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Zveza:

Organizacija izvajanja zdravstvene oskrbe v socialnovarstvenih zavodih

Spoštovani,
v nadaljevanju vam podajamo pojasnila in odgovore na vprašanja, ki so jih različni deležniki v
teh dneh naslavljali Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
V povezavi s prerazporejanjem zdravstvenih delavcev, skladno z usmeritvijo, ki izhaja iz
dopisa ministrstva, št. 181-70/2020/152 z dne 25. 3. 2020, pojasnjujemo, da bo sprejet Zakon o
interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane
in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki v 66. členu glede začasne premestitve zaradi nujnih delovnih
potreb v času epidemije določa, da je javnega uslužbenca v času epidemije dopustno brez
njegovega soglasja začasno premestiti na drugo delovno mesto v okviru istega delodajalca (v
nadaljnjem besedilu: začasna premestitev v okviru istega delodajalca), ali na enako ali drugo
delovno mesto k drugemu delodajalcu (v nadaljnjem besedilu: začasna premestitev k drugemu
delodajalcu). Javni uslužbenec, ki začasno opravlja drugo delo, ima pravico do plače za delo, ki
ga opravlja, in druge pravice iz delovnega razmerja, razen če so plača, ki bi jo prejemal, in
druge pravice, do katerih bi bil upravičen, če bi opravljal svoje delo brez premestitve, zanj
ugodnejše; v tem primeru mu pripadajo pravice, ki so zanj ugodnejše. Pogoje in vsebino sklepa

o začasni premestitvi, javne uslužbence, ki jih ni dopustno začasno premestiti, ter način
izplačevanja plače, povračil stroškov in drugih prejemkov določi vlada z uredbo.
S sklepom ministra, pristojnega za zdravje, so bili imenovani regijski koordinatorji za izvajanje
zdravstvene dejavnosti (Priloga 1). Naloge koordinatorjev za izvajanje zdravstvene dejavnosti v
socialnovarstvenih zavodih so:
-

prerazporejanje in usklajevanje dela zdravnikov specialistov, specializantov in
sekundarijev vseh specialnosti v celjski regiji, ki niso vključeni v izvajanje službe nujne
medicinske pomoči, delovanje COVID ambulant ali izvajanje ambulantne dejavnosti v
socialnovarstvenih

zavodih,

z

namenom

zagotovitve

zdravstvene

oskrbe

v

socialnovarstvenih zavodih v javni mreži. V zagotavljanje potrebnih kadrov se vključuje
tudi vse koncesionarje in zasebne izvajalce zdravstvene dejavnosti na vseh ravneh
zdravstvene dejavnosti,
-

prerazporejanje in usklajevanje dela ostalega zdravstvenega kadra v celjski regiji za
zagotovitev zdravstvene oskrbe, vključno z zdravstveno nego,

-

koordinacija pri vzpostavljanju sodelovanja med izvajalci zdravstvene dejavnosti in
ostalimi ključnimi deležniki (npr. civilna zaščita) v regiji.

Iz navedenih nalog izhajajo pristojnosti koordinatorjev za izvajanje zdravstvene dejavnosti v
socialnovarstvenih zavodih; t.j. tudi prerazporejanje zdravstvenih delavcev med različnimi
izvajalci in med različnimi ravnmi zdravstvene dejavnosti, s ciljem zagotoviti kontinuirano
zdravstveno

nego

in

oskrbo

ter

potrebno

zdravstveno

oskrbo

za

uporabnike

v

socialnovarstvenih zavodih. Vodstva javnih zdravstvenih zavodov naprošamo, da sodelujejo pri
zagotavljanju potrebnega števila kadra ustrezne strukture, skladno z navodili koordinatorjev iz
prejšnjega odstavka.
Pri prerazporejanju zdravstvenih delavcev naj se upošteva navodilo, da se zdravstvenega
delavca na delo v socialnovarstveni zavod, ki se sooča z izbruhom COVID-19, prerazporedi za
najmanj trajanje dveh tednov. Pred ponovno razporeditvijo v drugo oziroma primarno delovno
okolje, mora zdravstveni delavec, ki je bil prerazporejen na delo v socialnovarstveni zavod, ki se
sooča z izbruhom COVID-19, najmanj en teden v samoizolacijo.
Ko je zaposleni z dela odsoten na željo delodajalca z namenom preventive, je zaposleni
upravičen do 100 % nadomestila plače, ki ga krije delodajalec. Več o nadomestilih pa si lahko
preberete na internetni strani ZZZS:
https://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/55F91A45343677D6C125852D00303245.
Vsi zdravstveni delavci, ki bodo prerazporejeni na delo v socialnovarstveni zavod, kakor tudi
koordinatorji, imenovani s sklepom ministra, vodijo evidence, ki naj vključujejo najmanj: naziv in
poštni naslov izvajalca pri katerem delo opravljalo, trajanje opravljanja dela in vrsta izvedenih
aktivnosti. Plačilo zaposlenemu, ki je prerazporejen na delo v socialnovarstveni zavod,
zagotavlja primarni delodajalec zaposlenega.
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Kadrov s področja zdravstvene nege naj se usmerja v neposredno delo z uporabniki za
izvajanje zdravstvene nege in oskrbe in ne za morebitna podporna opravila, ki jih lahko
opravijo drugi kadri.
S sklepom ministra, pristojnega za zdravje, so bili za področje zdravstvene nege in oskrbe v
socialnovarstvenih zavodih, za sodelovanje s koordinatorji za izvajanje zdravstvene dejavnosti v
socialnovarstvenih zavodih, v povezavi z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19
imenovani koordinatorji za z področje zdravstvene nege in oskrbe (Priloga 2), katerih
naloge so:
-

koordinacija zdravstvene nege in oskrbe v socialnovarstvenih zavodih v regiji, v
sodelovanju s koordinatorji za izvajanje zdravstvene dejavnosti v socialnovarstvenih
zavodih, imenovanimi s sklepom ministra za zdravje,

-

edukacija zdravstvenih delavcev in sodelavcev v povezavi s pravilno uporabo osebne
varovalne opreme in načrtovanje ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb,
povezanih z zdravstveno oskrbo in okužbe s COVID-19,

-

sodelovanje s koordinatorji za izvajanje zdravstvene dejavnosti v socialnovarstvenih
zavodih, imenovanimi s sklepom ministra za zdravje, pri načrtovanju vključevanja
poklicnih skupin na področju zdravstvene nege, študentov in prostovoljcev, za
zagotavljanje kontinuirane zdravstvene nege in oskrbe v socialnovarstvenih zavodih,

-

sodelovanje z odgovornimi osebami socialnovarstvenih zavodov.

S sklepom ministra, pristojnega za zdravje, bodo imenovani tudi svetovalci za izvajanje
paliativne oskrbe v socialno varstvenih zavodih.
Delodajalce koordinatorjev za izvajanje zdravstvene dejavnosti, koordinatorjev za
področje zdravstvene nege in oskrbe in delodajalce svetovalcev za izvajanje paliativne
oskrbe v socialno varstvenih zavodih, naprošamo, da jih razbremenijo primarnih delovnih
nalog, da se v čim večji meri lahko usmerijo v potrebne aktivnosti v povezavi z zagotavljanjem
zdravstvene oskrbe v socialnovarstvenih zavodih.
Odgovorne osebe socialnovarstvenih zavodov in odgovorne nosilce za področje zdravstvene
nege v socialnovarstvenih zavodih naprošamo, da sprejmejo sodelovanje in omogočijo
vključevanje koordinatorjev, imenovanih s sklepi ministra, pristojnega za zdravje. Namen vseh
aktivnosti je s skupnimi močmi in združenim strokovnim znanjem in viri, narediti vse, da se
epidemija zajezi, v primeru prisotnosti okužbe v socialnovarstvenem zavodu, pa ob ukrepih za
obvladovanje in preprečevanje okužbe s COVID-19, zagotoviti socialnovarstvenemu zavodu
potrebno podporo.
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V povezavi s 3. členom Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na
javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni
list RS, št. 38/20), pojasnjujemo, da za koordinatorje, imenovane s sklepom ministra, ki
prehajate med različnimi občinami, zadošča potni nalog vašega delodajalca.
Nameščanje mobilnih kisikovih enot in dostava jeklenk za kisik
V okviru ukrepov s področja blagovnih rezerv, bo socialnovarstvenim zavodom, ki se soočajo s
prisotnostjo okužbe s COVID-19 pri svojih uporabnikih, ponujena možnost namestitve mobilnih
kisikovih enot.
Socialnovarstveni zavodi bodo o možnosti obveščeni glede na epidemiološko situacijo v zavodu
in zmožnosti v okviru blagovnih rezerv. Socialnovarstvene zavode, ki boste opremljeni s
kisikovimi enotami naprošamo, da v času trajanja epidemije, zagotovijo stalno dosegljivost
osebe zavoda, odgovorne za vzdrževanje.
Prav tako smo pričeli s postopno dostavo jeklenk za kisik. Jeklenke za kisik se bo prednostno
razdeljevalo socialnovarstvenim zavodom, ki se soočajo z epidemiološko situacijo v povezavi s
COVID-19. Socialnovarstvenim zavodom se bo zagotovila jeklenke za kisik z reducirnim
ventilom in vozičkom za jeklenko. S ponudnikom, ki vam zagotavlja polnjenje kisikovih jeklenk,
dogovorite polnjenje. V okviru socialnovarstvenega zavoda poskrbite za nabavo potrošnega
materiala v povezavi z aplikacijo kisika (vlažilci, maske za kisik, nosni katetri, ipd.).
Jemanje brisov na COVID-19 pri osebah, v socialnovarstvenih zavodih, brez simptomov
O odvzemu brisa pri asimptomatskih uporabnikih v socialnovarstvenih zavodih odloča
epidemiolog.
Komunikacija s svojci uporabnikov
Svojci uporabnikov se na ministrstvo obračajo z zaprosili za ukrepanje v povezavi s
posredovanjem informacij in vzpostavitvijo možnosti komunikacije s svojimi družinskimi člani.
Socialnovarstvene

zavode

prosimo,

da

s

pomočjo

uporabe

sodobne

informacijsko

komunikacijske tehnologije omogočijo komunikacijo s svojci ali drugimi zanje pomembnimi
osebami. Zagotovi naj se tudi ustrezno informiranje svojcev o zdravstvenem stanju
uporabnikov, pri čemer naj se možnost komunikacije in informiranja vsaj določene dni v tednu
zagotovi tudi v popoldanskem času. Informacije o zdravstvenem stanju uporabnikov naj podaja
za to pristojna oseba.
V povezavi z razkuževanjem prostorov v socialnovarstvenih zavodih, se zavedamo, da
imate socialnovarstveni zavodi izdelane programe preprečevanja in obvladovanja okužb, del
katerih so tudi navodila za čiščenje prostorov. Kljub temu v nadaljevanju podajamo ključne
usmeritve (povzeto po gradivih, ki so jih pripravili Nacionalni inštitut za javno zdravje,
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Univerzitetni klinični center Ljubljana in Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: NIJZ), ki jih je v povezavi z epidemijo COVID-19, potrebno upoštevati:
-

površine morajo biti pred razkuževanjem očiščene (s čistilom ali kombinacijo čistila z
razkužilom),

-

prostori in površine morajo biti ustrezno urejene (brez zaves, preprog, predmetov na
policah,…),

-

zdravstveno negovalno osebje opravi razkuževanje površin v neposredni okolici
uporabnika (zgornjo površino obposteljne mizice, rob postelje, ograjice, trapez, klicne
naprave, stojalo za infuzije in ostale aparature ob bolniku, itd.), razkuževanje skupnih
prostorov opravi čistilni servis,

-

po izvedenih aktivnostih zdravstvene nege in oskrbe (npr. hranjenje uporabnika ipd.), je
priporočljivo z razkužilnim sredstvom pobrisati vse površine v neposredni okolici
uporabnika s COVID-19,

-

čistilno osebje s čistilno razkužilnim sredstvom čisti vse površine, ki so oddaljene od
uporabnika in se jih dotikamo z rokami (posteljne ograjice, stikala, kljuke, mize, stoli,
rob koša za odpadke, rob koša za perilo, police invalidskega vozička, toaletni prostori
vključno z WC metlico,..),

-

površine razkužujemo z raztopino belilnega sredstva na osnovi natrijevega hipoklorita
(varikina) – 0,1 % natrijev hipoklorid, za občutljive površine lahko namesto tega
uporabimo razkužilo, ki vsebuje 70 % etanol,

-

frekvenca čiščenja in razkuževanja na oddelkih, kjer so nameščeni uporabniki s
COVID-19 je vsaj 2 x dnevno ter po vsakem dogodku s kontaminacijo,

-

v času izbruhov COVID-19 se odsvetuje uporaba avtomatov za kavo in drugih
samopostrežnih avtomatov,

-

čistijo se tudi telefoni, tipkovnice in ostale površine, ki jih uporabljajo zaposleni – določiti
osebo, da je delo res opravljeno,

-

plinjenje ne prihaja v poštev, ker v prostorih bivajo uporabniki, lahko se uporabi le, če je
soba prazna. Pred eventualno aerosolizacijo je potrebno sobo temeljito očistiti in
razkužiti, aerosolizacija je namenjena nadgradnji obeh postopkov. Uporablja se lahko
aerosolizacija z vodikovim peroksidom, srebrovimi ioni, elektrolizirano vodo, UVC
svetlobo. V kolikor se izvaja, naj bo izvedena s strani pooblaščenega izvajalca,

-

nujno je pravilno zračenje sob – navzven, ne na hodnik: več na spletni strani NIJZ:
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanovv-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19,
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-

ustrezno ravnanje z odpadki,

-

prepovedana je stalna uporaba rokavic, ker se s tem površine dodatno kontaminira,

-

pomembna je ustrezna skrb za osebno higieno zaposlenih, dnevno menjavo (ali po
potrebi večkrat) delovnih oblačil, ustrezno čiščenje in razkuževanje delovne obutve, ter
skrbno umivanje in razkuževanje rok. Za primer epidemije s COVID-19 načrtujte
možnost ločenih garderobnih prostorov za zaposlene, ki bodo izvajali storitve pri
uporabnikih, pozitivnih na COVID-19 in zdravih uporabnikih,

-

osebna varovalna oprema se uporablja skladno z navodili,

-

nujno je spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih, ki naj takoj poročajo o morebitnih
simptomih, značilnih za COVID-19; ob pojavu katerih naj se v delovni proces ne
vključujejo.

Dodatne informacije glede Priprave raztopine za razkuževanje iz koncentrata natrijevega
hipoklorita (varikine), ki vsebuje 4 % natrijevega hipoklorita, najdete na spletni strani NIJZ in
sicer na spletnem naslovu: https://nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorovizven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval.
Dodatne informacije o rokovanju s tekstilijami in posodo, najdete v dokumentu Priporočila za
ravnanje s tekstilijami in razdeljevanjem hrane z namenom preprečevanja prenosa okužbe z
virusom SARS-CoV-2 za izvajalce socialnovarstvenih ustanov, Zbornice zdravstvene in babiške
nege

Slovenije,

dostopnem

na

spletnem

naslovu:

https://www.zbornica-zveza.si/wp-

content/uploads/2020/04/Priporo%C4%8Dila-za-ravnanje-s-tekstilijami-in-razdeljevanjemhrane-z-za-izvajalce-socialnovarstvenih-ustanov.pdf.
Podrobnejše smernice glede uporabe osebne varovalne opreme najdete v dokumentu
Načrtovanje in izvajanje aktivnosti za preprečevanje prenosa okužbe z virusom SARS-CoV-19
z a i z v a j a l c e s o c i a l n o v a r s t v e n i h u s t a n o v,

dostopnem

na

spletnem

naslovu:

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2020/03/Na%C4%8Drtovanje-in-izvajanjeaktivnosti-za-prepre%C4%8Devanje-prenosa-oku%C5%BEbe-z-virusom-SARS-CoV-19-zaizvajalce-socialnovarstvenih-ustanov.pdf.
Vsem izvajalcem zdravstven dejavnosti in socialnovarstvenim zavodom se zahvaljujemo za vse
vaše aktivnosti v povezavi s preprečevanjem in obvladovanjem okužbe s COVID-19 ter vašo
strokovno skrb za vse, ki zdravstveno oskrbo potrebujejo.
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Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.
S spoštovanjem,
Tomaž GANTAR
MINISTER
Vročiti:
–

Domovi za starejše – po e-pošti

–

Posebni socialno varstveni zavodi za odrasle – po e-pošti

–

Centri za usposabljanje, delo in varstvo – po e-pošti

–

Varstveno delovni centri – po e-pošti

–

Zdravstveni domovi – po e-pošti

–

Bolnišnice – po e-pošti

–

Izvajalci zdraviliške dejavnosti – po e-pošti

–

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – po e-pošti:
gp.mddsz@gov.si; gregor.resman@gov.si; spela.isop@gov.si; mateja.ribic@gov.si

–

Skupnost socialnih zavodov Slovenije – po e-pošti: info@ssz-slo.si

–

Skupnost varstveno delovnih centrov – po e-pošti: skupnostvdcs@gmail.com

–

Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki
Sloveniji – po e-pošti: sous@siol.net

–

Nacionalni inštitut za javno zdravje – po e-pošti: info@nijz.si; tatjana.frelih@nijz.si

–

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije – po e-pošti: gp.zdruzenje@zdrzz.si

–

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – po e-pošti: DI@zzzs.si

–

Zbornica-Zveza – po e-pošti: tajnistvo@zbornica-zveza.si

–

Zdravniška zbornica Slovenije – po e-pošti: gp.zzs@zzs-mcs.si

Priloge:
–

Priloga 1: Seznam

koordinatorjev za izvajanje zdravstvene dejavnosti v

socialnovarstvenih zavodih, imenovanih s sklepom ministra, pristojnega za zdravje
–

Priloga 2: Seznam koordinatorjev za področje zdravstvene nege in oskrbe v
socialnovarstvenih zavodih, za sodelovanje s koordinatorji za izvajanje zdravstvene
dejavnosti v socialnovarstvenih zavodih, v povezavi z zajezitvijo in obvladovanjem
epidemije COVID-19, imenovanih s sklepom ministra, pristojnega za zdravje
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Priloga

1:

Seznam

koordinatorjev

za

izvajanje

zdravstvene

dejavnosti

v

socialnovarstvenih zavodih, imenovanih s sklepom ministra, pristojnega za zdravje:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Za področje Ljubljane z okolico:
o

prof. dr. Simon Podnar, dr. med., specialist nevrolog

o

mag. Rajko Vajd, dr. med. spec.

Za področje Celja z okolico:
o

mag. Franc Vindišar, dr.med., specialist splošne kirurgije in travmatologije

o

Aurora Nassib, dr.med., specialistka družinske medicine

o

Božidar Groboljšek, dr. med., spec. spl. medicine

Za področje Novega mesta z okolico:
o

prim. Milivoj PILETIČ, dr. med., spec. interne medicine

o

Biljana Marić Kovačević, dr. med., specialistka družinske medicine

Za področje Murske sobote z okolico:
o

Dominika Novak Pihler, dr. med., specialistka nevrologije

o

Ana Gomboc, dr. med., specialistka družinske medicine

Za področje Maribora z okolico:
o

Eva Zemljič, dr. med., specialistka interne medicine

o

Nataša Maguša Lorber, dr. med., specialistka družinske medicine

o

Štefan Mally, dr. med., specialist urgentne medicine

o

Jožefa Lešnik-Hren, dr. med., spec. šol. medicine

Za področje spodnje gorenjske
o

doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., specialist pulmologije

o

doc. dr. Luka Kristanc, dr. med., dipl. biol., spec. družinske medicine

Za področje zgornje gorenjske
o

Joško Fajdiga, dr. med., specialist interne medicine

o

Maja Robič, dr. med., specialistka družinske medicine

Za področje Brežic z okolico:
o

Marija Humek Petelinc, dr. med., specialistko interne medicine

o

Zdenka Marinček, dr. med., specialistka splošne medicine

o

Božidar Groboljšek, dr. med., spec. spl. medicine

Za področje Slovenj Gradca z okolico:
o

prim. Davorin Benko, dr. med., specialist kardiologije

o

Zdenka Koželj Rekanović, dr. med., specialistka družinske medicine

Za področje Ptuja z okolico
o

Davor Mihajlik, dr. med., specialist anesteziologije

o

Metka Petek Uhan, dr. med., specialistka splošne medicine

Za področje Izole z okolico
o

Bojan Novak, dr. med., spec. nefrologije

o

Ljubica Kolander Bizjak, dr. med., spec. spl. medicine
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-

Za področje Gorice z okolico
o

asis. dr. Andrej Bartolič, dr.med., spec. interne medicine, spec. kardiologije in
vaskularne medicine

-

Polona Campolunghi Pegan, dr. med., spec. družinske medicine

-

Za področje Trbovelj z okolico
o

dr. Alenka Forte, spec. interne medicine

o

prim. mag. Irena Manfredo, dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa

o

Božidar Groboljšek, dr. med., spec. spl. medicine
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Priloga 2: Seznam koordinatorjev za področje zdravstvene nege in oskrbe v
socialnovarstvenih zavodih, za sodelovanje s koordinatorji za izvajanje zdravstvene
dejavnosti v socialnovarstvenih zavodih, v povezavi z zajezitvijo in obvladovanjem
epidemije COVID-19, imenovanih s sklepom ministra, pristojnega za zdravje:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Za področje Ljubljane z okolico:
o

Dejan Doberšek, dipl. zn.

o

Draga Štromajer, dipl. m. s.

o

Slavko Bolčevič, dipl. zn.

Za področje Celja z okolico:
o

Metka Žitnik, dipl.m.s.

o

Helena Kristina Halbwachs, viš.med.ses., univ.dipl.org.

Za področje Novega mesta z okolico:
o

dr. Ljiljana Leskovic

o

Zdenka Kramar, dipl.m.s., mag.zn.

Za področje Murske Sobote z okolico:
o

mag. Marija Zrim, dipl. m. s.

o

Renata Škrget, mag. zdr. soc. manag.

Za področje Maribora z okolico:
o

Jasmina Kropfl, dipl. m. s., mag. soc. gerontol.

o

Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

o

Draga Štromajer, dipl. m. s.

Za področje spodnje Gorenjske
o

doc. dr. Saša Kadivec

o

Jana Lavtižar, dipl. m. s.

Za področje zgornje Gorenjske
o

Jana Lavtižar, dipl. m. s.

o

doc. dr. Saša Kadivec

Za področje Brežic z okolico:
o

Barbara Možgan, viš. med. ses.

o

Violeta Bahat Kmetič, mag. zdr. nege

Za področje Slovenj Gradca z okolico:
o

Metka Žitnik, dipl. m. s.

o

Zdenka Kramar, dipl. m. s., mag. zn.

Za področje Ptuja z okolico
o

Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

o

Jasmina Kropfl, dipl. m. s., mag. soc. gerontol.

o

Draga Štromajer, dipl. m. s.

Za področje Izole z okolico
o

Gabrijela Valenčič, mag. zdr. nege
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o
-

-

viš. pred. Helena Skočir

Za področje Gorice z okolico
o

viš. pred. Helena Skočir,

o

Gabrijela Valenčič, mag. zdr. nege

o

Nataša Slejko, dipl. m. s.

Za področje Trbovelj z okolico
o

Barbara Možgan, viš. med. ses.

o

Violeta Bahat Kmetič, mag. zdr. nege
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