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Kupon za brezplačni mali oglas 
Brezplačen je mali oglas z besedilom do 80 znakov. Ugod
nost velja samo za naročnike časopisa Gorenjski glas. 
Kuponi so veljavni pol leta. Mali oglas brez kupona zaraču
navamo po ceniku, z 20 % popustom za naročnike. Kupon ni 
veljaven za objavo pod šifro ali z navedbo: nas lov v oglas
nem oddelku. Brezplačnega malega oglasa ne morejo uve
ljavljati pravne osebe (tudi s. p.). Oglase sprejemamo na 
naslov Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, po 
telefonu 04/201 42 47 ali po e-pošti malioglasi@g-glas.si; 
za torkovo številko Gorenjskega glasa do petka do 14. ure 
in za petkovo številko do srede do 14 ure. V malooglasnem 
oddelku smo vam na razpolago v ponedeljek, torek, četrtek 
in petek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 16. ure. 

MALI OGLAS november 2/22 
Narocam objavo m.alega oglasa z naslednjim besedilom: 
O prodam O kupim O oddam O najamem 
O podarim O iščem O nudim O zamenjam 

RUBRIKA: _ ______ ______ _ 
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KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Bodi režiser na SP v nogometu 

brom in 18. de
cembrom 2022 bo 
v Katarju potekalo 
svetovno prvenstvo 
v nogometu. Za po
memben del nogo
metne ponudbe na 
RTV Slovenija bo 

skrbel tudi Multimedijski center RTV SLO, kjer bodo v kratkem 
v ta namen odprli poseben nogometni podportal Bodi režiser 
(www rtv365.si /qa1ar2ou). Bodi režiser predstavlja nov način 
spremljanja nogometnega prvenstva. Več različnih kamer bo 
gledalce popeljalo v svet nogometa z zanimivih zornih kotov. Z 
enostavnim preklapljanjem med različnimi viri bodo nogometni 
navdušenci lahko spremljali tekmo po svoji izbiri. 
RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa 
namizno lučko. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno 
odgovorili na vprašanje: Kdo bosta voditelja studijske oddaje 
Tisoč in en gol na TV SLO? Odgovore pošljite do ponedeljka, 
28. novembra, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si. 

Nagrajenke 
V nagradni igri, ki je bila objavljena 2. novembra 2022, prejmeta 
po eno vstopnico za koncert skupine Maraaya & band v Cerkljah 
Slavka Frelih iz Podnarta in Nataša Jagodic iz Komende. 
V nagradni igri, ki je bila objavljena 8. novembra 2022, prejme 
dve vstopnici za ogled otroške predstave v Kulturnem centru 
Tržič Žana pfajfar iz Železnikov. Nagrajenkam čestitamo! 

info@g-glas.si 
.. - GORENJSKI GL\S 
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Izbrisanih skoraj šest tisoč 
napotnic, zadeve urejajo 
Ministrstvo za zdravje je iz sistema izbrisalo napotnice pacientov, ki na pregled niso prišli in se niso 
opravičili, potem pa so v več zdravstvenih ustanovah odkrili tudi izbris nekaterih veljavnih napotnic. 

SUZANA P. KOVAČIČ 

Ljubljana, Kranj - Na minis
trstvu pravijo, da je bila teža
va pri 5977 pacientih, ven
dar »so med njimi morda 
tudi talci, ki se niso opraviči
li za enega od terminov,« je 
na nedavni novinarski kon
ferenci po~edala v. d. gene
ralnega dlrektorja Direkto
rata. za digitalizacijo v zdra
vstvu dr. Alenka Kolar. Kot 
je pojasnila, sto ritev za od
povedovanje neizkoriščenih 
terminov po 30 dneh zad
nji dve leti in pol ni delova
la, saj so jo bili m arca 2020 
prisiljeni zaustaviti, ker se 
v času zaprtja družbe veli
ko posegov ni izvajalo. »26. 
septembra letos smo preko 
Združenja zdravstvenih za. 
vodov vse izvajalce obves
tili, da bomo ta servis zno
va zagnali 10. oktobra, in jih 
prosili, naj preverijo, ali pri 
njih vse deluje,« je razloži
la in dodala, da od izvajal
cev niso prejeli nobene pri
pombe. Po vnovični vzposta
vitvi je bilo od 10 . oktobra do 
8. novembra zvečer odpove
danih 424.732 napotnic. »V 
glavnem gre za napotnice, 
ki so imele en sam termin, 
na katerega pacient ni pri
šel. ali pa je bil termin izve
den, vendar ne ustrezno za
prt v informacijskem siste
mu. Dejanski oškodovanci 
pa so pacienti, ki jim je sis
tem zaprl termine v priho
dnosti in niso oni vzrok ne
realiziranega termina.« 

Opravičilo ministrstva 
Ministrstvo se za napako 

opravičuje, v so
delovanju z NIJZ bo te lju
di identificiralo in zavodom, 
kje r je pacient imel naročene 

Na seznamu, ki g;i Je ZO Kranj dobil od NIJZ, je bilo 26 nepravilno zaključenih napotnic 
V štirih s~ialističnih ambulantah., fot~Tina Oo\l, 1rhl'tGoren/shr:1 1lau 

preglede, te sezname preda
lo. Ti bodo morali bolnike 
obvestiti in jim določiti nove 
termine, če vzrok ni bila ne• 
opravičena odsotnost. Paci
enti pa booo"morali prlsj,lo
šnih zdravnikih pridobi
ti nove napotnice. Minister 
Danijel Bešič Loredan priča
lcuje, da bodo do konca me
seca vs i oškodovani bolniki 
znova imeli termine, na po
vedal je tudi pripravo zako• 
na o zdravstvenem informa
cijskem sistemu. 

Preverili vse napotnice 

»V Splošni bolnišnici Je• 
senice smo preverili vse na
potnice, ki so bile izbrisa
ne, in u gotovili, da je pri 99 
odstotkih prišlo do upravi
čenega izbrisa - izb,jsane 
so bile napotnice pacien
tov, ki se v preteklosti pre
gleda, za katerega so ime
li termin, niso udeležili. 

Pri drugih primerih pa gre 
v veqem delu za neustre
zno prenaročanje pacien
tov.ki storitve še niso opra
vili, ven~ar po~darjamo, da 

ZD Škofja Loka čakajo, da 
se zadeva sistemsko uredi, 
so pa medtem že sami našli 
24 primerov nepravilno u 
kljulenih napotnic,~ acr~po-

' . 

V jeseniški bolnišnici paciente pozivajo, naj s e storitve, 

za katero imajo že pridobljen termin, udeležijo. 

imajo termin v našem sis
temu zabeležen, napotni
co pa jim lahko najkasneje 
ob obisku aktiviramo. Tre
nutno so aktivirane vse na
potnice in v sistemu ni ne
upravičeno izbrisanih paci
entov,« so sporočili iz jese
niške bolnišnice. 

Gorenjski zdravstveni 
domovi 

»Zdravstveni dom (Z D) 
T(#č ne zaznava težav z na
potnicami, v ZD Jesenice 
so odkrili kar nekaj prime
rov, ki pa jih že rešujejo. V 

ročili iz Službe za odnose z 
javnostmi v gorenjskih zdra
vstvenih domovih. »Na se
znamu, kiga je ZD Kranj do
bil od NIJZ, je bilo 26 nepra
vilno zaključenih napotnic v 
š tirih specialistitnih ambu
lantah. že sami pa so ugoto
vili šest napačno izbrisanih 
napotnic, kjer gre za pacien
te, ki niso imeli obravnave in 

. prav tako ni.majo več veljav• 
ne napotnice. Prvega od teh 
primerov so že rešili, tudi pri 
preostalih se bodo potrudili 
za hitro in ugodno rešitev za 
paciente.« 

Košarica nekoliko dražja V Medvodah odpirajo drsališče 
Medvode- Danes, 18. novembra, bo ob 18. uri odprtje Drsa
lišča Medvode. Postavljeno je na prireditvenem prostoru ob 
medvoški tržnici. Pripravljajo tudi spremljevalni program z 
glasbenima gostoma Andrejo Čamernik Rampre in Danielom 
Rampretom, za kulinariko pa bosta poskrbeli Zala in Anita iz 
televizijskega šova MasterChefSlovenija. 

ALEŠ SENOŽETNIK 

Ljubljana-Znani so rezultati 
petega popisa cen osnovnih 
živil, ki je bil izveden 10. no· 
vembra. Kot ugotavljajo na 
m inistrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, so 
se v primerjavi s četrtim po
pisom cene povprečne naj
cenejše košarice osnovnih 
živil povišale za 0,49 evra · 
oziroma 1,2 odstotka. Pov
prečna vrednost košarice v 
petem popisu sicer znaša 
42,23 evra, kar je za 39 cen
tov več kot v prejšnjem popi
su. Najcenejša je bila tokrat 

košarica v Lidlu, kjer bi bilo 
·zanjo treba odšteti 40,24 
evra, najdražja pa v Hoferju, 
kjer je s tala 46,05 evra. 

Ob tem na ministrstvu po
udarjajo, da večina trgovcev 
ponuja pretežno slovenske iz. 
delke. Pri tem najbolj izstopa• 
jo goveje meso, jajca in jogurt, 
ki so pri vseh trgovcih izključ
no slovenskega porekla. Tudi 
piščange in svinjsko meso, 
krompir, jabolka, moka in 
kruh so pri večini trgovcev 
slovenskega porekla, največ 
izdelkov s poreklom iz EU pa 
je v kategorijah sladkorja, te• 
stertin, masla in sira. 

V Kranju sejem rabljene smučarske opreme 
Kranj - Včeraj se je v kletni elaži Supernova Mercator centra 
Primskovo v Kranju začel 46. kranjski zimskošportni sejem 
rabljene smučarske opreme, ki ga znova organizira Združenje 
učiteljev in trenerjev smučanja Kranj. Danes bo sejem potekal 
od 9. do 20. ure, jutri pa od 9. do 19. ure. 

Evropski teden zmanjševanja odpadkov 
Kranj - Jutri se začenja evropski teden zmanjševanja odpad
kov pod s loganom Tekstilni odpadki so iz mode. V Evropi je 
tekstilna industrija med največj imi onesnaževalci. V Sloveniji 
je lani na$talo 10.000 ton odpadkov iz tekstila. 


