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POVABILO K IZPOLNITVI ANKETE O 
ZADOVOLJSTVU ZAPOSLENIH 

 
Spoštovani sodelavci. 
 
Leto je naokoli, zato vas ponovno vabim, da 
izpolnite anketne vprašalnike, ki jih boste 
prejeli od svojih neposrednih vodij, pa tudi po 
elektronski pošti skupaj s plačilno listo za 
maj. 
V anketni vprašalnik smo uvrstili nekaj novih 
vprašanj. Anketa poteka od srede, 8. 6. do 
vključno srede, 15. 6. Izpolnjen vprašalnik  
lahko oddate na oddelku v za to pripravljeno 
škatlo ali pa v tajništvu uprave. 
 
Vabljeni k sodelovanju. 
 
Anica Hribar, direktorica 
 
 
 
 
 
 

 

PRIČETEK DELA MIKROBIOLOŠKEGA 
LABORATORIJA 

 
ENOTA MIKROBIOLOŠKEGA 

LABORATORIJA V SB BREŽICE 
 
V bolnišnici se veselimo še ene nove pridobitve. 
V začetku junija je namreč odprl svoja vrata 
Nacionalni inštitut za zdravje, okolje in hrano 
(NLZOH) z odprtjem svoje enote 
mikrobiološkega laboratorija v prostorih 
bolnišnice. Pogodbo o medsebojnem 
sodelovanju smo podpisali že v začetku leta. 
Sedaj, ko je zaključena tudi prenova obeh 
prostorov, ki sta namenjena enoti in ko je NLZOH 
v celoti opremil laboratorij s potrebno medicinsko 
opremo, pa je pričel tudi z delom.  
 
Prednosti enote v bolnišnici: 
 
- Bistveno krajši transportni čas, 
- Nacepitev vzorcev v enoti, 
- Boljša kakovost vzorcev, 
- Krajši čas do rezultata, 
- Boljša dostopnost hitrih preiskav, 
- Kontinuirana inkubacija HK in sprotno 

vstavljanje stekleničk v aparat brez 
zakasnitev, 

- Sedaj boljša možnost za analizo vzorcev, ki 
niso poslani v transportnem gojišču (urin, 
sputum, aspirat, likvor…) – do sedaj je bila 
optimalna preiskava za oddaljene naročnike 
Uricult, sedaj pa bo na voljo boljša možnost, 
ki omogoča določitev koncentracije 
povzročiteljev v CFU/ml. 

 
Transportni čas za HK (primerjava dveh 
bolnišnic) 
 
Do vzpostavitve enote NLZOH v bolnišnici: 
 
Pošiljatelj Povprečen 

čas 
Min. 
čas 

Max. 
čas 

%HKL 
kjer >24 
ur od 
odvzema 

SB 
Brežice 

13 2,5 27 7 

SB Celje 6 0,5 43* 0,15 
*en set HKL v 43 urah in en set v 35 urah, 2 seta 
v 27 urah, ostali vzorci <24 ur 
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Od vzpostavitve enote laboratorija bodo 
pričakovani časi za SB Brežice krajši od SB 
Celje, saj je pri nas enota znotraj bolnišnice. 
 
Organizacija dela in preiskave 
 
1. Sprejem vzorcev (natančnejša navodila 

prejmejo vsi oddelki): 
       Delovni čas laboratorija:  

o PON – PET od 7.00 do 15.00 (junij – 
avgust 2022) 

o PON – PET od 7.00 do 20.00 (od 1. 
9. dalje) 

o SOB, NED, PRAZ od 8.00 do 12.00 
2. Nacepitev vzorcev in inkubacija 
3. Izvedba hitrih preiskav (približno 1-2h, 

odvisno od preiskave in zasedenosti 
aparata) 

o Filmarray: respiratorni, 
meningitis/encefalitis, 
gastrointestinalni panel  

o GeneXpert: -SARS-CoV-2, SARS-
CoV-2/Flu/RSV, CT/NG, C. difficile, 
MRSA 

o Anrigenski testi: detekcija 
pnevmokok in legionela-antigena v 
urinu 

4. Identifikacija povzročitelje iz +HK 
5. Transport vzorcev – po urniku, ki ga boste 

prejeli v podrobnejših navodilih. 
 
Prispevek je pripravljen ob uporabi predstavitve 
NLZOH na Strokovnem svetu SB Brežice. 
Predstavitev sta pripravila Andrej Rojnik in Eva 
Kotnik, Oddelek za medicinsko mikrobiologijo 
Celje.  
 
»Skupaj zmoremo več!« sta zaključila v svoji 
predstavitvi in se zahvalila vsem do sedaj 
sodelujočim pri realizaciji načrta. Enaka zahvala 
gre tudi v obratni smeri. 
 
Anica Hribar, direktorica 
 

UREJENOST IN ZAŠČITA NA 
DELOVNEM MESTU 

 
Ker si ne želimo pritožb glede urejenosti 
zaposlenih na delovnem mestu, ker ne želimo 
poškodb na delovnem mestu in ker ne želimo 
prenosa bolnišničnih okužb ter slabih rezultatov 
pri jemanju brisov z rok zaposlenih, na kratko 
povzemam navodila – pravila, ki veljajo glede 
osebne urejenosti v naši bolnišnici. 
 
Navodila o osebni urejenosti in zaščiti na 
delovnem mestu imajo naslednje namene: 

1. Zagotavljanje zdravja in varstva pri delu - 
preprečevanje obolevanj in poškodb na 
delovnem mestu 

2. Zagotavljanje urejenosti in dostojno 
predstavljanje ustanove 

3. Preprečevanje bolnišničnih okužb 
 
V ta namen bolnišnica vsem zaposlenim 
zagotavlja ustrezno obutev, obleko, osebna 
zaščitna sredstva in razkužila. Zagotavljamo tudi 
izobraževanje o higienskih pravilih in urejenosti 
na delovnem mestu. 
 
K urejenosti sodijo:  
- Osebna higiena, 
- Uporaba predpisanih in urejenih oblačil ter 

obutve, 
- Urejeni lasje, brada, nohti. 
 
Izstopajoče oblačenje ter uporaba oblačil in 
obutve, ki ne spadajo med delovna oblačila in 
obutev bolnišnice, je nesprejemljivo. Delovna 
obleka mora biti čista in primerne velikosti. V 
poletnih mesecih je zaradi vročine dovoljeno 
namesto zgornjega dela delovne obleke nositi 
belo majico s kratkimi rokavi. 
 
Zaposleni morajo nositi identifikacijsko 
kartico, ki je pripeta na zgornjem delu uniforme. 
 
Zdravstveno osebje mora ves čas skrbeti za 
higieno rok. Nohti morajo biti kratki, redno 
vzdrževani in brez modnih dodatkov. Nošenje 
prstanov, umetnih nohtov in drugega nakita ni 
dovoljeno (razen uhanov in verižic, ki so takšnih 
velikosti in oblik, da ne predstavljajo tveganja na 
delovnem mestu). Če so nohti lakirani, mora biti 
lak nevsiljive barve. 
 
Lasje morajo biti čisti in urejeni, daljši lasje 
speti. Brada in brki morajo biti pristriženi na 
način, da omogočajo pravilno namestitev 
zaščitne maske. 
V žepu uniforme so le nujni pripomočki za delo. 
 
Vsi zaposleni v bolnišnici so dolžni navodila 
upoštevati. Nespoštovanje predstavlja tveganje 
za osebno varnost, varnost pacientov, 
sodelavcev in drugih navzočih v delovnem 
procesu. 
 
Anica Hribar, direktorica 
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NOVA PROMETNA UREDITEV 
 
Dne 13. 6. 2022 bo Občina Brežice pričela z 
gradnjo krožišča pri Šparu, ki bo trajala 
predvidoma do pozne jeseni. V tem času bo 
zaradi popolne zapore odseka Černelčeve 
ceste med področjem od Maistrove do 
prehoda pri ZD Brežice veljala nova prometna 
ureditev, ki je v prilogi tega glasila. 
 
Samo Zorko, vodja splošno upravne in 
kadrovske službe 
 

SLOJENČKI - DONACIJA 
 

Donacija porodnišnici za naše najmlajše 
paciente 

 

 
 
Družba T-2 je v okviru projekta T-2 ♥ življenje 
eden največjih podpornikov te dobrodelne akcije, 
ki poteka v sodelovanju z društvom Slojenčki. 
Društvo Slojenčki je prostovoljno, samostojno, 
neprofitno združenje ljudi, ki si želijo izboljšati 
pogoje za delovanje slovenskih porodnišnic. 
Donacije društvu so vedno in v celoti porabljene 
za namen donacije. S prizadevanjem za čim 
boljšo opremljenost porodnišnic, so tudi letos z 
donacijami razveselili 14 slovenskih porodnišnic.  
 
Primopredaja naprave BL70 za zdravljenje 
zlatenice pri novorojenčkih je potekala že lani. 
Letos pa je, v imenu porodnišnice  in 
novorojenčkov prenosno posteljico, prevzela dr. 
Sanja Radić Lugarić, na slovesnosti, ki je 
potekala 20. 05. 2022, na Ljubljanskem gradu. 
 
Vsa dodatna in napredna oprema vsekakor 
omogoča boljšo kakovost obravnave pacienta, 
osebju pa bistveno lajša negovalne postopke in 
pripomore k boljši učinkovitosti zdravljenja. 
 
Slovesnost se je zaključila z optimistično 
napovedjo, da bo  v drugi polovici leta dobrodelni 
projekt T-2 ♥ življenje  2022  družba T-2 

nadaljevala in s svojimi poslovnimi partnerji 
podprla tudi slovenske družine z otroki, ki živijo 
na socialnem robu, ter po najboljših močeh 
pomagala organizaciji, ki skrbi za otroke s 
posebnimi potrebami, da bi jim z nakupom 
računalnikov in druge telekomunikacijske 
opreme omogočila lažjo integracijo v družbo. 
 
Družbi T2, njenim partnerjem in Društvu 
Slojenčki se za tovrstno donacijo iskreno 
zahvaljujemo saj smo počaščeni, da smo del 
projekta, ki skrbi za povezanost in razvoj vseh 
slovenskih porodnišnic. 
 
Anita Mujakić, DMS, strokovna vodja 
pediatričnega oddelka 
 
REZULTATI ANKETE O ZADOVOLJSTVU 

HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV 
 
V obdobju januar – maj 2022 so hospitalizirani 
pacienti izpolnjevali anketne vprašalnike o 
zadovoljstvu z našimi storitvami. Do 31. 5. 2022 
so bili vrnjeni 203 izpolnjeni vprašalniki, od tega 
je bilo anketiranih 29 moških in 170 žensk.  
 
Število vrnjenih vprašalnikov po oddelkih:  

 kirurški oddelek: 45, 
 ginekološko-porodni oddelek: 82, 
 interni oddelek: 2, 
 pediatrični oddelek: 74. 

 
Za interni oddelek je zaradi prenizkega števila 
izpolnjenih vprašalnikov težko podati realno 
oceno o zadovoljstvu bolnikov. 
 
Največ pacientov, 125 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 
188 bolnikov (93 %). Najboljši vtis z odnosom 
osebja ob sprejemu so imeli pacienti ginekološko 
- porodnem oddelku, sledijo otroški, kirurški in 
interni oddelek.  
 
2. Zadovoljstvo z bivanjem in osebjem v 
bolnišnici 
 
Ob bivanju v bolnišnici so bili pacienti z osebjem 
v povprečju zelo zadovoljni (ocena 5 na lestvici 
od 1-5). Hospitalizirani pacienti so bili najbolj 
zadovoljni z laboratorijskimi inženirji, ostalimi, 
medicinskimi sestrami, administrativnim 
osebjem, bolniškimi strežnicami, zdravniki, 
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sledijo radiološki inženirji, vratarji in 
fizioterapevti.  
 
3. Varovanje zasebnosti 
 
V večini so bili pacienti mnenja, da je bila njihova 
zasebnost na oddelku varovana (94 %), ta je bila 
najbolj varovana na otroškem oddelku, sledijo in 
ginekološko – porodni, kirurški in interni oddelek. 
 
4. Izraz na obrazih osebja 
 
Pacienti so se srečevali v glavnem z 
nasmejanimi obrazi osebja (80 %), največ 
nasmejanega osebja so srečali na ginekološko – 
porodnem,  otroškem in kirurškem oddelku, sledi 
interni oddelek. 
 
5. Zadovoljstvo z zdravljenjem v bolnišnici 
 
Z zdravljenjem so bili anketirani pacienti 
večinoma (95 %) zelo zadovoljni. Z zdravljenjem 
so bili pacienti po večini zelo zadovoljni (ocena 
4,9), najbolj na internem, otroškem in kirurškem 
oddelku, (ocena 5), sledi kirurški oddelek. 
 
6. Zadovoljstvo s kakovostjo prehrane  
 
S kakovostjo prehrane so bili pacienti načeloma 
zadovoljni (4,6 na lestvici od 1-5), najbolj 
zadovoljni so bili s časom serviranja, sledijo 
količina, temperatura, raznolikost, kakovost 
postrežbe, in okus. Na splošno so bili s hrano 
najbolj zadovoljni pacienti na ginekološko-
porodnem oddelku, sledijo kirurški, otroški in 
interni oddelek. 
 
7. Zadovoljstvo s čistočo opreme in 
prostorov 
 
S čistočo opreme in prostorov so bili pacienti zelo 
zadovoljni (93 %). Najbolj so bili s čistočo 
zadovoljni pacienti na ginekološko-porodnem in 
otroškem oddelku, sledita kirurški in interni 
oddelek.  
 
8. Zadovoljstvo z osebno urejenostjo 
zaposlenih 
 
Osebno urejenost zaposlenih so anketirani 
pacienti ocenili z oceno 5 (95 % vseh 
anketiranih). Najbolje so jo ocenili na 
ginekološko – porodnem oddelku in otroškem 
oddelku, sledita kirurški in interni oddelek. 
 
 
 

9. Zadovoljstvo z urnikom obiskov 
 
Pri urniku obiskov težko podamo realno oceno o 
zadovoljstvu bolnikov, saj so bili zaradi epidemije 
COVID-19 obiski prepovedani. 
 
10. Možnost stika s svojci 
 
Možnost stika s svojci je imelo 48 % anketirancev 
(večinoma po telefonu), kar je posledica 
prepovedi obiskov v času epidemije covid-19. 
 
11. Pohvale, pritožbe in druge pripombe: 
 
Pohvale: 
 
1) Kirurški oddelek: 
 Zelo zadovoljna in naj tako ostane. Hvala. 
 Vse najboljše! Super ste! 
 Vse pohvale za zdravnike, sestre, čistilke. 

Ena od najboljših bolnišnic. Še posebno 
moram pohvaliti 2 mlada pripravnika Jako in 
Luko (zelo zelo pridna) ter fizioterapevtko 
Emo. 

 Sestre super prjiazne! Pohvala sem na 
kirurškem oddelku in v operacijski  

 Krasno osebje, za vsakogar imate čas. Samo 
tako naprej. Krasen odnos do starejših, 
dementnih.  

 Odlično vse, predvsem sestre. Kje ste dobili 
tako dobre in lepe? 

 Le tako naprej, ker je vse super! 
 Zdravnik je lepo opravil svoje delo, 

medicinske sestre enako. Hvala vam za vse, 
super ste! 

 Zahvaljujem se vsem! 
 Super je bilo. Osebje je vredno zaupanja. 
 Vse pohvale celotni ekipi! Kar tako naprej! 
 Celoten čas bivanja pri vas sem se počutil 

odlično! 
 Pohvalil in zahvalil bi se rad osebju, 

predvsem medicinskim sestram za vse 
usluge in želje, ter za vesel in nasmejan 
pristop do mene in vseh ostalih pacientov. 
Predlagam povišico, nagrado oz. karkoli v 
zvezi s stimulacijo. Punce, kapo dol, vsa 
čast, bravo! 

 Rad bi se zahvalil prav vsem sestram na 
oddelku. So pravi sončki. Res si zaslužijo 
višje osebne dohodke! Hvala! 

 
2) Ginekološko – porodni oddelek: 

 Vse sestre so zelo prijazne in uslužne. 
Vsa pohvala. 

 Hvala za vašo skrb in pristen oseben 
odnos. 
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 Več kot le ocene si zasluži celoten 
kolektiv. Skoraj se z besedami ne da 
opisati, kako človeški in pristen je njihov 
pristop. Počutila sem se zelo v redu. 
Videla sem, da sem res v varnih rokah, in 
moje okrevanje je zaradi vseh teh 
okoliščin potekalo hitro. Še enkrat hvala 
vsem. 

 Vse pohvale ginekološkemu oddelku! 
 Zelo prijazno in potrpežljivo osebje. 

Pohvale Porodnišnici Brežice.  
 Hvala za vaš trud ter občutek sprejetosti 

in domačnosti. Najboljši ste! 
 Zelo bi pohvalila delo babic in 

medicinskih sester na ginekološkem 
oddelku, saj so lepo poskrbele za mojega 
otroka in meni nudile pomoč pri dojenju. 

 Pohvala operacijski ekipi, 
zdravstvenemu osebju za korekten 
odnos, občutek sprejetosti, pomoč pri 
navajanju na materinstvo. 

 Ostanite še naprej tako fajn kolektiv! 
 Posebna pohvala babici Andreji, 

Karmen, Tjaši, Saneli! Posebna zahvala 
dr. Bobanu! Zahvala dr. Kočnar! Ostanite 
zdravi! Zahvala tudi osebju ginekološke 
ambulante! Ostanite zdravi. 

 Odlično! Ginekološki oddelek si res 
zasluži pohvale. 

 Ostanite še naprej takšni kot ste. Prijazni 
in spoštljivi do človeka, ker to pacientu 
veliko pomeni. Zahvaljujem se celotni 
ekipi, ki mi je stala ob strani pri porodu, 
še posebej babici Andreji. 

 Vse pohvale osebju, ki so mi bivanje v 
bolnišnici naredile prijetno. Hvala. 

 Bivanje v porodnišnici je prijazno osebje 
naredilo prijetno. 

 Nič ne bi menjala. Vse pohvale 
zdravniku, sestrama in celotnemu timu 
pri posegu. 

 Zaposleni so me presenetili s 
prijaznostjo. Ves čas nasmejani, nobena 
stvar jim ni težka. Iskrena zahvala vsem 
medicinskim sestram. 

 Izjemne pohvale vsem uslužbenkam! 
Res odlično! 

 Pohvalila bi prav vse zaposlene na 
ginekološkem oddelku ter se vsem 
iskreno zahvalila za prijaznost, podporo, 
sočutnost, vse nasmehe, čas in besede, 
ki so mi bili namenjeni. Hvala! 

 Zelo bi pohvalila celotno osebje, s 
katerim sem se srečala in se jim zahvalila 
za vse, predvsem pa za izjemno 
razumevanje in prijaznost. Hvala. 

 Vse je bilo super. Osebje je izjemno. 

 Vse tako ljubeznive, urejene, prijazne – 
od A – Ž. Hvala. 

 Izjemno zadovoljna sem bila z babico, 
gospo Karmen, ki mi je bila v izjemno 
oporo ob porodu. Prav tako tudi 
zdravnici, gospe Pohar in Špes. 
Poporodna oskrba s strani vsega 
ostalega osebja je bila prav tako zelo 
skrbna in strokovna. Babica Marija pa je 
bila krasna svetovalka pri dojenju, ki nam 
je pomagala, da je dojenje steklo. 
Najlepša hvala celotnemu kolektivu. 

 Nimam pripomb. Odlični ste! Vse 
pohvale! Zelo hvaležna sestri Mariji za 
vse nasvete glede dojenja. 

 
3) Otroški oddelek: 
 Zelo zadovoljna z osebjem, medicinskimi 

sestrami in zdravniki! Kapo dol za prijaznost, 
strokovnost in korektnost! Bravo! 

 Samo tako naprej. 
 Ostanite takšni kot ste, ker ste super. 
 Zelo zadovoljna, odlično! 
 Nič ne bi menjala, vse je bilo lepo. Zdravniki 

so prijazni, tudi sestre. V bistvu celotno 
osebje zelo prijazno in ves čas nasmejano. 

 Zelo prijazne in ustrežljive medicinske 
sestre, vedno pripravljene pomagati. Všeč 
nam je bila tudi bolnišnična vzgojiteljica. 

 Vse pohvale zdravstvenemu osebju, ki je bilo  
zelo prijazno. Medicinske sestre, zdravniki in 
vsi zaposleni na pediatričnem oddelku so 
zelo prijazni. Četudi sva bila v bolnišnici, sva 
dobila občutek domačnosti. Zelo sva 
zadovoljna. Vse pohvale. Ohranite tak odnos 
še naprej. 

 Vse pohvale! Počutili smo se kot doma! 
 Osebje zelo prijazno, pozitivno, nasmejano. 
 Super odnos, ustrežljivost, prijaznost, 

strokovnost. Hvala za vse! 
 Pohvale za Jasno in Suzano! 
 Zelo prijazno, strokovno ter pomoči in 

nasvetov polno strokovno osebje. Vse 
pohvale in velika zahvala vsem zaposlenim 
na pediatričnem oddelku. 

 Izjemna pohvala celotnemu kolektivu. Iz srca 
sva z Neli hvaležni za vse, kar ste naredili za 
naju. Hvala vam za topel sprejem, vso pomoč 
in vse pogreto mleko, ki so nam omogočili 
lažji potek zdravljenja oziroma celotnega 
bivanja. Hvala. 

 Super zaposlene, prijazne in vedno 
pripravljene pomagati. Vse pohvale 
vzgojiteljici in sestri Petri za prijaznost. 

 Pohvalila bi posebej sestro Anito in sestro 
Mojco ter vse ostale sestre. Vse pohvale! 
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 Pohvalila bi celotno ekipo na pediatričnem 
oddelku. Pri vas smo bili tokrat prvič, in sem 
resnično zelo zadovoljna in hvaležna, da 
imate zaposlen tako prijazen, sposoben in 
strokoven kader. Zagotovomo bomo od 
sedaj naprej prihajali le še v vašo bolnišnico. 
Hvala vam za vse iz srca. Res se zavzamete 
in nam date vedeti, da nismo le številka, kot 
to občutiš v drugih bolnišnicah. Ostanite 
takšni kot ste. Hvala! 

 Hvaležna za vse in vsakogar, ki je skrbel za 
naju s sinom. 

 Hvala vsem, ki tako lepo, skrbno in z veliko 
sočutja poskrbite za nas. 

 V času bivanja smo bili zadovoljni. Pohvale 
za ves trud in ustrežljivost celotnemu osebju. 
Super ste. 

 Kljub težki situaciji, v kateri smo se znašli, 
smo pri osebju na otroškem oddelku dobili 
sočutje, podporo, spodbudo, pomoč in sploh, 
kar smo potrebovali. Iz srca se zahvaljujemo. 

 Bravo za otroške uniforme! 
 
Pritožbe oziroma pripombe: 
 
1) Kirurški oddelek: 
 Medicinske sestre si zalužijo večje plače. 
 Predlagam, da se pacienta na operativni 

poseg pripravi v za to namenjeni posebni 
sobi in ne v skupni sobi z ostalimi pacienti 
(zasebnost, mir). 

 
2) Ginekološko – porodni oddelek: 
 Glede na to, da sem bila v nadstandardni 

sobi, bi lahko bili obiski dovoljeni večkrat na 
teden in za dlje časa, saj si sam notri. 

 Večja informiranost o možnosti lajšanja 
bolečin med porodom. 

 Vem, da so covid razmere, vendar stik s 
svojci (partnerjem) je neke vrste psihološko 
zdravilo. 

 Možnost obiska sorojenca na porodnem 
oddelku – vsaj čez steklo. 

 
3) Otroški oddelek: 
 Predlagam večje porcije za doječe matere. 
 Pri fizioterapevtkah bi pričakovali večjo 

angažiranost in aktivnost. 
 

POHVALE IN ZAHVALE 
 

VELIKA ZAHVALA 
 

V Splošno bolnišnico Brežice so me sprejeli za 
operacijo kolka. 12. 1. 2022 so me sprejeli na 
kirurški oddelek, naslednji dan je dr. Matic 
Županić opravil operacijo. 

Neizmerno sem mu hvaležen za njegovo 
uspešno delo, pa tudi za vse spodbude. Moram 
pa tudi pohvaliti celotno medicinsko osebje. Kljub 
vašemu napornemu delu ste bili vsi zaposleni 
vedno pripravljeni pomagati, to pa nam bolnikom 
daje novih moči. 
 
Takšne ekipe, kot ste vi, človek ne pozabi zlahka. 
Ostanite takšni kot ste, pa veliko zdravja. 
 
Hvaležni pacient Ladislav Pikš iz Trbovelj 
 

 
 

ZAHVALA KIRURŠKEMU OSEBJU 
 

Spoštovani g. dr. Županić in g. dr. Povhe. 
 
Iskrena hvala za uspešno izvedene operacije ter 
za vso skrb, ki ste nam jo nudili. Hvala osebju za 
prijaznost, strpnost, profesionalnost in toplino. 
 
Zlati ste, vsi skupaj! Kljub bolečinam smo se 
dobro počutile, zato si zaslužite vse priznanje! 
 
Kar tako naprej! Vidimo, da je naša bolnišnica v 
dobrih rokah. 
 
Kirurški oddelek, soba 8: 
Ida Ostrelič, 
Marta Koren 
Irena 
 

 
 

OSEBJU INTERNEGA ODDELKA 
 

Iz srca hvala! 
 
V imenu brata Jožeta Češnjevar. 
 
Magdalena Macuh 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

7 
 

 

Spoštovani. 
 
Hvaležna za vašo pomoč in podporo pri najinem 
zdravljenju. 
 
Olga in Alojz Vugrin 
 

 
 

DRAGE SESTRE INTERNEGA ODDELKA 
 

Hvala, ker skrbite za mojega brata Gorenc 
Franca. 
 
Jelka Janežič 

 
 
Hvala za vso pozornost in skrb. 
 
Matjaž Škoberne 
 

 
 
 
Zahvaljujem se vam za ves trud in skrb, ki ste mi 
ju nudili v času bolnišničnega zdravljenja. 
 
Darko Škvarč 
 

VTISI IZ SINDIKALNEGA IZLETA 
 
V soboto, 4. 6., smo se v zgodnjih jutranjih urah 
odpravili na sindikalni izlet na Brione. Pot nas je 
vodila preko Karlovca do prvega postanka na 
Ravni Gori, kjer smo se okrepčali s kavo in 
dobrotami naših kuharic. V nadaljevanju smo 
med potjo poskrbeli tudi za dezinfekcijo 
želodčkov in veselo prispeli do Fažane, kjer smo 
se vkrcali na ladjico za Brione. Na Brionih nas je 
pričakal vlakec, ki nas je popeljal na safari, kjer 
smo videli različne eksotične in malo manj 
eksotične živali. Po ogledih muzeja Josipa Broza 
Tita ter Mediteranskega vrta oziroma Kuče za 
brodice smo imeli še nekaj prostega časa za 
martinčkanje ob kavi. Najbolj pogumni so se 
namočili tudi v morju.  
Po Brionih nas je pot vodila v Pulo, kjer smo si 
ogledali kulturne znamenitosti, obiskali trgovinice 
ter se osvežili v mestnih lokalih, da smo lažje 

pričakali večerjo. V baje najboljši piceriji v mestu 
smo povečerjali odlično hrano z žara, prav tako 
pa so se do sitega najedli tudi tisti, ki ne jedo 
mesa. Vsi smo komaj prišli do avtobusa, utrujeni 
od ogledov in vročine ter se namestili na udobne 
avtobusne sedeže in krenili proti domu. Kljub 
utrujenosti smo bili vsi še vedno dobre volje ter 
se po poti do doma zabavali, peli in hecali.  
 
Hvala vsem, ki ste se udeležili izleta in upam, da 
boste vtise predali sodelavcem ter jih navdušili za 
naslednji izlet.  
Posebna zahvala pa gre našim kuharicam, ki so 
poskrbele za okusno hrano, slastne pite ter sadje 
in pijačo za na pot in tudi držale dobro vzdušje na 
avtobusu.  
 
Ana Marija Ogorevc, sindikalna zaupnica 
SZSV 
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OD HRASTOVELJ DO MAREZIG 
 

Maja smo se »fit frajlice«, mali pes in kavalirji 
odpeljali do Hrastovelj. Odločili smo se, da se 
bomo potepali po slovenski Istri. Lepo sončno 
jutro nas je napolnilo z energijo za pot, ki se je 
začela kar hitro vzpenjati v hrib. Dobro, da smo 
med potjo nabirali divje šparglje, da smo malo 
zajeli sapo. Na našo srečo hrib ni bil preveč 
visok. Pri razglednem stolpu smo si malo 
odpočili, in že se je pot spustila proti naselju 
Kubed. Šparglji so pa še kar rastli. Malo asfalta, 
pa že »hosta« in rahel breg. Sonce nas je grelo, 
ko smo šli mimo zavetišča za zapuščene živali. 
Dobro, da je bila že spet »hosta«. Malo dol, 
ravnina, malo gor in Marezige so bile pred nami. 
Končno smo prišli do fontane refoška. Žal smo 
doživeli neprijazen sprejem, ker so se mladi 
natakarji na hitro odločili, da je »glih« naša miza 
rezervirana in ne moremo tam sedet. Še dobro, 
da smo imeli rezervno  destinacijo za poizkušnjo 
refoška… Samo pot do nje se je malo vlekla, je 
bil pa sprejem zato zelo prijazen, refošk pa 
prvovrsten. Malica je pa kot po navadi vsebovala 
VSE. Dobre volje smo se po kolesarski poti 
spustili proti avtomobilom. Šparglji so pa še kar 
rastli.  
 
Se vidimo. 
 
Mija Novak 
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URNIK POHODOV 
 

V mesecu juniju se bomo »fit trajlice« 
preizkusile na 16. DM teku za ženske, ki bo v 
soboto, 11. 6. 2022 v parku Tivoli v Ljubljani. 
Dobimo se na železniški postaji ob 6.00 uri 

zjutraj, in se z vlakom odpeljemo do 
Ljubljane. 

 
Dobrodošli, da se pridružite »fit frajlicam« 

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

 
Vir: Splet 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
- ZUPANČIČ Igor (18. 5. 2022). 
 
Prenehanje delovnega razmerja: 
- ZLOBKO Verica – upokojitev (3. 5. 2022), 
- ILEŠIČ Ines (6. 5. 2022), 
- UREKAR Maša (7. 5. 2022), 
- MURN Renata (9. 5. 2022), 
- BOGOVIČ Tim (31. 5. 2022), 
- HOSTNIK Petra (31. 5. 2022). 
 
Stanje kadra na dan 31. 5. 2022: 379 zaposlenih. 
 
Število zaposlenih iz ur na dan 30. 4. 2022 je 
znašalo 359,56 rednega dela, 9 pripravnikov in 8 
javnih del. 
 

***JUBILEJNE NAGRADE*** 
 

Za 10 let delovne dobe pri delodajalcih v 
javnem sektorju sta prejela jubilejno 

nagrado: 
 

DIMITRIJEVIĆ SAŠA dr. med., spec. interne 
medicine 

 
RIBARSKA MARJANA, dr. med., spec. 

anesteziologije in reanimatologije 
 

ČESTITAMO! 

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK 
  

 1. junij Svetovni dan narcistične zlorabe in 
zavedanja njenih posledic, 

 1. junij - Evropski dan zobnih tehnikov, 
 3. junij - Dan bolezni ven, 
 4. junij – Dan slovenskega krvodajalstva, 
 4. junij – Mednarodni dan otrok, žrtev nasilja, 
 5. junij - Svetovni dan okolja, 
 6. junij - Mednarodni dan porodov doma, 
 6. junij - Svetovni dan obveščanja o 

škodljivcih, 
 7. junij - Svetovni dan varnosti hrane, 
 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, 
 26. junij – 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!  
 

 
 

 
 
 


