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DANIEL GRABAR 
 

Po dobrih 

19 letih je 

pred nami 

Modri dir-

kač v tiso-

či izdaji. 

Kot zapi- 

sovalec 

dogodkov, 

prinašalec aktualnih informacij, s 

povzetki dogajanja in prispevki 

mnogih zavzetih posameznikov 

naše bolnišnice.  

 

Kakovostne poslovne odločitve 

zahtevajo kakovostne informacije. 

S tem namenom je 2. septembra 

2002 po odločitvi vodstva 

bolnišnice izšla prva številka 

glasila naše bolnišnice, Modri 

dirkač. Takratni direktor Bojan 

Korošec, dr. med., spec., je v 

uvodu izpostavil pomembnost 

informacij, znanja in kapitala.  

 

Vsem, ki jih življenje in delovanje 

bolnišnice in zdravstva nasploh 

zanima, so postale dostopne 

najpomembnejše zanimivosti in 

informacije iz »zdravstva« naše 

bolnišnice. Prvi uredniški odbor 

je deloval v sestavi: Silva 

Gutman, Natalija Zrim, Daniel 

Grabar, Štefan Vučak, Zdenka 

Gomboc in Jurij Korošec.  

                   

1000 izdaj Modrega dirkača 

dokazuje sprejemljivost našega 

glasila in njegovo vpetost v naš 

službeni vsakdanjik. Zahvala, ki 

je posebej namenjena vsem 

dosedanjim urednikom in vsem 

avtorjem prispevkov ter piscem 

besedil, je namenjena tudi 

vsakemu, ki mu je glasilo dvigalo 

informiranost, pripadnost 

bolnišnici in omogočilo prave 

poslovne odločitve.                        

 

S spremljanjem razvoja, 

dogajanja in uspehov v naši 

bolnišnici naj Modri dirkač ostaja 

vir informacij, povezovalec 

zaposlenih in oblikovalec naše 

profesionalne kulture. 
 

Prim. asist. Daniel Grabar, dr. med., spec., 

direktor 

MANUELA KUHAR 

MAKOTER 

Modri dir-

kač je zame 

tista vez z 

vami, na ka-

tero se 

lahko vsak 

teden za-

nesem, saj 

je dobro brana od vseh nas. Ob 

izdaji 1000. številke bi čestitala in 

se zahvalila vsem dosedanjim 

avtorjem člankov, ki nas z 

velikim entuziazmom obveščajo o 

pomembnih dogodkih in 

informacijah v naši bolnišnici in 

tudi širše. Informacije so za 

vsakega zaposlenega zelo 

pomembne, saj si vsi želimo, da 

smo obveščeni o delu in 

dogajanju v bolnišnici.  

Želim si, da bi bil Modri dirkač še 

naprej pomemben vir informacij 

za vse zaposlene v naši bolnišnici 

in lepo ogledalo naše skupnosti v 

širši javnosti. 
 

Manuela Kuhar Makoter, dr. med. spec., 

strokovna direktorica 
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NATAŠA KREFT 

Življenje neu-

smiljeno teče 

svojo pot, 

tudi številka 

1000, ki 

danes krasi 

prvo stran 

Modrega dir-

kača, nas opominja na to. Skozi 

mozaik časa so se vrstili izvodi 

Modrega dirkača in zaposlenim 

vsak ponedeljek prinašali zbir 

informacij, dogodkov prejšnjega 

tedna in napovednik novega 

tedna. Ves ta čas je Modri dirkač 

dobil pomembno veljavo in 

predstavlja vezni člen med vsemi 

zaposlenimi na vseh ravneh. 

Pomembne informacije tako 

dosežejo slehernega zaposlenega 

v naši bolnišnici in vsak zaposleni 

lahko soustvarja Modrega dirkača  

s svojimi prispevki. Tako deli 

svoje strokovne izkušnje in 

znanje, pridobljene na strokovnih 

srečanjih, ali pa z vsemi nami 

podeli svoj strokovni ali karierni 

uspeh. Tako se zaposleni 

povezujemo, uresničujemo 

skupne cilje, gradimo vizijo in 

pripadnost bolnišnici. Vsak od 

nas na svoj način prispevamo k 

uspehu naše bolnišnice.  

 

Znani rek pravi, da je veriga tako 

močna, kot je močan njen 

najšibkejši člen. Naše skupne 

vrednote pa se pokažejo na 

kakovostni in varni oskrbi naših 

pacientov v skladu s standardi 

sodobnega časa. Dragi sodelavci 

in sodelavke, naj Modri dirkač 

tudi v prihodnje izžareva duha nas 

zaposlenih, našo strokovnost, 

skupne dosežke, lepe misli in naj 

pero časa še naprej niza uspešne 

zgodbe za vse nas in naše 

paciente. 
                                                                            

Nataša Kreft, mag. zdr.-soc.manag., 

v. d. pomočnice direktorja za ZN 

 

MARJAN MAČEK 

Pisalo se je 

leto 2002. 

Sodelavci, 

polni upanja, 

so vas začeli 

seznanjati o 

vseh bistve-

nih informa-

cijah, pomembnih za vas, za 

bolnišnico, tudi za zunanje bralce. 

 

Kot po pregovoru vsak začetek je 

težak je bilo tudi tu porabljenih  

ogromno svinčnikov in prostih ur 

sodelavcev, ki so prihajali 

ustvarjat našega Modrega dirkača 

– tudi ob nedeljah. Izostala ni niti 

ena številka.  

 

Tudi med gospodarsko krizo in 

pandemijo ni bil hospitaliziran. V 

vsaki od tisočih številk smo vas 

informirali o medicinski stroki, 

izobraževanju in gospodarjenju 

bolnišnice. Vsak po svojih 

najboljših močeh ste se 

vključevali in pisali članke zanj.  

 

Zato vsem najlepša hvala. Posebej 

pa se moram zahvaliti 

uredniškemu odboru in 

zaposlenim v našemu tajništvu, ki 

so vse te ponedeljke ustvarjali 

Modrega dirkača. Njegovi 

sodelavci so prihajali in odhajali, 

nekateri so se upokojili. Prišli so 

mlajši, polni ustvarjalnega duha, 

novih idej in moči.  

 

Želim si, da bi bilo obdobje do 

številke 2.000 še bolj plodno in 

ustvarjalno, polno pravih 

informacij in podatkov. Za nazaj 

pa še enkrat iskrena hvala vsem, 

ki ste prispevali k hitrosti našega 

dirkača.  

                                       
Marjan Maček, univ. dipl. ekon.,                                           

pomočnik direktorja za poslovne zadeve 

 

 

 

 

 

BOJAN KOROŠEC 

Izdaja 1000. 

številke mo-

drega dirkača 

je lep, čas-

titljiv jubilej. 

Zato si če-

stitke zaslu-

žijo vsi, ki so 

pri njem so-

delovali, še posebno tisti s samega 

začetka. 

Prave, pravilne in pravočasne 

informacije so izjemno 

pomembne. To je vse bolj 

pomembno dejstvo in od tega je 

odvisno marsikaj: od vedenja, 

dogajanja v kolektivu, 

razpoloženja zaposlenih in 

ustvarjalnosti v bolnišnici. Seveda 

je pomembno objektivno in realno 

poročanje, tega smo se zavedali 

že davnega leta 2002, ko smo se v 

vodstvu bolnišnice odločili za 

enkrat tedensko izdajanje 

bolnišničnega internega glasila 

Modri dirkač. 

Predlogov za ime je bilo več, 

vendar smo se zedinili, da bo 

Modri dirkač dovolj povedno in 

obenem zabavno. Sprva sta za 

urednikovanje in izhajanje skrbela 

predvsem Štefan Vučak in Silva 

Gutman, kasneje pa tudi številni 

drugi, če naštejem samo nekatere: 

Metka Lipič Baligač, Jožica 

Viher, Marjan Maček, Danijela 

Skledar, Tjaša Korošec, Daniel 

Grabar … 

Zaposleni se v Modrem dirkaču 

tedensko seznanjajo z novostmi v 

bolnišnici, opravljenim delom v 

njej, z aktualnimi spremembami v 

slovenskem zdravstvu in še 

posebej z bolnišničnim varstvom, 

s pomembnejšimi obiski v naši 

bolnišnici in tudi z načrtovanimi 

obiski bolnišničnih predstavnikov 

drugod. Pogosto se najde tudi 

kakšna zanimiva in hudomušna 

misel za popestritev. 

Veseli smo, da Modrega dirkača 

prebira vse več zaposlenih, saj je 
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njim tudi namenjen; prebirajo ga 

tudi slovenski novinarji in se tako 

seznanjajo o delu v naši 

bolnišnici. 

Naj bo Modri dirkač še naprej 

dober informator zaposlenih in 

drugih. Upam in želim, da bodo 

informacije pozitivne in dobre, saj 

bo to znak dobrega dela naše 

bolnišnice in zaposlenih v njej.  
 

Bojan Korošec, dr. med., spec. 

 

 

METKA LIPIČ BALIGAČ 

Minila so leta, 

minila so deset-

letja, ko se je na 

uspešnih delov-

nih srečanjih 

razširjenega vo-

dstva in drugih 

sodelavcev pod 

vodstvom Bran-

ka Žunca, med-

narodnega certificiranega sve-

tovalca za menedžment in 

kompetence, rodila ideja o 

osnovanju Modrega dirkača, 

internega glasila, ki bi v zanimivi 

in kratki obliki posredoval 

zanimivosti in informacije vsem 

zaposlenim. Na teh srečanjih, na 

katerih so se v tistem času 

oblikovali vizija, poslanstvo in 

vrednote bolnišnice, se je 

pokazala potreba po boljši 

informiranosti zaposlenih, ki niso 

v vsakodnevnem stiku z 

vodstvom  in  upravo   bolnišnice. 

Danes se ne spomnimo več vseh 

dogodkov, zapisov in informacij, 

ki so s zvrstili v tem času, vendar 

pa so bili vsi kot kamenček v 

mozaiku in so oblikovali našega 

Modrega dirkača vse do današnjih 

dni. Postal in ostal je primer 

dobre prakse širjenja novic in 

informacij med zaposlene v 

slovenskih bolnišnicah. 

Za zdravstvo še zlasti velja, da je 

dinamično v razvoju, da piše 

različne zgodbe, soustvarja 

življenjske usode od začetka 

življenja do smrti vsakega 

posameznika in vpliva tudi na rast 

in razvoj celotne družbe.  

Vse to, kar danes bolnišnica je, je 

zasluga generacij zaposlenih v 

bolnišnici – od zdravnikov in 

medicinskih sester, drugega 

negovalnega, zdravstvenega in 

nemedicinskega osebja, do 

slehernega zaposlenega. 

Tako kot je rasla bolnišnica v teh 

skoraj dveh desetletjih, tako je 

rasel tudi Modri dirkač. 

Oblikovali so ga naši zaposleni, ki 

so se z njim poistovetili; kdaj 

bolj, kdaj manj. A če smo kdaj 

podvomili, da ga redno prebirajo, 

je bilo treba zapisati (ne 

namenoma) le kakšno 

»pomembno« napako in preden je 

Modri dirkač »pridirkal« na 

oddelke, so na upravi že zvonili 

telefoni. 

Naše bogastvo so naši zaposleni, 

smo radi poudarjali. In naši 

zaposleni s(m)o ustvarjali in ga 

še, našega dirkača. Vsak teden se 

sproti seznanjamo z rezultati 

našega skupnega dela. 

Objavljamo zgodbe o strokovnih 

uspehih in prispevke s strokovnih 

izobraževanj, ki jih prispevajo 

udeleženci in tako svoje znanje 

delijo s sodelavci.  

Skozi leta so se vrstili voščila, 

čestitke, dobre želje, jubileji 

oddelkov in enot, prireditve, tudi 

žalostne zgodbe o slovesu naših 

zaposlenih, obiski državnikov, 

ministrov in drugih visokih 

gostov. Vse to smo v zadnjih letih 

popestrili še z barvnimi 

fotografijami, tako da je postal 

naš dirkač še bolj pisan in 

slikovit. 

Zadnje desetletje, ko sem 

opravljala funkcijo pomočnice 

direktorja za zdravstveno nego, 

sem pri pripravljanju nove 

številke in branju člankov, ki so 

jih napisali sodelavci, preživljala 

vsak nedeljski večer. Tudi 

sodelavci zdravstvene nege so mi 

članke običajno pošiljali v 

nedeljo, tako smo marsikateri 

nedeljski večer preživeli skupaj –

»spletno«, četudi o koroni nismo 

še niti slišali. 

Po več kot treh desetletjih dela v 

bolnišnici si ne predstavljam 

bolnišnice brez njega. 

Naj raste še naprej, skupaj z 

bolnišnico, novim vodstvom in 

tudi prihodnjimi rodovi. S 

skupnimi napori bomo sledili 

spremembam in potrebam časa, 

predvsem pa je pomembno, da 

bodo v ospredju vrednote, ki smo 

si jih zastavili že pred desetletji in 

jih v Modrem dirkaču zapisali 

kot: skrb, strokovnost, prijaznost.  
 

Metka Lipič Baligač, mag. zdr. nege, 

vodja izobraževalne dejavnosti ZN 

 
 

UREDNICA MODREGA 

DIRKAČA 

Danes, ko iz-

dajamo 1000. 

številko Mod-

rega dirkača, 

sem počašče-

na in ponos-

na, da lahko 

to storim prav 

jaz. Z velikim veseljem ga vsak 

ponedeljek pripravljam za vas, 

dragi sodelavci. Z vaše strani 

prihajajo najrazličnejši članki in 

prispevki o vašem delu, lepih 

doživetjih, izobraževanjih, 

praznovanjih, napredovanjih in še 

o čem. S strani vodstva včasih 

tudi manj prijetna sporočila, 

vendar za vse nas zelo pomembna 

navodila in obvestila. Za vsak 

prispevek sem vam hvaležna.  

Vsekakor zasluge za ustanovitev 

in izdajanje bolnišničnega 

internega glasila pripadajo 

predhodnikom, zlasti urednikom, 

ki jim za zamisli in ideje iskreno 

čestitam. Modri dirkač je ponos 

naše bolnišnice, je hiter in 

dostopen vsakomur. Sama se 

potrudim, da je čim lepši, vedno 
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ga malo obarvam in mu za konec 

dodam misel, ki me navdihuje in s 

katero tudi vam prenesem 

sporočilo. Pri sestavljanju in 

zlaganju mi vedno pomagata 

sodelavki Darja Cigut in Martina 

Balažic. Da pa je vse tako kot 

mora biti, poskrbi še naš lektor. 

Pri nastajanju glasila pa seveda 

sodelujejo tudi tisti mali škratki, 

ki poskrbijo, da je včasih kaj 

drugače, kot bi moralo biti. Sama 

sem se na njih že navadila, upam, 

da tudi vi. 

Danes se veselimo in praznujemo. 

Upam in si želim, da bi izdali še 

vrsto Modrih dirkačev, zato 

končujem z željo: Naj raste, tale 

naš Modri dirkač! 
 

Danijela Skledar, dipl. ekon., 

odnosi z javnostmi 

 

… in  
           tako  
je  
        dirkal 
skozi  

našo 
kuhinjo  
… 
 

 
 

ŠTEFAN VUČAK 

Ko smo pred mnogimi leti začeli 

v naši bolnišnici izdajati revijo 

Krog življenja, smo v vodstvu 

bolnišnice hitro ugotovili, da je to 

predvsem revija, v kateri 

objavljamo širše strokovne 

prispevke zaposlenih s področja 

medicine, ekonomije in prava. 

Primanjkovalo pa je kratkih hitrih 

informacij o delu in življenju 

naših zaposlenih, kajti zavedali 

smo se, da le dobro informirani 

zaposleni lahko največ prispevajo 

k napredku in razvoju bolnišnice. 

Zato smo se odločili, da bomo 

začeli izdajati informativni list za 

vse zaposlene. Seveda je bilo 

najprej vprašanje, kakšno bo 

naziv oziroma ime tega lista. Med 

mnogimi predlogi je bil sprejet 

predlog prof. Zdenke Gomboc, da 

naj bo Modri dirkač. 

Tako smo pripravili prvo številko, 

ki je bila med zaposlenimi dobro 

sprejeta. Pridno smo zbirali 

informacije o dogodkih v 

bolnišnici, dogodkih v medicini, 

poslovanju, gibanju števila 

zaposlenih, upokojevanju, športu, 

rekreaciji ... Seveda vsega tega ni 

bilo mogoče narediti v delovnem 

času, zato smo delali tudi ob 

nedeljah – brez kakršnihkoli 

nadur ali drugačnih nadomestil. 

Posebej bi ob tej priložnosti 

omenil Silvo Gutman, ki je 

administrativno pripravljala list 

(prepisovanje besedil, priprava in 

vključevanje fotografij ipd.). Sam 

pa sem poskrbel tudi za slovnično 

pravilno oblikovana besedila 

sodelavcev – piscev prispevkov.  

Minilo je mnogo let in 

informativni list Modri dirkač je 

preživel, še več, postal je bolj 

kakovosten. Naj mi je dovoljeno, 

da čestitam tudi vsem poznejšim 

vodilnim bolnišnice za vztrajanje 

in izdajanje tega našega dirkača, 

ki postaja iz leta v leto 

kakovostnejši, kar dokazuje tudi 

zadnja, 999. številka. Želim si, da 

bo Modri dirkač tako tudi 

nadaljeval.  
 

Štefan Vučak, univ. dipl. ekon. 

 
 

SILVA GUTMAN 

Vsem, ki soustvarjate ali 

prispevate članke, čestitam ob 

izidu 1000. številke Modrega 

dirkača, informativnega glasila, 

pri katerega ustvarjanju in tudi 

urejanju sem sodelovala dolga 

leta. Modremu dirkaču želim še 

dolgo uspešno izhajanje in 

ponedeljkovo »dirkanje« po 

oddelkih in službah naše 

bolnišnice. Vam, ki ga ustvarjate, 

pišete članke in skrbite, da ostaja 

informativno glasilo zaposlenih, 

želim tudi vnaprej uspešno delo, 

bralcem pa zanimivo in 

informativno branje. 
 

Silva Gutman 

 
 

JOŽICA VIHER 

Ne sprašujte 

se, kaj svet 

potrebuje, 

vprašajte se,  

kaj osrečuje 

vas. Potem 

pojdite in 

uresničite to. 

Kajti tisto, kar svet potrebuje, so 

srečni ljudje. 
Haward Thurman 

 

Pet let sem v nedeljo zvečer 

brskala po spletu in iskala misel, 

ki sem jo v ponedeljek objavila v 

Modrem dirkaču. To je bil zame 

velik izziv. Večkrat me je 

poklicala katera izmed sodelavk 

in pohvalila misel. Z velikim 

navdušenjem sem v ponedeljek 

zjutraj pogledala na e-pošto, 

koliko prispevkov sodelavcev in 

kateri so prispeli. Tako smo se  

vsi zaposleni seznanili z 

aktivnostmi in opravljenim delom 

preteklega tedna. Dogodilo se je 

tudi, da ni bilo nobenega, in takrat 

sem iskala na spletu, največkrat 

na strani NIJZ njihove aktualne 

teme, in jih objavila v našem 

tedenskem glasilu. Pri urejanju 

glasila sem zelo uživala, saj sem 

se seznanila z marsičim novim. 

So se pa prikradli tudi kakšni 

tiskarski škrati, kar me je zelo 

prizadelo, saj so se prismuknili 

ravno tam in takrat, ko se ne bi 

smeli.  

Vsem želim dosti zdravja in sreče, 

saj je, kot je navedeno v zgornji 

misli, to tisto, kar svet med 

drugim najbolj potrebuje. 
 

Jožica Viher 
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BRANKO ŽUNEC 

Ponosen in 

vesel sem, da 

je Modri dir-

kač doživel 

1000 izdajo. 

Predvsem pa 

hvaležen, da 

sem lahko bil 

del te čudovite zgodbe od začetka, 

ko smo definirali vsebino, obliko 

in poslanstvo. 

Njegovo poslanstvo je bilo: 

Informirati vse zaposlene o tem, 

kaj se dogaja v bolnišnici in kako 

uspešni smo pri doseganju naših 

ciljev. 

Na začetku si nihče ni mogel 

zamisliti, kako se bo razvijal, 

dobival nove rubrike, se okrasil s 

fotografijami, dobrimi mislimi … 

in danes je tukaj izjemna in 

dragocena 1000. številka. Bodite 

ponosni nanjo in nase. 

Vsak od nas ima svoje poslanstvo 

in večina se ne zaveda, kakšen 

potencial ima v sebi, dokler se ne 

odločimo in izkoristimo 

priložnosti, ki jih imamo okrog 

sebe. Dovolite si, da rastete, se 

razvijate in ste ponosni na vse, 

kar ste dosegli.  

Dragi vodje, poglejte dobro ekipo, 

ki jo imate ob sebi in kaj že znajo 

in zmorejo. Predstavljajte si, kaj 

vse bodo še sposobni narediti čez 

nekaj let, a trenutno še ne znajo 

oziroma ne zmorejo. Vodite jih z 

zgledom, da se bodo razvijali do 

svoje »1000. številke«. 

Dragi kolegi, sodelavci, poglejte 

svoje sodelavce in se spomnite, 

kaj vse ste že dosegli skupaj. 

razmere z virusom so nas naučile, 

da znamo zdržati skupaj tudi v 

najtežjih trenutkih (na katere nas 

ni nihče pripravil). Predstavljajte 

si, kaj vse čudovitega boste še 

naredili za vaše paciente.  

Vsem čestitke za prvih 1000 

številk in vse, kar ste v tem času 

ustvarili. Predvsem pa vam 

privoščim vse dobro za prihodnjih 

1000 številk.  
Branko Žunec, 

 direktor Družbe za odličnost  
 

 

TESTIRANJE ZAPOSLENIH 

Zaposleni, ki so v službi od 

ponedeljka do petka, se testirajo 

po razporedu odgovornih od 

ponedeljka do najkasneje srede 

(tako zagotavljamo varnost v 

delovnem okolju). Če so 

zaposleni dalj časa odsotni, naj se 

testirajo prvi dan prihoda v 

službo. Drugi zaposleni, ki so v 

turnusu ali dežurstvu in se morajo 

testirati, gredo na testiranje po 

razporedu odgovorne osebe.  

Ure za testiranje zaposlenih: vsak 

delovni dan med 5.30 in 7.00, 

med 13.30 in 15.00 ter med 17.00 

in 19.00 v zabojniku pred 

Urgentnim centrom. Ob sobotah, 

nedeljah in praznikih med 9.00 in 

11.00 ter med 16.00 in 18.00. 

Izjeme po dogovoru z Urgentnim 

centrom.  

Ob vdoru okužbe na oddelku 

(pozitivni izvid pri bolniku ali pri 

zaposlenem) je treba obvezno 

upoštevati aktualna priporočila za 

obravnavo zdravstvenih delavcev 

s sumom na okužbo ali po 

izpostavitvi okužbi na SARS-

CoV-2. Aktualna različica 

priporočil je na spletni strani 

NIJZ, za konzultacijo ob 

nejasnosti se lahko obrnete na 

Marijo Kohek, tel.: 185. 
 

Marija Kohek, M. Sc.(Avstrija), dipl. m. s.,  

vodja obvladovanja bolnišničnih okužb  

 

 

DUHOVNA OSKRBA 

BOLNIKOV KATOLIŠKE 

VEROIZPOVEDI V 

ENOTAH S KOVIDNIMI 

BOLNIKI 

6. oktobra smo se predstavniki 

bolnišnice in katoliške cerkve 

dogovorili o duhovni oskrbi 

kovidnih bolnikov katoliške 

veroizpovedi. 

Direktor je izpostavil dobro 

sodelovanje v času kovida in 

pohvalil delo patra Jurija Štravsa, 

ki je bil v rdečih conah opora 

bolnikom, svojcem in zaposlenim. 

Za dobro sodelovanje in oskrbo se 

je zahvalil tudi škof dr. Peter 

Štumpf. 

Na sestanku smo se dogovorili: 

- Da duhovno oskrbo v kovidnih 

enotah prevzame pater Andrej 

Mohorčič iz župnije Turnišče, 

med njegovo odsotnostjo pa pater 

Toni Brinjovc. Bolnike bo 

obiskoval v torek med 15.00 in 

17.00 ter v soboto ob 13.00. Oba 

duhovnika sta v UKC Ljubljana 

že opravljala duhovno oskrbo. 

- Kontakt: 031 710 811 (Andrej 

Mohorič), 040 497 320 (Toni 

Brinjovc) 

- Druge oddelke bo še naprej 

duhovno oskrboval Andrej 

Lažeta. Kontakt: 070 797 967 

(Andrej Lažeta) 

- Jože Hozjan bo od srede, 6. 10. 

2021, spet maševal v bolnišnični 

kapeli – ob sredah ob 19.00 in ob 

nedeljah ob 10.00. Maše se lahko 

udeležijo zaposleni in bolniki, ki 

izpolnjujejo pogoj PCT, zunanji 

obiskovalci pa za zdaj ne. 

Kontakt: 041 797 677 (Jože 

Hozjan) 

- Če bi oporo ali pomoč 

potreboval kdo od zaposlenih, 

so duhovniki na razpolago za 

individualni pogovor. 
 

Metka Lipič Baligač, mag. zdr. nege, 

vodja izobraževalne dejavnosti ZN 

 

 

ZGODILO SE JE – ta teden 

Ponedeljek: 

- Delovni obisk ministra za 

zdravje Janeza Poklukarja 

Torek: 

- Strokovno izobraževanje v 

okviru strokovnih izobraževanj 

zdravstvene nege, tema: 

Posebnosti izvajanja intervencij 

zdravstvene nege ob 

kateterizaciji, predavala sta 
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Alenka Kajdič, dipl. m. s., in 

Matej Mihalič, dipl. zdravstvenik. 

(Urgentni center) 

Sreda: 

- Interno strokovno izobraževanje 

za področje ZN Prepoznava 

kritično bolnega otroka, temeljni 

in dodatni postopki oživljanja 

dojenčka in otroka (prim. mag. 

Zdravko Roškar, dr. med, spec., 

in Jožef Sever, dipl. zdravstvenik; 

predavalnica na Otroškem odd.) 

Četrtek: 

- Predavanje v okviru strokovnih 

seminarjev Kirurškega odd. 

Princip uporabe plošč LCP, 

predavala bosta Nejc Jelenko, dr. 

med., in Robert Golob, dr. med., 

spec. (soba kirurškega konzilija) 
 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

ZGODILO SE BO – ta teden 

Ponedeljek: 

- Gost v radijski oddaji Splošna 

bolnišnica Murska Sobota na 

Murskem valu bo Arpad Norčič, 

dr. med., spec. kirurg, tema: Vaja 

ob množični nesreči v Splošni 

bolnišnici Murska Sobota. 

- Gostja v radijski oddaji Za 

zdravje bo Barbara Farič, dr. 

med., specializantka ginekologije 

in porodništva,  tema: Maternični 

vrat v nosečnosti. 

- Op. delavnica TAPP – inguinal 

hernia repairs pod vodstvom dr. 

Radenka Koprivice, dr. med., 

spec. krg., predstojnika Krg. odd. 

- Varstvo pri delu in požarna 

varnost (knjižnica, V. nadst. krg. 

bloka) 

Torek: 
- Op. delavnica TAPP – inguinal 

hernia repairs pod vodstvom dr. 

Radenka Koprivice, dr. med., 

spec. krg., predstojnika Krg. odd. 

- Varstvo pri delu in požarna 

varnost (knjižnica, V. nadstr. krg. 

bloka) 

Sreda: 

- Interno strokovno izobraževanje 

za področje ZN Artroplastika 

kolena, predaval bo Damjan 

Sobočan, dipl. zn. (knjižnica, V. 

nadstr. krg. bloka) 

Četrtek: 

- Delovni sestanek komisije za 

izrabo zmogljivosti (knjižnica, V. 

nadstr. krg. bloka) 

- Prvi regijski obisk Zdravniške 

zbornice Slovenije 

Petek: 

- Strokovni kardiološki seminar 

Intraaortna balonska črpalka: 

indikacije in klinična uporaba, 

predaval bo prof. dr. Marko Noč, 

dr. med., spec. (soba 

kardiološkega konzilija) 
                 

Darja Cigut, 

Tajništvo 

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA PREJŠNJI TEDEN 

ŠTEVILO SPP (evid. 

primeri): 
339 

ŠTEVILO BOD: 1962 

LEŽALNA DOBA: 4,91 

ŠT. 

NOVOROJENČKOV: 
16 

DOJEČE MATERE  

BOD: 
16 

 
 

 

 

Sladjana Čerpnjak, 

          služba ZEPA 

             
 

MISLI OB OBLETNICI 
 

Tisoč naslovnic 
 

Vse, kar se bo zgodilo, 

vse, kar se je izvršilo, 

kratki članek 

v Modrem dirkaču je dobilo. 

Če direktor ima sestanek, 

tajnica napiše članek. 

Če Bojana na radiu govori, 

še v dirkaču se beleži. 

V njem objavljamo vsi, 

delavci, direktorji. 

Če pravopisno grešimo, 

lektorja na vrat dobimo. 

Tisoč naslovnic je za nami, 
vsaj toliko pred nami. 

Prosim, pišimo vsi, 

da se ve,  

kaj se v bolnišnici zgodi. 
 

Peter Brenčič,  8. oktobra 2021 

 

 

Dirkač, modri dirkač 
 

Modri dirkač med nami kroži 

in vsak teden svežih novic natrosi. 

Najprej je bil samo papir, 

potem je bil popisan papir, 

kasneje se je tekst z barvami 

lepo zlil 

in na koncu še v elektronski obliki se 

je zaiskril.  

Vsa leta smo pisali,  

kaj se je zgodilo, 

le kdo ve, kaj vse v teh letih pa se 

med vrsticami je skrilo. 

Pomembno je le bilo, da vsak 

ponedeljek nova številka 

 med nami  

je našla bralca in poslušalca,  

če pa očala smo pozabili,  

velikost črk na računalniku smo si 

uredili.  

Brihtne glave so pisale, 

brihtne misli so nastale o marsičem 

in še o tem: 

kaj se dogaja in kdo  praznuje,  

kaj bomo gradili in kaj smo dobili,  

kdo nam dolguje in komu bomo kaj 

dali.  

  Nešteto besed in   

  tiha noč se spušča,  

a v mislih tisočera številka 

 se že tiska. 

Dirkač, Modri dirkač, takšen še  

naprej ostani,  

še naprej z novicami nas hrani  

in nasmehe nam na obraze 

  vsak ponedeljek izvabi. 

Mi pa bomo pisali in brali  

ter tvoje vsebine naprej posredovali. 
  

Marija Kohek, 11. oktobra 2021 

1.  
 

Ureja: Danijela Skledar 

              Naklada 140 izvodov 

Prispevki in delo niso 

honorirani. 

http://www.sb-ms.si 

 

 

Prva je samo 

ena, zato jo 

prilagamo… 

http://www.sb-ms.si/

