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V torek, 30. 6. se je na kratkem obisku v SB 
Brežice ustavil minister za zdravje Tomaž 
Gantar s sodelavko Biserko Simčič iz 
njegovega kabineta. Poleg obiska SB Novo 
mesto in ZD Brežice, kjer je bila glavna tema 
delo v COVID-19 ambulantah na predvidenih 
šestnajstih vstopnih točkah v Sloveniji, smo se 
v SB Brežice posvetili predvsem izvajanju 
zdravstvenega programa, poslovanju 
bolnišnice ter investicijam. Na razgovoru z 
ministrom so sodelovali strokovna direktorica, 
pomočnica direktorice za zdravstveno nego, 
nekateri predstojniki oddelkov ter vodje služb 
uprave.  
 
V zadnjih treh letih so se na mestu ministra 
zamenjali štirje ministri. Minister Tomaž Gantar 
je prvi med njimi, ki si je vzel čas za obisk naše 
bolnišnice, česar smo bili zelo veseli. Poudarki 
iz predstavitve bolnišnice ministru in tematik, ki 
so bile tema pogovora z ministrom, so  
priloženi glasilu v obliki prezentacije, ki je bila 
pripravljena za ta namen. 
 
Anica Hribar, direktorica 
 

DONACIJA ZA OTROŠKI ODDELEK 
 
Andas, računovodsko-finančno in davčno 
svetovanje d.o.o. nam je doniralo 400 EUR za 
nakup kavča na otroškem oddelku. 
 
Za prejeto donacijo se iskreno zahvaljujemo 
kolektivu Andas. 
 
Anica Hribar, direktorica 
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UVEDBA ELEKTRONSKEGA 
DOKUMENTARNEGA SISTEMA V SB 

BREŽICE 
 
V zadnjih 2 mesecih smo v naši bolnišnici 
naredili pomembne korake v smeri 
digitalizacije poslovanja. Ti koraki niso 
namenjeni samo optimizaciji ekonomsko - 
poslovnega vidika dela v našem zavodu, 
temveč prinašajo tudi bistvene novosti in 
spremembe v vodenju medicinske 
dokumentacije. Zato lahko s ponosom 
ugotovimo, da smo med prvimi bolnišnicami v 
Sloveniji, ki so digitalizacijo uvedli v 
vsakodnevno delo s pacienti.  
 
V zadnjih desetletjih družba postavlja pred 
zdravstvene delavce vse večji obseg dela in 
odgovornosti, ki niso, vsaj v ožjem smislu, 
povezani z medicino in z delom s pacienti.  
Priča smo vse pogostejšim spremembam 
zakonov, pravilnikov, navodil, ki predstavljajo 
dodatno breme. Pogosto slišimo, da vse manj 
dela posvečamo delu s pacienti, vse več časa 
pa porabimo za administrativna dela. Žal, tudi 
sodna praksa potrjuje, da pričakovanja rastejo 
in nihče od nas si ne želi sporov zaradi 
»nedoslednosti« v vodenju medicinske 
dokumentacije. Četudi izražamo nestrinjanje z 
aktualnimi trendi, so le-ti realnost, kateri se 
moramo prilagoditi.  
 
Na podoben način, klasično, »papirnato« 
poslovanje predstavlja ekonomsko 
obremenitev, katero lahko zmanjšamo. 
Številni, izčrpni pregledi in obravnave naših 
pacientov neizogibno prinašajo v našo hišo 
arhiv, ki se pospešeno povečuje in že 
predstavlja izziv, kateremu nismo več kos. 
Poraba pisarniškega materiala, stroški 
arhiviranja, njihova klasifikacija postaja 
segment, ki ni poceni in bi lahko ta sredstva 
drugače porabili.   
 
Prav zaradi vsega navedenega, smo se 
odločili za digitalizacijo poslovanja, na prvem 
mestu z namenom zmanjšanja 
administrativnega bremena. S tem smo 
dejansko preselili dober del nalog na 
elektronski arhiv, ki bo vedno posodobljen in 
usklajen z veljavnimi predpisi. Lahko rečemo, 
da smo se znebili tistega dela odgovornosti, ki 
od nas pričakuje sledenje številnim, 
spreminjajočim se predpisom. Nadalje, 
vodenje elektronskega arhiva omogoča varno 
in enostavno avtorizacijo izvidov z 

elektronskimi podpisi zdravnikov, kot 
najsodobnejši in legalno nesporen način 
podpisovanja.  To bo tudi omogočilo sledljivost 
vseh aktivnosti pri ravnanju z medicinsko 
dokumentacijo, saj bo vsak vpogled ali 
sprememba zabeležena – verjamem, da bo to 
pomemben prispevek h odgovornemu 
ravnanju z dokumentacijo in preventiva 
mnogih nesporazumov. Nov arhiv bo sproti 
ustvarjal varnostne kopije na več oddaljenih 
lokacijah in v primeru nesreče ali izgube 
podatkov, se le-ti lahko hitro vrnejo v funkcijo.  
Kot veste, smo to potovanje začeli z 
elektronskim podpisovanjem ambulantnih 
izvidov in odpustnic.  To je le začetek, saj 
bomo v prihodnjih mesecih postopno uvedli 
elektronsko vodenje dokumentacije v mnoga 
druga področja našega dela. Cilj je, da znotraj 
bolnišnice porabo papirja privedemo do 
minimuma, hkrati pa odpiramo vrata, da tudi 
naši pacienti pridobijo svoje izvide in 
dokumentacijo v elektronski obliki, nad katero 
bodo imeli bistveno boljši nadzor.   
 
Vse omenjene spremembe bodo zahtevale 
mnogokatere prilagoditve, tako znotraj 
zavoda, kot tudi pri pacientih. Digitalizacija je 
proces učenja, ki bo trajal dalj časa. Kljub temu 
sem trdno prepričan, da je to lažja in 
enostavnejša pot, saj je »papirnata« 
alternativa slabša opcija. Računamo na 
podporo vodstva v naslednjih fazah, ko bomo 
nadgrajevali obstoječo dokumentacijo. 
Obenem, pa izražam najiskrenejšo zahvalo 
vsem tistim, ki so nam stali ob strani v prvih 
dneh uvajanja novega sistema. Hvala vsem 
zaposlenim Splošne bolnišnice Brežice, ki ste 
ob vseh obstoječih nalogah pripravljeni vložiti 
dodaten trud. Bodite prepričani, da bo na dolgi 
rok, ta trud tudi prinesel pozitivne premike v 
vsakdanjem delu.   
 
Krešimir Macan, dr. med., spec. oftalmolog 
 

LAŽNA INFORMACIJA O NOVIH 
KARTICAH ZZZS 

 
ZZZS opozarja spletne uporabnike, da so se 
na spletnih straneh pojavile različne fotografije 
lažnih kartic ZZZS (priloga), s katerimi naj bi 
posamezniki npr. opravičevali nenošenje 
zaščitnih mask tam, kjer so obvezne. 
 
ZZZS opozarja, da ZZZS ni avtor takšnih 
fotografij in izdelovalec takšnih kartic, njena 
vsebina pa je zavajajoča. Gre za lažno 
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informacijo, ki jo obravnavajo kot goljufijo (sum 
storitve kaznivega dejanja). 
 

 
 

 
 
Več informacij najdete na spletni povezavi: 
http://www.zzzs.si/ZZZS/internet/zzzs.nsf/web
novosti/E3A25701D9AF1630C125859E0029
E281?OpenDocument  
 
Vir: ZZZS  
 

POHVALE IN ZAHVALE 
 

ZAHVALA GINEKOLOŠKEMU ODDELKU 
 
Pozdravljeni. 
 
Dne 28. 05. 2020 sem bila na vašem oddelku 
ginekologije, kjer mi je bil opravljen krajši 
operativni poseg. Rada bi se zahvalila celotni 
ekipi tega dne, saj sem bila deležna prijazne in 
pozorne oskrbe. Prepričana sem, da so dobri 
odnosi temelj za dobro počutje vseh, ki se 
znajdemo v soodvisnem odnosu. 
 
Hvala in lepo pozdravljeni.  
 
Jerneja Brečko Volčanšek 
 
 
 
 

 
 

ZAHVALA GINEKOLOŠKEMU ODDELKU 
 
Življenje je eno nam vsem dodeljeno… 

pravi pesnik 
Pozdravljeni. 
 
Pred nekaj dnevi sem se zdravila na vašem 
ginekološkem oddelku, kjer sem se zelo dobro 
počutila. VELIKA HVALA vsem zdravnikom za 
skrbno strokovno ravnanje z menoj, prijaznost 
ter spremljanje zdravljenja in okrevanja. 
 
Tudi vaše medicinske sestre so bile vedno na 
voljo – tudi ponoči. Pomagale so, svetovale in 
z dobro voljo dvigale moralo. 
 
Za trenutek sedite in spijte skodelico kave. 
 
Za vedno hvaležna. 
 
Zinka Kristarič 
 

 
 

POHVALA OTROŠKEMU ODDELKU 
 

Spoštovani. 
 
V naravi ljudi je, da se non stop pritožujejo in 
grajajo. Moj namen pa je, da pohvalim VSE 
zaposlene na otroškem oddelku vaše bolnice, 
saj redko naletiš na tako prijazen, strokoven in 
uigran team, ki se med seboj dopolnjuje. 
Vzdušje na oddelku je sproščeno, vidi se, da 
se zaposleni med seboj zelo razumejo ter vsak 
opravlja svoje delo strokovno, hitro in 
pacientom prijazno. Pohvala velja za vse, od 
prijazne strežnice Jasne, do Andrej, ki jih imate 
kar nekaj zaposlenih na oddelku, Anite, kot tudi 
zdravnikov, ki ravno tako izstopajo po 
prijaznosti. To so moje prve izkušnje z vašim 
otroškim oddelkom, saj je bila hospitalizirana 
moja hči, pa vam moram povedati, da sem bila 
pozitivno presenečena. Še tako naprej.... 
 
Lep pozdrav. 
 
Maja Dular  
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POMEN D-VITAMINA OB EPIDEMIJI 
COVID-19 

 
Vloga D-vitamina v preventivi posledic 

okužb dihal in Covid-19 
 
Avtorji: 
 Asist. Darko Siuka, dr. med., Interna 

klinika UKCL;  
 prof. dr. Marija Pfeifer, dr. med., 

Medicinska fakulteta Univerze v 
Ljubljani;  

 prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr. 
med., Medicinska fakulteta Univerze v 
Ljubljani;  

 izr. prof. dr. Bojana Pinter, dr. med., 
Ginekološka klinika UKCL, Medicinska 
fakulteta Univerze v Ljubljani 

 
Epidemija COVID-19 ima lahko hude 
kratkoročne posledice z visoko smrtnostjo v 
ogroženih skupinah in z grozečim kolapsom 
zdravstvenega sistema ter dolgoročne z 
gospodarsko recesijo. V boju zoper COVID-19 
so zelo učinkoviti preventivni ukrepi, za 
zmanjšanje tveganja za okužbo in hujši potek 
le-te v skupinah z velikim tveganjem pa bi 
glede na pretekle študije o vplivu D-vitamina 
na pojavnosti in trajanje okužb dihal bilo 
smiselno nadomeščanje D3-vitamina pri tistih, 
ki imajo pomanjkanje D-vitamina. 
 
D-vitamin je pomemben maščobotopen 
vitamin, ki ureja presnovo kalcija in fosfata, ima 
pa tudi pomembne zunajskeletne učinke. 
Spodbuja odpornost proti okužbam dihal in 
ureja imunski odgovor na okužbo. Dokazano 
znižuje tveganje za respiratorne okužbe pri 
ljudeh, ki so pred nadomeščanjem D-vitamina 
imeli znižane ravni tega vitamina. V zimskem 
in zgornjem spomladanskem času ima večina 
prebivalcev Evrope, tudi Slovenije, znižane 
serumske ravni 25(OH)D3, ki je kazalec 
preskrbljenosti z D-vitaminom (pod 50 nmol/l). 
Zdi se, da lahko D-vitamin zniža tveganje za 
virusne epidemije in celo pandemije. Že v letih 
1918-19 so ugotavljali pozitiven učinek sonca 
na bolnike s špansko gripo (virus influence A 
H1N1). Ugoden učinek D-vitamina pa je bil 
opisan tudi ob kasnejših epidemijah, zlasti v 
obdobjih epidemije gripe. 
 
Pomanjkanje D-vitamina je dokazano 
pogostejše v višjih starostnih skupinah, pri 
kadilcih, tistih s prekomerno telesno težo, pri 
kroničnih bolnikih: sladkorni bolniki, bolniki s 
povišanim krvnim tlakom, z različnimi 
gastroenterološkimi boleznimi, kot so celiakija, 

kronična vnetna črevesna bolezen, bolniki s 
kroničnim pankreatitisom, z jetrno cirozo. Vse 
te skupine, ki imajo visoko incidenco 
pomanjkanja D-vitamina, večinoma sovpadajo 
s skupinami z visokim tveganjem za hujši 
potek in večjo smrtnost za COVID-19. 
 
Ker so vrednosti D3-vitamina v serumu v 
zimskih mesecih prenizke, v hrani pa ga je 
premalo, se priporoča D3-vitamin še posebej v 
obdobju epidemičnih ali pandemičnih okužb 
nadomeščati, zlasti pri bolnikih z visokim 
tveganjem. Še posebej so ogroženi 
oskrbovanci domov starejših občanov (DSO), 
potrdili pa smo tudi pomanjkanje D-vitamina pri 
zdravstvenih delavcih. 
 
D-vitamin zmanjšuje tveganje za akutno 
okužbo dihal na več načinov. Več 
randomiziranih dvojno slepih interventnih 
študij in meta-analiz nadomeščanja D-vitamina 
je pokazalo manjše pojavljanje in krajše 
trajanje akutnih virusnih okužb dihal v 
skupinah, ki jim je ob začetku raziskave 
primanjkovalo D-vitamina in so D-vitamin med 
raziskavami prejamale. D-vitamin namreč 
zveča prirojeno imunost (takojšnjo reakcijo 
makrofagov na vdirajoče viruse in bakterije na 
sluznicah). Za ta učinek je potrebna zadostna 
serumska raven 25(OH)03, ki je ključna, da 
lahko makrofagi le-tega aktivirajo v hormon D 
(kalcitriol), ki aktivira gene za sintezo 
protimikrobnih dejavnikov (katelicidina, beta-
defensina), ki uničijo viruse z ovojnico (kot je 
SARS-CoV-2) in bakterije. Poleg tega D-
vitamin umirja celični imunski odgovor in 
pričakovano zmanjša citokinski vihar, ki je tako 
usoden pri pljučnicah, povzročenih s SARS-
CoV-2. V študiji bolnikov z ARDS (2017) je 
imela večina hudo pomanjkanje D-vitamina, 
kar pa še ne dokazuje vzročne povezanosti. 
 
Menimo, da bi bilo pri bolnikih z visokim 
tveganjem za pomanjkanje D-vitamina in 
tistimi z večjim tveganjem za zapleten potek 
okužbe s SARS-CoV-2 smiselno nadomeščati 
D-vitamin, tako da čim hitreje dosežemo 
optimalne koncentracije 25(OH)03. V izjemnih 
primerih, kot je pandemija COVID-19, ne 
moremo zahtevati trdnih dokazov (po načelu 
»evidence based medicine«) o preverjenih 
učinkih D-vitamina na okužbo s SARS-CoV-2, 
ker jih ni. Evropski center za nalezljive bolezni 
(ECDC) navaja ta argument in opogumlja 
zdravstvene delavce k ravnanjem, ki imajo za 
seboj logično sklepanje na osnovi doslej 
znanih dognanj s sorodnih področij. 
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Neaktivna oblika D-vitamina (holekalciferol) 
ima izredno široko terapevtsko okno, zato so 
neželeni učinki D-vitamina (hiperkalcemija, 
ledvični kamni) pri odmerkih 1000 do 2000 IE 
na dan (25 do 50 mikrogramov) zelo malo 
verjetnni. 
 
Glede na zgoraj navedeno je v obdobju 
virusnih okužb primerno zlasti pri 
posameznikih z visokim tveganjem za 
pomanjkanje D-vitamina in tudi pri 
zdravstvenih delavcih skrbeti za primerne 
zaloge D-vitamina. 
 
Vir: Interno glasilo UKCLJ, 02. junij 2020 
 

LOKALNA OSKRBA S HRANO IN 
VRTNARJENJE 

 
Prednosti lokalno pridelane hrane se 
kažejo skozi različne vidike 
 
Večja razpoložljivost in nakup lokalno 
pridelane hrane prinaša pozitivne ekonomske 
učinke (s tem se zagotovijo delovna mesta, 
sodeluje se z lokalnim okoljem, posledično pa 
se zmanjša revščina); koristi se kažejo tudi na 
ostalih področjih: okoljskem, socialnem in 
zdravstvenem. Rezultati raziskav potrjujejo, da 
imata sadje in zelenjava, pridelana v lokalnem 
okolju, boljše učinke na zdravje (višja hranilna 
vsebnost; višja vrednost antioksidantov; boljše 
senzorične lastnosti - videz, okus, tekstura, 
aroma, tradicionalen okus) v primerjavi s 
sadjem in zelenjavo, ki sta bila pripeljana od 
daleč in skladiščena daljši čas. Z uživanjem 
več lokalno pridelanega sadja in zelenjave 
zagotavljamo tudi večji vnos ohranjenih 
vitaminov ter mineralov in zaščitnih snovi. Pri 
reji živali so raziskave pokazale, da je uporaba 
antibiotikov  v Sloveniji, glede na druge države, 
zelo nizka. 
 
Vrtnarjenje 
 
Če imamo možnosti, lahko sadje in zelenjavo 
pridelamo na vrtu, zelenjavo pa tudi na naši 
terasi ali balkonu. Vrtnarjenje pripomore k 
boljšemu fizičnemu in duševnemu zdravju, 
obenem pa nam daje možnost (delne) 
samooskrbe z zelenjavo in sadjem ter njuno 
večjo porabo. Omogoča nam gibanje, boljši 
odnosa do dela, kakovostno preživljanje 
prostega časa, druženje, itd. Med otroci, ki 
sodelujejo pri pridelavi sadja in zelenjave, se 
na splošno izboljša odnos do zdrave prehrane. 
Raziskave tudi kažejo, da si z doma pridelano 
zelenjavo in sadjem lahko delno izboljšamo 

življenjski standard in celo lažje premagujemo 
gospodarske krize. 
 
Pozitivni učinki vrtnarjenja na naše telo – 
telesna dejavnost  
 
Številne raziskave potrjujejo, da je stik z 
naravo osnovna človekova potreba za 
vzdrževanje dobrega telesnega in duševnega 
zdravja. Med najpogostejše oblike telesne 
dejavnosti v naravi spada tudi vrtnarjenje, ki je 
pri nas zelo priljubljena prostočasna aktivnost, 
zlasti med starejšimi. Ne samo namenska 
telesna dejavnost kot sta hoja in kolesarjenje 
ipd., ampak tudi vrtnarjenje lahko pripomore k 
zadostitvi osnovnih priporočil za telesno 
dejavnost za ohranjanje zdravja. Poleg 
zasebnih vrtov postajajo vedno bolj aktualni 
tudi skupnostni, terapevtski in družinski vrtovi. 
Razvija pa se tudi vrtnarska dejavnost kot 
možnost udejstvovanja na urbanih in turističnih 
kmetijah. 
 
Na splošno redna telesna dejavnost na naše 
zdravje vpliva tako, da: 
 vzdržuje in izboljšuje splošno telesno 

pripravljenost, 
 preprečuje nastanek kroničnih 

nenalezljivih bolezni oziroma dejavnikov 
tveganja za njihov nastanek, 

 izboljšuje samopodobo, 
 zmanjšuje anksioznost in depresijo, 
 zmanjšuje slabost in utrujenost, 
 pomaga pri vzdrževanju ustrezne telesne 

mase, 
 povzroča sproščanje endorfinov, znanih 

tudi kot hormoni sreče, 
 pomaga pri ohranjanju samostojnosti 

posameznika ter zmanjšuje odvisnost od 
drugih, itd. 

 
Raziskave so pokazale, da različne aktivnosti 
na vrtu izboljšujejo kondicijo, moč in 
ravnotežje. Poleg tega se ugotavljajo tudi drugi 
številni pozitivni zdravstveni učinki: omogočajo 
krepitev kosti in sklepov, znižujejo ITM in 
spodbujajo mentalne funkcije. Vrtnarjenje od 
30 do 45 minut na dan lahko pomeni porabo 
med 150 in 300 kalorij.  
 
Delo na vrtu običajno spada pod domača 
opravila, čeprav marsikomu predstavlja tudi 
vrsto rekreacije v prostem času. Vrtnarjenje je 
največkrat podobno vajam za krepitev mišic, 
lahko pa predstavlja kombinacijo vaj za 
krepitev mišic in vaj za vzdržljivost srca, ožilja 
in dihal. Izboljša lahko tudi gibljivosti sklepov in 
ravnotežje posameznika. Skratka vse to je 
odvisno od intenzivnosti, pogostosti in trajanja 
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vrtnarjenja, same raznovrstnosti opreme in 
vrste vrtnega opravila (pletje, kopanje, 
okopavanje, grabljenje, sajenje, zalivanje itd.). 
Vrtnarjenje je lahko tudi oblika funkcionalne 
vadbe, saj poleg izvajanja telesne dejavnosti 
različnih vrst in intenzivnosti (npr. potiskanje, 
vlečenje, dvigovanje) vključuje delo več mišic 
hkrati, kar prispeva k izboljšanju telesne 
pripravljenosti. 
 
Pozitivni učinki vrtnarjenja na duševno 
zdravje 
  
Vrtnarjenje dokazano zmanjšuje depresivne in 
tesnobne občutke, obremenjenost s stresom, 
verjetnost za razvoj demence in 
razpoloženjskih motenj ter po drugi strani 
pomembno prispeva k izboljšanju kvalitete 
življenja. Pozitivni vpliv vrtnarjenja na naše 
duševno zdravje se kaže skozi različne vidike. 
 
Vrtnarjenje … 
… kot vir sprostitve: 
Vrtnarjenje je odlična aktivnost za sproščanje. 
Izvajamo jo v naravi, na svežem zraku, sredi 
zelenja, kar že samo po sebi prispeva k 
občutkom umiritve in razbremenitve. Poleg 
tega so pri delu na vrtu lahko vključeni vsi čuti 
– od vida in sluha pa do vonja, okusa in tipa. In 
s tem, ko našo pozornost pritegnejo naše 
zaznave in raznolika opravila (obdelovanje 
zemlje, obiranje, zalivanje …), je ne moremo 
istočasno usmerjati še na obremenjujoče misli 
in skrbi, kar prispeva k zmanjšanju stresa. 
Vrtnarjenje pa stresni hormon kortizol 
zmanjšuje tudi na bolj posreden način. Zmerna 
telesna dejavnost pomembno prispeva k 
razbremenitvi in zmanjšanju obremenjenosti s 
stresom in skrb za vrt ponuja veliko priložnosti, 
da smo ustrezno telesno dejavni. Poleg tega je 
ob obdelovanju vrta posameznik pogosto 
izpostavljen sončni svetlobi, ki vpliva na večjo 
tvorbo D vitamina v telesu, kar prav tako 
prispeva k znižanju stresnega hormona. 
 
… kot vir ustvarjalnosti: 
Pri urejanju vrta lahko razvijamo svojo 
ustvarjalnost, razmišljamo kaj, kdaj in kje bomo 
kaj posadili. Predvsem pa vrtnarjenje pomeni, 
da je celoten ustvarjalni proces odvisen od nas 
- s svojim načrtovanjem, delom in vztrajnostjo 
vplivamo na to, da bo na vrtu nekaj zraslo. S 
svojimi rokami tako nekaj ustvarimo oz. pri tem 
pomagamo. 
 
… kot vir učenja: 
Čeprav je vrtnarjenje aktivnost, ki se jo da 
priučiti in ne zahteva določene diplome ali 
izpita, pa vseeno predstavlja stalen vir učenja 

in lahko celo osebnega razvoja. Neizogiben 
del vrtnarjenja je namreč širjenje lastnega 
znanja (o vrtninah, načinih dela, zaščiti pred 
škodljivci, uporabi pridelkov …) in pridobivanje 
izkušenj. Ob nepredvidljivih naravnih razmerah 
pa se učimo tudi opuščanja nerealnih 
pričakovanj in sprejemanja dejstva, da kljub 
našemu trudu nekatere stvari niso v naših 
rokah. 
 
… kot družabna aktivnost: 
Obdelovanje vrta ima za tiste, ki to želijo, lahko 
tudi pomembno družabno vrednost. Podobni 
izzivi pri skrbi za vrt povezujejo različne 
posameznike v skupen pogovor in so lahko 
tudi tema za navezovanje novih stikov. 
Vrtnarjenje je za mnoge, še posebej pa tiste, ki 
živijo sami, priložnost in vir rednih družabnih 
srečanj, razvijajo se tudi solidarnost in 
medosebna pomoč ter občutek za skupnost. 
 
… kot družinska aktivnost: 
Vrtnarjenje je aktivnost, v kateri lahko sodeluje 
vsa družina in predstavlja kakovosten način 
skupnega preživljanja časa. Otroci s 
sodelovanjem pri delu na vrtu razvijajo 
pozitiven odnos do okolja, se učijo 
odgovornosti, potrpežljivosti in načrtovanja, 
urijo svoje spretnosti in poglabljajo čute ter 
bolje razumejo, kakšen pomen ima doma 
pridelana hrana. 
 
… kot koristna aktivnost: 
V obdelovanju vrta mnogi vidijo več kot le hobi, 
ki je namenjen samo kratkočasenju. 
Predstavlja namreč koristno preživljanje 
prostega časa, ki ustvarja tudi pridelke. 
Možnost, da skrbimo za rast in razvoj rastlin ter 
da sami vzgojimo svojo zelenjavo, sadje, 
cvetje, je vir zadovoljstva in ponosa. 
In nenazadnje v naglici vsakodnevnega 
življenja vrt predstavlja tudi zatočišče, kjer se 
lahko ustavimo. Je prostor, kjer imamo 
možnost vaditi svojo prisotnost v trenutku 
(čuječnost), se usmerjati samo na to, kar 
delamo in doživljamo tu in zdaj. 
 
Vir: NIJZ 
 

POHOD PO LISCI 
 
Junij. Zadnji izlet pomladnega dela pohodov. 
Bolezen in družinske obveznosti so zdesetkale 
»fit frajlice«. Vseeno je mala skupina frajlic in 
mali pes lepega sončnega jutra krenila na pot. 
Da nam ne bo zmanjkalo časa, smo se 
odločile, da ne gremo do koče na Bohorju, 
ampak smo se napotile mimo bolnišnice, 
Javornika, Skalce proti Zabukovju. Pot nas je 



 
 

7 
 

vodila po lepih travnikih, polnih pomladnega 
cvetja. Orhideje, kadulja, lilije, marjetke, orlice 
in še pa še. Res smo bile pravi čas na pravem 
mestu. Pot lepo speljana. Malo gor, malo dol, 
nato pa še malo ravno. Razgledi na vse strani. 
Sonce je pokazalo svojo moč, tako da smo 
komaj čakale, da smo prišle v gozd. Malica ki 
je kot po navadi vsebovala VSE, se nam je pri 
Darinkini hiši prilegla. Ker pa je svet mali, smo 
izvedele, da je Darinkina hči včasih delala v 
bolnišnici. Po počitku smo se podale naprej in 
ugotovile, da smo tik pred ciljem na najtežjem 
delu poti. Z zadnjimi  močmi smo prišle na 
Lisco. Le misel na hladno pivo nam je dala moč 
za zadnji vzpon tik pred ciljem. Po pivu in 
počitku smo se podale v dolino mimo Sv. 
Jošta, vasi Lisca, Razborja ter končno do 
Brega in vlaka. Zadnji izlet je bil čudovit, a 
zaradi vročine in dolžine zelo naporen.  
 
Se vidimo v jeseni. 
 
Mija Novak 
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SMEH JE POL ZDRAVJA 

 
 
Vir: Spletna pošta 
 

KADROVSKE SPREMEMBE 
 
Sklenitev delovnega razmerja: 
- JURGL Evita (1. 6. 2020), 
- URBANČ Nina (8. 6. 2020). 
 
Prenehanje delovnega razmerja: 
- KAVČIČ Sebastjan (30. 6. 2020). 
 

Stanje kadra na dan 30. 6. 2020: 369 
zaposlenih. 
 
Število zaposlenih iz ur na dan 31. 5. 2020 je 
znašalo 356,75, od tega 346,75 rednega dela, 
7 pripravnikov in 3 javna dela.  
 

***JUBILEJNE NAGRADE*** 
 

V mesecu juliju je za 10 let delovne dobe 
pri delodajalcih v javnem sektorju prejela 

jubilejno nagrado: 
 

ŽIŽEK ANDREJA, DMS, strokovna vodja 
internega oddelka 

 
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!  
 
 

 
 

 


