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PRISPEVEK SB BREŽICE K OHRANJANJU 

OKOLJA 
 
SB Brežice prispeva k ohranjanju narave, 

zmanjšanju odpadkov in stroškov 
 
Zaposleni v Splošni bolnišnici Brežice se 
zavedamo, da je bolnišnica del družbenega in 
naravnega okolja, zato si prizadevamo za 
družbeno odgovorno ravnanje na področju 
zmanjšanja obremenjevanja okolja (manj 
odpadkov, manjša poraba naravnih virov in s 
tem zmanjšanje izpustov odpadnih snovi v 
okolje) ob hkratnem zmanjšanju stroškov. 
 
V nadaljevanju predstavljamo sprejete ukrepe, 
ki pomembno prispevajo k čistejšemu okolju in 
ohranjanju naravnih virov, dolgoročno pa 
vodijo tudi v zmanjšanje stroškov, izboljšanje 
zadovoljstva zaposlenih, uporabnikov in 
celotne družbe: 
- Pitje vode iz pipe (ukinitev nakupa vode v 

plastenkah) – prispevek: zmanjšanje 
plastičnih odpadkov, zmanjšanje vnosa 
slabih snovi v telo, skrb za zdravje, 
zniževanje stroškov; 

- Namesto plastičnih stekleni kozarci v 
menzi – prispevek: zmanjšanje plastičnih 
odpadkov ter vnosa škodljivih snovi v telo, 
skrb za zdravje; 

- Prehod na brezpapirno poslovanje z 
vsemi uslužbenci – prispevek: ohranjanje 
narave, nižji stroški; 

- Uporaba recikliranega papirja – 
prispevek: ohranjanje narave; 

- Reciklirani tonerji – prispevek: ohranjanje 
narave, manj odpadkov, nižji stroški; 

- Varčna raba energije – premišljeno 
prezračevanje prostorov v času 
ogrevanja in hlajenja  – prispevek: 
ohranjanje narave, zmanjšanje stroškov. 

 

KUPILI SMO NOVO CT NAPRAVO IN NOVO 
OPREMO ZA LABORATORIJ, POTRJENA 

JE NOVELACIJA INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE ZA PRENOVO 

LEKARNE 
 
Večji izziv ob nastopu mandata direktorice je 
bila poleg finančne sanacije bolnišnice tudi 
izvedba nujnih investicij in prenova opreme, ki 
jo nujno potrebujemo za nemoteno obravnavo 
pacientov in s tem izpolnjevanje programa po 
pogodbi z ZZZS. Brez ustreznih naprav ni 
možna kakovostna obravnava pacientov, s 
tem povezana realizacija zastavljenega 
programa dela, posledično pa tudi ne finančna 
sanacija bolnišnice. 

V letu 2017 smo tako pričeli z nakupi nekaterih 
najnujnejših naprav za posamezne oddelke, 
med katerimi so predstavljale večje naložbe 
nakupi: mamografa za RTG oddelek ter dveh 
novih najsodobnejših UZ naprav za Interni 
oddelek ter Ginekološko – porodni oddelek. V 
letu 2018 je med večje naložbe sodila 
zamenjava sterilizatorja, nakup še enega UZ 
ter novega procesorja in gastroskopa za Interni 
oddelek, ureditev sobe za izolacijo na Internem 
oddelku, prenova igralnice na Pediatričnem 
oddelku, ureditev dveh nadstandardnih sob in 
porodne sobe na Ginekološko porodnem 
oddelku ter zamenjava nekaj naprav v 
laboratoriju. 

V letu 2019 smo zaključili s prenovo naprav v 
laboratoriju. Nabavljen je še glavni biokemični 
analizator ter manjši nadomestni aparat. 
Vrednost novih naprav za laboratorij znaša 
150.000 EUR. Daleč največja naložba v 
bolnišnici pa je nakup novega CT aparata ter 
ureditev prostora za njegovo namestitev. 
Nakup nove CT naprave je stal 760.000 EUR, 
ureditev prostorov zanj pa še 200.000 EUR. 

Za vse zgoraj naštete naložbe smo aktivno 
zbirali tudi donacije. 

Za pomoč pri nakupu nove CT, (stari je lani 
jeseni dokončno odpovedal in smo situacijo 
reševali z začasnim najemom cevi), smo 
zaprosili tudi ustanovitelja. Ker nismo 
izpolnjevali postavljenega merila – to je 
opravljenih več kot 5000 preiskav letno - do 
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financiranja CT nismo bili upravičeni. Ker 
bolnišnica brez CT naprave ne more 
obratovati, ni bilo drugega izbora, kot da se 
nakupa lotimo sami oziroma iščemo druge 
možne vire. Za pomoč smo se zato obrnili na 
vse občine regije Posavje in nekatera podjetja. 
Po pogovorih z župani vseh občin verjetno 
lahko računamo, da nam bodo z določenim 
zneskom priskočile na pomoč vse posavske 
občine. Občinski svet Občine Brežice je v 
Odloku o proračunu občine za leto 2019 uvrstil 
postavko nakup CT za SB Brežice v višini 
100.000 EUR. Pogodba je podpisana. Ravno 
tako je Občina Krško bolnišnici v proračunu za 
2019 že namenila 10.000 EUR za ureditev 
sobe za izolacijo na NBO. Glede prispevka 
ostalih občin Posavja za nakup CT, bodo na 
občinah morali izpeljati ustrezne postopke. O 
zbranih sredstvih za naložbo bo objavljeno 
poročilo jeseni, ko načrtujemo tudi uradno 
predajo CT kakor tudi laboratorijskih naprav 
namenu. Za plačilo računa smo se zadolžili pri 
zakladnici Ministrstva za finance. Denar bo 
potrebno vrniti do konca letošnjega leta. 

S pomočjo pri nakupu CT so se odzvala tudi 
nekatera podjetja.  

Po lanski izdaji sklepa ministrstva o izvedbi 
postopka za izbor izvajalca prenove lekarne, ki 
je bila že uvrščena v Načrt razvojnih 
programov RS (NRP) v letu 2018 in dveh 
neuspešnih postopkih javnega naročila (JN), 
saj so bile obakrat vse ponudbe višje od 
ocenjene vrednosti in s tem zagotovljenih 
sredstev, smo v tem tednu vendarle prejeli 
sklep MZ o potrditvi novelacije Investicijskega 
programa, v kateri je ocenjena vrednost 
povečana skladno s ponudbami dobljenimi v 
neuspešnih JN. Po potrditvi investicije na Vladi 
RS (računamo, da bo to v juliju), in izdaji sklepa 
ministra o izvedbi novega postopka JN, bomo 
lahko pričeli z izborom izvajalca za to 
investicijo in po podpisu pogodbe z izvedbo del 
v jesenskem času. 

 Anica Hribar, direktorica  
 
ANKETA – ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 

V LETU 2019 
 
Konec maja ste bili po letu dni ponovno vsi 
zaposleni povabljeni k izpolnitvi anketnega 
vprašalnika o zadovoljstvu na delovnem 
mestu. Analiza, ki jo je pripravila Rebeka 
Gašparin, je v prilogi glasila. Vabim vse 
zaposlene, da analizo preberejo. 
 
Tisto, kar želim v tem uvodu poudariti je, da so 
povprečne ocene pri vseh vprašanjih glede na 

leto 2018 nekoliko boljše. Tudi odziv na anketo 
je bil nekoliko boljši kot lani. 
 
Pomembni so dani predlogi za izboljšave. Eni 
bodo rešljivi hitreje, drugi bodo večji in težji 
zalogaji. Načrtujemo, da bomo članice 
sanacijske uprave od septembra dalje opravile 
razgovore z vsemi skupinami zaposlenih na 
vseh oddelkih. Razpored pogovorov bo 
objavljen do srede avgusta. Takrat bomo 
skupaj pogledali rezultate ankete, uspešnost 
poslovanja bolnišnice v prvi polovici leta ter 
druge aktualne zadeve. 
 
Vsem želim prijeten dopust. 
 
 Anica Hribar, direktorica  
 
REZULTATI ANKETE O ZADOVOLJSTVU 

ZAPOSLENIH 
 
V času od 10. 5. do 17. 5. 2019 je bila med 
uslužbenci SB Brežice ponovno izvedena 

anonimna anketa o zadovoljstvu 
zaposlenih. Od skupno 359 zaposlenih je 
izpolnjene anketne vprašalnike vrnilo 114 

zaposlenih. Rezultati ankete so priloga 
tega glasila. 

 
POHVALE IN ZAHVALE 

 
ZAHVALA  

 
Spoštovani. 
 
V času od 10. 6. - 14- 6. smo bili s šolo na 
taboru v Čateških toplicah. V torek, 11.6. se je 
okoli 18. ure eden izmed naših učencev (Svit 
Bežan) pri vožnji s toboganom poškodoval 
(med vožnjo je vstal) in s sodelavcem sva ga 
pripeljala v vašo bolnišnico. 
 
Že v sprejemni pisarni sva doživela zelo 
prijazen sprejem, ki se je nato nadaljeval na 
kirurgiji. Kirurg, katerega imena žal ne vem, in 
njegov asistent sta dečka sprejela na izredno 
prijazen način, ga potolažila, se vmes malce 
pohecala, skratka, vzpostavila sta zelo 
sproščeno vzdušje, tako da Svit, tudi ko je 
dobival v glavo injekcije, ni niti enkrat zajokal. 
Vse, kar se je dogajalo, sta najprej razložila 
nama s sodelavcem, nato pa je bil kirurg 
pripravljen govoriti tudi z dečkovo mamico, ki 
smo jo res poklicali in ji je vse razložil.  
 
Iskrena hvala obema: kirurgu in njegovemu 
asistentu. 
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Vendar pa se je vse ponovilo tudi pri sprejemu 
na otroškem oddelku, kjer so ga sestre zelo 
lepo sprejele, se z njim pogovarjale z 
nasmehom na obrazu in nobenega problema 
nismo imeli, da bo 9 letni fantič ostal v 
bolnišnici. 
 
Zjutraj, naslednjega dne sva se odločila, da 
greva fanta pogledat in doživela novo 
presenečenje. Ob njem je sedela vzgojiteljica 
in z njim kartala. Svit je bil nasmejan in videlo 
se je, da ne doživlja nobenega stresa. Sestre 
so nama povedale, da je noč preživel brez 
problema, poklicali smo mamico, očka pa je bil 
medtem že na poti k njemu. Starši so bili 
navdušeni, ko smo jim povedali, kako je bilo za 
Svita poskrbljeno. 
 
Resnično tako strokovnega in prisrčnega 
sprejema in obravnave ne doživiš na vsakem 
koraku, zato se vsem zaposlenim, s katerimi 
smo s Svitom imeli stik, najlepše zahvaljujeva.  
 
Težko je, če se poškoduje tvoj lastni otrok, če 
se to zgodi otroku, ki ni tvoj, je to še toliko bolj 
neprijetno.  
 
Na tabor v Čatež hodimo že 11 let in do sedaj 
smo imeli srečo, da vaših uslug nismo 
potrebovali. Smo pa zelo veseli, ker vemo, da 
nas v primeru nezgode pri vas čaka strokovna 
in nadvse prijazna ekipa zaposlenih. 
 
V imenu celotne učiteljske ekipe, ki je bila v 
Čatežu, se vam ISKRENO ZAHVALJUJEMO. 
 
 Zdenka Košnik in Sebastijan Kavčič (OŠ 
Spodnja Šiška) 
 

 
 
 

Spoštovana ga. Gordana Mirt in g. dr. Lenart 
Senica! 
 
V imenu očeta Antona Prelesnika iz Kočevja 
se Vama in ostalim sodelavcem želim iskreno 
zahvaliti za vso strokovno pomoč in podporo, 
ki ste jo nudili očetu v času zdravljenja njegove 
gangrene na prstu desne roke. Ves vloženi 
trud je poplačan, saj se je rana lepo zacelila, s 
tem pa je tudi desna roka zopet v svoji pretežni 
funkciji. 
 
Seveda je vse navedeno zelo pozitivno 
vplivalo tudi na njegovo počutje in samozavest 
oziroma prizadevanje po samostojnosti. Stanje 
se je tako izboljšalo, da je te dni zopet lahko 

sedel za volan, kar je bilo v mesecu februarju 
še povsem nepredstavljivo. 
 
Sedaj si prizadeva, da bi se realizirala 
operacija levega kolena ter s tem omogočila 
kvalitetnejša hoja. Operativni poseg je bil v 
Ljubljani sicer določen že za mesec marec 
preteklega leta. Za sam operativni poseg ni 
nikakršnih ovir, saj se je v tem času ugotovil 
tudi vzrok tromboze desne roke. 
 
Z besedo laika je vzrok njegovih zdravstvenih 
težav neustrezno obravnavan zlom ključne 
kosti februarja 2013. Deformacija ključne kosti 
je vodila v deformacijo in razširitev arterije, le 
to pa posledično v nastanek tromba. Konec 
meseca maja sva namreč imela prvi pregled 
na Kliničnem oddelku za žilne bolezni UKC 
Ljubljana, kjer so očeta seznanili z vzrokom 
njegovih težav. Pregled ožilja je pokazal, da se 
je desna roka zopet lepo prekrvavljena. Pri tem 
pa so bili nemalo presenečeni glede poteka 
očetovega zdravljenja v času po odpustu iz 
UKC Ljubljana v začetku meseca februarja do 
prvega pregleda pri njih konec meseca maja. 
Torej v času, ko ste vso potrebno zdravstveno 
oskrbo očetu zagotovili v vaši instituciji, pri njih 
pa je sistem obravnave pacienta zatajil. 
 
Še enkrat najlepša hvala za vso pomoč, veliko 
zadovoljstva pri nadaljnjem delu in lepo 
pozdravljeni 
 
Andraž Prelesnik 

 

 
 

VTISI O VAŠI BOLNIŠNICI 
 

Spoštovani! 
 
Kot spremljevalka nekaj bolnikov v vašo 
ustanovo in ob priložnostnih obiskih le-teh sem 
dobila res pozitivne vtise. Ti so se mi ponovili 
tudi v zadnjem času, ko sem v vaši Kirurški 
ambulanti sama rabila pomoč: 
 
¤ Sprejem in postopek ob moji zlomljeni roki 
sta potekala tekoče in brez dolgotrajnega 
čakanja, kljub polni čakalnici. 
¤ Za obe kontroli sem prišla nekaj minut 
predčasno in takoj bila v postopku: Kirurška 
ambulanta in Rentgen delujeta usklajeno in 
brez zastojev. 
¤ Prisrčna hvala obema kirurgoma: doktor 
Mahniću in doktor Gradimirju ter njunemu 
osebju. 
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¤ Vso pohvalo zasluži tudi prijazno osebje 
Rentgena in Mavčarne. 
 
KAJ PA BI BILO LAHKO BOLJE? 
 
¤  Ko odideš iz ambulante, dobiš takoj izvid, na 
katerem je tudi datum kontrole. Samo 
datum, nič ure. Ko sem klicala v Kirurško 
ambulanto, mi je prijazni moški glas pojasnil, 
da so kontrole od osmih  do dvanajstih. Ko 
sem v šali komentirala, ali to pomeni, da prideš 
ob osmih in si ob dvanajstih gotov, mi je 
odvrnil, da ni čisto tako. Nič o tem, da se za uro 
lahko naročim po telefonu, z elektronskim 
sporočilom ali celo s pismom. K sreči sem si z 
internetom dovolj domača, da sem na vaši 
spletni strani izbrskala elektronski naslov za 
naročanje, poslala sporočilo in takoj dobila 
odgovor in uro kontrole. Če že ni na izvidu 
ure, naj bo vsaj podatek, kako se je mogoče 
prijaviti. Sploh si ne znam predstavljati, kako 
se znajdejo starejši ljudje, ti verjetno res čakajo 
na kontrolo celo dopoldne. Za primerjavo: 
Dermatološka ambulanta Splošne bolnišnice 
Celje mi sporoči datum in uro kontrole, ki je 
šele čez šest mesecev, s sporočilom na 
pametni telefon (komaj stopim iz ambulante, je 
ta podatek že pri meni) in po elektronski pošti, 
nekaj dni pred kontrolo pa me še dodatno 
opozorijo. 
 
¤  Ko so mi po štirih tednih sneli mavec, so 
ugotovili, da roka ni razgibana. To je bila moja 
prva izkušnja z mavcem in sem pač upoštevala 
ustna navodila: migajte s prsti (kar sem delala) 
in imejte roko v ravnem položaju (na prsih). V 
takih primerih bi zelo prav prišla pisna 
navodila, kaj je dovoljeno s takim udom početi 
in na kaj še posebno paziti. 
 
Se opravičujem, ker takole izražam svoje 
mnenje. Vedno sem mnenja, da je to treba 
povedati na pravem mestu  z željo, da se da 
kaj izboljšati. Na vsak način bom Splošno 
bolnišnico Brežice vsakemu priporočila in 
bom vesela, če se bo obdržala v vseh 
viharjih zdravstvenih reform, kot sem 
držala pesti in s podpisi podpirala obstoj 
Porodnišnice pri vas. 
 
Veliko uspehov pri delu in še mnogo 
zadovoljnih pacientov in pacientk! 
 
Lep pozdrav! 
 
 Romana Ivačič 

 
 

POHVALA BOLNIŠNICI IN UC BREŽICE 
 

V Posavskem obzorniku št. 13 z dne 27. 6. 
2019 je objavljena pohvala bolnišnici in UC 

Brežice. 
 

ZAŠČITA PRED SONCEM 
 

ZPS: Na testu sredstev za zaščito pred 
soncem so se bolje izkazala cenejša. 
 
Potrošniške organizacije so ob preverjanju 
kakovosti sredstev za zaščito pred soncem z 
visokim in zelo visokim faktorjem zaščite (30, 
50, 50+) testirale tudi 9 izdelkov, ki so naprodaj 
v Sloveniji. Kot najkakovostnejši so se izkazali 
izdelki, za katere ni treba odšteti veliko 
denarja, so sporočili z Zveze potrošnikov 
Slovenije (ZPS). 
 
Pri izdelkih, ki jih prodajajo v Sloveniji, niso 
odkrili posebnosti oz. neželenih učinkov. 
 
Na ZPS svetujejo, naj ljudje za zaščito pred 
soncem poskrbijo predvsem z ustreznimi 
oblačili in pokrivalom ter se zadržujejo v senci. 
Kljub temu priporočajo nanos sončne kreme 
na nepokrite dele kože, a bistveno manj 
oziroma z nižjim faktorjem zaščite in manj 
agresivnim filtrom, kot če bi dan preživeli na 
soncu. 
 
Svetujejo tudi, naj potrošniki sončne kreme ne 
uporabljajo šele na počitnicah, temveč tudi ob 
vožnji s kolesom, hoji po mestu ali drugih 
vsakdanjih aktivnostih na soncu. Pojasnili so 
tudi, da vodoodpornost kreme za zaščito pred 
soncem ni zagotovilo, da se lahko brezskrbno 
kopamo. To pomeni le, da zaščita ne upade za 
več kot polovico po dvakrat 20-minutnem stiku 
z vodo, zato morajo potrošniki nanos kreme 
obnavljati. 
 
Pravilno shranjena sredstva so lahko 
uporabna tudi dve sezoni ali več. Velika 
verjetnost je, da je krema učinkovita, če ne 
spremeni teksture in vonja. Vseeno pa ne 
priporočajo nakupa sončnih krem na zalogo. 
 
Sredstva, ki so pri testiranju dobila zgolj 
povprečno oceno, se slabše mažejo, lahko so 
lepljiva ali porajajo neprijetne občutke. 
Marsikdo se raje odloči za sredstva v pršilu, a 
pri njih je lahko težava, da jih nanesemo 
premalo. Zato na ZPS priporočajo, da takšna 
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sredstva potrošnik nanese ponovno, potem ko 
se prvič že posušijo oziroma vtrejo v kožo. 
 
 Vir: ZIB Bilten št. 4893 

 
POTEPANJE PO PREKMURJU   

 
Za zadnji izlet pomladnih potepanj smo se »fit 
frajlice« odpravile na potepanje po Prekmurju. 
Mali pes je šel na počitnice po svoje. Dobre 
volje smo se podale na pot. Malo kavice, 
kratkega, sadja in vode, nato pa proti cilju. 
Vreme je kazalo na topel dan. Dobre volje smo 
se pripravile na start. Obvezno slikanje, nato 
pa pot pod noge. Sledile smo rumenim 
puščicam in školjkam. Narava lepa, sama 
ravnina. Njive dolge v neskončnost, vmes pa 
lepo urejene vasi. Pot je vijugala med polji 
malo levo, malo desno, nato pa tudi pot v 
neskončnost. Ne vidiš konca poti. Sonce je 
neusmiljeno sijalo in nas sililo, da smo si 
poiskale senco in uživale v kosilu, ki je kot po 
navadi vsebovalo VSE, manjkalo je samo vino. 
Po počitku smo nadaljevale pot proti Muri in 
brodu, ki nas je popeljal preko. Še malo hoje in 
že smo prišle do našega prevoza, ki je 
nekatere peljal domov, …najbolj vztrajni »fit 
frajlici« sva šli pa še malo naprej…  
Se vidimo v jeseni. 
 
 Mija Novak 
 

 
 

JAKOBOVA POT – ŽE TRETJIČ   
 
Z avtobusom smo se peljale do mejnega 
prehoda Kobilje, kjer se začne prekmurski krak 
Jakobove poti. Obvezno slikanje, nato pa pot 
pod noge.  
 

 

 
 
Malo gozda, nato pa med polji do vasi Kobilje. 
Pokrajina lepa ravna, polja lepo obdelana, 
vrtovi okoli hiš urejeni. Prava panonska nižina. 
Pot se je za spremembo vila levo, desno, ne 
pa gor in dol. Cel dan je neusmiljeno sijalo 
sonce, vendar je vmes pihal hladen vetrič, ki 
nas je prijetno hladil. Po dobrem kosilu smo šle 
naprej in tudi me spoznale ravno neskončno 
cesto.  
 

 
 
Že malo utrujene smo končno prišle do Broda 
na Muri, kar je pomenilo, da se bo najino 
spremstvo kmalu poslovilo.  
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To se je v vasi Mota tudi zgodilo. Vzeli sva 
najini popotni „malhi“ in se podali naprej proti 
Lendavi. Pot se je zopet vila med polji, 
Lendava pa se je prikazala, ko sva bili že na 
koncu moči. Ker je bil v malhi red bul, nisva 
imeli težav še s pol ure hoje do najinega 
prvega prenočišča. Vino in hrana iz malhe sta 
nama teknila. Noč je minila kot blisk, jutro je 
prineslo sončen dan, dober zajtrk in signal na 
telefonu. Dobre volje sva se podali na pot, pa 
presenečeni ugotovili, da je konec neskončnih 
ravnin. Do kod nama je segel pogled, sami 
griči posejani z vinogradi... Cesta malo gor, 
malo dol. Danes sva ugotovili, da s potjo, ki se 
vije po gričih, ne bova imeli težav do konca poti 
prehoditi skoraj 6000 višinskih metrov. Že malo 
utrujeni sva zagledali klopce v globoki senci. 
Počitek za kosilo, ogled konjenikov, Spočiti sva 
krenili proti Ormožu in zelo dobremu 
sladoledu. Kepica skoraj tako velika kot pri 
Džabiru. Da si bova skrajšali jutrišnjo etapo, 
sva šli naprej do Velike Nedelje, kjer sva 
prenočili v kmečkem turizmu, ki je bil na  
najvišjem hribu tega dne. Pošteno mokri od 
znoja sva prišli na cilj. Pivo je kar samo padlo 
dol, gobova juhica je bila vrhunska. Malo 
počitka pred spanjem, jutri pa novim zmagam 
na proti. Pot naju je vodila malo gor, malo dol, 
vročina je neusmiljeno pritiskala. Lepo sva se 
spočili na zaletišču za zmajarje in občudovali 
lepo dravsko polje. Pot naju je končno zopet 
pripeljala na ravnino in neskončno dolžino. Kar 
malo utrujeni sva prišli na Ptuj. Spanec na 
klopci v globoki senci je naredil čudež. Našli 
sva moči, da sva se podali naprej do Ptujske 
gore, ki je od Ptuja oddaljena samo 3 ure hoje. 
Kaj pa je to. Zopet sama ravnina, na koncu 
katere stoji hrib z najinim ciljem. Z zadnjimi 

močmi sva se povzpeli na hrib do cerkve. Ob 
pivu sva počakali na prevoz do najinega 
prenočišča in večerje. Sorodniki so zelo lepo 
poskrbeli za naju. Ker so zaloge od »fit frajlic« 
pošle, sva dobili nove. Zjutraj naju je prevoz 
vrnil k cerkvi in novemu dnevu na proti. Bili sva 
dobro razpoloženi in sva delali načrte, do kod 
bova danes prišli. Pot pa zopet malo gor malo 
dol. Prve kaplje dežja so nama dale moči, da 
sva prišli do prenočišča.. Noč je minila, spali 
sva kar dobro. Po dobrem zajtrku sva se 
odpravili proti Žički kartuziji. Vreme zelo 
sončno, tako da sva čisto mokri prišli do cerkve 
v Špitalu in pot nadaljevali po dolini sv. Janeza. 
Kartuzija je čudovita, kavica je pa tudi pasala. 
Pot sva nadaljevali do koče pri sv. Tomažu nad 
Vojnikom. Čisto naju je zdelala vročina, tako 
da sva bili veseli da je bila za nama malo krajša 
etapa. Po počitku pa v Vojnik na večerjo. V koči 
sva imeli družbo pohodnikov, ki so bili na poti 
iz Ljubljane proti Mariboru.   
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Pot sva nadaljevali mimo Vojnika naprej proti 
sv. Kunigundi. Pot pa zopet malo gor, malo dol, 
sonce neusmiljeno pripeka. Dobro, da je del 
poti po gozdu. Na koncu moči sva prišli do 
cerkve. Počitek, kosilo, nato pa naprej na pot 
proti Galiciji. Vas nič posebnega, razen cerkve 
sv. Jakoba, ki pa ni imela žiga. Še kar dobre 
volje sva šli naprej proti Polzeli. Zopet sama 
ravnina, pot pa med njivami, malo levo malo 
desno, samo do mesta ne. Ker sva hoteli spati 
ob vodi, sva šli naprej do Braslovč in do ribnika, 
ki je bil oddaljen še dobre pol ure hoje. Na cilj 
sva prišli čisto »hin«. Nočni počitek, kavica in 
zajtrk so nam pomagali, da sva se podali 
naprej. Pot se je zopet vila malo gor malo dol, 
nato pa ob hribu. Vročina ni bila tako huda, ker 
sva skoraj vso pot hodili po gozdu. V 
Vranskem sva šli v nabavo in na ledeno kavo, 
ki se je prilegla, nato pa pot pod noge in naprej. 
Zopet ista pesem: malo gor malo dol in ob 
hribu. Končno sva zagledali tablo Zgornji 
Tuhinj, ki je bil najin cilj. Prijazna gostilničarka 
nama je postregla najprej s pivom, nato pa z 
odlično obaro, za konec pa še domač štrudelj. 
Pravo plačilo za naporen dan. Po prijetnem 
počitku se je začelo razvajanje. Najprej sok in 
voda, nato pa kava in vse, kar ti srce poželi. 
Ker nisva imeli posebnih želja, sva dobili še 
malico za na pot. Današnji dan je bil prijazen 
do naju. Pot ni bila zahtevna, kar se višine tiče. 
Se je pa lepo vila ob gričih. Tudi sonce  ni bilo 
razpoloženo za delo na polno. Dobre volje sva 
prispeli v Kamnik. Najprej pivo, nato pa žig in 
končno sva s pomočjo fantov v modrem našli 
še cesarja, kjer bova prenočili. Ker danes nisva 
hodili na polno, sva se odpravili še na potep po 
mestu in večerjo. Sedaj se počasi pripravljava 
na počitek. Jutri je nov dan. Ker sva se hoteli 
ogniti hribu, sva brez potrebe hodili po ravnem, 
nato pa vseeno šli v hrib. Pot naju je zopet 
vodila malo gor, malo dol. Razgleda 
nobenega, razen na Kamniške Alpe, obsijane 
s soncem in delno pokrite s snegom. Med potjo 
sva nabrali jurčke, ki sva jih pošteno razdelili 

med sosede. Vročina je neusmiljeno pritiskala, 
pot se je vlekla kot jara kača. En stavek v knjigi 
z opisom poti je bil dolg 2 km. Končno sva čisto 
na koncu moči prišli do cerkve sv. Jakoba in 
ugotovili, da ni pravi Jakob, kjer sva imeli 
rezervirano spanje. Se zgodi. Dobro, da je 
taksi, ki naju je odpeljal do prenočišča. Dobra 
večerja in počitek sta nama pomagala, da sva 
lahko opravili še zadnji del poti. Seveda sam 
asfalt in večji del mestne ulice Ljubljane. Zadnji 
žig v knjižico in veliko olajšanje, da nama je v 
tej vročini uspelo prehoditi celo pot. 
 
 Mija Novak 
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SMEH JE POL ZDRAVJA 
 

 
 
Vir: Spletna pošta 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
- UMEK Hana (1. 6. 2019), 
- ŠTEFANIČ Tina (1. 6. 2019), 
- PRESKAR Simona (1. 6. 2019), 
- STAROVEŠKI Preskar Tanja (1. 6. 2019), 
- ŽUPEVC Aleksandra (1. 6. 2019), 
- GERMOVŠEK Nina (5. 6. 2019). 
 
Prenehanje delovnega razmerja: 
- COCOJEVIĆ Snežana (30. 6. 2019), 
- STRAŠEK Milena (30. 6. 2019 – 

upokojitev), 
- KROŠL Majda (30. 6. 2019 – upokojitev). 
 
Sprememba pogodbe v pogodbo o 
zaposlitvi za nedoločen čas: 
- KOSOVAN BLATNIK Simona, SMS v 

negovalni enoti, 
- PERTNAČ Jasna, SMS v negovalni enoti, 
- RADEJ Tjaša, DMS v intenzivni terapiji. 
 
Stanje kadra na dan 30. 6. 2019: 359 
zaposlenih. 
 
Število zaposlenih iz ur na dan 31. 5. 2019 je 
znašalo 353,66, od tega 343,66 rednega dela, 
7 pripravnikov in 3 udeleženci javnih del.  
 
 
 
 
 
 
 

***JUBILEJNE NAGRADE*** 
 
V mesecu juniju je za 40 let delovne dobe 
pri delodajalcih v javnem sektorju prejela 

jubilejno nagrado: 
 

KROŠL Majda, SMS 
 

Za 30 let delovne dobe pri delodajalcih v 
javnem sektorju je prejela jubilejno 

nagrado: 
 

GERMOVŠEK Anica, SMS 
 

ČESTITAMO! 
 
 

ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK 
  

 Počitniški mesec, 
 22. julij – Svetovni dan možganov, 
 28. julij – Svetovni dan hepatitisa. 
 
 

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!  
 

 
 
 


