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ZADEVA: POPRAVEK ANALIZE UDELEŽBE ZAPOSLENIH V JAVNEM ZDRAVSTVU V ZASEBNIH 
PODJETJIH 

  

 
Na podlagi povratne informacije ZD Nova gorica in mnenja Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, smo 
ugotovili, da je pri analizi udeležbe zaposlenih v javnem zdravstvu v zasebnih podjetjih prišlo do napake v 
tabeli na strani 8-9 oziroma je potrebno dodatno pojasnilo. 
 
Do napake je prišlo zato, ker smo pri pripravi tabele na strani 8-9 upoštevali vse vrste zaposlitve (tudi 
pogodbeno delo, volontersko delo, itd.) in ne samo delo za določen ali delo za nedoločen čas, in v tabelo 
uvrstili Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani, ki je primarno izvajalec pedagoške in ne zdravstvene 
dejavnosti. 
 
Za identifikacijo različnih organizacij smo poleg šifre organizacije (BPI šifra iz IVZ baze) uporabljali še naziv 
organizacije. Ker je podatkovna baza vsebovala napake pri vnosu nazivov organizacij, je podatkovna analiza 
znotraj posamezne organizacije identificirala napačno število oseb. 
 
Ponovna analiza udeležbe zaposlenih v ZD Nova gorica v zasebnih podjetjih je pokazala, da je bilo v 
zasebnih podjetjih v analiziranem obdobju udeleženih 9 oseb, ki so (bile) zaposlene za določen ali 
nedoločen čas. 
 
Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani je bila vključena v analizo, ker je zavedena v bazi podatkov 
izvajalcev zdravstvene dejavnosti (BPI), ki jo vodi in vzdržuje Nacionalni inštitut za javno zdravje (bivši 
Inštitut za varovanje zdravja). 
 
Podatki kažejo, da je od 106 zaposlenih pri Medicinski fakulteti, ki so hkrati tudi udeleženi v zasebnih 
podjetjih, 58 oseb hkrati zaposlenih tudi na UKC Ljubljana. Dve osebi sta poleg zaposlitve na Medicinski 
fakulteti, zaposleni še v drugih javnih zdravstvenih zavodih, ostalih 46 pa je zaposlenih samo na Medicinski 
fakulteti, so pa hkrati tudi udeleženi v zasebnih podjetjih, ki se ukvarjajo z zdravstveno dejavnostjo. 
 
Na podlagi popravkov podajamo novo tabelo. 
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Zasebna podjetja v katerih so udeleženi zdravstveni delavci glede na zdravstveno 
ustanovo v kateri je zaposlen posameznik 
 
Da bi ugotovili iz katerih ustanov prihaja največ zaposlenih, ki so udeleženi v zasebnih podjetjih, smo na 
podlagi podatkov o zaposlitvi pripravili ustrezen prikaz, ki ga podajamo v spodnji tabeli: 
 

ustanova število zaposlenih, ki so 
udeleženi v zasebnih podjetjih 

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 300 

ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 36 

ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA 15 

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, ZD KRANJ 14 

ZD LJUBLJANA - MOSTE - POLJE 13 

ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO 
VALDOLTRA 13 

ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR, 
ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO 12 

DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO,P.O. 11 

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, ZOBNA POLIKLINIKA KRANJ 10 

 
V tabeli so prikazani podatki za ustanove, z nad 10 osebami, ki so v teh ustanovah zaposlene in so hkrati 
udeležene v zasebnih podjetjih. 
 
 
 
Služba za analitiko in informacijsko varnost  
odgovorna oseba: dr. Matej Kovačič, vodja analitike in informacijske varnosti 


