antikoagulantne, 
hematološke, nefrološke -  realizacija je 81%, 
gastroenterološke 89% in diabetološke 88%. Izpad 
prihodka na tem področju je slabih 60.000 EUR. 
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Opravljen program primerjalno od 2020 do 2022: 

 2020 2021 2022 
ABO primeri 5.940 6.411 6.955 
ABO uteži 7.623 8.252 8.842 
Specialistični 
pregledi 

65.036 69.148 70.437 

FD+fizioterapija-
obiski 

21.721 24.371 25.810 

IPP 5.664 6.536 5.533 
KPP 8.664 9.979 11.666 

 
V letu 2021 smo sklenili z Ministrstvom za zdravje 
pogodbo o izvedbi dodatnega operativnega 
programa in funkcionalne diagnostike za 
skrajševanje čakalnih dob (financiranje iz sredstev 
zavarovalnic dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja). Kljub načrtu in zagotovitvi potrebnih 
kadrovskih in prostorskih zmogljivosti, je bila 
realizacija programa pičla (17%), razlog pa je v tem, 
da nam NIJZ na odprte termine ni napotoval 
pacientov. Temu primerno je zato tudi odstopanje 
pri realizaciji načrtovanih prihodkov s tega naslova. 
Ob uveljavitvi sklepa o posebnem vladnem projektu 
(PVP) za skrajševanje čakalnih dob konec avgusta, 
smo se v projekt vključili. Rezultati bolnišnice so 
dobri. Na vseh področjih dela je bil program 
presežen in sicer na področju akutne bolnišnične 
obravnave za 14% ter na področju specialistične 
ambulantne dejavnosti ter funkcionalne diagnostike 
za 13%. V denarju to pomeni dodatni prihodek v 
višini 2.039.465 EUR.  
 
Rezultat bolnišnice je tudi v letu 2022 pozitiven in 
znaša +228.508 EUR presežka prihodkov nad 
odhodki. Glede na znatno preseganje 
pogodbenega programa, ki je bistveno višji od 
nerealiziranega programa, je to tudi eden od 
pokazateljev, da cene zdravstvenih storitev ne 
sledijo dejanskim stroškom izvajalcev, ki so se na 
mnogih področjih v zadnjih dveh letih izjemno 
povečali. 
Bistveno odstopanje od načrta porabe beležimo na 
naslednjih področjih: 
- Voda 133% 
- Električna energija 191% (+160.000 EUR) 
- Kurivo za ogrevanje 111% 
- Laboratorijske storitve 124% (+220.000 EUR) 
- Vzdrževanje medicinske opreme 136% 

(+75.000 EUR) 
- Poštne storitve 115% 
- Povračila stroškov v zvezi z delom (kotizacije, 

prevoz na izobraževanje) 135% 
- Pogodbe o delu z zunanjimi izvajalci 119% 

(+90.000 EUR) 
- Študentsko delo 472% (+95.000 EUR) 

- Nadomestila plač (bolniške odsotnosti) 116% 
(+280.000 EUR) 

- Regres za letni dopust 122% (+90.000 EUR) 
 
Razlogi za večje porabe od načrta so: dvig cen na 
trgu, več opravljenih storitev, več bolniških 
odsotnosti, sprememba delovne zakonodaje. 
 
Leto 2022 je bilo še vedno izziv na organizacijskem 
področju. Glede na epidemiološke razmere je bilo 
izdanih več kot 40 navodil za organizacijske 
prilagoditve oz. spremembe. 
 
Velik kadrovski izziv so bile številne izolacije in 
bolniške odsotnosti zaposlenih. Število odsotnosti v 
letu 2022 v primerjavi s preteklimi leti: 
 

 2019 2020 2021 2022 
Ur 
bolniških 
odsotnosti 

47.690 51.466 65.291 65.083 

Izplačanih 
nadur 

36.689 45.577 56.376 57.799 

 
Posledično so zaradi odsotnosti na drugi strani 
nastajali precejšnji viški ur (nadurno delo), 
povečanje števila sklenjenih podjemnih pogodb, 
več študentskega dela in posledično tudi večji 
stroški s tega naslova. 
 
Potrebe prebivalstva po zdravstvenih storitvah na 
sekundarni ravni so bile večje, kar se odraža na 
realiziranem programu urgentne dejavnosti – 
preseganje beležimo tako na področju IPP 
(realizacija 108%, še v večji meri pa na KPP – 
realizacija 149%. Ravno tako je bilo več potreb za 
hospitalno zdravljenje, opravili pa smo tudi več 
elektivnih operacij. Realizacija programa je tako kar 
109%. Več je bilo opravljenih storitev po kriteriju 
števila pacientov, kakor tudi po realiziranih utežeh. 
 
Z rezultatom opravljenega dela smo zadovoljni. 
Ocenjujem, da smo delo odlično opravili tako 
po obsegu, kakor tudi po kakovosti. Da delamo 
kakovostno je potrditev ocena akreditacije v letu 
2022, ki je pokazala 93% skladnost s standardom 
kakovosti AACI. Bolnišnica je poslovala s 
presežkom prihodkov nad odhodki peto leto 
zapored. Plačila dobaviteljem potekajo nemoteno, 
brez zaostankov. 
 
Kljub težkim razmeram – potrebe pacientov so 
večje kot zmogljivosti bolnišnice - smo veseli, ker 
so ocene uporabnikov, ki smo jih dobili v izpolnjenih 
anketnih vprašalnikih, vzpodbudne. Tekom leta 
smo prejeli tudi 41 posebnih pisnih zahval. Prejetih 
pritožb, pripomb ali predlogov za izboljšave je bilo 
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25. Vse pritožbe smo skrbno proučili in se trudili, da 
smo razloge zanje v največji meri odpravljali. 
 
V letu 2022 smo prejeli 42 novinarskih vprašanj. Na 
vsa smo posredovali podatke in odgovore. 
Posebnost leta 2022 je tudi, da smo dokončno 
zaključili s koriščenjem ali izplačilom viškov ur, ki so 
nastale do konca leta 2017 (do zaposlenih je imela 
bolnišnica iz preteklih let 36.268 ur neplačanih 
obveznosti). 
 
V letu 2022 smo izvedli tudi nekaj ključnih nabav 
drage medicinske opreme in prenovili precejšen del 
obstoječih prostorskih kapacitet. Skupna 
realizirana vrednost investicijskih vlaganj znaša 1 
milijon EUR. Sredstva je v celoti zagotovila 
bolnišnica, nekaj sredstev pa smo dobili tudi z 
donacijami in sofinanciranjem lokalne skupnosti. 
Med ključnimi opravljenimi investicijami so: 
- Gradbeni objekti in neopredmetena osnovna 

sredstva – 98.000 EUR pri čemer 
izpostavljamo pridobitev IDZ in DGD za 
izgradnjo novega objekta F. 

- Medicinska oprema, pohištvo, računalniki … - 
790.000 EUR 

- Medicinski in splošni drobni inventar – 109.000 
EUR 

Med ključnimi nabavami v preteklem letu so (poleg 
izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo 
novega objekta F): 
- Endoskopska oprema, pohištvo in ostala 

medicinska oprema za nov endoskopski center 
- Artroskopski stolp 
- Medicinska oprema in pohištvo za prenovljene 

kirurške in internistične ambulante 
- CTG naprava za ginekološko-porodni oddelek 
- 10 električnih postelj za NBO  
- Anestezijski aparat 
- 11 novih klimatskih naprav 
- Sušilec zraka za operacijsko dvorano 
- Hladilni agregat za kuhinjo 
- UZ za CIT 

Na področju IT smo namenili za licence, 
vzdrževanje, prenove in nakupe novih naprav in 
licenc 351.000 EUR – nabavljena je bila strojna 
oprema v višini 93.000 EUR (zamenjava mrežnih 
stikal, požarnih zidov, kupljenih 24 računalnikov…), 
programska oprema v višini 16.000 EUR, 
vzdrževanju strojne opreme pa je bilo namenjenih 
192.000 EUR. Ob tem velja poudariti, da je v ceni 
storitev zagotovljenih 0,3% sredstev za IT 
tehnologijo, kar za našo bolnišnico pomeni cca 
50.000 EUR namenskih sredstev letno. Za 
nemoteno delovanje bolnišnice torej porabimo 7x 
več denarja, kot ga dobimo s plačilom zdravstvenih 
storitev. V letu 2023 je delež plačila v cenah 

povečan na 0,9% ali dobrih 150.000 EUR 
namenskega denarja. Torej smo kljub znatnem 
popravku priznanega stroška v cenah storitev še 
vedno daleč pod dejanskimi potrebami bolnišnice 
za posodobitve na področju IT. 
 
Med ključnimi opravljenimi vzdrževalnimi deli, ki so 
bila opravljena v skupnem znesku 1.008.000 EUR, 
so: 
- Prenova parkirišč – 132.000 EUR 
- Prenova vertikalnih vodovodnih instalacij in 

prenova sanitarij od kuhinje, preko 
ginekološko-porodnega oddelka do internega 2 
oddelka – 180.000 EUR 

- Ostala vzdrževalna dela na objektih – 83.000 
EUR 

- Vzdrževanje medicinske opreme – 279.000 
EUR 

- Vzdrževanje komunikacijske tehnologije – 
predstavljeno v prejšnjem odstavku 

- Vzdrževanje druge opreme in inventarja – 
129.000 EUR. 

Za vzdrževanje medicinske opreme smo namenili 
266.00 EUR. 
 
Anica Hribar, direktorica 
 

PREDLOGI IN USMERITVE ZA 
DOLGOROČNO VZDRŽNO 

PRIPRAVLJENOST IN ODZIV NA 
OKUŽBE S COVID V SLOVENIJI 

 
Epidemiološka situacija covida-19 v Sloveniji 
do februarja 2023 
 
Od prvega potrjenega primera okužbe s SARS-
CoV-2 v Sloveniji, 4. 3. 2020, do 5. 2. 2023 je bilo v 
Sloveniji potrjenih 1.322.615 primerov okužbe. Do 
vključno 5. 2. 2023 je umrlo 9.076 oseb, pri katerih 
je bila okužba s SARS-CoV-2 potrjena v 28 dneh 
pred smrtjo. 
 
Kljub rekordnim dnevnim številom potrjenih okužb z 
različico omikron v Sloveniji v januarju in februarju 
2022 ter hitremu pojavu novih podlinij v kasnejših 
mesecih sta breme bolezni s hudim potekom in 
smrtnost pri različici omikron manjša v primerjavi z 
obdobjem, ko je prevladovala različica  delta.  Tudi  
množično  cepljenje  in  uporaba  novih  zdravil  proti  
covidu-19  so omogočili, da nov val okužb, ki jih 
povzroča različica omikron, predstavlja manjšo 
obremenitev zdravstvenega  sistema,  zaradi  
manjšega  deleža  bolnikov  s  hudim  potekom  
bolezni,  ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje. 
Kljub temu, da gre pri omikronu za precej 
spremenjeno (mutirano)  različico  virusa  SARS-
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CoV-2,  nudi  cepljenje  dobro  zaščito  pred  težjim  
potekom bolezni oziroma hospitalizacijo, posebej 
ob prejemu poživitvenega odmerka. 
 
Epidemiološko stanje v Sloveniji ob prevladujoči 
različici omikron trenutno kaže na podobno ugodno  
situacijo  kot  v  državah,  ki  dosegajo  visoko  
precepljenost  (zlasti  ogroženih  skupin 
prebivalstva).  Cepljenje  proti  covidu-19  se  je  v  
Sloveniji  pričelo  27.  12.  2020.  Do  5.  2.  2023 je 
bilo z vsemi odmerki osnovne sheme cepljenih 68 
% prebivalstva, v starosti 18 let in več. Med 
osebami, starimi 60 let in več, je v Sloveniji trenutno 
(februar 2023) 81 % polno (osnovno) cepljenih, 60 
% cepljenih z dodatnim (prvim poživitvenim) 
odmerkom in 11 % cepljenih z drugim poživitvenim 
odmerkom (14) (za države EU je povprečje teh 
deležev precej višje: 91 % (osnovno) cepljenih, 84 
% z dodatnim (prvim poživitvenim) odmerkom in 35 
% z drugim poživitvenim odmerkom. 
 
Ko je različica omikron v Sloveniji postala 
prevladujoča, se je pomembno spremenilo 
razmerje med številom potrjenih primerov okužb s 
SARS-CoV-2 in številom primerov s hudim 
potekom bolezni covid-19, kar se odraža pri 
sprejemih v enote intenzivnega zdravljenja (EIZ). 
 
V  času  epidemije  covida-19  smo  v  Sloveniji  
trikrat  pomembno  presegli  pričakovano  število 
umrlih, prvič ob koncu leta 2020, nato ob koncu leta 
2021 (delta) in še v začetku leta 2022 (omikron).  
 
Jesensko-zimski val epidemije se je končal z 
vrhom, doseženim sredi decembra 2022 (19. 12. 
2022),  ko  smo  imeli  354  obravnav.  Na  dan  5.  
2.  2023  imamo  67  obravnav,  kar  smo  zadnjič 
zabeležili 23. 6. 2022. Na intenzivnih oddelkih je 
število obravnav padlo na 11. Tudi število smrti se 
je zmanjšalo na približno 5 v 7-dnevnem povprečju, 
kar je 50 % manj kot na začetku leta 2023. Število 
potrjenih primerov pada že zadnjih 7 tednov. V 4. 
tednu leta 2023 smo zabeležili približno 1.600  
potrjenih  primerov.  Trend  upadanja  se  je  sicer  
zmanjšal,  vendar  so  številke  zaznanih primerov  
nizke.  Podobno  se  dogaja  tudi  v  bolnišnicah,  
kjer  se  zmanjšuje  število  obravnav. 
 
Kot kažejo trenutni epidemiološki podatki in 
modelske projekcije, novega vala v tem obdobju ni  
pričakovati.  Padanje  števila  primerov  in  
bolnišničnih  obravnav  se  bo  sicer  zaustavilo,  saj 
imamo  v  tem  obdobju  nizke  številke  poročanih  
okužb  in  bolnišničnih  obravnav,  kar  pomeni da  
smo  trenutno  na  minimumu  okužb.  Tako  
situacijo  predvidevamo  tudi  naprej  z  rahlim 
povečevanjem števila okužb in posledično 

bolnišničnih obravnav, vendar kakšnega izrazitega 
vala v naslednjem obdobju ne pričakujemo. Glede 
na dosedanjo dinamiko epidemije lahko 
pričakujemo, da bomo še imeli nove valove okužb, 
katerih intenzivnost bo podobna valovom, ki smo jih 
spremljali v zadnjem letu z različico omikron. 
Izrazitih valov ne pričakujemo več. 
 
Projekcije  so  narejene  s  predpostavko  trenutnih  
različic  virusa  na  podlagi  razmerij,  kot  jih 
trenutno ocenjujemo za te različice. V primeru 
drugačne situacije se lahko projekcije spremenijo. 
 
Nove značilnosti virusa, skupaj z doseženo ravnjo 
imunosti prebivalstva zaradi cepljenja in/ali 
prebolele bolezni, kažejo na spremenjeno 
epidemiološko sliko, kar terja prilagoditev pristopov, 
namenjenih obvladovanju okužb z virusom SARS-
CoV-2. 
 
Strokovna izhodišča in usmeritve za 
pripravljenost in odzivanje na okužbe z virusom 
SARS-CoV-2 v jesensko-zimski sezoni 
2022/2023 v Sloveniji 
 
Omenjeni  cilji  slonijo  na  petih  stebrih  (cepljenje,  
obvladovanje  prenosa  okužb,  testiranje  in 
zdravljenje, spremljanje SARS-CoV-2 in ukrepi, ki 
zmanjšujejo stike). Vsak steber ima specifična 
priporočila, ki se nanašajo na osnovno stanje (Faza 
1) in fazo eskalacije (Faza 2). 
 
Dokument Strokovna izhodišča in usmeritve za 
pripravljenost in odzivanje na okužbe z virusom 
SARS-CoV-2 v jesensko-zimski sezoni 2022/2023 
v Sloveniji je dostopen na naslednji povezavi: 
 
https://nijz.si/wp-
content/uploads/2022/11/strokovna_izhodisca_in_
usmeritve_za_ 
pripravljenost_in_odzivanje_na_okuzbe_z_viruso
m_sars-cov-2.pdf    
 
Predlogi in usmeritve za srednje- in dolgoročno 
vzdržno pripravljenost in odzivanje na okužbe z 
virusom SARS-CoV-2 v Sloveniji 
 
Predlogi in usmeritve za srednje- in dolgoročno 
vzdržno pripravljenost in odzivanje na okužbe z 
virusom SARS-CoV-2 v Sloveniji so strnjeni v pet 
stebrov. 
 

1. Steber: Cepljenje proti covid-19 
 
Cepljenje   proti   covidu-19   ostaja   najučinkovitejši   
ukrep   za   obvladovanje   covida-19   in 
preprečevanje težkih potekov bolezni. Pričakovati 
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je, da bo virus SARS-CoV-2 še naprej krožil med  
prebivalstvom,  zato  je  potrebno  vzdrževanje  čim  
višje  precepljenosti  proti  covidu-19, predvsem v 
rizičnih skupinah prebivalstva in obnavljanje 
imunosti s poživitvenimi odmerki (zadnjih) 
prilagojenih cepiv v ustreznih intervalih. 
 
Aktualna Navodila in priporočila za cepljenje proti 
covidu-19 so dostopna na spletni strani NIJZ: 
 
https://nijz.si/nalezljive-bolezni/cepljenje/cepljenje-
proti-covidu-19-za-strokovno- javnost/  
 
Cepljenje  proti  covidu-19  mora  ostati  brezplačno  
in  omogočeno  vsem  osebam,  ki  se želijo cepiti. 
 
Tudi  v  prihodnje  je  smiselno  takoj  pristopiti  k  
dobavi  novih, prilagojenih cepiv, jih čim prej 
distribuirati na cepilna mesta. 
 
Pomembno je spremljanje  precepljenosti  
prebivalstva  Slovenije  proti  covidu-19,  
spremljanje  prijav domnevnih  neželenih  učinkov  
po  cepljenju  proti  covidu-19  in  spremljanje  
učinkovitosti cepiv v določenih časovnih intervalih 
iz realnih podatkov spremljanja. 
 
Ves čas je smiselno izvajati kontinuirano 
komuniciranje z namenom ozaveščanja različnih 
javnosti  o  cepljenju  in  pomenu  cepljenja,  
naslavljati  dezinformacije  ter  odgovarjati  na 
vprašanja strokovne in splošne javnosti. Na ta 
način se lahko postopoma zvišuje zaupanje v 
varnost in učinkovitost cepiv, kar lahko izboljša 
precepljenost predvsem rizičnih skupin. 
 
V primeru, da se pokaže potreba po množičnem 
cepljenju (ko interes za cepljenje proti covidu-19 
preseže  zmogljivost  obstoječih  cepilnih  mest),  
predlagamo  aktivacijo  sistema  množičnega 
cepljenja (skladno s prej pripravljenimi algoritmi 
ukrepanja v takem primeru). 
 

2. Steber: Obvladovanje prenosa okužb 
 
Pomembno  vlogo  srednje-  in  dolgoročno  vzdržne  
pripravljenosti  in  odzivanja  na  okužbe  z virusom 
SARS-CoV-2 v Sloveniji predstavlja nadaljnje 
obvladovanje prenosa okužb s splošnimi priporočili  
in  ukrepi,  ki  ne  posegajo  pomembno  v  
vsakdanje  življenje  večine  posameznikov. 
 
Priprava in implementacija strategije učinkovitega 
prezračevanja prostorov v Sloveniji. 
 

Vpeljava higienskih ukrepov za preprečevanje 
širjenja povzročiteljev nalezljivih bolezni v ciljne 
populacijske skupine oz. specifična okolja. 
 
Kvantitativne  analize kažejo,  da  so  pri  
zmanjševanju  incidence  covida-19  med  
nefarmakološkimi  ukrepi  koristni predvsem 
umivanje rok, nošenje maske in vzdrževanje 
medosebne razdalje. 
 
Pomembno je: 
 da se zaščiti predvsem ranljive skupine 

prebivalstva (oskrbovanci domov za starejše, 
ranljivi kronični bolniki in starejše osebe z 
večjim tveganjem za težji potek bolezni) in s 
tem prepreči porast težje potekajočih oblik 
bolezni, 

 samozaščitno vedenje na ravni posameznika. 
 
Celovita podpora razvoju digitalnega iskanja stikov 
okuženih oseb z nalezljivo boleznijo. 
 
Aplikacije  za  digitalno  iskanje  stikov  so  bile  
razvite  in  implementirane  v  času  covida-19  z 
namenom,  da  bi  na  neivaziven  način  pripomogle  
k  obvladovanju  širjenja  virusa  SARS- CoV-2 (in 
k zaščiti najbolj ranljivih skupin) s spremembo 
vedenja tistih, ki so bili obveščeni o visokorizičnem 
stiku. Izkazale so se kot primerna dopolnitev 
klasičnega načina iskanja stikov, čeprav zaradi 
premajhnega števila uporabnikov večinoma niso 
dosegle prvotnega namena. 
Digitalno  iskanje  stikov  predstavlja  enega  izmed  
modernejših/novejših  javnozdravstvenih orodij, 
zato bi bilo smiselno pristopiti k nadaljnjemu razvoju 
aplikacije, ki bi nudila hitro možnost adaptacije  ob  
pojavu  okužbe,  pri  kateri  lahko  ocenjujemo  
verjetnost  prenosa  z  merjenjem razdalje  in  časa  
izpostavljenosti. 
Potreben je večji poudarek na področju 
zdravstveno-higienskega režima v izobraževalnih 
zavodih. 
 
Vsi nefarmakološki proti-epidemiološki ukrepi 
morajo biti usmerjeni v cilj, da šole in vrtci ostanejo 
odprti. 
 

3. Steber: Epidemiološko spremljanje, 
odzivanje in modeliranje SARC-CoV-2 

 
Spremljanje epidemiološke situacije, vezane na 
SARS-CoV-2, omogoča hitro in prilagojeno 
ukrepanje.   Za   doseganje   kakovostnega   in   
pravočasnega   spremljanja   je   pomembna 
digitalizacija sistema spremljanja in tudi 
vzpostavitev komplementarnih sistemov 
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spremljanja, kot je sistem spremljanja 
povzročiteljev nalezljivih bolezni v odpadnih vodah. 
 
Celovita podpora digitalizaciji spremljanja 
nalezljivih bolezni. 
Izkušnje iz razvoja digitalnega sistema 
laboratorijske prijave oseb s SARS-CoV-2 so 
pokazale, da je smiselno, da takšen sistem sloni na  
ogrodju  e-Zdravja  (Centralni  register  podatkov  o  
pacientu,  CRPP),  kar  omogoča  tudi minimalno 
dodatno breme za poročevalce, hkrati pa jih v veliki 
meri razbremeni birokratskih postopkov. 
 
Pomembno  je,  da  se  še  naprej  krepita  in  širita  
sistema  spremljanja  okužb  v  bolnišnicah  in 
spremljanja  umrljivosti.  Sistema  spremljanja  
okužb  v  bolnišnicah  predstavlja  sistem  EPISARI 
-  Epidemiološko  spremljanje  resnih  akutnih  
okužb  dihal,  potrjenih  covid-19  v  slovenskih 
bolnišnicah. 
 
Celovita podpora vzpostavitvi spremljanja 
povzročiteljev nalezljivih bolezni v odpadnih vodah. 
 
Takoj po vzpostavljenem sistemu  epidemiološkega  
spremljanja  za  SARS-CoV-2  je  potrebno  
pristopiti  k  vzpostavitvi celovitega spremljanja 
povzročiteljev NB v odpadnih vodah, v katerega 
bodo poleg SARS- CoV-2  vključeni  tudi  drugi  
strokovno  utemeljeni  povzročitelji  NB  (npr.:  virusi  
poliomielitisa  in virus opičjih koz). 
 

4. Steber: Testiranje in zdravljenje 
 
Pri omejevanju širjenja bolezni covid-19 je 
največjega pomena preventiva in preprečevanje 
prenosa okužb ter hitra identifikacija in izolacija 
kužnih oseb. V epidemiološkem momentu, kjer 
večina okužb nastaja na podlagi novih virusnih 
različic, je vzdrževanje in krepitev kapacitet 
sekveniranja  osrednja  za  odziv  tako  na  
nacionalni  kot  globalni  ravni.  Zaradi  tega  je  tudi 
osrednje vzdrževati zadostno število PCR testiranj, 
ki omogočajo učinkovito spremljanje pojava novih 
različic. 
 
Vzpostavitev sistema, ki bi omogočal analitiko 
nenadnega velikega obsega vzorcev, vključno s 
sekveniranjem. 
 
Trenutne  diagnostične  kapacitete  mreže  so  med 
15.000 in 20.000 PCR testov na dan. Dodatne 
možnosti za povečanje kapacitet PCR diagnostike 
je vključevanje dodatnih laboratorijev, ki so 
ustrezno certificirani za PCR metodo diagnostike 
(Nacionalni inštitut za biologijo – NIB, laboratoriji 
Veterinarske fakultete, Kemijski inštitut itd.). V po-

epidemičnem času priporočamo razširjanje tarčne 
diagnostike okužb dihal s SARS-CoV-2 na druge 
povzročitelje glede na epidemiološka pričakovanja 
(npr. gripa, RSV, drugi respiratorni virusi, bakterije). 
 
Vzpostavitev, vzdrževanje reprezentativnega 
sekveniranja in enotnega sistema poročanja 
rezultatov genomskega monitoringa SARS-CoV-2. 
 
Same biološke lastnosti virusa se glede trajanja 
kužnosti niso spremenile, problem pa je 
infektivnost, ker se nove različice in podrazličice 
izogibajo imunosti po cepljenju in prebolelosti 
(»imunski pobeg«). Klinični  potek  bolezni  je  
neprimerno  lažji,  deloma  zaradi  manjše  
patogenosti  omikronske različice v primerjavi s 
predhodnimi, predvsem pa zaradi velike 
populacijske imunosti, ki je odraz množične 
naravne prebolelosti bolezni in cepljenja. Na voljo 
sta tudi dve učinkoviti protivirusni zdravili,  ki  
ugodno  vplivata  na  potek  bolezni  in  zmanjšujeta  
potrebo  po  hospitalizaciji  in smrtnost 
(paxlovid/ritonavir in remdesivir). 
 
Minimalni ukrepi, ki naj ostanejo v ugodnih 
epidemioloških okoliščinah. 
 
Na  primarnem  nivoju  zdravstva  je  treba  osebe,  
ki  imajo  simptome  in  znake  covida-19,  še naprej  
testirati  na  okužbo  in  morajo  v  obdobju  trajanja  
težav  ostati  doma;  če  prihajajo  v stik z ranljivimi 
osebami, naj za čas predvidene kužnosti nosijo 
zaščitno obrazno masko (brez odločbe o izolaciji, 
namesto tega bolniški stalež): 
 
Pravila testiranja na SARS-CoV-2 za ambulantno 
obravnavane in hospitalizirane bolnike v 
bolnišnicah: 
 ambulantna  dejavnost  -  presejanje  s  HAGT  

samo  za  posege  v  splošni  anesteziji  in 
bronhoskopijo, če je od potrjene okužbe s 
SARS-CoV-2 minilo več kot 60 dni; 

 ob sprejemu v bolnišnico brez simptomnih 
pacientov in spremljevalcev ne testiramo, 
razen če KOBO izvajalca zdravstvene 
dejavnosti ne predlaga drugače; 

 med hospitalizacijo ne izvajamo rednih 
presejalnih testiranj na SARS-CoV-2, izjeme 
določi Komisija za obvladovanje bolnišničnih 
okužb (KOBO) posamezne bolnišnice; 

 v primeru izbruha dveh ali več potrjenih 
hospitalnih primerov na oddelku, število in 
način testiranj določi KOBO posamezne 
bolnišnice; 

 testiranje  na  covid-19  ob  premestitvah  med  
bolnišničnimi  oddelki  se  izvaja  le,  če  so 
predvideni posegi, ko nastaja aerosol iz 
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respiratornih izločkov, če gre za simptomatsko 
osebo ali ob sprejemu na oddelke, kjer se 
zdravijo pretežno imunsko oslabljeni bolniki. 

 
Obravnava bolnikov z okužbo s SARS-CoV-2 mora 
biti v skladu s principi kapljične izolacije. 
 
V zdravstvenih ustanovah priporočamo, da vsi 
zaposleni, bolniki in obiskovalci v času zimske 
sezone  nosijo  zaščitne  maske,  prav  tako  
priporočamo  rabo  mask  v  socialno-varstvenih 
ustanovah za zaposlene in obiskovalce 
 
Pomembna  so  priporočila  in  smernice  za  
klinično  obravnavo  bolnikov,  ki  se  morajo  redno 
posodabljati,  spremljati  je  treba  raziskave  o  
učinkovitosti  različnih  terapevtskih  intervencij in 
redno poročati o zalogah in naročilih zdravil. 
Dokument z naslovom »Klinična obravnava covid-
19« bo objavljen na spletni strani Klinike za 
infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC 
Ljubljana. 
Ocena bremena postkovidnega sindroma in 
predlog za ustrezno obravnavo dolgega covida na 
primarnem nivoju ter na terciarnem nivoju. 
 
Takojšnja ponovna vzpostavitev sistema 
koordinacije posteljnih kapacitet, če se bo le-ta 
razpustila  ali  prešla  v  stanje  mirovanja  in  bi  
prišlo  do  pojava  novih  problematičnih različic. 
 
Ocena potreb bolnikov s postkovidnim sindromom 
glede zdravstvene obravnave. 
 
Priprava  sistemskih  ukrepov  za  vzpostavitev  
obravnave  postkovidnega  sindroma. 
 
Priprava sistemskih ukrepov za krepitev mreže 
služb duševnega zdravja v vseh sektorjih. 
 

5. Steber: Krizno komuniciranje in njegovo 
upravljanje 

 
Namen komuniciranja je  izboljšati  ozaveščenost  o  
bolezni  in  veljavnih  ukrepih  ter  omogočiti  
usklajeno  delovanje za  obvladovanje  širjenja  
okužb  in  vplivov  epidemije. Ker je za uspešno 
obvladovanje in končanje epidemije ključno 
sodelovanje vseh ljudi, mora v družbi obstajati 
soglasje, da so sprejeti ukrepi resnično potrebni, 
pravični in legitimni. 
 
Strateško načrtovanje ukrepov in upravljanje 
kriznega komuniciranja: 
 spodbujanje zdravstvene pismenosti, 
 povečanje zaupanja v znanost, 
 poznavanje kriznega komuniciranja, 

 ustanovitev nacionalnega sveta za ravnanje in 
komuniciranje v krizah, 

 odprtost  in  nadaljnji  razvoj  digitalnih  orodij  
za  spremljanje  širjenja  bolezni  in  preventivno 
ravnanje. 

 
Prilagoditev komuniciranja in ukrepov različnim 
družbenim skupinam. 
 
Umirjeno in spoštljivo komuniciranje. 
 
Vir: NIJZ 
 

IZPLAČILO PLAČ V APRILU 
 

Vse zaposlene obveščamo, da bo plača za 
marec izplačana 11. aprila 2023, ker je 10. 
aprila praznik (Velikonočni ponedeljek), v 

petek, 7. aprila (Veliki petek) pa ne dela plačilni 
promet. 

 
Kornelija Bibič, vodja finančno računovodske 
službe 
 

ANKETA O ZAZNAVANJU KULTURE 
VARNOSTI V ZDRAVSTVU – PROJEKT 
SB MURSKA SOBOTA IN ALMA MATER 

EUROPEA 

 
Splošna bolnišnica Murska Sobota je bila skupaj z 
Alma Mater Europea izbrana za izvedbo projekta 
»Kultura varnosti pacientov«. 
 
Projekt je zastavljen kot izvedba merjenja kulture 
z anketnim vprašalnikom. 
 
Ker gre za merjenje enega od poglavitnih 
kazalnikov varnosti pacientov, bodo z anketo 
ugotavljali sedanje stanje kulture varnosti, na 
podlagi rezultatov pa bo možno uvajanje metod in 
orodij za zmanjševanje škodljivih dogodkov, ki so 
preprečljivi. Posledično bo to prispevalo k večji 
varnosti pacientov pa tudi osebja. 
 
Za uspeh ankete je pomembna visoka odzivnost 
anketiranih skupin. Zato vas s to najavo ankete 
vabimo k izpolnitvi ankete, ko bo aktivirana. V 
nadaljevanju vas bomo o tem obveščali po 
elektronski pošti. 
 
Cilj projekta je več kot 85% udeležba 
povabljenih. Anketa bo anonimna, rezultati pa 
objavljeni v agregirani obliki.  Vprašalnik bo v 
elektronski obliki. 
 
Anica Hribar, direktorica 
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GLASOVANJE ZA MOJ ZDRAVNIK 2023 
 
Tudi v letošnjem letu revija Viva, Medicina & ljudje 
organizira akcijo Moj zdravnik 2023.  
 
Glasovanje je na povezavi: 
 
https://viva.bhc.si/10951340/Kdo-bo-moj-zdravnik-
2023-Glasujte-zanj  
  

 
 
Oddajte svoj glas zdravnikom, ki so se najbolj 
dotaknili vašega življenja. 
 
Vabljeni h glasovanju! 
 
Uredništvo revije Viva, Medicina & ljudje 
 

REZULTATI VOLITEV  
 
V petek, 17. 2. 2023 so potekale volitve 
predstavnika delavcev v svet zavoda SB Brežice in 
volitve za delavskega zaupnika za varnost in 
zdravje pri delu.  
Vseh volilnih upravičencev, vpisanih v volilni imenik 
je bilo 388. 
 
Skupno število prejetih glasov:  
- 62 volilcev, ki so glasovali (61 na dan volitev, 1 

predčasno), 
- 326 neuporabljenih glasovnic, 
- 1 neveljavna glasovnica (na glasovnici ni bilo 

voljenega delavskega zaupnika). 
 

Število glasov, ki so jih dobili posamezni kandidati:  
 
1. Kandidati za izvolitev v svet zavoda: 

1. JARABEK Gordana, 8 glasov, 
2. LINDIČ Marjetka, 20 glasov, 
3. ŽUPANIĆ Matic, 34 glasov. 

 
 
 
 
 

2. Kandidatki za delavskega zaupnika za 
varnost in zdravje pri delu:  
1. LAZIĆ Sandra, 29 glasov, 
2. ŽGALIN Monika, 32 glasov. 
 

Na podlagi zbranih rezultatov glasovanja volilni 
odbor ugotavlja, da je dobil kandidat Matic Županić 
največ glasov - skupno 34 glasov, in je tako 
izvoljen za člana sveta zavoda, kandidatka 
Marjetka Lindič je prejela skupno 20 glasov in je 
izvoljena za namestnico člana sveta zavoda. 
 
Istočasno z volitvami predstavnika delavcev v svet 
zavoda so potekale tudi volitve za delavskega 
zaupnika za varnost in zdravje pri delu. Volilni 
odbor ugotavlja, da je Monika Žgalin prejela 
največ glasov - skupno 32 glasov, in je tako 
izvoljena za delavsko zaupnico za varnost in 
zdravje pri delu. 
 
Rebeka Gašparin, predsednica volilnega 
odbora 
 

PUST VESELIH UST  
 

NBO  
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OTROŠKI ODDELEK 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

POHVALE IN ZAHVALE 
 

ZAHVALA ORTOPEDSKI AMBULANTI 
 

Gospa Simona, hvala vam za priporočilo dr. 
Županiča. Deloval mi je zelo zaupljiv, tudi sestra je 
bila prijazna in me je 16.02., ko sem imela pregled, 
sprejela prvo.  
 
Bila sem presenečena za tak prijazen sprejem. 
Hvala iz srca vsem in ostanite zdravi, ker vas bolni 
potrebujemo. 
 
Globok poklon.  
 
Cviklova 
 

            
 

POHVALA INTERNI I 
 

Spoštovani.  
 
Na internem oddelku I sem bil hospitaliziran od 10. 
02. - 17. 02. 2023. 
 
Rad bi se zahvalil celotnemu osebju, posebno dr. 
Petri Regvat Kmetec za prijaznost, korektnost in 
strokovnost. 
 
Lep pozdrav. 
  
Albin Jeras 
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ZAHVALA GINEKOLOŠKO PORODNEMU 
ODDELKU 

 
Spoštovani. 
 
Ponavadi se ljudje najraje odzivamo na slabe 
izkušnje. Menim pa, da se je potrebno tudi takrat, 
ko doživimo nekaj, kar je vredno pohvale. 
Neizmerno sem hvaležna vsem vam na 
ginekološko porodnem oddelku SB Brežice za 
topel, človeški in hkrati strokoven sprejem in 
obravnavo.  
Ko se človek sreča z zdravstvenimi težavami, je to 
povezano z negotovostjo, neznanjem, strahom… 
Tisoč vprašanj in malo odgovorov se poraja v glavi. 
Tudi mene so spremljali ti občutki, ko sem 
zakorakala na vaš oddelek, a so se kmalu po 
sprejemu razblinili. Zaradi Vas vseh – osebja, ki se 
trudite in poskrbite, da se pacienti v prijetnem okolju 
dobro počutijo, da so obveščeni in strokovno 
oskrbljeni. Zato še enkrat iskrena hvala vsem in 
vsakemu posebej, še posebej moji ginekologinji dr. 
Kočnarjevi. 
 
Prisrčen pozdrav, hvaležna pacientka. 
 
Irena Markovič 
 

            
 

ZAHVALA 
 

Včeraj, dne 28. 02. 2023 je imela moja žena 
pregled pri vas na oddelku K, ordinacija 6. Ker sva 
z ženo prišla prvič v vašo bolnišnico na pregled, ne 
poznava bolnišnice, zato sva si ogledala razpored 
na panoju ter se odpravila pri tistem vhodu ter prišla 
do oddelka D. Pri vstopu sva vprašala  tam 
zaposleno osebo, kako prideva do oddelka K. 
Takrat je prišel gospod javni delavec Godler Ivan, 
kateri nama je povedal, kako prideva do oddelka K. 
Ker je moja žena invalid, sem ga prosil, če je 
kakšna bližnja pot do tega oddelka. Takoj se je 
odzval, naju pospremil v dvigalo, ter naju odpeljal 
na določen oddelek. Zato se omenjeni osebi preko 
vas še enkrat zahvaljujem za vso prijaznost ki jo je 
nama namenil. Želiva mu obilo zdravja, saj naju je 
njegov način prijaznosti zelo pozitivno presenetil. 
Že v začetnem pogovoru je vedel,da prihajava iz 
Celjskega okraja. S pregledom v vaši bolnišnici je 
bila žena zelo zadovoljna, ravno tako z osebjem in 
z navodili za nadaljno zdravljenje. 
 
Lep pozdrav vsem ! 
 
Marija in Branko Ošlak 

            
 

POHVALA IN ZAHVALA 
 

Spoštovani. 
 
Dne, 22.2.2023, je bila v vašo bolnišnico iz NMP 
Sevnica pripeljana in potem hospitalizirana naša 
mama Štefanija Culetto zaradi težav z dihanjem. 
Ugotovljeno je bilo, da je imela rahel srčni infarkt. 
Mama je bila že večkrat hospitalizirana v Bolnišnici 
Celje, tudi zaradi omenjenih težav, sedaj pa je pri 
vas prvič in smo neizmerno zadovoljni in hvaležni, 
prav tako naša mama. Želeli bi se vam zahvaliti za 
človeškost, srčnost, prijaznost, skrb, strokovnost in 
vse nasvete. Posebej bi pohvalili in se zahvalili 
medicinskemu osebju na internem in kirurškem 
oddelku, še posebej dr. Yanevu, za vsakodnevne 
telefonske klice in informacije o našem očetu ter za 
njegovo neizmerno skrb in prizadevanje za 
nadaljnje zdravljenje in dobro počutje naše mame.  
 
Še enkrat HVALA VAM. 
 
Z neizmerno hvaležnostjo hčerke Mojca, Marjeta 
in Maja 
 

            
 

POHVALA  
 

Spoštovani. 
 
Izreči vam želim POHVALO. Žal smo ljudje 
velikokrat tako naravnani, da samo grajamo, 
pozabimo pa pohvaliti, kar je dobro. Pa je prav, da 
znamo tudi pohvaliti. 
 
Moj oče Sikošek Ludvik se trenutno zdravi na 
vašem Oddelku za abdominalno kirurgijo. In 
pohvaliti želim celotno ekipo, vse vaše osebje, 
zdravnike, sestre, vse zaposlene, za prijaznost, 
visoko strokovnost, za trud, za človeški odnos, za 
skrb, navsezadnje tudi za čistočo in dobro hrano.  
Mojemu očetu so na tem vašem oddelku s 
pravočasnim in strokovnim posegom rešili življenje. 
Iskrena hvala. Saj veste, človeško življenje je 
nadvse dragoceno. Še posebej pa ljudje to 
občutimo, ko gre za nam drago osebo, kot je to v 
tem primeru naš dragi družinski oče, mož, dedek.... 
Mojo posebno zahvalo in pohvalo ter spoštovanje 
prejme dr. Miha Tomše in prav tako dr. Matic 
Županič. Za uspešno opravljeno operacijo in skrb in 
visoko strokovnost in požrtvovalnost pri zdravljenju.  
Z njima sem tudi bila v kontaktu za informacije, 
poudariti moram izredno strokoven in prijazen in 
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človeški odnos. Vse pohvale pa, kot že rečeno, tudi 
vsem ostalim zdravnikom in sestram na oddelku.  
 
Prav tako želim pohvaliti dr. Majo Anastasovo na 
Internem oddelku in se ji zahvaliti za hitro reakcijo 
ter za skrb ob zdravljenju na internem oddelku, 
kamor je bil oče prvotno sprejet in dr. Mihi Metelku 
za izredno prijazen sprejem in obravnavo v 
ambulanti IPP ob sprejemu in celotnemu osebju 
Internega oddelka, kjer se je oče zdravil prve dni.  
Pa da ne pozabim omeniti tudi prijaznosti dr. 
Vimpolškove v UZ ambulanti.  
 
Verjetno bi morala posebej omeniti še koga, pa ne 
poznam vseh imen, niti podrobnosti iz vsakdana 
bolnišničnega zdravljenja. Zato še enkrat, moja 
POHVALA in ZAHVALA gre vsem zaposlenim in 
celotni Splošni bolnišnici Brežice.  
 
Želim vam še naprej veliko delovnih uspehov in vse 
dobro vsem.  
 
Lep pozdrav. 
 
Milena Turk 
 

VALENTINOV POHOD 
 
Februar mesec ljubezni. Fit frajlice in kavalirji vseh 
starosti smo se z avtomobili odpeljali do Kozjega, ki 
je bil izhodišče za naš Valentinov pohod na Bohor. 
Zima je kar pokazala zobe, vsaj, kar se mraza tiče, 
višje pa tudi snega. Nekatere frajlice so se 
elegantno oblekle kot se pač spodobi za tak pohod. 
Pot se je najprej vila ob simpatičnem potoku, ki so 
ga krasile ledene skulpture različnih oblik. Kmalu pa 
se je pot začela postavljati pokonci in lepote potoka 
so ostale v čedalje globlji soteski. Vesela družba je 
počasi nadaljevala pot proti prvemu postanku pri 
Petru. Malo čaja in kuhančka, par besed in že smo 
šli naprej proti Veterniku in čedalje večjim kupom 
snega. Tudi veter nam je sledil, tako da nam je bilo 
hitro jasno, zakaj tako ime. Končno smo pustili 
cesto za sabo in prišli v gozd ter na ozko shojeno 
pot . Sneg nam je segal skoraj do kolen. Kolona se 
je počasi vila po gozdni poti in pravi zimski idili. 
Dobre volje smo prišli do koče na Bohorju in že 
malo težko pričakovane malice, ki je kot ponavadi 
vsebovala VSE in še kaj zraven. Ker smo mi pač fit, 
smo šli lepo po isti poti nazaj do Kozjega in naših 
avtomobilov. Sneg med potjo je bil vabljiv, tako da 
se se nekateri zopet spremenili v otroke in 
ugotavljali, če še znajo delati angelčke v snegu. 
Seveda znajo.  
 
 

Bilo je super. Prehodili smo še en čudovit izlet. Med 
potjo obujali spomine na igrice, ko še otroci niso 
imeli mobitela. Seveda pa smo delali načrte za 
naprej. 
 
Se vidimo 
 
Mija Novak 
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URNIK POHODOV 
 

V soboto 11. 3. 2023 gremo na Kopitnik.  
 

Na izlet se peljemo z vlakom, ki krene iz 
brežiške železniške postaje ob 7.10 minut. 

Peljali se bomo do Rimskih toplic, nato pa se 
bomo po lahki poti podali na Kopitnik. Po 
malici na Kopitniku se bomo odločili kako 

bomo šli v dolino. Imamo več variant. Ker je v 
soboto manj vlakov na razpolago, lahko gremo 
še na Gore in se do prihoda vlaka spustimo v 

Hrastnik. Se bomo dogovorili. Odvisno od 
snega in vremena. 

 
Dobrodošli, da se pridružite »fit frajlicam« ter 

dan preživite v dobri družbi in lepi naravi. 
 

 
 

 
OBVESTILO 

 
Aprila bomo šli na izlet izjemoma v SOBOTO 1. 

4. 2023, ker je druga sobota v aprilu 
velikonočna. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

13 
 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 

 
 
Vir: Splet 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
- STOPAR Irena (27. 2. 2023). 
 
Prekinitev delovnega razmerja: 
- VIDMAR Bernardka (2. 2. 2023 - upokojitev), 
- KUZMANOVIĆ Saša (2. 2. 2023), 
- LIBENŠEK Tanja (2. 2. 2023 – IK upokojitev), 
- PIRŠ Lidija (26. 2. 2023), 
- ROŽMAN Lea (28. 2. 2023). 

 
Stanje kadra na dan 28. 2. 2023: 385 zaposlenih. 

 
Število zaposlenih iz ur na dan 31. 1. 2023 je 
znašalo skupaj 390,54 ur, od tega 376,54 rednega 
dela, 10 pripravnikov in 4 javna dela. 
 

***JUBILEJNE NAGRADE*** 
 

Za 10 let delovne dobe pri delodajalcih v 
javnem sektorju sta prejeli jubilejno nagrado: 

 
ŽGALIN MONIKA, ekonom 

 
ZUPANČIČ MILENA, strežnica 

 
ČESTITAMO! 

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK 
  

 Marec - Mednarodni mesec ozaveščanja o 
rakih prebavil, 

 Prva spomladanska sobota - Svetovna 
srečanja žensk z rakom dojke, 

 Drugi četrtek v marcu - Svetovni dan ledvic, 
 Tretji teden marca - Svetovni teden možganov, 
 Sreda v tretjem tednu marca - Slovenski dan 

možganov, 
 Petek pred spomladanskim enakonočjem - 

Svetovni dan spanja, 
 3. marec - Mednarodni dan skrbi za sluh, 
 4. marec - Mednarodni dan ozaveščenosti o 

virusu HPV, 
 18. marec - Evropski dan žil, 
 18. marec - Evropski dan narkolepsije, 
 20. marec - Mednarodni dan sreče, 
 21. marec - Svetovni dan Downovega 

sindroma, 
 24. marec – Svetovni dan tuberkuloze. 
 
 

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!  
 
 

 
 
 

 
 


