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G r i pe n e pr e naš a m !
na poti d o z anesljivih podatkov 

o čakalnih d obah /  Minister s 

predsedniki  odb orov združenja



vse bolj pereča problematika čakalnih dob in sploš-
no pomanjkanje natančnih podatkov o razsežnostih 
ter značilnostih tega pojava je že pred desetletjem 
spodbudila ministrstvo za zdravje k uvedbi sistema 
za spremljanje čakalnih dob in števila čakajočih na 
zdravstvene storitve. leta 2009 je bil kot rešitev 
za spremljanje čakalnih dob in števila čakajočih v 
slovenskem zdravstvu uveden sistem naČas. ome-
njeni sistem je bil uveden s ciljem »začasne« premo-
stitve obdobja, v katerem smo bili priča pomanjka-
nju podatkov o čakalnih dobah in številu čakajočih. 
kljub »začasnosti« pa se je sistem naČas obdržal 
kot edini vir podatkov približno 9 let.

Prenova na Področju zbiranja Podatkov o 
čakalnih dobah nujno Potrebna
izvajalci zdravstvene dejavnosti so v sistem naČas 
ročno vnašali podatke v spletno aplikacijo, kar jim 
je omogočalo prilagajanje podatkov. tako sistem 
naČas kot tudi podatke iz sistema so kritizirali 
uporabniki pa tudi izvajalci zdravstvene dejavnosti. 
Glavni očitek je bil, da podatki ne odražajo real-
nega stanja na terenu. Znani so namreč primeri 
izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki so skozi celot-
no obdobje poročanja v naČas poročali o enakih 
čakalnih dobah. Pogosto so pacienti tudi več me-
secev čakali na termin storitve, izvajalci zdravstve-
ne storitve pa v tem času pacienta niso šteli med 
čakajoče, nato pa so poročali le »čakalno dobo« 
od določitve termina do datuma izvedbe storitve. 
Pri uporabi podatkov iz naČas je zaradi neupo-
števanja omejitev zbiranja in obdelave podatkov 
prihajalo tudi do napačnih interpretacij. deležniki 
v zdravstvu smo se zato strinjali, da je temeljita 
prenova na področju zbiranja podatkov o čakalnih 
dobah nujno potrebna.

na poti d o 
z anesljivih 
podatkov o 
čakalnih d obah 
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287.245 mesečno izdanih e-napotnic v letu 2018 
(kar znaša povprečno 95 odstotkov vseh izdanih na-
potnic na mesečni ravni v letu 2018) in zbrani po-
datki o povprečno 400.000 vpisov v čakalni seznam 
na mesečni ravni v letu 2018. enaročanje omogoča 
veliko možnosti za analize, ciljne ukrepe in splošno 
usmerjanje delovanja tako posameznih izvajalcev kot 
tudi zdravstvenega sistema v celoti. kvaliteta poroča-
nih podatkov v sistemu enaročanje se opazno izbolj-
šuje, optimizacija sistema enaročanje na področju 
spremljanja čakalnih dob pa je zagotovo še mogoča 
pri objavi zanesljivejših podatkov in celovitejših na-
borov zdravstvenih storitev. Pacienti lahko preko sis-
tema enaročanje enostavno pridobijo informacije o 
vseh izvajalcih in vseh zdravstvenih storitvah, ki jih ti 
izvajajo. sistem enaročanje omogoča tako vpogled 
v čakalne dobe za zdravstvene storitve kot tudi eno-
stavno izvedbo elektronskega naročila na zdravstve-
no storitev, na katero je bil pacient napoten, in izbiro 
izvajalca glede na lokacijo in razpoložljiv termin. 

sodelovanje, realna Pričakovanja, 
PotrPljenje in vztrajnost 
velike sistemske spremembe, tudi uvedba enaroča-
nja in drugih rešitev eZdravja, bodo zahtevale kon-
struktivno sodelovanje vseh deležnikov in realna 
pričakovanja, predvsem pa potrpljenje in vztrajnost 
pri njihovi uvedbi in spodbujanju njihove uporabe. le 
ustrezno koordinirane aktivnosti vseh deležnikov v 
zdravstvu in na dokazih temelječe analize čakalnih 
dob bodo lahko pripomogle k postopnemu reševanju 
te problematike in zagotavljanju še bolj kakovostne 
in varne zdravstvene obravnave pacientov v sloveniji.

dalibor stanimirović, simon indihar, Metka Zaletel,
nacionalni inštitut za javno zdravje

—  K o m e n ta r  —

sistem enaročanje 
v sklopu projekta eZdravje je bila vzpostavljena in 
od začetka leta 2016 postopno uvedena na naci-
onalni ravni rešitev enaročanje, ki omogoča izdajo 
elektronskih napotnic, izvedbo elektronskega naro-
čanja ter spremljanje čakalnih dob za zdravstvene 
storitve. Z uvedbo sistema enaročanje se prvi pros-
ti termini oziroma čakalne dobe na spletnih straneh 
samodejno posodabljajo vsako uro. Pacienti lahko 
do teh podatkov kadarkoli dostopajo na spletnem 
portalu zvem (zvem.ezdrav.si). septembra 2018 je 
v sistem enaročanje poročalo 546 izvajalcev zdra-
vstvene dejavnosti, kar vključuje praktično vse izva-
jalce zdravstvene dejavnosti. v sistemu enaročanje 
se zbirajo podatki za bistveno več storitev kot pred 
njegovo uvedbo. te storitve so izvajalci zdravstvene 
dejavnosti sicer izvajali tudi pred uvedbo sistema 
enaročanje, vendar je bilo poročanje v naČas ome-
jeno le na 61 storitev. sistem enaročanje tako paci-
entu ponuja bolj točno informacijo o pričakovanem 
terminu za izvedbo zdravstvene storitve. 

v sistemu enaročanje se poroča o 1289 sto-
ritvah. Za vse te storitve informacijski sistemi izva-
jalcev zdravstvene dejavnosti posredujejo podatke 
o prvih prostih terminih in številu čakajočih v sis-
tem enaročanje. v šifrantu vrst zdravstvenih stori-
tev (vZs), ki opredeljuje storitve v enaročanju, se 
lahko pacient z izdano enapotnico od 1620 stori-
tev elektronsko naroči na 669 storitev, na dodatnih 
7 storitev pa pacienta preko svojega informacijske-
ga sistema lahko naroči le zdravnik. 

vloGa izvajalcev – kako lahko 
PriPomorejo k nemotenemu delovanju
izvajalci zdravstvene dejavnosti so sistem enaročanje 
dobro sprejeli, kar med drugim dokazuje povprečno 
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3. seja Komisije Odbora 
osnovne zdravstvene 

dejavnosti
2. oktober 2018

/1. Potrditev zapisnika 2. seje ko-
misije odbora osnovne zdravstvene 
dejavnosti /2. vpliv modela finan-
ciranja splošnih ambulant in otroško 

šolskega dispanzerja na širitev 
mreže ter na finančne posledice po-

sameznih zavodov /3. informacija o 
prejetih predlogih primarne zdravstve-

ne ravni za splošni dogovor za po-
godbeno leto 2019 /4. imenovanje 
delovne skupine za pripravo nabora 

predlogov za sd 2019 /5. Program 
klinični farmacevt /6. informacija 
o aktivnostih v okviru resolucije o 
nacionalnem programu duševnega 
zdravja 2019-2028 /7. Predlogi 

in pobude

10. seja Odbora osnovne 
zdravstvene dejavnosti

9. oktober 2018

/1. Potrditev zapisnika 9. seje 
odbora osnovne zdravstvene 

dejavnosti /2. informacija o aneksu 
št. 2 k sd 2018 /3. informacija 

o prejetih predlogih primarne 
zdravstvene ravni za splošni dogovor 
za pogodbeno leto 2019 /4. vpliv 

modela financiranja splošnih 
ambulant in otroškega in šolskega 
dispanzerja na širitev mreže ter na 

finančne posledice posameznih 
zavodov /5. informacija o 

aktivnostih v okviru resolucije o 
nacionalnem programu duševnega 

zdravja 2019-2028 /6.  informacija 
o sklepih 3. seje komisije 

odbora osnovne zdravstvene 
dejavnosti /7. razno

10. seja Odbora 
bolnišnične dejavnosti

10. oktober 2018

/1. Potrditev zapisnika 9. skupne 
seje odbora bolnišnic in odbora 
osnovne zdravstvene dejavno-

sti /2. aneks št. 2 k sd 2018 – 
poročilo o sprejetih spremem-

bah /3. oblikovanje predlogov 
za splošni dogovor za pogodbeno 
leto 2019 /4. opredelitev članov 
odbora o priključitvi k skupni tožbi 
zdravstvenih domov /5. informa-
cija o aktivnostih delovne skupine 
združenja v zvezi z računovodskimi 

pravili /6. razno

7. seja Komisije za 
kakovost

11. oktober 2018

/1. Potrditev zapisnika 6. seje komisi-
je za kakovost /2. Predstavitev pro-
jekta „izdelava orodij in vzpostavitev 
mehanizmov za spremljanje izkušenj 
pacientov ter samooceno pacientov 
po določenih posegih /3. Predsta-

vitev projekta »ali se nam klinični 
farmacevt splača?« /4. anketiranje 
pacientov o zadovoljstvu z zdravstve-
nimi storitvami v prihodnje /5. spre-

mljanje zadovoljstva zaposlenih – 
nova anketa siok /6. razno

12. seja Upravnega 
odbora

22. oktober 2018

/1. Potrditev zapisnikov 10. seje 
in 11. seje upravnega odbo-

ra /2. obravnava predlogov za 
splošni dogovor za pogodbeno leto 

2019 /3. razno

5. seja Odbora za 
zobozdravstveno 

dejavnost
22. oktober

/1. Potrditev zapisnika 4. seje 
odbora zobozdravstvene dejavno-
sti /2. informacija o sestanku 

ministra s podpredsednikom 
odbora zobozdravstvene dejavno-
sti /3. sprejete spremembe v 

aneksu 2 k sd 2018 na področju 
zobozdravstva /4. splošni 
dogovor za pogodbeno leto 

2019 – predlog sprememb in 
dopolnitev na področju zobozdra-
vstva /5. standardna kovina za 

fiksno protetiko /6. razno

3. seja Komisije za 
notranji nadzor

25. oktober 2018

/1. Potrditev zapisnika 2. 
seje komisije za notranji nad-
zor /2. obravnava rezultatov 

ankete o izvedenih revizijah v jZZ 
za leto 2017 in priprava na je-

sensko delavnico /3. obravnava 
predloga skupne seje članov knn 
in Pravne komisije /4. informaci-
je in pobude /5. navodilo v zvezi 

s knjiženjem stroškov amortiza-
cije in uskladitve stanja sredstev 
prejetih v upravljaje /6. dopis 

MZ v zvezi z izkazovanjem podat-
kov v zvezi z zadolževanjem ob 
polletnem poročilu jZZ /7. in-
formacija o dokumentih, ki jih je 
pripravila delovna skupina zdru-
ženja za svetovanje jZZ v zvezi z 
ažuriranjem pravilnikov in navodil 

za potrebe poslovanja

SEJE ZDRUŽENJA:
oktobER 2018
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4 p O s v et di r e K tOr j e v i n drU G i h 

vOd st v e n i h de l avc e v v 
z dr avst v U na de be l e m rt ič U
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22 1 3 .  šp Ort n e iG r e 
sl Ov e n sK i h b Ol n i šn ic

z dr avst v e n i de l avc i se 
p O G O st e j e Odl O č ajO z a 

c e pl j e n j e prOt i G r i pi ,  č e se 
c e pi  t U di n j i hOv vOdja

11
Pogovor z nino Pirnat, direktorico nacionalnega 

inštituta za javno zdravje o cepljenju zdravstvenih 

delavcev proti sezonski gripi.

G r i pe n e pr e naš a m ! z atO se 
c e pi m ! ta KO š č i t i m se be i n 

drU G e .

14
v ukC ljubljana v zadnjih dveh sezonah potekala 

okrepljena interna kampanja cepljenja proti gripi 

s sloganom »Gripe ne prenašam! Zato se cepim! 

tako ščitim sebe in druge.«
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ročanje, septembra je začel veljati 
še Zakon o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o javnem naročanju 
(Zjn-3a). veliko sprememb pri iz-
vedbi postopkov je povzročil tudi 
sprejem t. i. gradbenega trojčka. 
v zvezi z novostmi na tem podro-
čju Združenje zdravstvenih zavodov 
slovenije zato organizira Posvet o 
javnem naročanju, ki bo v sredo, 
28. novembra 2018 v ljubljani. 

Poleg izpostavljenih tem bodo 
na posvetu predstavljene še aktu-
alne odločitve državne revizijske 
komisije za revizijo postopkov 
oddaje javnih naročil ter praktični 
primeri in priporočila strokovnjakov 
s področja javnega naročanja. več 
na www.zdrzz.si/dogodki. 

Mateja kocman, ZdrZZ

letošnje leto je prineslo veliko 
sprememb na področju javno na-
ročniške zakonodaje; januarja je 

Posvetu o javnem 
naročanju

Posvet direktorjev in drugih vodstvenih 
delavcev v zdravstvu na debelem rtiču

v začetku decembra organiziramo 
tradicionalni posvet direktorjev in 
drugih vodstvenih delavcev v zdra-
vstvu na debelem rtiču, ki bo tudi 
letos namenjen obravnavi najbolj 
aktualnih tem v zdravstvu. na pos-
vetu bodo kot predavatelji sodelova-
li minister za zdravje, predstavniki 
zdravstvenih organizacij, direktorji 
zdravstvenih ustanov in drugi go-
stje. Program posveta bomo objavili 
naknadno. vse zdravstvene ustano-
ve, ki bi na posvetu želele predsta-
viti projekte, orodja ali inovativne 

Prijave za posvet zbiramo na spletni 
strani združenja http://www.zdrzz.
si/dogodki/. rezervirajte si 6. in 7. 
december 2018 in se nam ponovno 
pridružite.

stopila v veljavo nova uredba o 
zelenem javnem naročanju, uve-
deno je bilo elektronsko javno na-

rešitve pri vodenju in upravljanju 
zdravstvenih zavodov vabimo, da 
se prijavite (gp.zdruzenje@zdrzz.si) 
in primere dobrih praks delite tudi 
z drugimi ustanovami v zdravstvu. 
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delovna skupina za ažuriranje in pripravo računovod-
skih pravil v okviru Združenja zdravstvenih zavodov 
slovenije zaključuje pripravo vzorcev pravil, ki bodo 
predvidoma v novembru posredovani vsem članom 
združenja, in sicer: 
 • skupaj s predstavniki MZ je pripravljeno navodilo 

za evidentiranje prihodkov po dejavnostih (trG, js) 
s predvideno veljavnostjo od 1. 1. 2019 dalje in bo 
zamenjalo tovrstno dosedanje navodilo iz decem-
bra 2010. novo navodilo pomeni tudi nadgradnjo 
obstoječega, saj vsebuje, poleg dosedanje Priloge 
i, tudi Prilogo ii, v kateri je navedena specifikacija 
dejanskih prihodkov jZZ in predlog evidentiranja 
le-teh, ter Prilogo iii, ki vsebuje predlog sodil za 
delitev prihodkov po dejavnostih, kar zahtevajo za-
konodaja in opozorila številnih revizijskih poročil, 
izdanih jZZ ob pregledu njihovega poslovanja;

 • pripravljena sta vzorca pravil za delitev prihodkov 
in odhodkov po stroškovnih mestih in dejavno-
stih  za primarni in sekundarni nivo jZZ, kar bo 
lahko tudi primerna osnova za ugotavljanje razlike 
med dejanskimi stroški v primerjavi s standardi 
oziroma plačili po posameznih stroškovnih mes-
tih oziroma dejavnostih v jZZ ter za argumentacijo 
zahtev po realnem plačilu le-teh; 

 • pripravljen je tudi vzorec Pravilnika o računovod-
stvu, ki bo posredovan jZZ kot pripomoček za 
izdelavo oziroma ažuriranje njihovega pravilnika.

Pričakujemo, da bodo navedena navodila in pravila 
jZZ služila kot pripomoček za izdelavo lastnih pravil 
in prispevala tudi k enotni ureditvi navedenih podro-
čij v jZZ. načrtujemo tudi predstavitev teh vzorcev 
na posvetu, ki bo organiziran do konca tega leta. 
vabilo zanj bomo članom posredovali v mesecu no-
vembru. 

tatjana jevševar, ZdrZZ

sklePanje Pogodb za oPravljanje 
zdravstvene dejavnosti  s Pravno osebo

PriPrava računovodskih 
Pravil in navodil

Združenje zdravstvenih zavodov slovenije v prvem ted-
nu novembra 2018 organizira sestanek na temo skle-
panja pogodb za opravljanje zdravstvene dejavnosti s 
pravno osebo, saj v združenju opažamo, da to podro-
čje javnim zdravstvenim zavodom v praksi povzroča 
precej težav. ker želimo skupaj z izvajalci zdravstvenih 
storitev o izpostavljeni problematiki prispevati k ureditvi 
navedenega področja in s tem tudi olajšati delo, smo 
dali pobudo za sestanek s predstavniki Ministrstva za 
zdravje, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti in Zdravstvenega inšpektorata rs. na 
podlagi predstavitev razlogov, ki so narekovali zakonsko 
podlago, da se lahko javni zdravstveni zavodi in drugi 
javni zavodi z drugim izvajalcem zdravstvene dejavnosti 
pogodbeno dogovorijo o opravljanju zdravstvenih stori-
tev in po pridobljenih stališčih jZZ, MZ, MddsZ, Zirs, 
bomo v zaključku sestanka sprejeli sklepe in jih članom 
združenja tudi posredovali. 

janja Močan, ZdrZZ
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—  a K t u a l n o  —

Minister za zdravje samo Fakin je 
ob prevzemu funkcije napovedal več 
odprte komunikacije in intenzivnej-
še odnose z direktorji zdravstvenih 
zavodov, zato je združenje ministra 
pozvalo na sestanek. tako so se v 
torek, 22. septembra 2018, predstav-
niki združenja – predsednica obora 
bolnišnične dejavnosti doc. dr. mi-
lena Kramar zupan, predsednik 
obora osnovne zdravstvene dejav-
nosti mag. stanislav pušnik, pred-
sednik obora terciarne dejavnosti 
mag. robert cugelj, podpredse-
dnik obora psihiatrične zdravstvene 
dejavnosti bogdan tušar, podpred-
sednik odbora zobozdravstvene de-
javnosti darko tomšič in direktor 
združenja metod mezek srečali z 
ministrom za zdravje, na sestanku 
pa se jim je pridružil tudi generalni 
direktor zzzs marjan sušelj. Glav-
ni namen sestanka je bila seznanitev 
vseh treh strani z najbolj aktualnimi 
in perečimi temami v zdravstvu. 

ena od ključnih 
uGotovitev v koalicijski 
PoGodbi je, da je 
zdravstveni sistem 
Podfinanciran
direktor združenja zdravstvenih za-
vodov slovenije metod mezek je na 
sestanku izrazil pričakovanje, da se 
bo ministrstvo za zdravje intenzivno 
lotilo vprašanja podfinanciranosti 
zdravstvenega sistema in zagotavlja-
nja dodatnih finančnih virov. pouda-

m i n i st e r s  pr e d se dn i K i 
Odb OrOv z drU ž e n ja

nujna je sPrememba 
financiranja ambulant 
družinske medicine 
in otroško-šolskeGa 
disPanzerja
Mag. stanislav pušnik, predsednik 
obora osnovne zdravstvene dejav-
nosti je povedal, da se na primarni 
zdravstveni ravni zavzemajo za spre-
membo modela financiranja ambu-
lant družinske medicine in otroško-
šolskega dispanzerja. v letu 2017 se 
je namreč povečal priliv specialistov 
družinske medicine in pediatrov. 
ker model financiranja temelji na 
republiškem povprečju opredeljenih 
zavarovanih oseb, izmed katerih jih 
je 95 % že opredeljenih, prerazpore-
janje pa je nemogoče, in dokler bo 
model financiranja spodbujal pre-
seganje opredeljenih, pomeni zapo-
slitev novih zdravnikov v na novo 
pridobljenih ambulantah v javnih 
zdravstvenih zavodih velik izpad 
dohodka. hkrati je opozoril na raz-
lična izhodišča zdravstvenih domov 
glede odnosa z ustanoviteljicami, 
saj nekatere spodbujajo in krepijo 
zdravstveno oskrbo, druge pa celo 
finančno slabijo zdravstvene zavode. 

zobozdravstvena 
Preventiva tudi za 
odrasle 
podpredsednik odbora zobozdra-
vstvene dejavnosti darko tomšič je 
poudaril tri ključne težave na podro-
čju zobozdravstva. prva je pomanj-

ril je, da cena zdravstvenih storitev ni 
realna in objektivna, in izrazil priča-
kovanje, da bodo na ministrstvu kri-
tično pristopili do cene, v združenju 
pa računajo tudi na posluh zzzs. 
Metod Mezek se je zavzel tudi za več 
managerske avtonomije zdravstve-
nih zavodov, za kar bo po njegovih 
besedah treba spremeniti zakon o 
vodenju in upravljanju zdravstvenih 
zavodov, urediti pa bo treba tudi po-
dročje informatizacije in nadalje raz-
vijati projekt skupne baze cen.

ureditev financiranja 
urGentnih centrov 
in nujna sPrememba 
modelov financiranja
predsednica obora bolnišnične de-
javnosti doc. dr. milena Kramar 
zupan je vnovič opozorila na po-
membnost ureditve delovanja in 
financiranja urgentnih centrov, saj 
imajo bolnišnice zaradi neureje-
nosti tega področja velike izgube. 
predstavila je mnenje odbora, da 
mora standarde in normative za 
delo zdravstvenih delavcev postav-
ljati naročnik, seveda v sodelovanju 
s stroko, saj slednja teh ne bi smela 
sprejemati sama. treba je spreme-
niti modele financiranja in opraviti 
stroškovno analizo, ki bi vodila k 
normalizaciji cen zdravstvenih sto-
ritev tako spp kot specialistične de-
javnosti. vsekakor pa je prioritetno 
treba urediti tudi področje vodenja 
in upravljanja zdravstvenih zavodov.
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kanje zobozdravstvenih progra mov, 
zaradi katerih prihaja do dolgih ča-
kalnih dob. v odboru pozdravljajo 
ukrep ministrstva, da se v letu 2018 
financira 20-odstotno preseganje 
programov, kar bi bilo smiselno na-
daljevati tudi v letu 2019. stroka bi se 
po njegovih besedah morala zavze-
mati za uvedbo zobozdravstvena pre-
ventive za odrasle, in sicer s prizna-
njem storitev ustnih higienikov, ki 
so danes samoplačniški. nazadnje je 
opozoril na težave pri vodenju čakal-
nih knjig v zobozdravstvu in ministr-
stvo prosil, da se zavzame za rešitev te 
problematike. 

sPrememba zakona in 
resolucije o duševnem 
zdravju
podpredsednik obora psihiatrične 
zdravstvene dejavnosti bogdan tu-
šar je kot prioritetno poudaril spre-
membo zakona o duševnem zdravju 
in resolucije o duševnem zdravju 
(sprejete ukrepe in postavljene mreže 
za centre za duševno zdravje bi mo-
rala definirati, koordinirati in nad-
zirati stroka s sekundarne ravni, ki 
je trenutno najbolj usposobljena za 
delo z duševno bolnimi). prav tako bi 
bilo treba čim prej poskrbeti za stro-
kovno ureditev in financiranje geron-
topsihaitričnih oddelkov (vključno z 
dodanim negovalnim kadrom), v 
kalkulaciji za psihiatrično bolnišnič-
no dejavnost pa priznati specialista 
internista in farmacevta. psihiatrične 
storitve na primarni ravni morajo biti 
po mnenju odbora bolj koordinirane 
s strani psihiatričnih bolnišnic. 

Potrebujemo novo 
definicijo terciarne 
dejavnosti
predsednik obora terciarne dejav-
nosti mag. robert cugelj je po-
udaril problematiko financiranja 
terciarne dejavnosti, saj mora sis-
tem plačevanja te dejavnosti osta-
ti znotraj sistema ozz, prav tako 
pa bo treba postaviti enotne cene 

pri čemer lahko po njegovih bese-
dah bolnišnice izgubo zmanjšujejo 
tako, da skrajšajo čakalne vrste v 
rednem delovnem času. napove-
dal je tudi, da se zdravstvu v pri-
hodnjem letu obeta več sredstev. 
sprejel je pobudo združenja, da 
tovrstna srečanja postanejo redna 
oblika dela pri komuniciranju izva-
jalcev z ministrstvom. 

Generalni direktor zzzs mar-
jan sušelj je v izjavi za medije dejal, 
da bo treba čim prej zagotoviti celo-
vite in natančne podatke o čakalnih 
vrstah in da so po njegovem mne-
nju rezerve tudi v bolnišničnem 
managementu in odpravi nepotreb-
nih stroškov. 

delovni sestanek z ministrom 
samom Fakinom je minil v kon-
struktivnem vzdušju in obojestran-
ski želji po oblikovanju takšnih 
ukrepov, ki bodo naslavljali pro-
bleme zdravstva in jih kratkoroč-
no, predvsem pa dolgoročno tudi 
reševali.  

saška terseglav, zdrzz

Minister za zdravje Samo Fakin je napovedal, da se zdravstvu v 
prihodnjem letu obeta več finančnih sredstev.

za enake storitve. člani odbora 
zato predlagajo, da ministrstvo za 
zdravje ustanovi skupino za terci-
arno dejavnost, ki bi poskrbela za 
vsebinsko prevetritev področja in 
določila nov način financiranja. po 
njegovem mnenju je treba vnovič 
razmisliti o vlogi rsk-jev kot pos-
vetovalnih organov ministrstva za 
zdravje. 

minister Pričakuje boljše 
rezultate v bolnišnicah v 
roku Pol leta
Minister za zdravje samo Fakin 
je najprej predstavnikom združe-
nja, kasneje pa tudi na sestanku z 
direktorji bolnišnic in v izjavi za 
medije poudaril, da izgube bolni-
šnic in dolge čakalne vrste zanj in 
ministrstvo niso sprejemljive. iz-
razil je prepričanje, da je mogoče 
s skupnimi napori rešiti obe težavi, 
po njegovih besedah pa bo ukrepe 
dosegal tudi z vsako bolnišnico po-
sebej. Fakin je izrazil pričakovanje 
boljših rezultatov poslovanja (zau-
stavitev rasti izgub) v roku pol leta, 
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Organizacije javnega sektorja (JS) prikazujejo podatke 
o poslovanju v računovodskih izkazih, ki so opremljeni 
s pojasnili, ki so izdelana na podlagi analiz različnih 
računovodskih postavk za različna obdobja. Namen 
analiziranja računovodskih podatkov je pripravlja-
nje informacij za nadziranje in odločanje pristojnega 
organa, vodstva organizacije in drugih, ki odločajo o 
delovanju organizacije, oziroma za potrebe notranjih 
in zunanjih uporabnikov.

Pravne osnove za računovodsko 
analiziranje so:
•	 pravila skrbnega računovodenja 8 (psr 8), ki opre-

deljujejo računovodsko analiziranje. računovodsko 
analiziranje povečuje kakovost računovodskih in-
formacij ter pojasnjuje stanje in dosežke pri delo-
vanju ter predlaga izboljšave procesov in stanj pri 
uporabnikih v javnem sektorju. 

•	 pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava (uradni list rs, št. 115/02, 21/03, 134/03, 
126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 
104/10, 104/11 in 86/16), ki določa, da sta sestavna 
dela letnega poročila poslovno in računovodsko po-
ročilo, ki vsebuje tudi različna razkritja posameznih 
računovodskih postavk in vzroke za prikazano sta-
nje, kar zahteva uporabo analitičnih metod.

•	 navodilo o pripravi zaključnega računa državne-
ga in občinskega proračuna ter metodologije za 

r ač U nOvOd sKO a na l i z i r a n j e 
v OrG a n i z ac i ja h jav n e G a 

se K tOr ja

tatjana jevševar

Združenje zdravstvenih zavodov slovenije

pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih 
neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna 
(uradni list rs, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10), ki 
v 16. členu zahteva nekatera pojasnila računovod-
skih postavk.

računovodsko analiziranje
računovodsko analiziranje je tesno povezano s sestavlja-
njem računovodskih poročil o načrtovanih in uresniče-
nih poslovnih procesih in stanjih ter je le del analiziranja 
celotnega poslovanja organizacije. pomembno je, da se v 
organizaciji najprej preuči vsebino poslovnih dogodkov, 
preden se začne analizirati podatke iz knjigovodskih li-
stin, poslovnih knjig in računovodskih poročil. 

računovodsko analiziranje je lahko sestavina finanč-
nega računovodstva, kadar obravnava računovodske po-
datke, ki so pomembni za prikazovanje poslovanja orga-
nizacije kot celote. kadar pa obravnava računovodske po-
datke o stvareh z notranjega področja delovanja, je lahko 
tudi sestavina stroškovnega računovodstva. računovod-
sko analiziranje je torej sestavni del drugih sestavin raču-
novodstva ali pa jih dopolnjuje. rezultati računovodskega 
analiziranja so različna, praviloma pisna, analitska poro-
čila. izdelana so z uporabo različnih analitskih metod in 
njihovi rezultati so običajno prikazani v obliki različnih 
računovodskih kazalcev (absolutna številka, izpeljana iz 
računovodskih podatkov) in kazalnikov (relativna števila, 
izračunana iz računovodskih podatkov). 

primeri računovodskih kazalnikov so: strukturni 
delež ali stopnja udeležbe, indeks in koeficient. obvezne 
kazalnike pri pripravi letnega poročila določajo predpi-
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si, organizacija pa lahko izbere in prikazuje tudi druge 
medsebojno smiselne kazalnike, glede na svoje notranje 
ali zunanje potrebe. 

temeljni kazalniki po psr 8 so:
•	 kazalniki financiranja (delež lastniškega financira-

nja, delež dolžniškega financiranja),
•	 kazalniki investiranja (delež obratnih sredstev v 

sredstvih, delež osnovnih sredstev v sredstvih, sto-
pnja odpisanosti osnovnih sredstev, pokritost inve-
stiranja z obveznostjo do virov sredstev),

•	 kazalniki vodoravne finančne sestave (hitri koefi-
cient pokritosti kratkoročnih obveznosti, pospeše-
ni koeficient pokritosti kratkoročnih obveznosti, 
kratkoročni koeficient, razmerje med terjatvami in 
obveznostmi),

•	 kazalniki obračanja (koeficient obračanja celotnih 
sredstev, koeficient obračanja osnovnih sredstev, 
koeficient obračanja zalog, koeficient obračanja ter-
jatev do kupcev, koeficient obračanja obveznosti do 
dobaviteljev). 

v okviru računovodskega analiziranja je pomembno 
tudi analiziranje gospodarnosti poslovanja in odmi-
kov računovodskih podatkov od sodil, kar pomeni 
ugotovitev razlike med primerjano in primerjalno 
vrednostjo ekonomske kategorije. na ta način se pre-
soja učinkovitost in uspešnost delovanja organizacije. 
organizacije na podlagi te analize ugotavljajo razlo-
ge za odmike, presojajo možne rešitve in predlagajo 
popravljalne ukrepe. 

pri strateškem načrtovanju je pomembno analizira-
nje gibanja vrednosti posameznih kazalnikov za dolo-
čeno obdobje oziroma trend gibanja vrednosti posame-
znih kazalnikov, saj je to pomemben podatek pri posta-
vitvi strateških ciljev organizacije v okviru kratkoročne-
ga in dolgoročnega načrtovanja poslovanja organizacije 
in pri usmerjanju poslovanja k doseganju zadanih ciljev. 

pri pripravi pojasnil k računovodskim izkazom je 
pomembna tudi pravilna presoja pripravljavcev računo-
vodskih podatkov in informacij o tem, katera informacija 
je pomembna in katera ne, kar morajo presojati z vidi-
ka relativnega in absolutnega zneska in tveganj, ki se ne 
odražajo v bilančnih postavkah, ampak pomembno vpli-
vajo na odločitve prejemnikov teh poročil. koncept po-
membnosti je po srs (slovenski računovodski standardi) 
mišljen tudi kot filter, ki zagotavlja, da so računovodski 
izkazi s pojasnili razumljivi in da vsebujejo informacije, ki 
jih potrebujejo prejemniki za sprejemanje odločitev. 

posebno pozornost je potrebno posvetiti tudi ra-
čunovodskim informacijam, ki jih presojajo tretje ose-
be (npr. banke, ustanovitelj …), saj so prav tako ključne 
pri sprejemanju odločitev poslovodstva, zato morajo biti 
pripravljene strukturirano in razumljivo ter ne smejo 
vsebovati nepomembnih informacij, s katerimi se zakrije 
pravilna slika poslovanja, vnaša zmeda in nerazumevanje. 

v zvezi z obravnavano problematiko priporočam 
preučitev članka računovodski kazalniki in njihova iz-
razna moč, ki je bil je objavljen v reviji zveze računovo-
dij, finančnikov in revizorjev slovenije, iks 10/15, kjer 
so podrobno navedeni kazalniki po vrstah in namenu in 
njihova izrazna moč za notranje in zunanje poročanje. 
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Precepljenost v sloveniji je med najnižjimi v evropski uniji. Prejšnjo sezono je bilo pri 

nas sicer cepljenih nekaj več ljudi (okrog 84.000) kot predprejšnjo sezono (manj kot 

70.000), kar pa je še vedno precej manj kot pred desetimi leti, ko se je proti sezonski 

gripi cepilo skoraj 200.000 prebivalcev.

sezonska GriPa Pomeni znatno ekonomsko in družbeno breme

na podlagi stroškov obolevnosti/umrljivosti za 27 držav eu so v nedavni študiji 

ocenili, da bi lahko z doseganjem 75 % precepljenosti v ogroženih skupinah vsako 

leto preprečili 1,6 milijona primerov gripe, več kot 500.000 ambulantnih obiskov, 

okrog 25.000 hospitalizacij in 10.000 smrti ter skoraj pol milijona izgubljenih delovnih 

dni. Po pričakovanjih bi bilo največ preprečenih hospitalizacij in smrti med starejšo 

populacijo. skupno bi bilo prihranjenih okrog 200 milijonov evrov letno.

cePljenje je strokovno uPravičeno in stroškovno učinkovito

cepljenje je priporočljivo za vse prebivalce, še posebej kronične bolnike, starejše 

od 65 let, nosečnice in zdravstvene delavce. Glavni motiv za cepljenje zdravstvenih 

delavcev je v več kot 90 % zaščititi sebe, najbližje in bolnike.

—  f o K u s  —

SEZONSKA 
GRIPA MED 

ZDRAVSTVENIMI 
DELAVCI
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z dr avst v e n i de l avc i se 
p O G O st e j e Odl O č ajO z a 

c e pl j e n j e prOt i G r i pi ,  č e se c e pi 
t U di n j i hOv vOdja 
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saška terseGlav

Združenje zdravstvenih zavodov slovenija

p O G OvOr z n i nO pi r nat,  di r e K tOr ic O nac iOna l n e G a 

i n št i t U ta z a jav nO z dr av j e 

Okužen zdravstveni delavec z virusom gripe je še 
posebej »nevaren«. 
res je. pri zdravstvenih delavcih ne gre samo za odgo-
vornost do sebe, svojih bližnjih, ampak tudi do svojega 
delodajalca in predvsem do bolnikov. zdravstveni de-
lavci namreč lahko okužbo prenesejo na svoje bolnike, 
med katerimi so tudi osebe z večjim tveganjem za težji 
potek gripe in za zaplete; te osebe so starejši od 65 let, 
kronični bolniki, majhni otroci in nosečnice. tveganje 
za prenos okužbe na bolnike je pomembno, saj po neka-
terih podatkih iz literature kar do tri četrtine zdravstve-
nih delavcev z gripi podobno boleznijo v času bolezni 
nadaljuje z delom.

Koliko zdravstvenih delavcev se med izbruhom bolezni 
v zdravstvenih ustanovah okuži z virusom gripe? 
teh podatkov za slovenijo nimamo. rezultati tujih štu-
dij pa kažejo, da naj bi imelo v sezoni gripe od 23 do 
29 % zdravstvenih delavcev v bolnišnicah klinično ali 
subklinično okužbo z virusom gripe. vsekakor ti podat-
ki niso spodbudni. 

V Sloveniji je precepljenost proti gripi za splošno 
populacijo zelo nizka in je med najnižjimi v Evropski 

V prihodnjih tednih in mesecih lahko pričakujemo obo-
levanje prebivalcev za gripo. Kakšna bo letošnja sezona 
gripe, je nemogoče napovedati. Običajno pa je vsako leto 
vrh sezone gripe januarja ali februarja, ko beležimo naj-
večje število obolelih. Po ocenah zanjo vsako sezono zbo-
li do 10 % prebivalcev. V Sloveniji je precepljenost proti 
gripi (tudi med zdravstvenimi delavci!) zelo nizka in je 
med najnižjimi v EU. Zdravstveni delavci seveda sodijo 
med najbolj rizične skupine, saj so pri svojem delu iz-
postavljeni nevarnosti okužbe, poleg tega pa lahko pre-
nesejo okužbo tudi na druge osebe. O razlogih za nizko 
precepljenost proti gripi med zdravstvenimi delavci in 
uveljavljenih pristopih za njihovo večjo odzivnost smo 
se pogovarjali z Nino Pirnat, direktorico Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje (NIJZ).  
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Z a povečanje precepljenoSti Med Zdr avSt veniMi del avci,  ki 
So jih iZvajali  v tujih Zdr avSt venih uStanovah, So poMeMbni 
priStopi:  iZb oljšanje d oStopnoSti cepljenja,  dvig oZ aveščenoSti 
o cepljenju proti gripi  (Z  iZobr aževanji ,  StrokovniM in 
proMo cijSkiM MaterialoM …),  Spodbude Z a cepljenje,  iZjave o 
odklonit vi cepljenja Z a Z apoSlene,  ki  Se ne želijo cepiti ,  nošenje 
poSebnih priponk Z a Zdr avSt vene del avce,  ki  So Se cepili ,  pa vSe 
d o obveZnega cepljenja Znotr aj uStanove oZiroMa obveZnega 
nošenja MaSk Z a Z apoSlene,  ki  Se ne Morejo ali  ne želijo cepiti .
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uniji. Kakšna je precepljenost zdravstvenih delavcev 
proti gripi v Sloveniji in kakšni so ti podatki v tujini?  
precepljenost zdravstvenih delavcev proti sezonski gripi 
je v zadnjih letih v sloveniji vztrajno padala. v sezoni 
2010/11 se je proti gripi cepilo 19 % zdravstvenih de-
lavcev, v letu 2016/17 pa le še 10 % zdravstvenih delav-
cev. najnižja precepljenost v zadnjih letih, to je v sezoni 
2015/16, je bila le 9 %. preliminarni podatki o preceplje-
nosti zdravstvenih delavcev proti sezonski gripi v lanski 
sezoni kažejo nekoliko boljšo podobo, saj naj bi se cepilo 
14 % zdravstvenih delavcev, vendar še vedno zelo da-
leč od želenega in potrebnega. Še vedno spadamo med 
evropske države z najnižjo precepljenostjo zdravstvenih 
delavcev proti gripi. v letu 2014/15 se je precepljenost v 
17 državah eu gibala med 5 in 55 %, povprečje je bilo 
26 %. Mi smo torej daleč od tega. 

Katere so glavne ovire in vzroki, da se zdravstveni 
delavci ne odločajo za cepljenje? 
v raziskavi o stališčih in odnosu ključnih javnosti do cep-
ljenja v sloveniji, ki smo jo izvajali na nacionalnem inšti-
tutu za javno zdravje med leti 2015 in 2017, je bilo ugo-
tovljeno, da 92 % slovenskih zdravnikov zaupa v cepljenje 
in cepiva, da se proti gripi redno cepi 52 % zdravnikov 
in da se 66 % zdravnikom zdi cepljenje zdravstvenih de-
lavcev proti gripi pomembno. letos smo na nijz izvedli 
presečno anketo med zdravniki, ki izvajajo sezonsko cep-
ljenje proti gripi v sloveniji, s katero smo želeli ugotoviti 
ovire in potrebe, ki jih družinski zdravniki in pediatri za-
znavajo pri izvajanju cepljenja v svojih ambulantah. Med 
zdravniki, ki se sami za cepljenje ne odločajo, smo zaznali 
napačna prepričanja ali dvome glede tveganja za okužbo, 
učinkovitosti cepiva in možnosti obolenja po cepljenju. 
določen delež zdravnikov je celo podvomil, da je gripa 
nevarna bolezen, izrazili pa so tudi zaskrbljenost glede 
neželenih učinkov cepljenja. nekaj jih je celo menilo, da 
bodo zaradi cepljenja zboleli za gripo.

tudi v raziskavi, ki so jo izvedli v ukC ljubljana v 
letu 2017 med zdravstvenimi delavci, zaposlenimi v nji-
hovi ustanovi, so bile ugotovitve podobne. Glavni razlo-
gi za necepljenje so bili prepričanje, da je verjetnost, da 
zbolijo, majhna, strah pred neželenimi učinki, prepriča-
nje o slabi zaščiti cepljenja proti gripi in pomisleki, da 
bodo po cepljenju zboleli za gripo. torej, splošna ozave-
ščenost o gripi in cepljenju proti gripi je preslaba. 

Kako oziroma s kakšnimi ukrepi lahko dosežemo večjo 
ozaveščenost o pomenu cepljenja proti gripi med zdra-
vstvenimi delavci?
za dvig ozaveščenosti o pomenu cepljenja proti gripi 
med zdravstvenimi delavci bi bilo potrebno pripraviti 
in izvajati redna izobraževanja (npr. na dve leti). večji 

poudarek na izobraževanju o cepljenju bi moral biti že 
na dodiplomskih študijih zdravstvene in medicinske 
fakultete, z izobraževanji pa bi bilo potrebno nadalje-
vati tudi v podiplomskih študijih in v okviru rednega 
strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih zdravstvenih 
delavcev. poleg tega bi si za izboljšanje ozaveščenosti 
lahko pomagali tudi z vsakoletnimi promocijskimi 
kampanjami, ki bi se izvajale v zdravstvenih ustanovah 
pred pričetkom sezone gripe. več bi lahko naredili tudi 
vsi mi, ki delujemo v zdravstvu, pa tudi vodstva zdra-
vstvenih zavodov. 

Kaj konkretno lahko naredijo vodstva ustanov?
vodstva zdravstvenih ustanov bi morala zagotoviti brez-
plačno cepljenje in ustrezno dostopnost do cepljenja za 
svoje zaposlene. v vseh zdravstvenih ustanovah bi bilo 
treba zagotoviti stalno cepilno mesto, kjer imajo vsi 
zaposleni možnost cepljenja med rednim delovnim ča-
som, brez zapuščanja ustanove. poleg tega bi bilo treba 
zdravstvene delavce spodbuditi k cepljenju z ustreznim 
obveščanjem o cepljenju v njihovi ustanovi in občasnimi 
opomniki. v tujih zdravstvenih ustanovah je bilo ugoto-
vljeno tudi, da so se zdravstveni delavci pogosteje odlo-
čali za cepljenje proti gripi, če se je cepil tudi vodja tima.

Najbrž bi lahko črpali ukrepe tudi iz okolij, kjer je 
precepljenost med zdravstvenimi delavci visoka. 
v literaturi so opisani različni primeri ukrepov, ki bi 
lahko pomagali pri izboljšanju stanja tudi v sloveniji. 
za povečanje precepljenosti med zdravstvenimi delav-
ci, ki so jih izvajali v tujih zdravstvenih ustanovah, so 
pomembni pristopi: izboljšanje dostopnosti cepljenja, 
dvig ozaveščenosti o cepljenju proti gripi (z izobraže-
vanji, strokovnim in promocijskim materialom …), 
spodbude za cepljenje, izjave o odklonitvi cepljenja 
za zaposlene, ki se ne želijo cepiti, nošenje posebnih 
priponk za zdravstvene delavce, ki so se cepili, pa vse 
do obveznega cepljenja znotraj ustanove oziroma obve-
znega nošenja mask za zaposlene, ki se ne morejo ali ne 
želijo cepiti. kot najučinkovitejša se je izkazala kombi-
nacija več različnih ukrepov. kot primer dobre prakse 
so se izkazale mobilne enote za cepljenje zaposlenih, 
ki so obsegale zdravnika in medicinsko sestro, ki sta 
obiskala bolnišnične oddelke in cepila zaposlene na 
njihovih delovnih mestih. primer dobre prakse imamo 
tudi v sloveniji. v ukC ljubljana že tretjo sezono izva-
jajo obsežno promocijsko kampanjo za cepljenje proti 
gripi pred začetkom in med sezono gripe, s katero jim 
je po dveh sezonah uspelo izboljšati precepljenost med 
svojimi zaposlenimi za skoraj 100 %.

(op. ur. več o kampanji na strani 14)

—  f o K u s  —



14

uvod
za zaposlene v zdravstvu je cepljenje proti gripi zelo po-
membno, saj gre za poklicno skupino, ki je v primerjavi 
s preostalo delovno populacijo bolj izpostavljena in v 
večji meri tvega, da zboli za gripo (1), poleg tega lahko 
pri svojem delu prenese okužbo na druge osebe (2). za-
posleni v zdravstvu s cepljenjem ne zaščitijo le sebe in 
svojih bližnjih (družinskih članov, svojcev), temveč tudi 
bolnike, s katerimi prihajajo v stik, torej tiste, ki imajo 
največje tveganje za hud potek gripe, zaplete osnovnih 
bolezni in celo smrt. z dobro precepljenostjo zdravstve-
nih delavcev so ponekod znižali umrljivost bolnikov v 
dolgotrajni negi za dobro petino (3, 4). poleg tega lahko 
zaposleni v zdravstvu s cepljenjem prispevajo k zmanj-
šanju bolniške odsotnosti zaradi gripe in s tem vplivajo 
na znižanje stroškov organizacije, povezanih z absentiz-
mom (5, 6). 

cePljenje Proti sezonski GriPi v ukc 
ljubljana
delež cepljenih zdravstvenih delavcev je zelo nizek tudi 
v največji slovenski zdravstveni ustanovi, ukC ljublja-
na, in je v sezoni 2015/16 znašal manj kot 10 odstot-
kov. zato je v ukC ljubljana konec leta 2016 (sezona 
2016/17) in konec leta 2017 (sezona 2017/2018) pote-

G r i pe n e pr e naš a m !  
z atO se c e pi m ! ta KO 

š č i t i m se be i n drU G e .

dr. nataša dernovšček hafner in tanja urdih lazar

univerzitetni klinični center ljubljana

klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

v l O G a vOd st va v Ka m pa n j i  c e pl j e n ja prOt i 

se z On sK i G r i pi

kala okrepljena interna kampanja cepljenja proti gripi 
s sloganom »Gripe ne prenašam! zato se cepim! tako 
ščitim sebe in druge.« kampanja je bila v obeh letih 
usmerjena predvsem v boljšo obveščenost o možnostih 
cepljenja ter širjenje znanja o učinkovitosti cepljenja 
za preprečevanje bolezni in o njegovih neposrednih in 
posrednih učinkih. kampanja, ki je nastala v sodelo-
vanju kliničnega inštituta za medicino dela, prometa 
in športa (kiMdpŠ) in službe za preprečevanje bolni-
šničnih okužb (spobo), je k brezplačnemu cepljenju 
spodbujala vse zaposlene, še zlasti pa skupine zaposle-
nih z najnižjim deležem precepljenosti. Cilj projekta je 
bil vsaj dvakrat povečati splošno precepljenost zaposle-
nih v ustanovi. 

načrtovanje kamPanje cePljenja Proti 
sezonski GriPi
načrt projekta je bil usmerjen v povečanje dostopnosti 
cepljenja z dodatnim stalnim cepilnim mestom, ki bi 
bil prostorsko in časovno dostopen zaposlenim v raz-
ličnih stavbah zavoda in v različnih delovnih izmenah, 
v krepitev podpore cepljenju med najvišjim vodstvom 
in srednjim vodstvenim kadrom ter v intenzivno kam-
panjo preko inovativnih komunikacijskih kanalov in 
pristopov. 

—  f o K u s  —
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»Vodstva vseh zdravstvenih zavodov 
pozivam k ukrepanju za dvig precep-
ljenosti proti gripi med zdravstvenimi 
delavci. S tem zdravstveni delavci 
zmanjšajo možnost, da bi zboleli sami, 
da bi bolezen prenesli domačim in 
bolnikom ter da bodo na delu prisotni 
takrat, ko je dela največ. Tudi na mini-
strstvu za zdravje se bomo cepili proti 
gripi. Veseli me, da je letos zanimanje 
za cepljenje še večje kot lani«.

samo Fakin, minister za zdravje

vloGa vodstva Pri načrtovanju 
kamPanje cePljenja Proti sezonski GriPi
skupna točka različnih opredelitev vodenja je razume-
vanje vodenja kot procesa vplivanja in spodbujanja k 
doseganju ciljev ter rezultatov (7). na področju načrto-
vanja in implementacije uspešnih kampanj za povečanje 
precepljenosti zaposlenih v zdravstvu je vloga vodstva 
še toliko bolj pomembna, saj ugotovitve iz tujine kaže-
jo, da so tudi z dokazi podprte informacije o pozitivnih 
učinkih cepljenja oz. t. i. zagovorništvo cepljenja težko 
delo zaradi dobro organiziranih nasprotnikov cepljenja 
ter zelo rezistentnih zmotnih stereotipnih prepričanj 
proti cepljenju (8). poleg tega je verjetnost, da bo pro-
stovoljno cepljenje zdravstvenih delavcev dvignilo delež 
precepljenosti v tej skupini, majhna. empirični dokazi 
iz tujine namreč kažejo, da sama etična obveza ni dovolj 
za motiviranje zdravstvenih delavcev k cepljenju in da 
je najuspešnejša možnost za povečanje deleža preceplje-
nosti obvezno cepljenje, vendar pa to odpira druge dile-
me (etičnost, nasprotovanje, odpor …) (9).

za uspešnost cepljenja mora biti v učinkovitost in 
nujnost cepljenja prepričano najprej vodstvo (10). ključ-
nega pomena je tudi zgled vodij, da dejavno pristopijo k 
cepljenju in se cepijo med prvimi (prvi).

v ukC ljubljana je bila podpora najvišjega vodstva 
ustanove ter vodij klinik in drugih organizacijskih enot 
ključnega pomena za zagotovitev potrebnih sredstev in 
ustreznih pogojev za izvedbo kampanje. vodje organiza-
cijskih enot so bili še posebej povabljeni k sodelovanju in 
pozvani, naj v svojih delovnih okoljih postanejo sodelav-
cem zgled in ambasadorji cepljenja ter jih motivirajo tako 
za cepljenje kot tudi za sodelovanje v cepilnih ekipah.

ker nas je še posebej zanimalo, kaj je glavni razlog, da se 
zaposleni odločajo za cepljenje, in ali so bili seznanjeni 
s kampanjo ter kako je ta vplivala na njihovo odločitev 
za cepljenje, so zaposleni ob udeležbi na cepljenju preje-
li za ta namen posebej oblikovani »vprašalnik o razlo-
gih in motivih za cepljenje proti sezonski gripi v sezoni 
2016/2017«. rezultati analize so v povzetku predstavlje-
ni v razdelku razprava. 

rezultati
načrtovani ukrepi v okviru kampanje cepljenja proti se-
zonski gripi so bili uspešno izvedeni, v celoti pa je bil 
dosežen tudi zastavljen cilj glede povečanja deleža zapo-
slenih v ustanovi, ki so se cepili.

uPorabljena komunikacijska orodja
dostopnost cepljenja – ustvarjanje podpornega okolja
posebna pozornost je bila v obeh sezonah namenjena 
označitvi obstoječih cepilnih mest, ki so razpršena po 

večjih klinikah, in boljši obveščenosti o lokacijah in ur-
nikih cepljenja. Cepljenje je po vnaprej pripravljenem 
urniku strnjeno potekalo na 11 cepilnih mestih pet te-
dnov, nato pa enkrat tedensko na enem mestu še doda-
ten mesec. poleg tega smo v sezoni 2017/2018 v glavni 
stavbi ukC ljubljana uredili stalno cepilno mesto - za 
cepljenje posebej urejen in opremljen prostor, ki je bil 
zelo dobro obiskan.

Komunikacijska kampanja
krovno sporočilo kampanje je bilo, naj zaposleni sprej-
mejo odgovornost in se cepijo ter tako pred gripo zašči-
tijo sebe, svojce in bolnike. namesto neposrednega 
poudarjanja odgovornosti je bilo to sporočilo zavito 
v dvoumen krovni slogan »Gripe ne prenašam!«, ki je 
šele z nadaljevanjem »zato se cepim! tako ščitim sebe 
in druge.« apeliral na odgovorno vedenje. sporočilo je 
podkrepil znak kampanje v obliki ščita.

—  f o K u s  —
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v kampanji so bila uporabljena različna gradiva in 
komunikacijska sredstva, kjer so se pojavljale usmerjene 
informacije in izpeljanke krovnega slogana. (op. ur. glej 
sliko na str. 17)

 
spodbude v obliki simboličnih daril
vsi zaposleni, ki so se cepili, so prejeli uporabno darilo 
za zimske dni in priponko s sloganom kampanje, da bi 
tako tudi na vizualen način sporočali sodelavcem o opra-
vljenem cepljenju in jih pritegnili k udeležbi na cepljenju. 

Komuniciranje z vodilnimi delavci in specifičnimi 
skupinami zaposlenih
pred začetkom aktivnosti je bila kampanja predstavlje-
na ožjemu vodstvu, strokovnemu svetu zavoda in stro-
kovnemu svetu zdravstvene nege, pozneje pa tudi od-
govornim zdravstveni delavcem, ki na klinikah skrbijo 
za področja higiene, izobraževanja in kakovosti. oseb-
no pismo s pozivom k podpori, zgledu in motiviranju 
zaposlenih za cepljenje so prejeli vsi predstojniki in 
drugi vodje organizacijskih enot. osebni pogovori so 
potekali tudi z nekaterimi skupinami zaposlenih, ki so 
bili glede na podatke iz prejšnjih sezon najmanj moti-
virani za cepljenje, in njihovimi vodji.

razPrava
zaposleni v zdravstvu predstavljajo zelo raznoliko sku-
pino glede na starost, strokovno znanje, stopnjo izobraz-

be, primarno delovno okolje, tudi nacionalno ali versko 
pripadnost, kar vse lahko vpliva na njihov odnos do cep-
ljenja. zaposleni v zdravstvu, še posebej pa zdravstveni 
delavci, bi morali s svojih zgledom bistveno bolj prispe-
vati k dvigu precepljenosti proti sezonski gripi, saj je de-
lež cepljenih v tej skupini (pre)nizek (2). enako velja za 
zaposlene v ukC ljubljana. 

raziskava v ukC ljubljana je pokazala, da se v večji 
meri cepijo zaposleni z višjo izobrazbo, ki so že sicer naj-
bolj osveščeni in za cepljenje tudi najbolj motivirani ter 
najverjetneje tudi višje na socialnoekonomski lestvici. 
kampanja je upoštevala raznolikost zaposlenih v zdra-
vstvu, zato so bila sporočila komunikacijske kampanje 
v ukC ljubljana oblikovana na način, da bi dosegla 
čim več zaposlenih na več različnih načinov. tiskana in 
druga gradiva so bila distribuirana po običajnih kanalih 
(zloženka, plakati, spletna stran, intranet), raznoliko-
sti ciljne skupine pa se je kampanja prilagajala z izbiro 
specifičnih kanalov komuniciranja (npr. osebna pisma, 
opomniki po e-pošti, osebne predstavitve, sestanki z za-
poslenimi v izbranih oddelkih itd.). 

Ovire, ki zdravstvene delavce odvračajo od cepljenja, 
so v veliki meri povezane s stališči v zvezi s cepljenjem 
in samo boleznijo (11-14). k premoščanju teh ovir je 
bila usmerjena tudi kampanja ukC ljubljana, zato so se 
sporočila nanašala na dejstva o učinkovitosti cepiva in 
stranskih učinkih, poteku bolezni in njenih posledicah 
ter prednostih cepljenja za posameznika, njegovo druži-
no, paciente in organizacijo. 

Med avstralskimi zdravstvenimi delavci je najpogo-
stejši motivacijski dejavnik za cepljenje proti gripi 
želja zaščititi sebe (od 59 do 90 odstotkov), svojce oz. 
prijatelje (od 40 do 82 odstotkov) in bolnike (več kot 
70 odstotkov), temu sledi dejavnik dostopnost ceplje-
nja (časovna, prostorska, stroškovna) (57 do 91 od-
stotkov), medtem ko sta znižanje bolniške odsotnosti 
in priporočila organizacije kot motivacijska dejavnika 
manj pogosta, a še vedno pomembna (12). rezultati 
raziskave v ukC ljubljana v najpogostejšem motiva-
cijskem dejavniku sovpadajo z ugotovitvami avstralske 
raziskave. tudi v ukC ljubljana je bila želja po osebni 
zaščiti najpomembnejši razlog za cepljenje, med ne-
posrednimi motivacijskimi dejavniki pa je prevlado-
vala prikladnost oz. dostopnost cepljenja. ti rezultati 
kažejo na to, da je treba tudi v prihodnjih kampanjah 
ohraniti poudarek na osebni zaščiti pred gripo in vla-
gati v (še) večjo dostopnost cepljenja.

povezava med vodenjem in doseganjem vrste po-
membnih rezultatov znotraj zdravstvenega sistem, kot 
npr.: zdravje in dobro počutje zaposlenih, odsotnost z 

Raziskave kažejo, da predvsem 
zgled vodij lahko zares »vleče«. S 
pristopom, ki je temeljil na vlogi 
vodij in je potekal pod sloganom 
»sledi vodji«, je uspelo neki 
pediatrični bolnišnici v Združenih 
državah Amerike v dveh letih zvišati 
delež cepljenih med zaposlenimi s 
66 na 84 odstotkov (17). Tudi na 
splošno so zaposleni, ki verjamejo, 
da vodje cenijo njihovo zdravje, 
bolj motivirani za sodelovanje 
v programih promocije zdravja 
(18, 19).

—  f o K u s  —
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KomuniKacijsKa 
orodja v Kampanji

zloženka

cepilna mesta

intranet

spletna strane-sporočilo

plakati

nalepke

Zloženka, ki jo je ob plačilni listi 
prejel vsak zaposleni in kjer so 
bile zbrane glavne informacije o 
gripi in cepljenju, protiargumenti 
najbolj razširjenim mitom v zve-
zi z gripo in cepljenjem, podatki 
raziskav z dokazi o učinkovitosti 
cepljenja, izjavi znanega zdrav-
nika infektologa v vlogi amba-
sadorja cepljenja in bolnice, ki 
je v nosečnosti zbolela za hudo 
oblike gripe itd.

označevanje cepilnih mest s 
plakati in urnikom cepljenja ter 
nalepkami – stiliziranimi stopi-
njami, ki so s sloganom »Pohodi 
virus gripe! Cepi se!«, vodile do 
teh mest.

obveščanje preko intraneta, ki 
je bilo namenjeno osnovnim in-
formacijam o cepljenju in spre-
membah urnika cepljenja.

Posebna spletna stran, kjer je 
bilo zbranih več informacij v zve-
zi z boleznijo in cepljenjem ter 
so se objavljale novice o poteku 
cepljenja (npr. novica o tem, da 
se je med prvimi cepilo tudi ožje 
vodstvo zavoda).

e-sporočilo z opomnikom, da 
je cepljenje še mogoče, kdaj in 
kje, ki je bilo poslano ob upada-
nju zanimanja za cepljenje proti 
koncu glavnega dela kampanje 
vsem zaposlenim imetnikom 
e-naslovov.

Plakati različnih dimenzij na 
izpostavljenih mestih z veliko 
frekvenco zaposlenih (glavni 
vhodi, stene ob dvigalih, skupni 
prostori na klinikah, hodniki, čaj-
ne kuhinje itd.), ki so jih dopol-
njevali redno ažurirani tedenski 
urniki cepljenja.

nalepke ob registratorjih priso-
tnosti s hudomušnim nagovo-
rom zaposlenim, naj se cepijo.

»Gripe ne 
prenašam!«
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dela, kakovost zdravstvenih storitev, umrljivost bolni-
kov …, je jasno dokazana (15). razlogi, zakaj je imple-
mentacija kakovostnih programov v zdravstvu lahko 
neuspešna, so predvsem v pomanjkanju sodelovanja 
med različnimi poklicnimi skupinami ter nasprotova-
nju spremembam (16). z vidika večje precepljenosti 
zaposlenih v ukC ljubljana lahko vodje prispevajo 
predvsem s svojim zgledom in odločitvijo za cepljenje 
ter kot ambasadorji kampanje. v primeru ukC ljublja-
na je bil v sezoni 2016/17 ta cilj dosežen, saj sta se med 
prvimi cepila generalni direktor in strokovna direktori-
ca ustanove. ker je cepljenje popolnoma prostovoljno, 
vodje mehanizmov nagrajevanja oz. kaznovanja za (ne)
udeležbo zaposlenih nimajo. zgled vodij se v rezultatih 
ankete ukC ljubljana ni izkazal za najpomembnejši 
motivacijski dejavnik, vendar to ne pomeni, da zgled 
ne sovpliva na odločitev za cepljenje. raziskave kažejo, 
da predvsem zgled vodij lahko zares »vleče«. zato velja 
krepiti podporo in zgled vodij tudi v nadaljevanju pri-
zadevanj za zvišanje deleža cepljenih proti gripi med za-
poslenimi v ukC ljubljana.

zaključek
kampanja cepljenja proti sezonski gripi v ukC ljubljana 
v sezonah 2016/2017 in 2017/2018 je dosegla zastavljeni 
cilj o 100-odstotnem povečanju deleža precepljenosti, 
hkrati pa je tudi evalvacijski vprašalnik med udeležen-

ci cepljenja pokazal, da je imela kampanja v tej skupini 
zadovoljiv doseg in je tretjino anketiranih spodbudila k 
odločitvi za cepljenje. 

projekt je nakazal številne možnosti za izboljša-
ve pri načrtovanju aktivnosti v prihodnji sezoni. ena 
takšnih usmeritev je dodatno povečevanje prostorske in 
časovne dostopnosti, kar bi verjetno lahko v veliki meri 
dosegli z ohranitvijo ukrepa stalnega cepilnega mesta in 
tudi z organiziranjem t. i. cepilnih ekip, ki bi cepile po 
osnovnih enotah. Cilje bi lahko dosegali tudi s krepitvi-
jo specifičnih pristopov za motivacijo skupin z najnižjo 
precepljenostjo ter krepitvijo dejavne vloge in zgleda 
vodstva, predvsem vodij organizacijskih enot. 

dosedanje ugotovitve bomo upoštevali v kampanji 
2018/2019, ki se pravkar pričenja.
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direktorica postojnskega zdravstvenega doma prim. irena vatovec progar (v sredini) in 
župana občin postojna in pivka, igor Marentič (levo) in robert Smrdelj (desno) v okviru 

slovesne otvoritve prenovljenih prostorov nujne medicinske pomoči Zd postojna.

ob odprtju novih prostorov nujne medicinske pomoči so zaposleni prikazali 
tudi prevoz pacienta z novim reševalnim vozilom, reševalec Stojan bolič pa je 

vozilo s pripadajočo opremo tudi predstavil.

tisoč evrov. dve tretjini sredstev 
sta prispevali občini ustanoviteljici, 
eno tretjino pa je moral zagotovi-
ti zdravstveni dom postojna (del 
obveznosti zdravstvenega doma so 
poravnali iz večje donacije, ki jo je 
zagotovila družba za avtoceste re-
publike slovenije, dars ).
(vir: zdravstveni dom Postojna)

Prenovljeni 
Prostori nmP 
zd Postojna

nujna medicinska pomoč v zd 
postojna je konec avgusta začela 
delovati v temeljito prenovljenih 
in sodobno opremljenih prostorih, 
za kakršne so si prizadevali več kot 
desetletje. v okviru slovesne otvo-
ritve prenovljenih prostorov pa sta 
župana občin postojna in pivka 
zdravstvenemu domu predala tudi 
novo reševalno vozilo.

zdravstveni dom dr. Franca am-
brožiča že vrsto let skrbi za dobro 
zdravje občanov občin pivka in 
postojna ter širše okolice. ker želi-
jo, da bi zdravstveni dom ostal ena 
najbolj cenjenih ustanov na pod-
ročju primarnega zdravstva, pre-
poznaven po odličnosti, kakovosti 
in zglednem odnosu do občanov, 
skrbijo, da je takšno tudi njegovo 
ogrodje.  sedanja stavba zdravstve-
nega doma iz leta 1979 je že leta 
2014 dočakala celovito energetsko 
sanacijo. lega zdravstvenega doma 
(ob avtocesti) in lokalne potrebe 
pa so v zadnjem desetletju močno 
narekovale tudi prenovo prostorov 
nujne medicinske pomoči. 

v nMp so tako pridobili šte-
vilne prostorske izboljšave - sodob-
no prerazporeditev prostorov, nad-
strešek, ki omogoča, da reševalno 
vozilo pripelje v pokrit prostor z av-
tomatskimi dvižnimi vrati, dodaten 
večji prostor, ki bo nudil možnost 
opazovanja pacientov s štirimi lež-
išči, ustrezne prostore za male ope-
racijske posege, mavčarno, prostore 
za delo in počitek kadra. pomemb-
na pridobitev pa je tudi manjša 
operacijska dvorana, ki je opre-
mljena po sodobnih standardih, v 
katero bodo vnesli nove vsebine z 
možnostjo trženja. višina investici-

je za gradbena dela je znašala 648 
tisoč evrov, ki sta jih zagotovili obe 
občini, zd postojna pa je poskrbel 
za medicinsko in ostalo opremo v 
vrednosti približno 200 tisoč evrov.

nujna pa je bila tudi zamenja-
va reševalnega vozila. junija so tako 
uspeli pridobiti in opremiti novo 
reševalno vozilo v vrednosti 125 
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90 let zd celje

tretji največji zdravstveni dom v 
sloveniji je 11. oktobra 2018 obe-
ležil 90 let svojega obstoja. slav-
nostno prireditev je s svojo priso-
tnostjo in nagovorom počastil tudi 
minister za zdravje, samo Fakin, 
pa tudi številni stanovski kolegi in 
župani mestne občine celje, dobr-
na, štore in vojnik, kot predstav-
niki ustanoviteljic javnega zavoda 
zdravstveni dom celje. 

direktorica zd Celje mag. alenka 
Obrul je v svojem nagovoru po-
sebej poudarila kakovostno delo 
zdravstva na primarni ravni, ki nuj-
no potrebuje posluh za uveljavitev 
več kot potrebnih sistemskih spre-
memb, ko gre za normative, stan-
darde in cene zdravstvenih storitev 
in povedala: »pred nami so zelo 
realni izzivi, kot so staranje prebi-
valstva, naraščanje števila kroničnih 
nenalezljivih bolezni in nove oblike 
zasvojenosti, na katere še nimamo 
odgovorov. kot širša družba bomo 
morali zdravstvu omogočiti boljše 
pogoje za kakovostno opravljanje 

tega zelo odgovornega poslanstva«. 
Minister za zdravje samo Fakin je 
v ospredje prav tako postavil po-
membnost primarnega zdravstva, 
ki s svojo organiziranostjo zagota-
vlja osnovno zdravstveno oskrbo 
slehernemu državljanu slovenije. 
izrazil je tudi zavedanje, da je država 
prav zato še bolj zavezana poskrbeti 
za njegovo optimalnejše delovanje. 
župan Mo Celje bojan šrot je v 

imenu občin ustanoviteljic kolekti-
vu celjskega zdravstvenega doma iz-
rekel iskreno zahvalo in pohvalo za 
njihovo preteklo in sedanje delo na 
področju zagotavljanja zdravstvenih 
storitev. zaključil je z obljubo pod-
pore lokalne skupnosti, ki bo omo-
gočala ne samo ohranjanje, ampak 
tudi napredek te ravni zdravstvene 
oskrbe. 
(vir: zdravstveni dom celje)

na fotografiji (z leve): minister za zdravje, Samo Fakin, direktorica 
Zdravstvenega doma  celje, mag. alenka obrul,  župan Mestne občine celje, 

bojan šrot, strokovni vodja Zdravstvenega doma  celje, Marko drešček.

izšla je obsežna monografija v dveh knjigah na 1000 stra-

neh a4 formata, opremljena z 2200 slikovnimi prilogami, 

ki vsebinsko zapolnjuje vrzel o zgodovini medicine, zdra-

vstva in farmacije na slovenskem. avtorica prof. dr. Zvon-

ka Zupanič slavec s sodelavci je z znanjem, prizadevnostjo 

in bogatimi knjižnimi izkušnjami uspela ohraniti dragoceno 

poslanstvo zdravstva skozi čas za zdravje prebivalstva na 

slovenskem. Pri njenem nastajanju so kot recenzenti po-

sameznih poglavij sodelovali kompetentni strokovnjaki.

zGodovina zdravstva in 
medicine na slovenskem

več informacij o knjigi in naročilu je na voljo pri založbi slovenska 

matica (www.slovenska-matica.si/zgodovina-zdravstva-medicine-

na- slovenskem/).
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orGanizator

Združenje zdravstvenih zavodov slovenije 

ProGram 

sobota, 29. september 2018

7.30 – 7.45 Prihod in sprejem udeležencev ter 

registracija tekmovalcev

7.45 – 8.15 otvoritev srečanja

 uvodni pozdravi: Metod Mezek, v.d. direktorja 

združenja; janez Poklukar, direktor sb 

jesenice; jani klemenčič, organizator bled

8.15 – 8.50 fotografiranje ekip

9.00 – 19.00 športne igre

9.00 tek okrog jezera 6000m (veslaški center)

9.30 Mali nogomet (travnato igrišče velika Zaka)

9.40 odbojka na mivki ženske (igrišče samson 

rečica)

9.40 odbojka na mivki moški (igrišče velika Zaka)

11.00 košarka (asfaltno igrišče, velika Zaka)

10.00 balinanje (tenis igrišče št. 4. veslaški center)

11.00 namizni tenis (alu – šotor veslaški center)

10.00 tenis (tenis igrišče št.1,2,3, veslaški center)

14.00 veslanje – leseni čolni (pomoli v veslaškerm 

centru)

10.00 – 18.00 Pikado (veslaški center)

10.30 – 17.00 veslanje na simulatorjih

10.00 – 17.00 lokostrelstvo (travnik Camp velika Zaka)

12.00 – 15.00 kosilo (šotor veslaški Center)

19.30 večerja (veslaški center)

 podelitev medalj in pokalov, zaključek
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13. športne igre slovenskih bolnišnic je organizi-
ralo Združenje zdravstvenih zavodov slovenije  in 
so potekale na bledu 29. septembra 2018. le-
tošnje športne igre sta z organizacijo podprla 
uspešna olimpijca jani klemenčič in Miha Pirih, 
igre pa je povezoval niko rakovec. 

Poleg športnikov in športnic slovenskih bol-
nišnic so se vabilu na športne igre odzvali tudi 
predstavniki ministrstva za zdravje. tekmovanja 
se je udeležilo 25 ekip z več kot 800 tekmoval-
kami in tekmovalci, ki so dokazali, da so izvrstni 
športniki, predvsem pa, da so zaposleni v zdra-
vstvu vztrajni, delovni in družabni. Pomerili so se 
v številnih skupinskih (odbojka, košarka, nogo-

met …) in individualnih športih (tek, golf, tenis, 
pikado …), ter tokrat tudi v veslanju. 

na letošnjih igrah slovenskih bolnišnic je 
zmagovalno 1. mesto v skupnem seštevku za-
sedla splošna bolnišnica novo mesto, sledili 
sta ji ekipa splošne bolnišnice jesenice na dru-
gem in ekipa univerzitetnega kliničnega centra 
Maribor na tretjem mestu.

vsem udeležencem športnega dogodka 
se iskreno zahvaljujemo za udeležbo, saj smo 
skupaj preživeli čudovit sončen, športen in dru-
žaben dan!

helena ulčar Šumčić, ZdrZZ
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Psihiatrična 
bolnišnica ormož 
1. jožica ivanuša
2. Maja Šulek
3. Marjan veselko
4. josip varga
5. Marko horvat
6. sabina Meško
7. simona kurbus
8. simon Feguš
9. Marija kovačec
10. Zdenka Škrinjar
11. jernej teran
12. Marko Plečko
13. vlado Plečko
14. boštjan vrabec
15. tatjana skoliber
16. Monika ratek
17. valentina Graber
18. helena Praprotnik
19. dušan Petek
20. danilo Golob
21. andraž jakelj
 

Psihiatrična 
bolnišnica 
beGunje 
1. denis džamastagić
2. dino alukić
3. dejan vozel
4. amal Perviz
5. Mark Škantar
6. Matej urbančič
7. ervin Maček
8. tomaž dolar
9. urban bole
10. Matej bojić
11. uroš Mravlje
12. Mateja lunar
13. darja Pavlič
14. antonina Maler
15. Minka Pogačnik 

Šimnic
16. Maruša salkić
17. Mojca vnučec 

špacapan
18. tanja torkar
19. jerca Zupan
 

se z na m U de l e ž e nc e v

sPlošna 
bolnišnica brežice 
1. Zdenka deržič
2. Miha tomše
3. Špela kuplenik
4. Pero kustora
5. Marjetka lindič
6. Petra Ćernelič
7. sebastjan drobne
8. nataša amon
9. Maja oštir
10. tadeja Špiler
11. romana Špiler
12. Melita savnik
13. jožica župan
14. samo Zorko
15. rok budič
16. antonija rus
17. nataša Pirc
18. anica hribar
19. tinkara Pacek
20. igor Ðarmati
21. Marija stanič
22. nataša Šoštarič

sPlošna 
bolnišnica celje 
1. Matej velenšek
2. Marko vrhovec
3. Matjaž Štinek
4. damjan kladnik
5. željko tešič
6. sebastjan 

ašenberger
7. jure jančič
8. bojan djuranovič
9. anton jošt
10. alija talič
11. Goran djuranovič
12. nejc ribič
13. Margareta Guček 

Zakošek
14. tina dobaj
15. alma Majkovič
16. nataša bratina
17. tatjana Cerar
18. darja skaza
19. andrejka Presker 

hudernik
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36. silvia Zalar
37. ramiz Mujakić
38. barbara svoljšak
39. irena dacar
40. barbara blatnik 

rautović
41. sulejman agović
42. Zoran Perić
43. darko laljek
44. Miroslav radulović
45. Milan lekić
46. denis Mušič
47. aleš Čušin
48. boštjan slana
49. jan Felc
50. samo Šincek
51. uroš Štrumbelj
52. denis kontrec
53. enes Čajić
54. Zlatko Grubešić
55. jaka Škof
56. alenka Šavija
57. dejan doberšek
 

sPlošna bolnišnica 
novo mesto 
1. breda benkič 
2. barbara bracovič
3. tjaša bratkovič
4. anica brulc
5. sonja bučar
6. lidija bučar
7. iztok Cesar
8. Marija Čefarin
9. Marjanca Čegovnik
10. joži davidovič
11. Zoran davidović
12. Peter debevc
13. žiga dobravc
14. janja drenik
15. jadranka dular
16. robi Filipčič
17. Goran Filipovič
18. Miha Fišter
19. jasmin hasanagić
20. blaž hrovat
21. blaž Martin janković
22. Mateja jerman

20. Marjanca novak
21. nena Murič
22. saša Grobin
23. irena Planko
24. anja tovornik
25. darja tesič
26. simona esih
27. alenka velenšek 

leskovšek
28. renata Čoh
29. tanja Zupanc
 
ukc ljubljana 
1. Marjan kette
2. andraž Mauko
3. alenka Zidar Zupan
4. Zoran Zarić
5. andrej kranjc
6. andrej kokove
7. Gregor klemenčič
8. Marko turenšek
9. roman Pajsar
10. Zlatko Grebenar
11. Mateja stolnik

12. alenka kveder
13. bojan žučko
14. nebojša simonović
15. boris dobrina
16. nejc kečkeš
17. bojan Primec
18. jerko josipović
19. Miha oražem
20. Marko Golemac
21. Goran ignjatović
22. dragan ignjatović
23. siniša juras
24. aljoša Panjan
25. Miroslav kela
26. najla krupić
27. nina Špoljarić
28. Maja jovanović
29. sara luskovec
30. Mojca lampič
31. valerija rošer
32. jurij Plečko
33. andrej Gorjanc
34. nataša livojević
35. tina roš 

—  p r i l o g a  —

Psihiatrična bolnišnica Ormož, Psihiatrična bolnišnica Begunje, 

Splošna bolnišnica Brežice, Splošna bolnišnica Celje
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23. aleš jurejevčič
24. Marko kobe
25. andreja kovačič
26. Marija kovačič
27. Matjaž lapanje
28. Mirela Milankovič
29. robert Mulh
30. jana novak
31. vahdet Pasalič
32. Petra Pavlin
33. andrej Petakovič
34. Manijel Petrić
35. irena Pograjc
36. drago rajak
37. anja resnik
38. Mira retelj
39. Milan rus
40. slaviša stanojević
41. robi stubler
42. katarina Švajger
43. blaž tintor
44. katja vernig
45. ester verstovšek
46. lidija žnidaršič
 

klinika Golnik 
1. Majda Grašič
2. suzana omovšek
3. danijela Ðurić
4. vlasta tratnik
5. eva Markič
6. tanja Podlipnik
7. nuša Mrak
8. Maruša ravnik
9. nataša Fajfar
10. Maša Pogorelec
11. irma Perko
12. sara truden
13. klara srša
14. ana verč
15. Špela jekovec
16. Maja Mali
17. Marjeta rozman
18. ana tvarog
19. katja rot
20. nadja Polanc
21. vesna Špendal
22. veronika Fic 
23. klavdija Zakrajšek

24. neža Škaper
25. tanja ahačič
26. nina rošič
27. judita žalik
28. vika lavtar
29. Špela sajovic
30. Mateja srečnik
31. Zdenka likar
32. nina bregar
33. aleksandra radojc
34. Marta Maček Pelc
35. aco Grašič
36. jaka krpič vodnik
37. semir lemeš
38. edin Mahić
39. uroš bakić
40. tadej belehar
41. anton justin
42. jurej Madon
43. dane lužnik
44. erik roškar
45. david stefanović
46. uroš kuzmič
47. tilen Zupanc

48. brane Markič
49. antonijo bijelić
50. dušan Praštalo
51. oliver hrnčič
52. boštjan Zakrajšek
53. Goran Gruić
54. jagoš sedlarević
55. jaka oblak
56. robi lavtar
57. nejc lavtar
 
sPlošna bolnišnica 
jesenice
1. Gregor torkar
2. vera Paradinović
3. Primož Štraus
4. anela žerić
5. Mina Požar
6. sadbin osmićević
7. jelena Mićić
8. anja Štefelin
9. lejla Crnović
10. Frenk valjavec
11. dunja rutar

UKC Ljubljana, Splošna bolnišnica Novo mesto, Klinika Golnik, 

Splošna bolnišnica Jesenice

—  p r i l o g a  —
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12. Špela bedene
13. irena kolbl
14. nevenka svetina
15. Marijana novak
16. Martina Pogačar
17. tea sodja
18. Goran sedkovski
19. lenka Gašperin
20. tanja kalan
21. adrijana ilievski
22. jošt uršič
23. janez biček
24. teja jarkovič
25. andreja Grilc
26. Pavel ivanež
27. klemen Pančur
28. slavko likovič
29. erik Fertin
30. Špela Medvešček
31. renata žmitek
32. katja rožman
33. nadja lešnjak
34. blaž kacijan
35. andraž ban

36. rok Šparovec
37. Mojca brelih
38. alenka urh
39. uroš lumpert
40. janez Poklukar
41. valerija Šaus
42. Mateja japelj
43. karmen Mrovlje
44. igor novak
45. urška drolc
46. anita ahačič
47. tanja žemva
 
uri -  soča 
1. darko andročec
2. Marjeta blaznek
3. Matic bombek
4. andreja bratuž
5. robert Cugelj
6. Petra Čož
7. urška Fabjan
8. varja Flander
9. tadeja Gornik
10. Miha Gregoršanec

11. anita habjan
12. Primož hostnik
13. tina jakić
14. jozo jelić
15. sandi kropivšek
16. davor lapoši
17. semir lević
18. Marko ljubić
19. aleš oman
20. Marjanca osolnik
21. andreja ovca
22. Miran Pajsar
23. demetrij Petrica
24. Matjaž Pihlar
25. Franc Polanič
26. aleš Ponikvar
27. eva Povirk
28. jure reherman
29. tonja robida
30. erika sedušak
31. tine Škof
32. luka troha
33. Mateja vesel
34. Marko vidovič

35. Matej virnik
36. aleksandra Zelko
37. anja Zgonec
38. jure Zupančič
39. nada žemva
40. Gašper žurbi
41. ivana Gajić
42. irena knavs 

Zupančič
43. Zvone anžur
44. jana sedušak
45. tadeja drenovec
 
onkološki inštitut 
ljubljana 
1. ksenija adlešič
2. dušan arko
3. arnel baltić
4. Milan baškovič
5. adam beširevič
6. stanko brečko
7. vesna bukovec
8. diana Cegnar
9. Miro Čančar

URI - Soča, Onkološki inštitut Ljubljana, Zavod RS za transfuzijsko medicino, 

Kirurški sanatorij Rožna dolina

—  p r i l o g a  —
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10. anel Čović
11. adnan delagič
12. Mojca Florjančič
13. luka Fortuna
14. Zdenka Grčar
15. Marko Guna
16. Miha Guna
17. nives hadžič
18. adi halilović
19. kristjana hertl
20. jasmin hodžić
21. tanja jankovič
22. katja jarm
23. Matjaž jeraj
24. igor josipovič
25. jure kačič
26. Maks kadivec
27. kaja kališnik
28. jurij koderman
29. ana kodrič
30. bogdana krašovec
31. sašo krašovec
32. klemen krevl
33. emir kuduzovič
34. aljoša kuhar
35. Mojca kuster
36. Goran kusturič
37. demir ličina
38. katarina lokar
39. Maja Marinčič
40. Marjetka Mihevc
41. Mojca Miklavž
42. Peter Mivšek
43. Mladen Mladenov
44. Maja Mušič
45. irena nosan
46. tjaša okorn
47. Petra Pečlin
48. saša Petković
49. Mario Petrušič
50. iša Pliberšek
51. blaž Podobnik
52. sebastjan Polak
53. Grega Praprotnik
54. elizabeta radelj 

Pepevnik
55. nika rakovič 

Milatovič
56. katja rožič
57. kruno sabo
58. stanka sabo
59. borut sečen

60. suzana semenič
61. Špela sitar
62. tatjana slapar
63. jerneja Šemrov
64. vesna Škrbec
65. Cvetka Švajger
66. kristina tabaček
67. Marija torkar
68. jan trstenjak
69. tomaž tušek
70. semir veladžić
71. vaneja velenik
72. tadeja žakelj
 
zavod rs za 
transfuzijsko 
medicino 
1. sabina Češko
2. Friderik korošec
3. dražen Franjić
4. Miha Perme
5. natalija Pivk
6. jožko Zabukovec
7. Primož Poženel
8. aleš ladiha
9. Pika Fekonja
10. urška rupnik
11. nadja hribar
12. Maja draksler
13. nataša Šegš
14. Peter Gobec
15. Polona nograšek
16. nejc Zaletel
 
kirurški sanatorij 
rožna dolina 
1. Maruša tesko
2. božena starman
3. Špela boršoš
4. tina Šabec
5. Melita kunej Mesec
6. jovica veljković
7. tadej tekavčič
8. tadej banovič
9. žan veber
10. Milan Cvejoski
11. jana žvokelj
12. saša Podlesnik
13. ana kos
14. Miriam Meglič
15. adisa Midžan
 

sPlošna bolnišnica 
slovenj Gradec 
1. katja Carli
2. vlasta smonkar
3. larisa jeromel
4. katja juvan
5. Polona Podkrajšek
6. katja rudolf
7. Petra Černič
8. bojana novak
9. jerneja tovšak
10. nada trivunović
11. jan kotnik
12. dejan aritonović
13. anže bahč
14. klemen aleš Pilih
15. janez Pucelj
16. Miran sagmeister
17. stanislav serušnik
18. david kuzmić
19. aleš stropnik
20. Martin stropnik
21. boštjan volmajer
22. jakob kovač
23. žiga konečnik
24. Mihael kos
25. anja jehart
26. alja boroja
27. tjaša breg
28. dominika ivartnik
29. eva Zajamšek
30. ana andrejc
31. silvestra kašnik 

Čas
32. nadja kukovič
33. sabina Čas
34. Zala Čas
35. lucija sedar
36. tanja haupman
37. janja sušec
38. jana Makuc
39. irena Šertel
40. tanja skočir
 
jz Psihiatrična 
bolnišnica vojnik 
1. Mario dremšak
2. dejan Felician
3. dejan bezenšek
4. vasja verbič
5. kristjan Mesiček
6. luka Zore

7. simon korošec
8. nesib Muharemović
9. vito ribič
10. kovač tomaž
 
Psihiatrična 
bolnišnica idrija 
1. bogdan tušar
2. slavko osolin
3. tomaž bajec
4. blaž Pavlin
5. janez bevk
6. klemen likar
7. hasan Mizić
8. Munir dizdarević
9. Mojca vidmar 

šinkovec
10. saša Pisk
11. benjamin Munih
12. jan božič
13. janez Podobnik
14. barica vončina
15. tomaž trček
16. blaž tušar
17. aleš Zajc
18. dolores tratnik
 
bolnišnica 
toPolšica 
1. vladka navršnik
2. brigita kugonič
3. Petra kodrun
4. urša Pliberšek
5. jurij Šorli
6. Gašper trbovšek
7. alen barukčić
8. dani nikić
9. ivica suhaj
10. Marko oberstar
 
o.b. valdoltra 
1. jurij Milavec
2. Meisad kreštić
3. domen viler
4. robi koradin
5. robert Modrič
6. Mitja savarin
7. denja savarin
8. nataša lukežič
9. urban slokar
10. Matej valič
11. anja barič

—  p r i l o g a  —
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O.B. Valdoltra,Splošna bolnišnica Nova Gorica, Splošna 

bolnišnica Izola, UKC Maribor

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, JZ psihiatrična bolnišnica Vojnik, Psihiatrična 

bolnišnica Idrija, Bolnišnica Topolšica

—  p r i l o g a  —
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12. tatjana Favento
13. Mirza tuhić
14. Marjana Ðukić
15. ivan brandić
16. kristina nabergoj 

Gnezda
17. Gregor voršič
18. nik jović
19. samira Cerić
20. nika ocvirk
21. selma tutić
22. sanja radišković
23. katjuša boltar
24. Maja džakić 
25. Polona rozman
26. Maja križman
27. debora tuljak
28. andreja rodica
29. borut kavrečič
30. sebastjan boltar
31. tatjana kozlovič 

jenko
32. jasmin omerašević
33. silva Galun
34. orjana kocjančič
35. anita kukučka
36. samo novak
37. ojeta Furlan

38. nevio Pavlič
39. iva Modrić
 
sb nova Gorica 
1. staniskav rijavec
2. veronika lapajne
3. adolf Frančeškin
4. silvana Pavšič
5. Mojca Cotič
6. vesna bizjak
7. alan birsa
8. Martina Mavri
9. Špela brataševec
10. Marina istenič
11. rajko lisjak
12. denis bizjak
13. jernej krkoč
14. boris Fabjan
15. Patricija anželj
16. Milena Gorjan
17. Melita Makuc
18. igor Papež
19. Matija Pikula
20. Matjaž bezjak
21. vesna velikonja
22. borut badalič
23. Marko vidmar
24. drago srebrnič

25. blaž kenda
26. tanja kužnik
27. alenka Murovec
28. vida komel
29. nataša Petrič
30. esad hozanović
31. žiga Marvin
32. domen slukan
33. snežica simoniti
34. suhba bektašević
35. Mojca Škerlj
 
sPlošna 
bolnišnica izola 
1. Maja Markežič
2. Gordana Grgić
3. helena Štebljaj
4. Marija Miljić
5. Mateja rizvić
6. tina Pfajfar
7. lea vodopivec
8. sandy slavec
9. tomaž Prašnikar
10. eva Morgan
11. daša radujko
12. Zala radovac
13. nevenka romih
14. samanta Štuva
15. teja Perenič 

Mamilovič
16. Šarolta vančina
17. vesna Petrovič
18. nataša Cergol 

žagar
19. aleš strcaj
20. Mateja starc
21. ajda Cerić
22. boris kolaković
23. Marina stoimenova
24. Miha Cergol
25. sani kamenčić
26. Patrik varljen
27. tatjana Mamilović
28. andrej Ćumurdić
29. Mitja vrčkovnik
30. barbara Podnar
31. Petra Zorman
32. andrej kocjančič
33. Monika ivanović
34. Ðani rizvić
35. ana Štrkalj
36. Marko jerković

37. suzana Čendak 
rastovec

38. tea Šajn
39. suzana Pavlović
40. tina jerman
41. sandra Marajn
42. janja Forgič
43. Majda Preskar
44. tina kocjančič
45. branko stanković
46. simon korošec
47. tomaž novak
48. danilo Ferluga
49. jasna rendić
50. irena višnjevec
51. bojana kovač
52. tereza jejčič
53. karolina Peruš
54. aleksander Potočnik
55. Marko jošt
56. boris ojkić
57. elena Medoš
58. snježana Milić
59. andrej uljančič
60. damjana kozlovič
61. Pero Pavić
62. nataša Pribac
63. klara leban
64. vesna Zadravec
65. tina kovačič
 
ukc maribor 
1. bernarda andrej
2. adnan avdić
3. barbara avguštin
4. barbara borko
5. beno bratovčak
6. bojan Černenšek
7. Mojca dreisinger
8. tadej durič
9. tina Felser
10. rebeka Gerlič
11. suzana hraš
12. Peter jurič
13. katarina kac
14. ailand kerić
15. klaudija kmetec
16. oliver kocbek
17. roman košir
18. sabina kralj
19. tomaž krenčnik
20. osman križevac

—  p r i l o g a  —

»Pohvalili bi celotno organizacijo 13. 
bolnišničnih iger. Športne aktivnosti 
so bile zanimive in zabavne, z 
ravno pravšnjo mero tekmovalnega 
vzdušja in 'teambuildinga', hrana je 
bila odlična, vzdušje tekom celega 
dneva in večera pa enkratno. k 
vsemu je pripomoglo še sončno 
in toplo vreme, ki je letošnje 
bolnišnične igre dvignilo na še višjo 
raven. želimo si in verjamemo, 
da se v prihodnje bolnišnične igre 
ponovno vrnejo na Gorenjsko. Še 
enkrat vse pohvale organizatorjem 
in se vidimo drugo leto :).«
sandra jerebic 
vodja ekipe sb jesenice
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21. bernarda križovnik
22. aljaž ladinek
23. liljana levstek
24. Miran Merkuš
25. renato Milošič
26. natalija Mlaker
27. nina Mohorič
28. helson Mustafa
29. jasmin Mustafić
30. everist najvirt
31. Mateja navodnik
32. tjaša Pavlinič
33. aleksandra Pernat
34. sašo Pjević
35. andrej Pokorny
36. stanislav Prčič
37. leonida rajšp
38. vesna razdevšek
39. sonja ribarić
40. Gašper robnik
41. Matej romih
42. Zlatko roškar
43. anej rus
44. katja simonič
45. aleš slanič

46. Milan soršak
47. Mitja Šraj
48. Mitja Štolar
49. Mila todorovič
50. samo turk
51. damjan vidovič
52. anja visočnik
53. Goran Zabavnik
54. Marko Zavec
55. Marko Zdravković
56. bogdan Zdravković
57. nina žnidarič
 
sb murska sobota 
1. Marjan žekš
2. boštjan Šebjanič
3. Mitja jerebic
4. Goran Gorenji
5. luka vodišek 

slemenjak
6. nejc jelenko
7. robert Golob
8. simona sečko
9. boštjan Mrzlak
10. tomaž kavaš

11. alen kelemen
12. boštjan vesel
13. Ciril bergles
14. tomaž Šadl
15. roman Gomboc 
16. aleš Gomboc 
17. andrej horvat
18. dimche 

Malukusoski
19. saška kološa
20. branka rojht
21. janz vlaj
22. bojan novak
 
sPlošna 
bolnišnica Ptuj 
1. anica užmah
2. teodor Pevec
3. boris kmetec
4. aleš Gerečnik
5. kristijan herceg
6. tadej letnik
7. Mitja vodušek
8. davor Mihajlik
9. Franci Štumberger

10. klemen hojnik
11. andrej levanič
12. david sever
13. suzana komperšak
14. Primož Ciglar
 
src infonet 
1. Mitja bajželj
2. lado Modic
3. božo? urh?
4. aleš? kalan?
5. jure? bobnar?
6. Maša? Gabrič?
7. davor Zupančič
8. Miha Marjek
9. aleš Mali
10. joshua sango
11. vasja rebec
12. Miguel boleo
13. sango joshua
14. Miha begelj
15. Matevž Zupan
16. žiga hočevar
17. jani žumer
18. aleksander kunstič

Splošna bolnišnica Murska Sobota, Splošna bolnišnica Ptuj, Združenje zdravstvenih 

zavodov Slovenije, Ministrstvo za zdravje

—  p r i l o g a  —
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z m aG Ova l n e e K i pe

Sledili sta ji ekipa Splošne bolnišnice Jesenice 

na drugem mestu

… in ekipa Univerzitetnega kliničnega centra Maribor 

na tretjem mestu.

Na letošnjih igrah slovenskih bolnišnic je zmagovalno 1. mesto v skupnem seštevku 

zasedla Splošna bolnišnica Novo mesto

 »V imenu športnikov Splošne bolnišnice Novo mesto vse 
čestitke in pohvale za super organizacijo 13. športnih 
iger slovenskih bolnišnic na Bledu.  Športniki Splošne 
bolnišnice Novo mesto smo sledili našemu sloganu: 
›Mogoče nismo najboljši. Boljših pa tudi ni!‹ in tako 
ekipno osvojili 1. mesto«.  
marjanca čegovnik, vodja ekipe sb novo mesto 
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r e z U ltat i 1 3 .  šp Ort n i h iG e r 
sl Ov e n sK i h b Ol n i šn ic

balinanje -  ženske
1. sb novo mesto
2. Ministrstvo za zdravje
3. Zavod za transfuzijsko medicino 

RS

balinanje -  moški
1. ukC Maribor
2. ob valdoltra
3. sb novo mesto

Golf -  ženske 
1. vaneja velenik, onkološki inštitut
2. Mira retelj, sb novo mesto
3. Maja Marolt Mušič, onkološki 

inštitut

erGometri -  ženske 
1. tjaša Šuvak, sb jesenice
2. Mojca lampič, ukC ljubljana
3. Marija stanič, sb brežice
4. Mirela Milankovič, sb novo mesto

erGometri -  moški
1. Frenk valjavec, sb jesenice
2. urban slokan, ob valdoltra
3. tomaž dolar, Pb begunje

Golf -  moški
1. Metod Mezek, ZdrZZ
2. Marko vrhovec, sb Celje
3. Matjaž Štinek, sb Celje

Golf -  najdaljši udarec
1. Marko vrhovec, sb Celje

košarka -  moški
1. sb slovenj Gradec
2. srC infonet 1
3. onkološki inštitut

lokostrelstvo -  ženske
1. anita kukučka, ob valdoltra
2. nevenka romih, sb izola
3. valerija Šavs, sb jesenice

lokostrelstvo -  mošk
1. Marko kobe, sb novo mesto
2. jurij Milavec, ob valdoltra
3. andraž Celigoj, uri soča

namizni tenis -  ženske
1. alenka Zida Zupan, ukC 

ljubljana
2. varja Flander, uri soča

3. Melita kunej Mesec, kirurški 
sanatorij rd

namizni tenis -  moški
1. smiljan Mekicar, Ministrstvo 

za zdravje
2. jaka krpič vodnik, klinika Golnik
3. klemen Panču, sb jesenice

noGomet -  moški
1. Pb vojnik
2. sb Celje
3. onkološki inštitut

odbojka -  ženske
1. ob valdoltra 1
2. sb novo mesto
3. uri soča 2

odbojka -  moški
1. srC infonet
2. ukC Maribor
3. sb slovenj Gradec

Pikado -  ženske
1. Melita kunej Mesec, kirurški 

sanatorij rd
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2. tina Šabec, kirurški sanatorij rd
3. Mateja japelj, sb jesenice

Pikado -  moški
1. jovica beljkovič, ksrd
2. vlado Plečko, Pb ormož
3. jurij Šorli, b topolšica

tek -  moški
1. jernej krkoč, sb nova Gorica
2. klemen hojnik, sb Ptuj
3. jan božič, Pb idrija

tek -  ženske
1. saša Pisk, Pb idrija
2. Maruša ravnik, klinika Golnik
3. saša torkar, sb jesence

tenis -  moški
1. robert Mulf, sb novo mesto
2. kelemen alen, sb Murska 

sobota
3. Matjaž lapajne, ukC ljubljana

tenis -  ženske
1. tjaša Mavčec Šuvak, sb 

jesenice
2. Mojca dreisinger, ukC Maribor
3. suzana komperšak, sb Ptuj

veslanje
1. ob valdoltra
2. sb Murska sobota
3. Pb idrija

Pokal za fair PlaY
Pokal za Fair PlaY je prejela ekipa 
sb jesenice za ukrepanje in nudenje 
prve pomoči nasprotni ekipi v 
nogometu. 

skuPni seštevek
1. splošna bolnišnica novo 

mesto
2. splošna bolnišnica jesenice
3. univerzitetni klinični center 

Maribor 

4. ortopedska bolnišnica 
valdoltra

5. univerzitetni klinični center 
ljubljana

6. splošna bolnišnica dr. Franca 
derganca nova Gorica

7. univerzitetni rehabilitacijski 
inštitut rs - soča

8. univerzitetna klinika za pljučne 
bolezni in alergijo Golnik

9. splošna bolnišnica brežice
10. kirurški sanatorij rožna dolina
11. onkološki inštitut ljubljana
12. splošna bolnišnica slovenj 

Gradec
13. splošna bolnišnica dr. jožeta 

Potrča Ptuj
14. splošna bolnišnica Murska 

sobota
15. splošna bolnišnica izola
16. Psihiatrična bolnišnica idrija
17. splošna bolnišnica Celje
18. bolnišnica topolšica
19. Psihiatrična bolnišnica ormož
20. Zavod rs za transfuzijsko 

medicino
21. Psihiatrična bolnišnica 

begunje
22. srC infonet
23. Ministrstvo za zdravje
24. Psihiatrična bolnišnica vojnik
25. druženje zdravstvenih zavodov 

slovenije

1. športne igre  
otočec 

1. SB Novo mesto
2. ZZZS
3. SB Maribor

2006 2007 2008 2009 2010 2011

2. športne igre 
 otočec
1. SB Novo mesto
2. ZZZS
3. SB Maribor

3. športne igre  
murska sobota

1. SB Novo mesto
2. UKC Maribor
3. SB Murska Sobota

4. športne igre  
portorož

1. UKC Maribor
2. SB Novo mesto
3. Bolnišnica Golnik

5. športne igre  
otočec

1. IRI Ljubljana
2. SB Novo mesto
3. UKC Maribor

6. športne igre
 otočec
1. SB Novo mesto
2. ZZZS
3. UKC Maribor

»v imenu ekipe klinike 
Golnik bi se zahvalil 
organizatorjem za odlično 
izpeljavo letošnjih športnih 
iger. nova lokacija (bled) 
je zagotovo pripomogla 
k dvigu zanimanja za 
igre tudi v naši ekipi, 
saj se je prijavilo kar 58 
tekmovalcev. vrhunec 
dneva je bilo tekmovanje 
s turističnimi čolni, kar 
naredilo te igre drugačne 
od preteklih. Za piko na 
i pa je ob koncu dneva 
poskrbel band 101-ka z 
odlično izvedeno glasbo 
in noro zabavo. Z iger 
odhajamo bogatejši za 
dve srebrni medalji, veliko 
pozitivnih izkušenj, novih 
poznanstev in nestrpnim 
pričakovanjem naslednjih.«
david stefanović 
vodja ekipe klinike Golnik 

»super ste organizirali in še 
lepše smo se imeli. hvala 
za vse;)«
boris kmetec
vodja ekipe sb Ptuj
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U t r i n K i

13. Športne igre slovenskih bolnišnic sta otvorila direktor združenja Metod Mezek in 

direktor SB Jesenice dr. Janez Poklukar

Letošnje športne igre sta z organizacijo podprla uspešna olimpijca Jani Klemenčič (desno) in Miha Pirih (levo). 

Igre je povezoval Niko Rakovec, za celotno organizacijo pa poskrbela Helena Ulčar Šumčić (v sredini).

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

7. športne igre  
otočec

1. SB Novo mesto
2. UKC Maribor
3. URI Soča

8. športne igre  
otočec

1. SB Novo mesto
2. UKC Maribor
3. URI Soča

9. športne igre  
rogla 

1. UKC Ljubljana
2. UKC Maribor
3. SB Novo mesto

10. športne igre
 otočec 
1. URI Soča
2. UKC Maribor
3. SB Novo mesto

11. športne igre
 otočec
1. URI Soča
2. SB Novo mesto
3. SB Jesenice

12. športne igre
 otočec
1. URI Soča
2. SB Novo mesto
3. SB Jesenice

13. športne igre
 Bled
1. SB Novo mesto 
2. SB Jesenice
3. UKC Maribor
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najprej čestitke za pripravo, organizacijo in izvedbo. vložen trud je bil poplačan z zadovoljstvom vseh, 
ki smo se iger udeležili in smo lahko resnično veseli, da se vsako leto kljub raznim težavam ponovijo. 
upam, da bo tako ostalo tudi v prihodnje. vztrajajte. 
smiljan mekicar, vodja ekipe ministrstva za zdravje





nOv i s –  nOv ic e ,  Obv e st i l a ,  v e st i , 
i n F Or m ac i j e sK U pnO st i . 

prva številka novisa je izšla januarja leta 1974. revija je 
namenjena zdravstvenemu managementu. 

(w)  w w w.z drzz.si
(f )  z dr už enje  z dravstveni h zavo dov slovenije 

(t)  z dr uz enjezdrzz


