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Uvodnik

Č eprav se je leto 2021 šele dobro začelo in mesec januar ne sodi med najbolj 
priljubljene mesece v letu, v januarskih Zdravih Novinah pišemo o vrsti 
pomembnih in zanimivih dogodkov.

V petek, 22. januarja 2021, nas je obiskal predsednik Republike Slovenije, Borut 
Pahor. Predsednik se je podrobno seznanil s potekom dela v našem zdravstvenem 
domu v času epidemije COVID-19 in z izzivi, s katerimi se soočamo. Teh ni malo. 
Eden najpomembnejših projektov je cepljenje, ki v našem zdravstvenem domu že 
poteka in je ključno za zmanjšanje števila smrti in težkih potekov koronavirusne 
bolezni. Poleg tega zbiramo prijave za množično cepljenje, ki se bo začelo izvajati s 
prihodom zadostnih količin cepiva. Zahteven logistični zalogaj so tudi prostovoljna 
testiranja s hitrimi antigenskimi testi, ki jih izvajamo tako na sedežu zdravstvenega 
doma, občasno pa tudi v delovnih organizacijah in občinah, ki spadajo pod naše 
okrilje. 

Ob vseh izzivih, ki jih prinaša epidemija, ne smemo pozabiti na pomen ostalih 
dejavnosti, ki jih izvajamo in na kakovost naših storitev in delovanja. Tako od 
decembra 2020 poleg preventivnih pregledov ustne votline, ki jih izvajamo v sklopu 
vseslovenske preventivne akcije, pomembno pridobitev za naš zdravstveni dom 
predstavlja nova ambulanta za bolezni ščitnice. 

Ne glede na to, kaj in na katerem področju znotraj našega zdravstvenega doma 
delamo, pa mora biti ključna zaveza, zaveza kakovosti. Pomembno je, da se vsi 
zaposleni nenehno trudimo nadgrajevati kakovost našega dela in s tem za primerno 
kakovost obravnave naših pacientov.

S tem namenom smo junija lani pristopili h prenovi procesov in sistema vodenja 
kakovosti po standardu ISO 9001. Po uspešni zunanji presoji je tako naš zdravstveni 
dom ohranil dva pomembna certifikata, ki dokazujeta skladnost naših poslovnih 
procesov in vodenja z zahtevanimi standardi: certifikat ISO 9001 in certifikat EN 
15224. Prenova procesov še ni končana in bo potekala tudi v bodoče.  Procesi, ki 
so že končani, pa bodo objavljeni na intranetni strani Zdravstvenega doma Murska 
Sobota in so namenjeni vsem nam, da bomo še bolje opravljali naše vsakodnevne 
delovne naloge.

Zato naj zaključim uvodnik z mislimi Aristotla, ki je že davno nazaj zapisal »Kakovost 
ni dejanje, je navada«. 

Renata Gorjan, Glavna sestra
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Obisk predsednika RS Boruta 
Pahorja v ZD Murska Sobota
Tekst: Renata Gorjan, dipl.m.s.

Predsednik republike Borut Pahor nas je obiskal 22. januarja 2021.

DELOVNO SREČANJE S 
KLJUČNIMI POMURSKIMI 
INŠTITUCIJAMI, KI IZVAJAJO 
UKREPE ZA OBVLADOVANJE 
EPIDEMIJE

Predsednik Republike Slovenije, na po-
vabilo poveljnika civilne zaščite, gospoda 
Srečka Šestana, obiskuje vse regijske šta-
be civilne zaščite po Sloveniji. 

Z obiskom  predsednika nas je seznanil 
poveljnik Civilne zaščite za Pomurje, gos-
pod Martin Smodiš. Prvi del obiska je bil 
namenjen srečanju s člani štaba Civilne 
zaščite za Pomurje in s predstavniki po-
sameznih pomurskih inštitucij, ki so ak-
tivno vključene v naloge in  ukrepe ob-
vladovanja epidemije COVID-19. 

Srečanje je bilo izvedeno v obliki delov-
nega pogovora s predstavitvijo izvajanja 
nalog zaščite, reševanja in pomoči ter 
ukrepov ob razglasitvi epidemije CO-
VID-19 po posameznih področjih dela, 
tako štaba CZ za Pomurje, kot dela  Zdra-
vstvenega doma Murska Sobota, Nacio-
nalnega inštituta za javno zdravje, Splo-
šne bolnišnice Murska Sobota in Domov 
za starejše. 

Vabljeni gostje, poleg delegacije predse-
dnika RS in članov Štaba CZ za Pomurje, 
so bili: Srečko ŠESTAN, poveljnik CZ RS, 
mag. Damijan JAKLIN, državni sekretar 
MO,  dr. Aleksander JEVŠEK, župan MO 
Murska Sobota, prim. asist. Daniel GRA-
BAR, dr. med., spec. anest. z rean., stro-
kovni direktor SB Murska Sobota, Edith 
ŽIŽEK SAPAČ, dr. med. spec., direktorica 
ZD Murska Sobota, Teodora PETRAŠ, dr. 
med., spec. epidemiolog, vodja delovne-
ga področja – nalezljive bolezni pri NIJZ 

OE Murska Sobota in Zoran HOBLAJ, di-
rektor DSO Rakičan.

Srečanje se je odvijalo v prostorih sejne 
dvorane Pomurske gospodarske zborni-
ce. 

Po kratki predstavitvi dela v času CO-
VID-19 (organizacija, naloge, ukrepi, 
dobra praksa, težave, sodelovanje z osta-
limi organizacijami,...) sta predsednik RS 
in poveljnika CZ RS obiskala Zdravstve-
ni dom Murska Sobota, DOS Rakičan, 
Centra za starejše Murska Sobota, DSO 
Rakičan in Splošno bolnišnico  Murska 
Sobota.

PREDSEDNIK OBISKAL NAŠ 
ZDRAVSTVENI DOM

Okrog  12. ure smo goste pričakali pred 
COVID-19 ambulanto. Sledil je prijeten 
sprejem. Sprehodili smo se do ambulan-
te za cepljenje. V sproščenem pogovoru 
z direktorico je predsednika zanimalo, 

kako smo organizirani, kako delujemo, 
kako se počutijo naši zaposleni in kakšen 
je odziv naših pacientov na spremenjene 
razmere v zdravstvu v času epidemije.

Predsednik RS Borut Pahor je izpostavil, 
da se po pogovorih z najbolj odgovorni-
mi ljudmi zaveda, da je v času epidemije 
na preizkušnji tudi naše potrpljenje in da 
moramo to državljani razumeti.

AKTUALNO

»Opažam, da tisti ljudje, ki naj-
bolj skrbijo za naše zdravje, za 
to, da naše življenje poteka, 
koliko se da normalno, da ima-
jo največ vere in optimizma v 
rešitev te krize. Med tem pa, 
ko marsikdo izmed nas, ki ni 
tako izpostavljen, se prehitro 
preda malodušju,« je povedal 
Borut Pahor.
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USPEŠNO IZVEDENA ZUNANJA 
PREVZEMNA - KONTROLNA 
PRESOJA SISTEMA VODENJA 
KAKOVOSTI PO ISO 9001:2015 
IN EN 15224:2012

28. in 29.10.2020 je v potekala zunanja 
prevzemna - kontrolna presoja sistema 
vodenja kakovosti. Zunanjo presojo je 
izvedlo podjetje Bureau Veritas. Gre 
za ugledno mednarodno podjetje za 
ocenjevanje skladnosti, certificiranje 
in usposabljanje s področja kakovosti, 
okolja ter zdravja in varnosti, ustanov-
ljeno leta 1828.

CERTIFIKAT ISO 9001:2015

Je mednarodni standard vodenja kako-
vosti, ki je bil prvič izdan leta 1987. Pri 
standardu ISO 9001:2015 gre tako že za 
peto izdajo. Lahko rečemo da univerza-
len standard, primeren za vse vrste orga-
nizacij, ne glede na dejavnost. 

Certifikat je vpeljan v več kot milijon or-
ganizacij v 178 državah širom po svetu. 

Temelji na osmih načelih vodenja kako-
vosti, ki so bistvene za dobro poslovno 
prakso. To so:

- osredotočenost na odjemalce,
- voditeljstvo,
- vključevanje ljudi,
- procesni pristop,
- sistemski pristop k vodenju,
- nenehno izboljševanje,
- odločanje na podlagi dejstev,
- vzajemno koristni odnosi z dobavi-

telji.

Certifikat se podeli, kadar je sistem vo-
denja v organizaciji v celoti uveden, ne le 
v teoriji temveč tudi v praksi in potrjuje, 
da so delovni procesi v organizaciji stan-
dardizirani.

ISO 9001:2015 Standard dokazuje, da 
je ZD Murska Sobota uspešno prestal 
kontrolno presojo sistema vodenja in 
da je le to skladno z zahtevami stan-
darda.

CERTIFIKAT EN 15224:2012

Gre za evropski standard, ki specificira 
zahteve za sistem vodenja kakovosti or-
ganizacij, ki delujejo na področju zdra-
vstvene oskrbe. Njegov ključni namen 
je spodbujanje kakovosti zdravstvenega 
varstva.

Osredotoča se na klinične postopke in 
upravljanje s tveganji pri njih.

Uporablja se v sledečih primerih: 

AKTUALNO

Zaveza kakovosti
Tekst: mag. Jernej TOMŠIČ, special. za menedž., Renata Gorjan, dipl.m.s.

Naš zdravstveni dom je 
v preteklem letu uspešno 
prestal zunanjo kontrolo.

Certifikata ISO 9001:2015 in EN 15224:2012, ki smo ju prejeli 22.

decembra 2020, potrjujeta, da je  organizacija vzpostavila in

vzdržuje sistem vodenja v skladu z zahtevami standarda in dokazuje

sposobnost sistema, da doseže politiko in cilje organizacije.

1/4

Datum certifikacijske / recertifikacijske presoje: NA

Certificirana organizacija deluje na več lokacijah, dodatne lokacije so navedene na sledečih straneh

Naslov certifikacijske hiše: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch potrjuje, da je bila opravljena presoja

sistema vodenja v navedeni organizaciji in da je uvedeni sistem vodenja skladen z zahtevami

sledečega standarda

Pod pogojem, da organizacija neprekinjeno zagotavlja zadovoljivo
delovanje sistema vodenja, je veljavnost certifikata do:

Za dodatna pojasnila v zvezi s področjem certificiranja ter sistemom vodenja, ki ga pokriva ta
certifikat, pokličite: +386 1 47 57 670

Lokalna pisarna: Linhartova cesta 49a, SI - 1000 Ljubljana, Slovenija

Področje certificiranja

SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST, SPECIALISTIČNA
ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST, ZOBOZDRAVSTVENA

DEJAVNOST IN DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

ZD MURSKA SOBOTA

Datum izdaje: 22-12-2020Številka certifikata: SI007956

Datum začetka certifikacijskega cikla: 13-08-2020

Izdaja: 3

Datum preteka predhodnega certifikacijskega cikla: NA

03-06-2021

Prvotni datum odobritve: 09-12-2015

Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota, Slovenija

ISO 9001:2015
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Certificirana organizacija deluje na več lokacijah, dodatne lokacije so navedene na sledečih straneh

Za podrobnejše informacije o veljavnosti tega certifikata pokličite +386 1 47 57 670

Naslov certifikacijske hiše: Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana, Slovenija

Bureau Veritas Certification potrjuje, da je bila opravljena presoja sistema vodenja v navedeni
organizaciji in da je uvedeni sistem vodenja skladen z zahtevami sledečega standarda

Pod pogojem, da organizacija neprekinjeno zagotavlja zadovoljivo
delovanje sistema vodenja, je veljavnost certifikata do:

Dodatna pojasnila v zvezi s področjem certificiranja ter sistemom vodenja, ki ga
pokriva ta certifikat, lahko dobite pri certificirani organizaciji.

Področje certificiranja

Datum certifikacijske / recertifikacijske presoje: NA

SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST, SPECIALISTIČNA
ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST, ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

IN DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

ZD MURSKA SOBOTA

Datum izdaje: 22-12-2020Številka certifikata: SI007957

Datum začetka certifikacijskega cikla: 13-08-2020

Izdaja: 2

Datum preteka predhodnega certifikacijskega cikla: NA

03-06-2021

Prvotni datum odobritve: 02-07-2019

Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota, Slovenija

EN 15224:2012
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- kadar organizacija dokazuje svo-
jo sposobnost, da dosledno izvaja 
storitve zdravstvenega varstva, ki 
izpolnjujejo zahteve strank, zahteve 
ustrezne zakonodaje in regulative 
ter profesionalne standarde;

- kadar organizacija poskuša z učin-
kovito uporabo sistema povečati 
zadovoljstvo uporabnikov (stalne 
izboljšave sistema upravljanja, kli-
ničnih postopkov in zagotavljanja 
spoštovanja zahtev, povezanih z 
značilnostmi kakovosti; primerna in  
pravilna nega; dostopnost; stalnost 
nege; uspešnost; učinkovitost; pra-
vičnost; nega, ki temelji na znanju/
dokazih; nega, ki je osredotočena na 
bolnika in vključuje fizično, psiholo-
ško in socialno integriteto; vključe-
nost bolnikov; varnost bolnikov ter 
pravočasnost, dostopnost).

Pridobljen standard dokazuje, da je bila 
v ZD Murska Sobota opravljena kontro-
lna presoja sistema vodenja kakovosti 
na področju zdravstvene oskrbe in da 
je le ta skladna z zahtevami standarda. 

PRENOVA PROCESOV SISTEMA 
VODENJA KAKOVOSTI

V Zdravstvenem domu Murska Sobota 
smo v juniju 2020 pristopili h prenovi 
procesov in sistema vodenja kakovosti 
po standardu ISO 9001. 

Običajno se k prenovi procesov celovito 
pristopi od petih do sedmih letih od nji-
hove vzpostavitve oziroma popisa. 

Ni naključje, da se tudi standard ISO 9001 
spremeni oziroma se izda nova verzija na 
vsakih šest do osem let. Gre za obdobje, 
ko se izvajanje aktivnosti v posameznem 
procesu lahko ali pa bi se moralo korenito 
spremeniti. Vzrok temu je lahko vpliv no-
vih strokovnih znanj, novih metod dela, 
novih tehnologij, pristopov ali prenosa 

dobrih praks. Prav tako se ne sme zane-
mariti vpliva sprememb na kadrovskem 
področju znotraj procesa, saj se lahko v 
tem času zamenjajo tako posamezni izva-
jalci kot tudi skrbniki procesov. 

Kadrovske menjave praviloma  predsta-
vljajo večje tveganje za nemoteno delo-
vanje procesa oziroma delovanje proce-
sa na način, kot je bil prvotno zastavljen. 
Oseba, ki na novo prevzame skrbništvo 
nad procesom, v večini primerov ni bila 
deležna enakega usposabljanja kot tista, 
ki je proces prvič popisala. Zato so lah-
ko pričakovanja, da bo menjava na kad-
rovskem področju, še posebej, če gre za 
skrbnika procesa, imela zanemarljiv vpliv 
na delovanje procesa, lahko nerealna ali 
preveč optimistična.

K prenovi procesov in hkrati celotne-
ga sistema vodenja kakovosti med leti 
2016-2019 pristopile mnoge organiza-
cije v zasebnem in javnem sektorju. Iz 
področja zdravstva so k prenovi proce-
sov pristopili zdravstveni domovi Ptuj, 
Koper, Nova Gorica, Ajdovščina, Po-
stojna, Piran, Sežana, Kočevje in mnogi 
drugi pa tudi bolnišnice, na primer SB 
Murska Sobota, SB Izola, OB Valdoltra, 
B Postojna in druge.

Vsaka nova izdaja standarda ISO 9001 
je priložnost, da se organizacija celovi-
to zazre vase in sistematično pristopi k 
prenovi procesov z namenom njihove 
optimizacije. 

Mnogokrat se zgodi, da se v tem časov-
nem obdobju (5 do7 let) spremenijo 
obrazci, potrebe po zapisih, potrebe po 
novih navodilih ali spremembe le teh. 

Prav tako se pogosto ugotovi, da je pot-
rebno zamenjati kazalnike kakovosti, ki bi 
morali prikazovati uspešnost in učinkovi-
tost delovanja procesa. 

Na vsak način pa je potrebno slediti ene-
mu glavnih elementov standarda in to je 
izboljševanje:  konstantno je potrebno 
iskati možnosti in priložnosti, da bi lahko 
izboljšali delovanje procesa in s prispe-
vali k izboljšanju delovanja sistema vode-
nja kakovosti, pri tem pa naj se ves čas 
uporablja metoda PDCA kroga: planiraj 
– izvedi – preverjaj – izboljšuj.

 Pri prenovi procesov z nami sodeluje 
mag. Jernej Tomšič, univ. dipl. ekon., 
spec. za menedž. iz Kakovosti 2000 
d.o.o. Podjetje se od leta 2001 speciali-
ziralo tudi za področje uvajanja sistema 
vodenja kakovosti v zdravstvu. 

Gre za vodilno svetovalno podjetje pri 
uvajanju sistema vodenja kakovosti po 
zahtevah mednarodnega standarda ISO 
9001 in nadgradnji tega sistema z zahte-
vami standarda EN 15224 in standar-
dov drugih »akreditacijskih« organizacij 
(DNV, ACI, AACI,...).

STALNE IZBOLJŠAVE SO 
INVESTICIJA V BOLJŠO 
PRIHODNOST

Prenova procesov še poteka. Nekateri 
procesi so že končani in bodo objavljeni 
na intranetni strani Zdravstvenega doma 
Murska Sobota.

AKTUALNO

V našem zdravstvenem domu se nenehno trudimo nadgrajevati kako-
vost našega dela. S tem namenom smo lani pristopili k prenovi poslov-
nih procesov, kateri je sledila zunanja presoja. Po uspešni zunanji presoji 
je naš zdravstveni dom ohranil dva pomembna certifikata, ki dokazujeta 
skladnost naših poslovnih procesov in vodenja z zahtevanimi standardi: 
certifikat ISO 9001 in certifikat EN 15224.
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NOVO CEPIVO PROTI 
COVID-19, LUČ NA KONCU 
TUNELA

Koronavirus je nevaren, ker je zelo na-
lezljiv. Vsakdo se lahko okuži in pri vsa-
kem lahko pride do resnih zapletov. 

Zgolj z zaščitnimi ukrepi ne zmoremo 
učinkovito preprečevati zdravstvenih, 
ekonomskih in družbenih posledic, ki jih 

povzroča hitro globalno širjenje virusa 
SARS-COV-2. Zaustavimo ga lahko le z 
ustrezno precepljenostjo populacije.

S cepljenjem želimo preprečiti širjenje 
bolezni, zmanjšati število hospitalizacij 
in umrljivost zaradi COVID-19. Posre-
dno se bo zmanjšal pritisk na zdravstvo 
in zdravstvene delavce.

Kolektivna imunost družbe in vrnitev v 

življenje, kot smo ga bili vajeni pred pan-
demijo, se kljub cepivu ne bo zgodila čez 
noč.

KAKO JE POTEKAL RAZVOJ 
CEPIVA?

Zaradi hudih globalnih posledic pande-
mije so številne države (Evropska unija, 
ZDA, Rusija, Kitajska) izdatno financirale 
razvoj novega cepiva, ki bi nudilo ustre-
zno zaščito pred novo boleznijo. 

Izdatno financiranje je močno pospešilo 
razvoj cepiva povsod po svetu in omogo-
čilo, da je bilo cepivo razvito mnogo prej, 
kot je to sicer običajno pri razvoju cepiv. 

Običajno razvoj cepiv, od ideje do klinič-
nih študij, traja več let ali celo desetle-
tje. Dolžina razvoja je ključno povezana 
s razpoložljivimi financami oziroma ome-
jena z velikimi stroški raziskav. 

Cepiva proti COVID-19, ki so trenutno 
na voljo, temeljijo na novi tehnologiji, ki 
omogoča proizvodnjo enormnih količin 
odmerkov v relativno kratkem času. Če 
bi želeli pripraviti cepivo proti COVID-19 
za milijarde cepilnih odmerkov po “kla-

S cepljenjem nad epidemijo!
Čim višja bo 
precepljenost 
prebivalstva, še posebej 
najranljivejših skupin, 
tem manj smrti in težkih 
potekov bolezni bomo 
beležili v prihodnosti.

AKTUALNO

Fotografija: Aleš Cipot / fotolens.si
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sičnem postopku«, bi razvoj trajal več let. To pa zato, 
ker bi bilo potrebno optimizirati tehnologijo indu-
strijskega gojenja SARS-CoV-2 v velikanskih količinah 
in izvesti druge dolgotrajne postopke.

Ne glede na hitrejši razvoj novega cepiva pa vsa 
pravila za registracijo ostajajo enaka kot pri ostalih 
cepivih, kar omogoča, da  bodo podatki o učinkovito-
sti cepiv enako verodostojni kot so sicer pri »običaj-
nem« razvoju cepiv. 

KAKO CEPIVA PROTI COVIDU DELUJEJO?

Cepivo prepreči razvoj bolezni s predpripravo odziva 
imunskega sistema.

Z vnosom cepiva v telo, le to »dobi« navodilo za na-
stanek virusne beljakovine, ki jo naš imunski sistem 
prepozna in ustvari ustrezno zaščito.

STRAH PRED STRANSKIMI UČINKI 
POGOSTO IZVIRA IZ NEZNANJA ALI 
NAPAČNIH INFORMACIJ

Tako kot vsa cepiva, ima lahko tudi cepivo proti nove-
mu koronavirusu stranske učinke. 

Po do sedaj pridobljenih podatkih so zaznani stranski 
učinki blagi in prehodni: na mestu cepljenja se lahko 
pojavita bolečina in oteklina, lahko se pojavi slabo po-
čutje, glavobol, utrujenost, bolečine v mišicah ali rahlo 
povišana temperatura. Hujši zapleti so izjemno redki.

VARNA CEPIVA COVID-19 
ZA EVROPEJCE

Evropska komisija je pripravila posebno spletno 
mesto »Varna cepiva COVID-19 za Evropejce«, 
kjer so na voljo najnovejše verodostojne informa-
cije o cepivu in cepljenju proti COVID-19. Posebna 
pozornost je namenjena pojasnjevanju dejstev, ki 
jih izkrivljajo zavajajoče informacije in tako ime-
novane teorije zarote. 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/
coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-e-
uropeans_sl

AKTUALNO

ZBIRAMO PRIJAVE ZA CEPLJENJE PROTI COVID-19 

Prijave po elektronski pošti: cepljenje.covid19@zd-ms.si 

Telefonske prijave: 041 396 382, 041 644 918, 041 396 413

Ob ponedeljkih, sredah in petkih med 7.30 in 14.30.

Ob torkih in četrtkih pa od  15.00 do 19.30.
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AKTUALNO

KAKO POTEKA CEPLJENJE 
V NAŠEM ZDRAVSTVENEM 
DOMU?

Prve  odmerke novega cepiva smo prejeli  
27. decembra 2020 in nemudoma pričeli 
s cepljenjem v domovih starejših obča-
nov ter s cepljenjem naših zaposlenih. 

Cepljenje se izvaja po nacionalni strate-
giji cepljenja proti COVID-19. V skladu z 
le-to so osebe, ki sodijo v prednostno 
skupino:

- Zdravstveni delavci in sodelavci, 
zaposleni in oskrbovanci v DSO;

- Starejši (60 let in več), najprej tisti 

stari 80 let in več, nato tisti stari 75 
let in več in nato stari 60 let in več;

- Kronični bolniki mlajši od 60 let 
(bolniki z rakom, diabetesom, de-
belostjo, kroničnimi obolenji dihal, 
srca, ledvic, jeter, nevrološki bolniki, 
imunsko oslabljeni bolniki);

- Druge nujne službe: npr. zaposleni v 
vzgojno izobraževalnih zavodih, po-
licija, civilna zaščita, vojska, delavci 
v kmetijskem in živilskem sektorju, v 
prometu..

Do 8. januarja smo cepili 455 posame-
znikov iz prioritetnih skupin, toliko je bilo 
tudi vseh zainteresiranih. Med drugimi 
se je cepilo tudi 118 naših zaposlenih, 
kar predstavlja tretjino vseh naših zapo-
slenih. 

Zaposleni, ki so COVID-19 že preboleli, 
se v začetni fazi niso mogli cepiti in bodo 
cepljeni kasneje. Prioritetno se namreč 
cepijo osebe, pri katerih okužba z viru-
som SARS-CoV-2, v obdobju zadnjih treh 
mesecev pred cepljenjem ni bila potrje-
na.

CEPLJENJE V DOMU STAREJŠIH 
OBČANOV 

Cepili smo tudi oskrbovance DSO, ki spa-
dajo pod okrilje našega zdravstvenega 
doma in so se želeli cepiti. Doslej se je cepila približno tretjina naših 

zaposlenih. Zaposleni, ki so COVID-19 
že preboleli in bi se želeli cepiti, bodo 
cepljeni kasneje.

Sprejemanje naročil za cepljenje: V prvih 
treh dneh zbiranja prijav so telefoni 
pregorevali.

ZBIRAMO PRIJAVE ZA 
CEPLJENJE PROTI COVID-19 

4. januarja 2021 smo v našem zdravstve-
nem domu pričeli sprejemati prijave za 
cepljenje proti COVID-19.

Zainteresirani se lahko za cepljenje prija-
vijo po telefonu (041 396 382, 041 644 
918, 041 396 413) ali elektronski pošti 
cepljenje.covid19@zd-ms.si.

V prvih treh dneh zbiranja prijav smo 
prejeli že več kot  3300 prijav. Največ 
interesa je v starostnih skupinah 75 let 
in več ter 60 let in več. Prijavilo se je 
približno enako število moških in žensk.

Viri:
- Delovanje cepiv proti covid-19, Prof. dr. 

Alojz Ihan, predstojnik Katedre za mikro-
biologijo in imunologijo, Medicinska fa-
kulteta Univerze v Ljubljani: https://www.
nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/
004-cepiva_gradivo_za_strokovno_jav-
nost_29122020.pdf

- https://www.nijz.si/sl/cepljenje-proti-co-
vid-19-za-splosno-javnost

- https://www.nijz.si/sl/najpogostejsa-vpra-
sanja-in-odgovori-glede-cepljenja-proti-
-covid-19

- https://ec.europa.eu/info/live-work-tra-
vel-eu/coronavirus-response/safe-covid-
-19-vaccines-europeans_sl

- Interna dokumentacija ZD Murska Sobota
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Kakšno je zanimanje 
za cepljenje med prebivalci 
pomurske regije?
Direktorica ZD Murska 
Sobota, Edith Žižek 
Sapač, dr. med. spec., 
je za spletni portal 
Vlade Republike 
Slovenije odgovarjala 
na vprašanja glede 
cepljenja in razmer v 
Pomurju.

KOLIKŠNO JE ZANIMANJE 
ZA CEPLJENJE PREBIVALCEV 
POMURSKE REGIJE?

Epidemiološka situacija je v Pomurski 
regiji slabša od slovenskega povprečja. 
Izredno me veseli  velik odziv in zanima-
nje naših prebivalcev za cepljenje, ki se 
še povečuje. Ljudje se pogovarjajo med 
seboj, izmenjujejo izkušnje. 

Tudi mi, izbrani osebni zdravniki, nago-
varjamo naše paciente, da se v čim več-
jem številu odločajo in prijavijo za cep-
ljenje.

KOGA STE NAJPREJ CEPILI?

Veseli smo, da je nekaj cepiva že prišlo 
do nas in da smo pocepili  najbolj ranljive 
predstavnike naše družbe. 

S tem mislim predvsem na stanovalce 
domov za starejše, kjer je bilo cepljenje 
zelo dobro  sprejeto in je potekalo brez 
težav. Zdaj smo pričeli s cepljenjem sta-
rejših od 80 let.

Tudi nacionalna strategija je takšna, da 
se zaščiti najbolj ranljive prebivalce naše 
družbe. Se pravi, starostnike, ki živijo v 
domovih za starejše, kjer se okužba naj-
hitreje širi in pa  starostnike, ki živijo  v 
svojih okoljih, pa so starejši od 80 let, kar 
nekaj pa nad 90.

JE CEPIVO VARNO?

Doslej smo pocepili 200  oskrbovancev v 
domovih za starejše. Povzeli smo tudi nji-
hove izkušnje in nismo zaznali nobenega 
stranskega učinka, nobene reakcije ali 
nobenih večjih težav po aplikaciji zdravi-
la. Tako da bi rekla, da je zdravilo varno.

AKTUALNO

Prepričana sem, da je cepljenje edini način,

da se vrnemo k vsakodnevnim aktivnostim,

za katere smo zdaj prikrajšani in k normalnemu življenju,

ki smo ga bili vajeni pred epidemijo.
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NOVI SODOBNI PROSTORI ZA 
VEČJO KAKOVOST STORITEV

Nov prizidek smo začeli graditi v drugi 
polovici leta 2019. Gradnja se je zaklju-
čila v začetku prejšnjega leta, ko smo pri-
dobili uporabno dovoljenje. 

Gre za najpomembnejšo pridobitev 
preteklega leta, pa tudi desetletja.  

Zadnja primerljiva investicija v izgradnjo 
objekta oziroma pridobitev prostorskih 
kapacitet je bila v ZD Murska Sobota rea-
lizirana pred štiridesetimi leti. Tedaj je na 

dvorišču našega zdravstvenega doma bil 
zgrajen Diagnostični laboratorij. 

V preteklih desetletjih so bile investicije 
usmerjene v saniranje obstoječih prosto-
rov in optimizacijo obstoječe infrastruk-
ture. 

V zadnjih letih pa so se skladno s širitvijo 
dejavnosti in programov, ki jih izvajamo, 
povečevale tudi prostorske kapacitete:

- povečali smo število obstoječih pro-
gramov dejavnosti, ki jih izvajamo v 
okviru našega zdravstvenega doma: 

ambulante družinske medicine, 
zobozdravstvena dejavnost;

- izvedli smo nadgradnjo obstoječih 
programov: preoblikovanje Zdra-
vstveno-vzgojnega centra v Center 
za krepitev zdravja, preoblikovanje 
ambulante za mentalno zdravje v 
Center za duševno zdravje otrok, 
mladostnikov in odraslih;

- pridobili smo pomembne nove pro-
grame, ki jih doslej še nismo izvajali 
(Razvojna ambulanta za zgodnje 
obravnavanje otrok in mladostni-
kov).

Prizidek stoji na severni strani otroškega 
in mladinskega dispanzerja ter gineko-
loškega oddelka. Pomembna pridobitev 

AKTUALNO

Nov prizidek za še boljšo 
oskrbo naših pacientov
Najpomembnejša pridobitev v letu 2020.

Novi, sodobni prostori omogočajo optimalne pogoje

za kakovostno izvajanja javnih zdravstvenih programov.
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AKTUALNO

je tudi dvigalo, ki omogoča dostop in-
validnih oseb tako do novih prostorov, 
kakor tudi do obstoječih ambulant v 1. 
nadstropju. Obstoječ objekt namreč dvi-
gala ni imel. 

V novih prostorih delujeta Center za 
krepitev zdravja in Center za duševno 
zdravje ZD Murska Sobota.

INVESTICIJA V PRIHODNOST

Vrednost celotnega projekta je znašala 
954.385,87 EUR. 

Kako je potekalo investiranje?

Zdravstveni dom Murska Sobota je finan-
ciral investicijo  v vrednosti 654.385,87 
EUR iz lastnih sredstev oziroma iz pre-
sežnih prihodkov nad odhodki ustvarje-
nih v zadnjih letih. 

Preostali znesek v višini 300.000 EUR je 
bil delno financiran iz evropske kohezij-
ske politike iz Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj, delno pa iz proračuna RS. 

Ta del sredstev je bil uspešno pridobljen 
s strani Mestne občine Murska Sobota 
v okviru Javnega razpisa “Nadgradnja in 
razvoj preventivnih programov in njiho-
vo izvajanje v primarnem zdravstvenem 
varstvu in lokalnih skupnostih”, ki ga je v 
letih 2018 in 2019 izvajal naš zdravstveni 
dom. 

Gre za pomembno pridobitev, ki je iz-
boljšala pogoje dela in kakovostno izva-
janja javnih zdravstvenih programov.

Nova ambulanta za bolezni ščitnice
11. januarja 2021 je pričela delovati Ambulanta za bolezni ščitnice, 
ki jo vodi zdravnica specialistka interne medicine Mirjana Rauter. 
Namenjena je pacientom z obolenji ščitnice in obščitnic. 
Za klinični pregled pacienti potrebujejo e-napotnico. 

Ambulantna obravnava obsega preučitev 
medicinske dokumentacije, natančen 
pogovor o dosedanjih boleznih in trenu-
tnih težavah, klinični pregled in ultrazvok 
ščitnice.

Na podlagi napotitve zdravnice specia-
listke pacienti lahko opravijo sledeče la-
boratorijske preiskave: preiskava krvi za 
določitev nivoja TSH, analiza nivoja ščit-
ničnih hormonov, ščitničnih protiteles in 

tiroglobulina. Zdravnica specialistka poda 
mnenje o funkcionalnem stanju ščitnice, 
svetuje nadaljnje diagnostične preiskave 
in terapijo, v kolikor je ta potrebna.
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STROKOVNO

PROSTOVOLJNA TESTIRANJA 
OD DECEMBRA 2020 NA 
VOLJO PO CELI SLOVENIJI

Množično testiranje na novi koronavi-
rus s hitrimi antigenskimi testi se je na 
izbranih lokacijah po Sloveniji pričelo 22. 
decembra 2020. 

V našem zdravstvenem domu, kakor tudi 
po večini drugih slovenskih zdravstvenih 
domov, se je testiranje začelo 4. januarja 
2021, ko smo od Ministrstva za zdravje 
prejeli potrebno opremo za testiranje.

Prvi dan testiranja smo opravili kar 221 
hitrih testov. Delež pozitivnih je bil 15 %. 

Poleg testiranj na sedežu v Murski Soboti 
občasno izvajamo testiranja z antigenski-
mi testi tudi v ostalih občinah, ki jih naš 
zdravstveni dom pokriva.

KAKO POTEKA TESTIRANJE?

Osnovni pogoj za udeležbo na testiranju 
je, da ste zdravi, brez znakov in simpto-
mov akutne okužbe dihal in prebavil. Za 
testiranje prijave niso potrebne. 

Prostovoljno testiranje 
s hitrimi antigenskimi testi

4. januarja smo pričeli 
izvajati prostovoljno 
brezplačno testiranje 
na SARS-CoV-2 s hitrimi 
antigenskimi testi 
(HAGT).
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STROKOVNO

Prostovoljno brezplačno 
testiranje s HAGT testi

Kje: ZD Murska Sobota, modri 
zabojnik ob zgradbi dispanzer-
ja Medicine dela, prometa in 
športa

Kdaj: Od ponedeljka do petka, 
od 9.00 do 17.00 (sprejem pa-
cientov do 16.30)

Kdo: Prostovoljno brezplačno 
testiranje je namenjeno pre-
bivalcem vseh občin, ki jih naš 
zdravstveni dom pokriva. 

Kako: S seboj imejte kartico 
zdravstvenega zavarovanja. Za 
testiranje s hitrimi testi se ni 
potrebno posebej naročati.

Poleg testiranja v zdravstvenem domu občasno izvajamo testiranja v podjetjih in 
občinah, ki jih naš zdravstveni dom pokriva. Na fotografiji utrinek iz testiranja v 
Šalovcih.

S sabo imejte osebni dokument in karti-
co zdravstvenega zavarovanja. 

Na lokaciji testiranja vam usposobljeno 
osebje odvzame bris. 

Ko čakate na odvzem brisa ves čas vzdr-
žujte medosebno razdaljo in nosite ma-
sko.

Če je rezultat testa pozitiven, pojdite 
domov in se nemudoma izolirajte. Kon-
taktirajte svojega izbranega osebnega 
zdravnika. 

Negativni rezultat testa naj vam ne da 
občutka lažne varnosti, saj je rezultat po-
novnega testiranja čez dve uri že lahko 
pozitiven. Še naprej upoštevajte vsa pri-
poročila.
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STROKOVNO

Zdravi in lepi zobje
Povzetek radijskega intervju z našo sodelavko 
Peno Davidovsko, dipl.med.sestro

Sodobno estetko zobozdra-

vstvo lahko danes zadosti še 

tako zahtevnim željam paci-

entov. Moramo pa se zaveda-

ti, da je tudi pri tem zdravje 

zob in obzobnih tkiv ključnega 

pomena. Nobeno drevo brez 

zdravih korenin ne more stati 

pokončno in v tem primeru 

velja popolnoma enako.

Zakaj ima lep nasmeh v sodobni družbi 
tako pomembno vlogo?

P. Davidovska: Zdravi zobje in lep na-
smeh so odraz zdravja vsakega posame-
znika. Nekaterim zdrava ustna votlina 
in dobra higiena pomeni možnost ne-
motenega prehranjevanja, drugim lep 
nasmeh predstavlja domeno prestiža in 
estetike. V vsakem primeru pa večina pri 
drugih zazna lep nasmeh in slaba ustna 
higiena na žalost skoraj nikoli ne ostane 
neopažena. 

Lep in zdrav nasmeh je zagotovo nekaj, 
česar si vsi zelo želimo. Je odločilen za 
dobro počutje in absolutno krepi samo-
zavest vsakega posameznika.

Vse pogosteje zobozdravniki 
poudarjajo, da lahko zobe ohranimo 

za vse življenje. Kakšna je prava pot, 
da zobe ohranimo kar se da dolgo?

P. Davidovska: Ključ do zdravja ustne 
votline je vsekakor pravilna in redna 
ustna higiena, zdrav način življenja in re-
dni obiski pri zobozdravniku. 

Dobra ustna higiena je osnova za zdravje 
in dobro počutje vsakega posameznika. 
Z vsakodnevnim čiščenjem zob odstrani-
mo obloge s površine zob in zobe tako 
ohranjamo zdrave vse do pozne starosti.

Kako v poplavi različnih zobnih ščetk 
izbrati pravo?

P. Davidovska: Zobozdravniki priporoča-
jo, da zobna ščetka naj ne bo pretrda, saj 
lahko trde ščetine dlesen poškodujejo 
oziroma bakterij v žlebu med dlesnijo in 
zobom ne odstranijo dovolj učinkovito. 

Ščetine zobne ščetke naj bodo mehke, 
glava zobne ščetke pa naj ne bo preveli-
ka, saj bomo tako lažje dosegli tudi plo-
skve zadnjih zob.

Očistiti je potrebno vse zobe in vse po-
vršine zoba, zato je priporočljivo, da 
zobe vedno ščetkamo v enakem vrstnem 
redu. Tako se izognemo tveganju, da bi 
kakšen predel zobovja izpustili.

Ali z zobno ščetko dovolj dobro 
očistimo vse zobne površine? Je 
za dobro ustno higieno potrebno 
poseči še po kakšnem dodatnem 
pripomočku?

P. Davidovska: Z zobno ščetko žal ne 
moremo očistiti vseh zobnih površin, 
predvsem prostori med zobmi velikokrat 
ostanejo neočiščeni. In ravno ti med-
zobni prostori so najbolj problematična 
mesta, kjer zastajajo obloge, kar lahko 
vodi do nastanka zobne gnilobe in vne-

Uporaba zobne nitke in medzobnih ščetk je absolutno

potrebna za vzdrževanje dobrega ustnega zdravja.
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NOVIČKA

tja dlesni. Zato je uporaba zobne nitke in 
medzobnih ščetk absolutno potrebna za 
vzdrževanje dobrega ustnega zdravja.

Kako naj izberemo pravo medzobno 
ščetko?

P. Davidovska: Ni vseeno kakšno med-
zobno ščetko uporabimo. 

Če želimo medzobne prostore dobro 
očistiti, moramo uporabiti ščetko, ki za-
polni celoten medzobni prostor. Če je ta 
prostor ožji, je primerna ožja medzobna 
ščetka. V primeru širšega medzobne-
ga prostora pa je potrebno izbrati širšo 
medzobno ščetko. Pri vsakem posame-
zniku zaradi različnih velikosti medzob-
nih prostorov potrebujemo medzobne 
ščetke več različnih velikosti. 

Pri izbiri vam lahko pomaga izbrani 
zobozdravnik ali ustni higienik.

Poleg zobne gnilobe so težave 
z dlesnimi in obzobnimi tkivi 
najpogostejši vzrok obiska v zobni 
ambulanti. Na kaj moramo biti še 
posebej pozorni?

P. Davidovska: Kot sem že prej opozori-
la, ostajajo v naših ustih mesta, ki pogos-
to ostajajo neočiščena. Na teh mestih 
so bakterije dobro skrite, se tam veselo 
razmnožujejo in zorijo. Velikokrat paci-
enti prvih opozorilnih znakov sploh ne 
opazijo, saj ne povzročajo bolečin. 

Krvavitev iz dlesni med ščetkanjem zob 
in rdeča, nabrekla dlesen sta prva zna-
ka, da je dlesen vneta in da je potrebno 
ukrepati. Zdrava dlesen namreč ne bi 
smela krvaveti.

Če začetne parodontalne bolezni ne zač-
nemo zdraviti pravočasno, bo bolezen 
počasi a vztrajno napredovala, kar lahko 
brez bolečin vodi v majavost in izgubo 
zob.

Vsakdo je sam odgovoren za svoje zdrav-
je in zdravje ustne votline. Že z majhnimi 
in vsakodnevnimi koraki, kot je npr. dob-
ra in ustrezna ustna higiena, lahko pripo-
moremo k boljšemu zdravju

Preventivni pregledi za zgodnje 
odkrivanje raka v ustni votlini
Pravočasen pregled ustne votline lahko reši življenje. Približno 80 % 
bolnikov z rakom ustnega predela na zdravljenje napotijo zobozdravniki. 

VSESLOVENSKA AKCIJA 

Decembra 2020 se je v štirih zdravstve-
nih domovih, v Murski Soboti, Ljubljani, 
Novem mestu in Novi Gorici, začela vses-
lovenska akcija preventivnih pregledov 
za zgodnje odkrivanje raka v ustni votlini.

ZGODNJE ODKRIVANJE RAKA 
V USTNI VOTLINI JE KLJUČNO

Če se zdravljenje začne dovolj zgodaj, v 
začetni fazi raka ustne votline, so mož-
nosti za ozdravitev zelo dobre Če pa pri-
dejo bolniki na zdravljenje šele, ko imajo 
razvite resnejše simptome, je stopnja 
preživetja le nekaj več kot 60 %

Med resnejše simptome spadajo: boleči-
na, otekanje ustnega predela, težave pri 
žvečenju in požiranju, krvavitve.

NAROČANJE 
NA PREVENTIVNI 

PREGLED

Po telefonu: 
02 534 13 16, vsak delovnik 

od 16. do 18. ure

Po elektronski pošti: 
pregledi-usta©zd-ms.si
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KDAJ GOVORIMO O 
JECLJANJU?

Za jecljanje je značilen predvsem nete-
koč govor. Govorni tok prekinjajo neho-
tna ponavljanja in podaljševanja glasov, 
zlogov ali besed. Ob tem se lahko pojavi 
tudi napeta obrazna in grlna muskulatu-
ra, povišane glasovne karakteristike, raz-
lični gibi rok in glave.

Gre za kompleksno govorno motnjo, ki 
vpliva na psihični, biološki in socialni ra-
zvoj posameznika. 

Najpogosteje se pojavi med 2. in 5. le-
tom starosti. 

Podatki kažejo, da jeclja približno 1% 
svetovnega prebivalstva in sicer od tri 
do štirikrat več moških kot žensk.  5 % 
otrok gre skozi fazo netekočega govora, 
pri  75 % teh otrok je jecljanje prehodne 
narave. 

V zadnjem desetletju se v svetu in pri 
nas namenja posebna skrb začetnim po-
javom netekočega govora.  

Jecljanje je največkrat nepredvidljivo in 
ne moremo z gotovostjo napovedati, v 
katero smer se bo razvijalo. Z zgodnjim 
ukrepanjem vplivamo na prepreče-
vanje negativnih občutij pri starših in 
otrocih. 

LOGOPEDSKA TERAPIJA

Logopedska terapija se v najzgodnejšem 
obdobju izvaja z igro, prilagojena mora 
biti  posameznemu otroku. Izrednega 
pomena je dobro sodelovanje z otroko-
vo družino. 

Starši se pogosto ne znajdejo in ne vedo, 
kako reagirati. Z razlago problema lahko 
olajšamo stiske, ki jih jecljanje nosi s se-
boj. 

Kasneje se v terapevtske programe 
vključujejo različni terapevtski principi, 
ki otroku, mladostniku ali odraslemu 
pomagajo pri obvladovanju govora. Te-
rapevtski pristopi so različni, v terapiji 
izhajamo iz posameznika. 

STROKOVNO

Jecljanje
Tekst: Barbara Šumak, specializantka kli. logopedije 

Govorna motnja, ki vpliva na psihični, biološki in socialni razvoj.

Stres ne povzroča jecljanja,
Zagotovo pa ga lahko izzove
in poslabša.
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V Centru za duševno zdravje otrok in 
mladostnikov smo pripravili zloženko o 
jecljanju z namenom ozaveščanja star-
šev ter širše javnosti o jecljanju ter nas-
vete kako pomagati otroku, ki se sooča z 
netekočim govorom. 

MODROZELENA PENTLJA 
V PODPORO VSEM, KI SE 
SPOPADAJO Z JECLJANJEM

V podporo vsem ljudem, ki jecljajo, si 22. 
oktobra, ob Mednarodnem dnevu oza-
veščanja o jecljanju, pripnemo modroze-
leno pentljo. 

Modrozelena barva daje občutek miru, 
svobode in pravičnosti. 

RAZBIJAMO MITE 

V družbi so pogosto prisotni miti in na-
pačne predstave o jecljanju. Preverite, 
kateri so in zakaj so napačni.

MIT: Osebe, ki jecljajo, so manj inteli-
gentne.  

RESNICA: Med inteligenco in jecljanjem 
ni nobene povezave. 

MIT: Živčnost povzroča jecljanje. 

RESNICA: Živčnost ni vzrok jecljanja. 

Ne moremo sklepati, da so osebe, ki 
jecljajo, bolj nagnjene k nervozi, stra-

hu, anksioznim motnjam ali sramežlji-
vosti. Med osebami, ki jecljajo, so vse 
osebnostne lastnosti razporejene po-
dobno kot v splošni populaciji. 

MIT: Jecljanja se lahko »nalezemo« s po-
slušanjem ali imitacijo. 

RESNICA: Jecljanje ni nalezljivo!

Kljub temu, da natančnega vzroka jeclja-
nja ne poznamo, zadnje raziskave na 
tem področju kažejo, da gre za skupni 
vpliv številnih dejavnikov. Ti so na primer 
dednost oziroma genetika, nevromusku-
latorni razvoj in otrokovo okolje, vključ-
no z družinsko dinamiko.  

MIT: Osebam, ki jecljajo, lahko pomaga-
mo z nasveti, kot so: »Globoko vdihni!«, 
»Premisli, kaj želiš povedati!«,..

RESNICA: Tovrstni nasveti žal ne poma-
gajo. Kvečjemu lahko povzročijo, da se 
oseba še bolj zaveda svojega jecljanja, 
zaradi česar se lahko govor še poslabša. 

Učinkoviteje je, da sogovornika potrpež-
ljivo poslušamo in poskušamo govoriti 
počasi ter jasno. 

MIT: Stres povzroča jecljanje. 

RESNICA: Pri jecljanju gre  za prepletanje 
številnih dejavnikov. Stres ga ne povzro-
ča, zagotovo pa ga lahko izzove in pos-
labša. 

LITERATURA IN VIRI
- Društvo logopedov Slovenije. Sekcija za 

motnje fluentnosti: Myths about Stutte-
ring.

- Geus E. (2014). Včasih samo jecljam. Peda-
goška Fakulteta Ljubljana

- Podbrežnik V. (2012). Jecljam! Si mi kos – 
Sem si kos?, Ljubljana: Duštvo Vilko Mazi.

- Weber C. in Smith A. (2016). Childhood  
Stuttering: Where are We and Where are 
We Going? Seminars in Speech and Lanu-
gage.

STROKOVNO

Mednarodni dan ozaveščanja 
o jecljanju obeležujemo 22. 
oktobra. Ideja o ozaveščanju 
glede jecljanja se je prvič po-
javila leta 1998 v Južnoafriški 
republiki.
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PROSTI ČAS

PRAZNIKI

Letos nam prazniki niso pretirano naklonjeni, 
saj jih kar devet od petnajstih, kolikor jih 
obeležujemo v Sloveniji, pade na vikend. Med 
tednom bomo letos tako, poleg minulega Novega 
leta, februarja praznovali še Prešernov dan, 
Velikonočni ponedeljek, ki pade na 5. april, Dan 
upora proti okupatorju, Dan državnosti ter Dan 
spomina na mrtve. 

Ker večina praznikov pade na ponedeljek ali 
petek, pa bomo kar pet krat v letu 2021 uživali v 
podaljšanem vikendu.

POČITNICE

Glede na epidemiološko sliko in s tem 
povezane številne omejitve je načrtovanje 
počitnic letos sila nepredvidljivo. Pa vendar, 
po do sedaj veljavnem šolskem urniku bodo 
zimske počitnice v Prekmurju potekale med 
13. in 21. februarjem, prvomajske pa med 
26. in 30. aprilom. V kolikor ne bo sprememb, 
se šolsko leto zaključi 24. junija, krompirjeve 
počitnice pa bodo od 1. do 5. novembra.

Pomembni datumi 2021

Od petnajstih dela prostih prazničnih dni, 
ki jih obeležujemo v Sloveniji, jih letos 
pade na delavnik samo šest.

Foto: Iztok Medja,  www.slovenia.info Foto: Tomo Jeseničnik,  www.slovenia.info
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PROSTI ČAS

ZABAVA IN SPROSTITEV

Organizatorji kulturnih in zabavnih dogodkov,  
koncertov, razstav in gledaliških uprizoritev so 
letos zelo zadržani pri napovedi le teh. Kljub 
temu pa se lahko veselimo premier filmskih 
spektaklov kot je novi James Bond, Top Gun 2 
in nadaljevanje Spidermana. Ljubitelji filmov 
bodo zagotovo spremljali podelitve Oskarjev, ki 
bo 25. aprila. Najodmevnejše glasbene dosežke 
bodo razglasili na podelitvi Grammy, ki bo 
14. marca. Nove albume za letošnje leto sicer 
napovedujejo številni glasbeni izvajalci, med 
njimi Adele, Foo Fighters in Rihanna.

ŠPORT

Športni navdušenci bodo imeli letos veliko priložnosti 
za navijanje. Osrednji dogodek bodo, v kolikor ne 
bo prišlo do sprememb zaradi epidemije, poletne 
olimpijske igre. Potekale bodo med 23. julijem in 8. 
avgustom. Že veliko prej, 6. februarja si lahko ogledate 
znameniti ameriški Super Bowl, dva dni kasneje, 
8. februarja pa se začne prvi izmed grand slamov v 
tenisu, Australia Open. 23. maja sledi pariški grand 
slam, 28. junija Wimbeldon in 30, avgusta US Open. 
Med 11. junijem in 11. julijem bodo nogometni 
navdušenci spremljali Euro 2020. Zagotovo pa bomo 
številni držali pesti za naše kolesarje na dirki po 
Franciji, ki je predvidena od 26. junija dalje. 

»Če bi radi živeli polno, se moramo naučiti 

izkoriščati stvari in imeti radi ljudi, ne pa imeti 

radi stvari in izkoriščati ljudi.«

John Powell

Foto: Matjaž Očko,  www.slovenia.info
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