
 
                

 

 M O J E  Z D R A V J E 
 

 Glasilo Splošne bolnišnice Brežice 
 

 
 

 
Številka 6, letnik 12 
 

VARČNA RABA ENERGIJE 
 
Splošna bolnišnica Brežice je po projektu 
»Energetska sanacija in trajnostna gradnja 
stavb« v letu 2012 zaključila večino 
investicijskih ukrepov za energetsko sanacijo 
stavb. Glede na rezultate po izvedeni investiciji 
lahko ugotovimo, da je bolnišnica na tem 
področju dosegla ugoden napredek, ki se kaže 
tako v manjši porabi energentov za ogrevanje 
in hlajenje, kot tudi stroških za energente ter 
bistvenem zmanjšanju izpustov CO2. Z 
izgradnjo in pričetkom delovanja urgentnega 
centra, se je v letu 2015 povečala površina 
ogrevanih in hlajenih prostorov, uporaba 
opreme in informacijsko komunikacijske 
tehnologije ter število obravnavanih in 
zdravljenih ljudi, bistveno se je zvišalo tudi 
število zaposlenih, kar vse je vplivalo na 
povečanje porabe energentov v naslednjih 
letih. 
 
V referenčnem letu 2005 je bila skupna poraba 
vseh energentov v bolnišnici 3.700 MWh, v letu 
2018 2.477 MWh oziroma 1.223 MWh manj. 
Stroški za energente so v letu 2005 znašali 
nekaj nad 238.000,00 evrov, v letu 2018 pa 
nekaj nad 153.000,00 evri. Poraba energentov 
je za 33 %, njihova nabavna vrednost pa za 
nekaj nad 36 % nižja. Število bolnikov, ki se 

zdravijo v bolnišnici, je v teh letih naraslo iz 
5.666 v letu 2005 na 6459 v letu 2018. 
 
Kljub precejšnjim vlaganjem za manjšo porabo 
električne energije se je poraba do leta 2018 
zvišala na več kot 1.224 MWh, kar predstavlja 
nekaj nad 55 % več, kot v referenčnem letu 
2005.  
 
Glede na izkušnje, je z zagotavljanjem ugodnih 
bivalnih razmer za bolnike in uslužbence 
(prezračevanje, hlajenje, ogrevanje, 
osvetlitev), z ustreznim, malo bolj skrbnim 
ravnanjem zaposlenih (»ugasni, ko ne rabiš«), 
mogoče ustvariti najmanj 5 % prihrankov 
energentov, kar bi predstavljalo okoli 9.000,00 
evrov/leto. To lahko dosežemo na naslednje 
načine: 
 
Prezračevanje in hlajenje prostorov 
 
V toplejšem in vročem letnem času prostore 
zračimo v hladnejšem delu dneva (ponoči, 
zgodaj zjutraj). Bolje je krajši čas zračiti z na 
stežaj odprtimi okni, kot dalj časa s priprtimi 
okni.  
 
Klimatske naprave  
 
še pred koncem delovnega dne izklopite.  
V prostorih, kjer se ne izvaja dejavnost, jih ne 
puščajte delovati v nočnem času, ob koncu 
tedna in praznikih. 
Ob delovanju klimatskih naprav imejte okna in 
vrata zaprta. 
Razlika med temperaturo hlajenja prostora in 
zunanjo temperaturo naj ne bo višja od 50 C. 

 
Električna energija 
 
Izkoristimo naravno osvetljenost prostorov. 
Luči naj svetijo le, ko je to potrebno. Ko 
prostor zapustimo, jih ugasnemo. 
Medicinsko in drugo opremo, televizijske in 
radijske sprejemnike, DVD predvajalnike, 
telefone, računalnike, fakse, tiskalnike:  

 ne puščamo v stanju pripravljenosti 
(stand by), 

 v vtičnici ne puščajmo neaktivnih 
polnilcev in adapterjev. 

 
 Jožef Piltaver, koordinator 
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ELEKTRONSKO OBVEŠČANJE  
ZAPOSLENIH O OBRAČUNU PLAČ 

 
Zaradi zmanjševanja materialih stroškov 

poslovanja v skladu s sprejetimi 
sanacijskimi ukrepi smo v SB Brežice s 
1.6.2019 v celoti prešli na elektronsko 
posredovanje obračuna plač in drugih 

prejemkov zaposlenim.  
 

Plačilne liste, ki bodo posredovane po 
elektronski pošti, bodo zaščitene z 

geslom.  
 

Geslo je osebna davčna številka vsakega 
zaposlenega. 

 

OBVESTILO O SPREMEMBI IN 
DOPOLNITVI PRAVILNIKA O 

ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI 
DELOVNIH MEST 

 
Dne 17. 12. 2017 je začela veljati novela 
Zakona o zdravstveni dejavnosti – ZZDej-K 
(Uradni list RS, št. 64/2017), ki med drugim 
določa sistemsko ureditev položaja srednje 
medicinskih sester, ki so si kompetence za 
delo na delovnem mestu diplomirane 
medicinske sestre pridobile z delom in jim daje 
pravico do prerazporeditve na delovno mesto 
diplomiranih medicinskih sester. Uveljavitev 
teh določil je bila vezana na sprejem 
dokumenta »Poklicne kompetence in 
aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene 
nege«, ki je bil sprejet 17. 5. 2019 (dostopno 
na spletni strani Zbornice – Zveze: 
http://www.zbornica-zveza.si/sl/poklicne-
kompetence-aktivnosti-izvajalcev-v-
dejavnosti-zdravstvene-
nege#overlay=sl/node/2983/edit). 
 
V skladu z določili ZZDej-K morajo izvajalci 
zdravstvene dejavnosti najpozneje v dveh 
mesecih od sprejetja oziroma določitve 
prenovljenih poklicnih aktivnosti in kompetenc 
v zdravstveni negi v aktih o sistemizaciji 
delovnih mest določiti delovna mesta 
diplomiranih medicinskih sester in delovna 
mesta tehnikov zdravstvene nege in nato v 
roku enega meseca zaposlenim medicinskim 
sestram in medicinskim tehnikom, ki so 
zaključili izobraževanje po srednješolskem 
strokovnem izobraževalnem programu 
zdravstvena nega in opravljajo dela 
diplomirane medicinske sestre ter izpolnjujejo 
zakonske pogoje ponuditi v podpis nove 
pogodbe o zaposlitvi. 
 

K pripravi in sprejemu sprememb in dopolnitev 
Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest smo v SB Brežice že pristopili, 
zaradi pravočasne priprave za sklenitev 
novih pogodb o zaposlitvi pa vse zaposlene 
SMS in tehnike zdravstvene nege, ki 
menijo, da izpolnjujejo zakonske pogoje za 
uvrstitev na delovno mesto DMS, vabimo, 
da svojo namero za sklenitev nove 
pogodbe o zaposlitvi in sklenitvi pogodbe o 
izobraževanju sporočijo pomočnici 
direktorice za področje zdravstvene nege in 
oskrbe ali kadrovici do 17. 7. 2019. 
  
 Samo Zorko, vodja splošno upravne in 
kadrovske službe  

 

KOZARCI ZA VODO 
 

Splošna bolnišnica Brežice stremi k 
varovanju okolja in zdravja ljudi. 

 
Uporabljati želimo okolju prijaznejše 

materiali in zmanjšati število odpadkov. 
 

Zato bomo v menzi pričeli z uporabo 
steklenih kozarcev. 

  

DONACIJA SLIKE OTROŠKEMU ODDELKU 
 

 
 
Življenje je polno barv in kot veliko drugih stvari 
na naši poti imajo tudi barve svoj  pomen. 
Predstavljajo sporočila iz našega višjega 
»jaza«. Ni nam potrebno biti metafizik, da bi 
razumeli pomen barve v življenju. Barve 
obstajajo v vsakodnevnih izkušnjah. Dnevno 
srečujemo barve, ki nas pomirjajo, razveselijo 
ali nas ustavijo za trenutek. V tem trenutku se 
zazremo vase in premišljujemo o smislu in 
rešitvah vsakdanjika. Tudi otroški svet je zelo 
raznoliko obarvan, enkrat z živimi, veselimi 
barvami, drugič z bolj umirjenimi toni.  
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Umetnik Rajko Požar je na otroškem oddelku 
SB Brežice zaznal kotiček, za katerega je 
menil, da potrebuje pomen barv. V duhu 
dobrodelne note nam je daroval umetniško 
sliko, ki je polna pozitivnih, veselih in otroku 
prijaznih barvnih odtenkov. Vsak otrok v tej 
sliki vidi svoj pomen. To je zelo pomembno, da 
si otroci ustvarjajo popolnoma svojo zgodbo in 
jo gradijo na podlagi barv. S tem razvijajo 
intelekt in pomen trenutkov, ki so za njih v času 
bivanja v bolnišnici zelo naporni. Cilj barvitosti 
otroškega oddelka je nedvomno omogočiti 
otrokom, da razvijejo besedišče in prepoznajo 
čustva, da bi spodbujali zdravo izražanje 
čustev. 
 
Čeprav imajo otroci pogosto koristi od dela z 
barvami, zlasti če imajo težave z duševnim 
zdravjem ali invalidnostjo, se jim lahko zdi, da 
se v kliničnem okolju strašno ali težko pravilno 
izražajo. To še posebej velja za majhne otroke, 
ki imajo na splošno omejen slovar in tiste, ki ne 
govorijo primarnega jezika države, v kateri 
živijo. Poleg standardnih metod zdravljenja 
lahko otroci uporabljajo umetnost za 
komuniciranje svojih misli in občutkov 
odraslim, ki jim želijo pomagati pri soočanju z 
življenjskimi izzivi. Najpogostejši način je 
pobeg od stresa zaradi bolezni. Uporablja se 
tudi kot simbolni jezik. Otrok se s pomočjo 
vzgojiteljice seznanja z različnimi umetniškimi 
deli in postavlja vprašanja, ki so ga navdihnila 
ob pogledu na umetniško delo. Ne glede na to, 
kako se uporablja, je umetnostna terapija 
lahko ustvarjalni izhod za otroke, ki se borijo z 
okoliščinami svojega bivanja v bolnišničnem 
okolju. 
 
Umetniku Rajku Požarju se iskreno 
zahvaljujemo za donacijo in prepoznavnost 
potrebe po barvitosti našega oddelka.  
 
 Anita Mujakić, DMS, strokovna vodja 
otroškega oddelka 
 

 
 

ZADOVOLJSTVO HOSPITALIZIRANIH 
PACIENTOV S STORITVAMI NA ODDELKU 
 
V obdobju januar – marec 2019 so 
hospitalizirani pacienti izpolnjevali anketne 
vprašalnike o zadovoljstvu z našimi storitvami. 
Do 31. 3. 2019 je bilo vrnjenih 139 izpolnjenih 
vprašalnikov, od tega je bilo anketiranih 27 
moških, 111 žensk, 1 ni bil opredeljen. 
 
Število vrnjenih vprašalnikov po oddelkih:  
 kirurški oddelek: 31, 
 ginekološko-porodni oddelek: 39, 
 interni oddelek: 8, 
 pediatrični oddelek: 61. 

 
Največ pacientov, 88 oz. 63 %, 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 119 bolnikov (86 %), še boljši vtis pa je 
pustil odnos osebja ob sprejemu na 128 
anketirancev (92 %). Najboljši vtis ob sprejemu 
v bolnišnico in z odnosom osebja ob sprejemu 
so imeli pacienti na kirurškem oddelku, sledijo 
interni, ginekološko – porodni in otroški 
oddelek.  
 
2. Zadovoljstvo z bivanjem in osebjem v 
bolnišnici 
 
Ob bivanju v bolnišnici so bili pacienti z 
osebjem v povprečju zelo zadovoljni (ocena 
4,9 na lestvici od 1-5). Hospitalizirani pacienti 
so bili najbolj zadovoljni z laboratorijskimi 
inženirji, ostalimi in strežnicami, sledijo 
fizioterapevti, zdravniki, administrativno 
osebje, medicinske sestre, radiološki inženirji 
in vratarji. 
 
3. Varovanje zasebnosti 
 
V večini so bili pacienti mnenja, da je bila 
njihova zasebnost na oddelku varovana (97 
%), ta je bila najbolj varovana na ginekološko-
porodnem oddelku, sledijo otroški, kirurški in 
interni oddelek. 
 
4. Izraz na obrazih osebja 
 
Pacienti so se srečevali v glavnem z 
nasmejanimi obrazi osebja (79 %), največ 
nasmejanega osebja so srečali na otroškem 
oddelku, nato na ginekološko-porodnem, 
kirurškem in internem oddelku. 
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5. Zadovoljstvo z zdravljenjem v bolnišnici 
 
Z zdravljenjem so bili anketirani pacienti 
večinoma (93 %) zelo zadovoljni. Z 
zdravljenjem so bili pacienti po večini zelo 
zadovoljni (ocena 4,9), najbolj kirurškem 
oddelku, sledijo ginekološko-porodni, otroški in 
interni oddelek. 
 
6. Zadovoljstvo s kakovostjo prehrane  
 
S kakovostjo prehrane so bili pacienti 
načeloma zadovoljni (4,5 na lestvici od 1-5), 
najbolj zadovoljni so bili s časom serviranja in 
količino, sledijo temperatura, raznolikost, 
kakovost postrežbe in okus. Na splošno so bili 
s hrano najbolj zadovoljni pacienti na 
ginekološko-porodnem oddelku, sledijo 
otroški, kirurški in interni oddelek. 
 
7. Zadovoljstvo s čistočo opreme in 
prostorov 
 
S čistočo opreme in prostorov so bili pacienti 
zelo zadovoljni (80 %). Najbolj so bili s čistočo 
zadovoljni pacienti na kirurškem in 
ginekološko-porodnem, sledita otroški in 
interni oddelek.  
 
8. Zadovoljstvo z osebno urejenostjo 
zaposlenih 
 
Osebno urejenost zaposlenih so anketirani 
pacienti ocenili z oceno 4,9 (88 % vseh 
anketiranih). Najbolje so jo ocenili na 
ginekološko – porodnem oddelku, sledijo 
otroški kirurški in interni oddelek. 
 
9. Zadovoljstvo z urnikom obiskov 
 
Z urnikom obiskov je bila večina anketirancev 
zelo zadovoljnih (65 %), najbolj zadovoljni so 
bili pacienti na otroškem oddelku, sledijo 
interni, ginekološko-porodni in kirurški 
oddelek. Obiski so bili omejeni/prepovedani 
zaradi gripe.  
 
10. Možnost stika s svojci 
 
Možnost stika s svojci je imela večina 
anketirancev  (107 oziroma 77 %). Stiki so bili 
omejeni/prepovedani zaradi gripe. 
 
11. Pohvale in pritožbe 
 
Pohvale: 
 
1) Kirurški oddelek: 

 Ostanite tako dobri kot ste zdaj. Vsa 
zahvala dr. Povhetu za uspešno operacijo 
in vsem drugim za vso požrtvovalnost. 

 Vedno sem bila zadovoljna z vsemi 
stvarmi. Pohvala zdravniku dr. Poharju za 
dobro opravljeno operacijo žil na obeh 
nogah. Pohvala vsem sestram – zelo – 
zelo prijazne! 

 Najboljše sestre: Gordana, Sandra, Tjaša. 
 Vse pohvale sestram. 
 Sestre so zelo prijazne, prav tako 

zdravniki. 
 Še ena plača je premajhna za tako 

čudovito osebje. Vse je 10. 
 Samo tako naprej, najboljše osebje, 

najboljša bolnišnica. Resnično vse ok. 
Priporočam tudi drugim. 

 V času bivanja sem bila zelo zadovoljna. 
 Vse najlepše o bolnišnici Brežice. Hvala za 

vse. 
 Odlično osebje. 
 Dobri ste, odlični za vse. Hvala! 
 
2) Ginekološko-porodni oddelek: 
 Iz srca bi se zahvalila babici Tanji.  
 Ginekološko – porodni oddelek je po 

mojem mnenju eden izmed najboljših v 
Sloveniji. Vse skupaj je za 10! Sestre, 
babice,… VSI SO TOP!  Hvala za vso 
podporo pri porodu! 

 Zelo sem zadovoljna z vsemi zaposlenimi 
na ginekološko – porodnem oddelku. 

 Nimam nobenih pripomb, kvečjemu 
pohvale celotnemu ginekološko – 
porodnemu oddelku. Le tako naprej! 

 Počutim se kot doma. Le tako naprej. 
 Ostanite takšni še naprej. 
 V bolnišnici sem zelo zadovoljna z vsem: 

osebje, hrana, čistoča,… 
 Vse pohvale celotnemu kolektivu. 
 Nasmejani obrazi od sprejema do konca. 

Pohvalno. 
 

3) Interni oddelek: 
 Sem zadovoljen in se zahvaljujem za 

oskrbo. 
 

4) Otroški oddelek: 
 Vse pohvale dr. Huzjakovi in sestri Tanji A. 
 Dragi vsi. Ni besed, s katerimi bi lahko 

izrazili zahvalo, zato lahko vsem skupaj in 
prav vsakemu posebej rečemo le: IZ SRCA 
VAM HVALA. Hvala vam za izkazano 
sočutje, pozitivne misli, energijo, nasmehe, 
spodbudne besede… in hkrati 
profesionalen odnos. Vse to nam je 
pomagalo pri hitrejšem okrevanju. Še 
enkrat res hvala vsem skupaj in vsakemu 
posebej. Ob tej priložnosti bi še posebej 
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izpostavila zavzetost, prizadevnost, 
sočutnost, profesionalnost, predanost in 
vso skrb dr. MAHNIĆA do Zee. Ni besed, s 
katerimi bi se mu lahko zahvalila. Dr. 
MAHNIĆ, radi vas imamo in želimo vam 
vse dobro. HVALA VAM ŠE ENKRAT IZ 
SRCA. 

 Pohvala celotnemu kirurškemu in 
pediatričnemu oddelku za odnos, 
komunikacijo in zdravljenje. Zelo strokovno 
in prijazno osebje je hčerki olajšalo dneve 
v bolnišnici. 

 Na pediatričnem oddelku so sestre kljub 
zahtevnemu delu res zelo, zelo prijazne in 
ustrežljive… zato hvala! Tudi ostalo osebje 
je zelo prijazno – tudi njim hvala! 

 Super ste. Hvala vam! 
 Hvala. Vidi se, da razumete, kako težko je 

lahko družini ob bolezni otroka. 
 Krasno osebje, zelo prijazne sestre, 

vzgojiteljica, strežnice. 
 Hvala za ves vaš trud. 
 Celotni oddelek pediatrije za +5! 
 Vse pohvale za prijazno in strokovno 

osebje ter da se je otrok počutil 
sproščenega in varnega. 

 Če je že potrebno ostati v bolnišnici, je 
osebje prijazno, nasmejano, skratka: vse 
pohvale. 

 Vse pohvale celotnemu otroškemu 
oddelku od zdravnikov, sester, 
vzgojiteljice. Nadpovprečno zadovoljna! 

 Zelo prijazno in strokovno osebje. Pohvale 
vsem zaposlenim na pediatričnem 
oddelku. 

 Vse vrhunsko. 
 

Pritožbe oziroma pripombe: 
 
1) Kirurški oddelek: 
 Največja kritika gre bolniški hrani: premalo 

kuhano, neokusno… 
 Potrebno beljenje. Zamenjava talnih oblog 

obvezna, ker ogroža paciente. 
 
2) Ginekološko – porodni oddelek: 
 Če si v bolnišnici več kot 3 dni, bi bilo 

dobro, da bi bil na voljo televizor. Na 
splošno je bolnišnica potrebna sanacije. 

 Srajčke: trde, nepolikane, neudobne 
(katetri), dolgočasno zaporniške. Potreben 
je lahek bombažni material, saj je 
ogrevanje odlično. Počutje šteje! 

 Kopalnice – tuši: relativno mrzli, odkar 
pomnim. Po operaciji ali s temperaturo je 
neugodno! 
 

3) Otroški oddelek: 
 Več udobnih ležalnikov za starše! 

 Nekatere sestre so zelo nesramne / 
neprijazne. 

 
POHVALE IN ZAHVALE 

 
OTROŠKI IN KIRURŠKI ODDELEK 

 
Dne 21.5.2019 je moj otrok bil operiran na 
otroškem oddelku. Ob tej priložnosti se 
zahvaljujem kirurginji Jani Orožen za zelo 
profesionalen odnos do nas staršev, za vse 
jasno podane informacije in dostopnost v 
primerih, ko smo bili zaskrbljeni. S takšnim 
načinom komunikacije in jasnimi navodili smo 
kot starši bili zelo pomirjeni. Za vse se ji iskreno 
zahvaljujem. Hvala tudi ostali operativni ekipi 
in sestram v kirurški ambulanti. Nenazadnje pa 
posebna hvala tudi vsem medicinskim sestram 
otroškega oddelka, ki so našega otroka z 
nasmehom pospremile v operacijsko dvorano 
in ga pomirile. Prijazno so mu delale družbo in 
nudile strokovno pomoč, ko nas ni bilo zraven. 
Popolnoma vse medicinske sestre so bile zelo 
prijazne in nasmejane. Hvala tudi zdravnikom 
pediatrom in vzgojiteljici.  Zares ste bolnišnica 
vredna pohvale.  
  
Mamica S. G. 
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URGENTNI CENTER 
 
Z izrednim zadovoljstvom izražam pohvalo nad 
delom urgentne ambulante z dr. Yanevom na 
čelu - od sprejema pa do končnega pregleda. 
Kot bolnik z diagnozo »rak« z izkušnjami z 
zdravstvenim osebjem in njihovim odnosom, je 
ta izraz zadovoljstva še bolj prisoten. 
 
Vse iskreno pozdravljam. 
 
 Branko Križanič 
 

 
 
Zelo se zahvaljujem osebju IPP za vso pomoč 
in prijaznost: Kristina Remih, DMS, Jasna 
Dević, DMS, dr. Vanja Starčević, Tina Zupčić, 
DMS. 
  
Kristina Junkar 
 

 
 
Ob prihodu v urgentni center so me prav lepo 
sprejeli na oddelek internistične prve pomoči. 
 
Rada bi se zahvalila prijetnemu osebju, še 
posebej Jasni Dević in Kristini Remih, saj so 

zame skrbno poskrbele, kljub temu, da so 
imele veliko dela z ostalimi pacienti. 
 
Vse pohvale tudi dr. Starčević. 
  
Nina Omerzo 
 

 
 
Pohvale za prijaznost in razumevanje gospe 
Andreji Kerin. Več takšnih ljudi zaposlenih v 
bolnišnici Brežice. 
 
 Katjuša Golobič 
 

 
 
Rada bi javno pohvalila delo vaše urgentne 
službe. Zahvaljujem se celotni ekipi za 
prijaznost in pomoč! 
 
Posebna zahvala dežurni ekipi z dne 9. 5. 
2019, ki mi je prisluhnila, me pomirila in 
svetovala v mojih težavah v poznih večernih 
urah. 
 
In zahvala za prijaznost gospodu Tomažu 
Mižigoju. 
 
S spoštovanjem. 
 
 Janja Polanec Margol 
 

 
 
Danes po enem tednu sem drugič pri vas na 
tretmaju Iroprema. Tina, Tjaša, Smrekarjeva in 
vodja urgence Devićeva so bile izredno 
profesionalne in prijazne – ne samo do mene, 
ampak tudi do ostalih pacientov. Enako velja 
za sprejemno pisarno urgence. 
 
Hvala. 

 
 
Želim pohvaliti dopoldansko IPP ekipo, in sicer 
sestro Jasno, Aleksandro, Andrejo ter gospoda 
dr. Maria, saj so izredno prijazni in svoje delo 
opravljajo strokovno. Všeč mi je bilo tudi, da so 
mi priskrbeli topel obrok. 
  
Pavel Grubar 
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POTEPANJE OD SPOMENIKA TOLARJU 
DO PODSREDE 

 
Ker to pomlad vreme ni nič naklonjeno 
potepanju po naravi smo se »fit frajlice« in mali 
pes zopet podali na potep po bližnji okolici. 
Vreme je napovedovalo dež v popoldanskem 
času. Z avtomobili smo se peljale do 
Kerinovega znamenja, nato pa pot pod noge in 
proti Velikemu vrhu in spomeniku tolarju. Mali 
počitka, nekaj slikic in veselo naprej proti gradu 
Podsreda. Prispele smo do gradu, so malo 
oddahnile, nato pa dilema ali voda ali pivo. 
Seveda je zmagalo pivo. Po lepo vzdrževani 
grajski poti smo se spustile v Podsredo, se 
malo razgledale, nato pa smo se povzpele še 
mimo lepo obnovljenih kapelic križevega pota 
do Marijine cerkve, ki ponosno stoji na hribčku 
nasproti gradu. Malica je kot običajno 
vsebovala VSE, oziroma še malo več kot to. 
Kozarček za dobro počutje se je tudi prilegel. 
Prijazna gospa nam je malo povedala o 
zgodovini cerkve. Site in spočite smo se 
podale nazaj v mesto in na pivce za živce. Pot 
proti gradu je hitro minila in zopet smo bile na 
asfaltu, ki nas je pripeljal do avtomobilov. Ker 
smo »fit«, nas dež ni zmočil. 
 
Se vidimo. 
 
 Mija Novak 
 
Pošiljam malo foto spominčkov na pohod, ki je 
bil spet čudovit in poln lepih doživetij... 
 
Upam, da so bili šopki lepi, čemaž dober, kot 
vedno, dišeča perla že posušena,... in da smo 
skupaj pripravljene na nove podvige.  
 
 Mija Povše 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

URNIK POHODOV 
 

V mesecu juniju bomo Mijo in Bojano 
pospremili še na zadnji del Jakobove poti, 

ki se začne v Prekmurju. Dobimo se v 
soboto, 8. 6. 2019 ob 6.00 uri na starem 

mestu (bivši pljučni oddelek).  
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Z avtobusom se bomo peljali do 

Dobrovnika oziroma do Kobiljega, ki bo 
izhodišče. Pot nas bo vodila mimo 

Dobrovnika, Turnišča, Odrancev, Gornje 
Bistre, Broda na Muri. Tu bomo z brodom 
prečkali Muro in prispeli v naselje Mota, 
kjer se bomo poslovili od Mije in Bojane. 

 
Zaradi organizacije avtobusnega prevoza 

je potrebna predhodna prijava pri Miji 
Novak. 

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

 
SMEH JE POL ZDRAVJA 

 

 
 
Vir: Spletna pošta 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Prenehanje delovnega razmerja: 
- IMŠIROVIĆ Maja (31. 5. 2019). 
 
Stanje kadra na dan 31. 5. 2019: 354 
zaposlenih. 
Število zaposlenih iz ur na dan 30. 4. 2019 je 
znašalo 358,57, od tega 347,57 rednega dela, 
7 pripravnikov in 4 udeleženci javnih del.  
 

***JUBILEJNE NAGRADE*** 
 

V mesecu maju je za 20 let delovne dobe 
pri delodajalcih v javnem sektorju prejel 

jubilejno nagrado: 
 

MACAN Krešimir, dr. med., spec. 
oftalmolog 

 
ČESTITAMO! 

 
ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK 

  
 1. junij – Evropski dan zobnih tehnikov, 
 3. junij – Dan bolezni ven, 
 4. junij – Dan slovenskega krvodajalstva, 

Mednarodni dan otrok, žrtev nasilja, 
 5. junij – Svetovni dan okolja,  
 6. junij – Svetovni dan obveščanja o 

škodljivcih, 
 12. junij – Svetovni dan proti delu otrok, 
 14. junij – Svetovni dan krvodajalstva, 
 15. junij – Svetovni dan osveščanja o 

nasilju nad starejšimi, 
 18. junij – Svetovni dan očetov, 
 21. junij – Svetovni dan ALS (amiotrofična 

lateralna skleroza), 
 26. junij – Mednarodni dan podpore žrtvam 

mučenja, Mednarodni dan proti zlorabi in 
nezakonitemu prometu z drogami, 

 27. junij – Svetovni dan spirometrije. 
 
 

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!  
 
 

 

 


