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PRIJAVA NALEZLJIVIH BOLEZNI V SKLADU Z ZAKONOM O 
NALEZLJIVIH BOLEZNIH IN PODZAKONSKIMI AKTI 

 
 

Nalezljive bolezni pri nas niso več med najpogostejšimi vzroki za prezgodnjo umrljivost. Zaradi epidemijskega 
pojavljanja in težkega poteka nekaterih nalezljivih bolezni pa je njihovo preprečevanje in obvladovanje v vseh 
razvitih državah ena najpomembnejših preventivnih dejavnosti. 
Varstvo   prebivalstva   pred   nalezljivimi   bolezni   temelji   na   učinkovitem   sistemu   zgodnjega   
zaznavanja nalezljivih    bolezni    in    naglega    odzivanja    na    tveganja    za    zdravje    prebivalstva.    
Nacionalni    sistem epidemiološkega  spremljanja  in  obvladovanja  nalezljivih  bolezni  mora  zagotoviti  
podatke  o  pomembnih nalezljivih   boleznih,   omogočiti   zaznavanje   posameznih   primerov,   kopičenja,   
izbruhov   in   omogočiti opazovanje  učinkovitosti  programov  obvladovanja  bolezni.  Za  pravočasno  
načrtovanje  pripravljenosti  na dogodke   in   usmerjeno   ukrepanje   ter   oblikovanje   preventivnih   
programov   je   potrebno   sistematično epidemiološko in laboratorijsko opazovanje značilnosti 
povzročiteljev nalezljivih bolezni. 
V Republiki Sloveniji je področje spremljanja, nadzora in preprečevanja nalezljivih bolezni urejeno z Zakonom 
o nalezljivih  boleznih (Uradni list  RS  št.  33/2006)  in Pravilnikom  o  prijavi  nalezljivih  bolezni ter 
posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje (Uradni list RS št. 16/1999). Oba  dokumenta  
predpisujeta  bolezni,  ki  jih  je  potrebno  prijavljati,  in  način  prijavljanja.  Gre  za  nalezljive bolezni,  pri  
katerih  obstaja  nevarnost  širjenja  in  zahtevajo  naglo  ukrepanje,  da  se  zmanjša  obolevnost nalezljive 
bolezni proti katerim cepimo, in nalezljive bolezni, ki povzročajo precejšnje breme družbi. 
Zdravniki, laboratoriji  so  v  skladu  z  ZNB  dolžni  prijavljati  nalezljive  bolezni.  Nalezljive  bolezni  prijavljajo  
na Obr.  8,163  DZS  ali  s  pomočjo  računalniških  izpisov  (kjer  imajo  izvajalci  zdravstvene  dejavnosti  
obrazce  za prijavo že vgrajene v svoje računalniške sisteme za beleženje zdravstvenih storitev). Prijave 
nalezljivih bolezni sistematično  zbirajo  območne  enote  Nacionalnega  inštituta  za  javno  zdravje  (OE  
NIJZ),  ki  jih  s  pomočjo nacionalnega računalniške aplikacije SURVIVAL analizirajo in posredujejo v Center za 
nalezljive bolezni NIJZ (CNB NIJZ), kjer se zberejo podatki za vso Slovenijo. Podatki se analizirajo, evalvirajo, 
pripravljajo se mesečna poročila  in  letno  poročilo  o  gibanju  nalezljivih  bolezni  in  njihovih  epidemioloških  
značilnostih.  Nekatere bolezni se poleg sistematičnega spremljanja dodatno spremljajo tudi z laboratorijsko 
podprtimi občutljivimi sistemi, ki omogočajo pridobitev dodatnih informacij, potrebnih za oblikovanje 
programov za obvladovanje nalezljivih bolezni in za vrednotenje njihove učinkovitosti. 
Podatki o okužbi z virusom HIV oz. aidsu in drugih spolno prenosljivih okužbah se zbirajo ločeno od ostalih 
nalezljivih bolezni, z drugačnim naborom podatkov. 
Za prijavo nalezljive bolezni se v Sloveniji uporablja Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih 
problemov za statistične namene (MKB-10). Za  vsako  nalezljivo  bolezen  je  potrebno  prilagojeno  
epidemiološko  spremljanje  glede  na  epidemiološke značilnosti in javno-zdravstveni pomen. Glede na 
Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje (Ur. list RS 
1999; 16: 1603–6), se nalezljive bolezni glede na naravo in potrebe razvrstijo v štiri skupine. V  Sloveniji  NIJZ,  
Center  za  nalezljive  bolezni  vodi  in  upravlja  zbirke  podatkov  o  nalezljivih  boleznih,  ki nastanejo   na   
osnovi   prijav   nalezljivih   bolezni,   prijav   izbruhov   in   epidemij   in   laboratorijskih   prijav povzročiteljev  
nalezljivih  bolezni.  Poročevalci  v  sistem  so  zdravniki  z  vseh  ravni  zdravstvenega  varstva  in laboratoriji 
(mikrobiološki in drugi). S programi na tem področju zagotavljamo spremljanje nalezljivih bolezni in  
pravočasno  zaznavanje  ter  ocenjevanje  tveganj  povezanih  z  nalezljivimi  boleznimi  in  dejavniki  okolja  z 
namenom  pravočasne  priprave  ukrepov  za  varovanje  in  zaščito  zdravja  ter  zadostne  pripravljenosti  na 
dogodke,  ki  se  lahko  pojavijo  v  večjem  številu  ali  pa  nepričakovano  in  pomenijo  resno  grožnjo  



zdravju. Zdravnik mora v roku 24 ur od ugotovitve izločanja povzročiteljev trebušnega tifusa, drugih salmonel, 
šigel, kampilobaktra, jersinije in lamblije ter nosilstva povzročiteljev hepatitisa B in C, aidsa in malarije, to 
sporočiti območnemu  NIJZ.  Na  NIJZ  prejmemo  veliko  prijav,  ki  jih  ni  potrebno  prijavljati,  velikokrat  pa  
pridemo  do spoznanja, da določenih obolenj in epidemij ne prijavijo ali pa se ti prijavijo z veliko zakasnitvijo. 
Večkrat so podatki nepopolni, netočni, zato preverjamo točnost prispelih prijav. 
 

IZBRUHI IN EPIDEMIJE NALEZLJIVIH BOLEZNI 
 

Narava nalezljivih bolezni oziroma dejstvo, da lahko iz enega primera nastaneta izbruh ali epidemija, ter 
védenje, da tovrstne  bolezni ne poznajo državnih meja, od nas zahtevata načrtovanje ukrepov za 
preprečevanje, širjenje ter obvladovanje  posameznih nalezljivih bolezni, kopičenja ali izbruhov. Zdravnik 
mora v roku treh do šestih ur po ugotoviti suma na izbruh oz. epidemijo nalezljive bolezni obvestiti območni 
NIJZ  in sodelovati pri obvladovanju epidemije. NIJZ o izbruhu oz. epidemiji takoj  obvesti  NIJZ, CENTER ZA 
NALEZLJIVE BOLEZNI. NIJZ določa ukrepe za obvladovanje epidemije nalezljive bolezni in sodeluje pri 
njihovem izvajanju. 
 

SPOLNO PRENESENE OKUŽBE (SPO - 3. SKUPINA NALEZLJIVIH BOLEZNI) 
 
Zdravnik, ki postavi diagnozo okužbe z virusom HIV ali spolno prenesene bolezni, mora pri teh osebah izvesti 
individualno svetovanje za varnejšo spolnost in obveščanje oseb, ki so bile izpostavljene možnosti okužbe (v 
nadaljnjem  besedilu:  kontaktov).  Kontakte  obvestijo  bolniki  sami  ali  ob  privolitvi  bolnika  zdravnik.  
Spolno prenesene  bolezni  se  po  sindromih  in  povzročiteljih  prijavljajo  na  posebnih  obrazcih  in  
anonimizirano  – šifrirano. 
 

EPIDEMIOLOŠKO POIZVEDOVANJE (ANKETIRANJE) 
 

Epidemiološko poizvedovanje izvedemo v primeru izbruhov in epidemij in pri pojavu posameznih primerov 
nalezljivih bolezni, ki so označene v tabeli z rdečo piko. Na ta način ugotavljamo izvor in poti širjenja okužbe, z  
namenom  odrejanja  ukrepov  za  preprečevanje  nadaljnjega  širjenja  obolenj.  Anketo  opravimo  v  enoti  
za nalezljive  bolezni  osebno  ali  telefonsko.  Če  je  potrebno,  odredimo  tudi  odvzem  materiala  za  
nadaljnje mikrobiološke   preiskave.   Epidemiološko  anketiranje  je   izrednega   pomena,  saj   nam   
natančno   zbiranje podatkov  dostikrat  v  veliki  meri  olajša  odkrivanje  vzrokov  obolevanja  in  omogoča  
oblikovanje  ustreznih ukrepov za omejitev nadaljnjega obolevanja. Poleg osnovnih podatkov o pričetku 
obolenja in o vrsti kliničnih težav so izredno pomembni tudi podatki o uživanju hrane, pripravi le-te in 
obiskovanju prireditev ter srečanj z množično obliko prehranjevanja. Prav tako so dragoceni podatku o 
bivanju in vrnitvi z različnih potovanj, načinu oskrbe s pitno vodo, oblikah rekreacije. Epidemiološke ankete 
shranjujemo in jih občasno statistično obdelamo.  Podatke  posredujemo tudi  epidemiološki  službi  Centra  
za  nalezljive  bolezni  na  NIJZ.  Na  osnovi ugotovitev epidemiološke ankete odredimo potrebne ukrepe za 
obvladovanje nalezljivih bolezni. 

 
 

 



PRIJAVLJENE NALEZLJIVE BOLEZNI V LETU 2017, V REGIJI MURSKA SOBOTA 
Zakon  o  nalezljivih  boleznih  (Ur.  l.  RS,  št.  33/2006)  skupaj  s  podzakonskimi  akti  opredeljuje  obvezno prijavljanje 
nalezljivih bolezni in njihov način prijavljanja. 
V  letu  2017  smo  za  regijo  Murska  Sobota  prejeli  7241  prijav  nalezljivih  bolezni  (NB).  Najvišja  prijavna incidenca  je  
bila  na  območju  upravne  enote  Lendava  (748/10.000  prebivalcev),  najnižja  pa  na  območju upravne enote Murska 
Sobota (479/10.000 prebivalcev). Skupna prijavna incidenca za regijo Murska Sobota je bila 591/10.000 prebivalcev. V 
istem obdobju lanskega leta smo prejeli 8012* prijav, petletno povprečje pa je 6334* prijav. 
* V tem številu niso upoštevani primeri aidsa, spolno prenosljivih okužb, tuberkuloze in akutnih respiratornih okužb. 

TABELA 1: PRIJAVLJENE NALEZLJIVE BOLEZNI, V REGIJI MURSKA SOBOTA, V LETU 2017  
 BOLEZEN UPRAVNA ENOTA  SKUPAJ 2017 LENDAVA MURSKA SOBOTA GORNJA RADGONA LJUTOMER 

Gastroenteritis ali kolitis, vzrok neopredeljen                                    625 621 397 261 1904 
Črevesna virusna infekcija, neopredeljena                                           21 110 10 79 220 
Rotavirusni enteritis                                                                                  40 65 26 14 145 
Črevesna bakterijska infekcija, neopredeljena                                    36 46 18 20 120 
Akutna gastroenteropatija, ki jo povzroča Norwalk virus                 27 44 30 8 109 
Enteritis, ki ga povzroča kampilobakter                                                21 37 13 14 85 
Salmonelni enteritis                                                                                   8 9 6 1 24 
Bakterijska zastrupitev s hrano                                                                1 6 4 - 11 
Salmonelna sepsa - - - 2 2 
Lamblioza/Giardioza - 1 - - 1 
Enterobioza 34 128 30 30 222 
Streptokokni tonzilitis 152 346 187 170 855 
Varičela brez komplikacij 318 331 68 129 846 
Zoster brez zapleta 56 128 50 51 285 
Gripa, virus influence dokazan 40 106 41 21 208 
Škrlatinka 18 53 10 26 107 
Streptokokni faringitis 12 44 4 6 66 
Infekcijska mononukleoza 5 24 8 13 50 
Zoster z drugimi komplikacijami - 10 3 1 14 
Streptokokna pljučnica - 4 2 4 10 
Varičela z drugimi komplikacijami 1 - - - 1 
Erizipel - šen 51 132 59 47 289 
Druge sepse 33 81 25 30 169 
Sepsa – streptokokna 1 8 2 1 12 
Virusni meningitis – neopredeljen 2 3 1 1 7 
Meningitis - listerijski - 1 1 - 2 
Enterovirusni meningitis - - 1 - 1 
Meningitis zaradi zostra - 1 - - 1 
Meningitis pri mikozah - 1 - - 1 
Pnevmokokni meningitis - - 1 - 1 
Varičelni encefalitis - - - 1 1 
Encefalitis zaradi zostra - - 1 - 1 
Encefalitis - neopredeljen - - 1 - 1 
Lymska borelioza 54 152 92 101 399 
Centralnoevropski encefalitis, ki ga prenaša klop (KME) - 1 3 1 5 
Kronični virusni hepatitis C - 2 2 1 5 
Kronični virusni hepatitis B 1 - 1 1 3 
Nosilec virusa hepatitisa B 1 1 - 1 3 
Akutni hepatitis B 1 - 1 - 2 
Kronični virusni hepatitis - neopredeljen - - - 1 1 
Oslovski kašelj, ki ga povzroča Bordetella pertussis - 1 2 - 3 
Dermatomikoza 247 348 115 281 991 
Garje 7 13 9 15 44 
Hemoragična vročica z renalnim sindromom (HMRS) 1 - 3 - 4 
Leptospiroza 1 - 1 1 3 
Nosilec drugih bakterijskih bolezni - 2 - - 2 
Toksoplazmoza - - 1 - 1 
Legineloza 1 2 - - 3 
Trihurioza - 1 - - 1 
SKUPAJ 1816 2863 1229 1333 7241 
MORBIDITETA/10000 748,619 479,565 599,512 741,874 591,459  



TABELA 2: PRIJAVLJENE NALEZLJIVE BOLEZNI, V REGIJI MURSKA SOBOTA, V LETIH 2012-2016  
 BOLEZEN LETO  2012-2016 2012 2013 2014 2015 2016 

Gastroenteritis ali kolitis, vzrok neopredeljen                                    1370 1430 1891 1654 2358 1740.6 
Črevesna virusna infekcija, neopredeljena                                           257 240 303 231 244 255.0 
Črevesna bakterijska infekcija, neopredeljena                                    96 52 59 132 166 101.0 
Rotavirusni enteritis                                                                                  104 183 258 140 102 157.5 
Akutna gastroenteropatija, ki jo povzroča Norwalk virus                 287 156 96 176 410 225.0 
Enteritis, ki ga povzroča kampilobakter                                                74 86 84 89 128 92.2 
Salmonelni enteritis                                                                                   47 29 62 43 33 42.8 
Bakterijska zastrupitev s hrano                                                                38 15 16 10 11 18.0 
Salmonelna sepsa - - - - 3 0.6 
Lamblioza/Giardioza - 1 - - - 0.2 
Enteritis, ki ga povzroča Yersinia enterocolitica - 1 3 - 3 1.4 
Šigeloza - 1 1 - - 0.4 
Hepatitis A - - - - 1 0.2 
Enterobioza 40 109 146 198 214 141.4 
Tenioza - - - 1 1 0.4 
Streptokokni tonzilitis 486 531 554 1048 1312 786.2 
Varičela brez komplikacij 911 875 528 396 697 681.4 
Zoster brez zapleta 261 255 276 529 295 323.2 
Gripa, virus influence dokazan 28 21 34 32 51 33.2 
Škrlatinka 147 127 157 254 171 171.2 
Streptokokni faringitis 36 14 24 29 58 32.2 
Infekcijska mononukleoza 34 43 42 37 44 40.0 
Streptokokna pljučnica 1 4 13 9 8 7.0 
Erizipel – šen 241 254 343 250 282 274.0 
Druge sepse 94 91 74 125 112 99.2 
Sepsa - streptokokna - - - - 10 2.0 
Virusni meningitis – neopredeljen 14 6 5 4 6 7.0 
Varičelni encefalitis - - - - 2 0.4 
Encefalitis zaradi zostra - - - - 2 0.4 
Encefalitis - neopredeljen 4 1 - 1 2 1.6 
Bakterijski meningitis 2 - - 1 5 1.6 
Lymska borelioza 288 365 328 299 271 310.2 
Centralnoevropski encefalitis, ki ga prenaša klop (KME) 5 8 5 2 3 4.6 
Hemoragična vročica denga - - - - 1 0.2 
Kronični virusni hepatitis C 4 - - 1 2 1.4 
Kronični virusni hepatitis B 2 - 1 1 2 1.2 
Nosilec virusa hepatitisa B 2 - 2 - 1 1.0 
Akutni hepatitis C - - - - 2 0.4 
Oslovski kašelj, ki ga povzroča Bordetella pertussis - 6 45 - 2 10.6 
Dermatomikoza 333 565 575 1184 928 717.0 
Garje 30 28 34 40 54 37.2 
Hemoragična vročica z renalnim sindromom (HMRS) 9 2 3 - 6 4.0 
Leptospiroza - - 5 - 2 1.4 
Nosilec drugih bakterijskih bolezni 5 4 7 4 2 4.4 
Toksoplazmoza - - 2 2 2 1.2 
Legineloza - 4 - 2 3 1.8 
Trihurioza - - 1 - - 0.2 
Listeria - 1 - - - 0.2 
Tularemija - - 1 - - 0.2 
Rikecioza 1 - - - - 0.2 
SKUPAJ 5251 5508 5978 6924 8012 6334.8 
MORBIDITETA/10000 428,993 449,904 488,295 565,566 654,436 517,439 
       



 

 
TABELA 3: OBRAVNAVANI IZBRUHI, V REGIJI MURSKA SOBOTA, V LETIH 2012-2017  

LETO ŠT. IZBRUHOV ŠTEVILO ZBOLELIH OSEB KRAJ POJAVA IZBRUHA 
2012 7 330 3 DSO 1 VVO 1 ZDRAVILIŠČE 1 ZAVOD ZA LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI 1 KOLEKTIV 
2013 2 147 1 DSO 1 ZDRAVILIŠČE 
2014 2 31 1 DSO 1 OŠ 
2015 3 105 2 DSO 1 ZDRAVILIŠČE 
2016 6 214 3 VVO 3 DSO 
2017 3 50 2 DSO 1 VVO 
 
V letu 2017 je bilo zaradi nalezljivih bolezni hospitaliziranih 999 oseb (14 % bolnikov). Stopnja 
hospitalizacije je bila nekoliko višja kot leta 2016, ko je bilo hospitaliziranih 955 oseb (12 %).  V letu 
2017 smo v regiji (glede na prijave) zabeležili  14 smrti v povezavi z nalezljivimi boleznimi, iz prijav pa 
ne moremo zaključiti, ali je šlo za neposredni oziroma osnovni vzrok smrti. 
 

GIBANJE PRIJAVLJENIH NALEZLJIVIH BOLEZNI V LETU 2017 V REGIJI MURSKA SOBOTA 
Število prijav nalezljivih bolezni se v zadnjih 5 letih giblje od 5251 (v letu 2012) do 7241 (v letu 2017). 
Zabeleženo število prijav je bilo v letu 2017 večje, kot je petletno povprečje, ki znaša za regijo Murska 
Sobota 6334,8. 
 
GRAF 1: PRIJAVLJENE NALEZLJIVE BOLEZNI PO POSAMEZNIH MESECIH V LETU 2017  

 
          

0
100
200
300
400
500

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december

PRIJAVLJENE SKUPINE NB PO MESECIH

črevesne NB kapljične NB ostale NB transmisivne NB



   GRAF 2: PET NAJPOGOSTEJE PRIJAVLJENIH NB IZ POSAMEZNE SKUPINE  
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RESPIRATORNE NALEZLJIVE BOLEZNI 
V letu 2017 smo prejeli 2442 prijav poimensko prijavljivih respiratornih nalezljivih bolezni. Prijavna incidenca   
je   bila   199/10.000   in   je   nižja   od   ko v letu 2016  (215/10.000)   in   višja od   petletnega   povprečja 
(169/10.000). 
TABELA 4: PRIJAVLJENE RESPIRATORNE BOLEZNI V LETU 2017  

BOLEZEN UE LENDAVA UE MURSKA SOBOTA 
UE GORNJA RADGONA 

UE LJUTOMER SKUPAJ 2017 2016 2012-2016 

Streptokokni tonzilitis 152 346 187 170 855 1312 786.2 
Varičela brez komplikacij 318 331 68 129 846 697 681.4 
Zoster brez zapleta 56 128 50 51 285 295 323.2 
Gripa, virus influence dokazan 40 106 41 21 208 51 33.2 
Škrlatinka 18 53 10 26 107 171 171.2 
Streptokokni faringitis 12 44 4 6 66 58 32.2 
Infekcijska mononukleoza 5 24 8 13 50 44 40.0 
Zoster z drugimi komplikacijami - 10 3 1 14 - - 
Streptokokna pljučnica - 4 2 4 10 8 7.0 
Varičela z drugimi komplikacijami 1 - - - 1 - - 
SKUPAJ 602 1046 373 421 2442 2636 2074.4 
MORBIDITETA/10000 248,166 175,209 181,951 234,305 199,467 215,314 169,409 

 Obravnavali in prijavili smo izbruh influence A v Domu starejših občanov, kjer je od skupno 239 izpostavljenih, zbolelo 23 oseb.    Sezonska gripa in druge akutne okužbe dihal v sezoni 2016/2017  Kroženje virusa influence smo v sezoni 2016/2017 spremljali preko treh epidemioloških kazalnikov: tedenske   
incidenčne stopnje bolnikov z gripo podobno boleznijo (GPB) in drugimi akutnimi okužbami dihal (AOD) ter 
števila bolnikov, ki so bili zdravljeni v slovenskih bolnišnicah s potrjeno gripo. Epidemiološki podatki o GPB in  
AOD so izhajali iz ambulant osnovnega zdravstva in so vključene v mrežo oz. Nacionalni program za spremljanje  
gripe. V sentinelno mrežo na območju Murska Sobota so prijavljeni trije mrežni zdravniki, ki nam tedensko  
pošiljajo prijave gripe in gripi podobnih obolenj, vsi ostali zdravniki na območju Murska Sobote pa zbirnik GPB in 
AOD pošiljajo mesečno. 
 
 
.



ČREVESNE NALEZLJIVE BOLEZNI 
Prejeli smo 2621 prijav črevesnih nalezljivih bolezni. Prijavna incidenca je bila 214/10.000 in je nižja kot leta 
2016 (281/10.000) in od petletnega povprečja (215/10.000). 
 
TABELA 5: PRIJAVLJENE ČREVESNE NALEZLJIVE BOLEZNI V LETU 2017  

BOLEZEN UE LENDAVA UE MURSKA SOBOTA 
UE GORNJA RADGONA 

UE LJUTOMER SKUPAJ 2017 2016 2012-2016 
Gastroenteritis ali kolitis, vzrok neopredeljen                                    625 621 397 261 1904 2358 1740.6 
Črevesna virusna infekcija, neopredeljena                                           21 110 10 79 220 244 255.0 
Rotavirusni enteritis                                                                                  40 65 26 14 145 102 157.5 
Črevesna bakterijska infekcija, neopredeljena                                    36 46 18 20 120 166 101.0 
Akutna gastroenteropatija, ki jo povzroča Norwalk virus                  27 44 30 8 109 410 225.0 
Enteritis, ki ga povzroča kampilobakter                                                21 37 13 14 85 128 92.2 
Salmonelni enteritis                                                                                   8 9 6 1 24 33 42.8 
Bakterijska zastrupitev s hrano                                                                1 6 4 - 11 - 18.0 
Salmonelna sepsa - - - 2 2 3 0.6 
Lamblioza/Giardioza - 1 - - 1 - 0.2 
Enteritis, ki ga povzroča Yersinia enterocolitica - - - 1 1 - 1.4 
SKUPAJ 779 939 504 400 2621 3445 2634.9 
MORBIDITETA/10000 321,131 157,286 245,853 222,618 214,088 281,395 215,150 

 Največ je prijav neopredeljenih črevesnih nalezljivih obolenj (1904 prijav), laboratorijsko potrjene prijave črevesnih nalezljivih obolenj so v manjšini. Virusnih in drugih opredeljenih črevesnih infekcij je bilo 474 prijav (rotavirusni enteritis 145 prijav, norovirusni enteritis 109 prijav, vse ostale so druge črevesne infekcije 220 prijav). Bakterijskih črevesnih nalezljivih obolenj smo dobili 98 prijav (enteritis, ki ga povzroča kampilobakter 85 prijav, enteritis povzročen z  Yersinio  enterocolitico  1 prijava, eneteritis povzročen z lamblio/giardio 1 prijava, bakterijska zastrupitev s hrano 11 prijav ter 120 prijav drugih neopredeljenih črevesnih infekcij). Obravnavali smo 24 primerov salmoneloznega enteritisa in 2 primera salmonelozne  sepse.    V letu 2017 smo obravnavali 1 izbruh noroviroze, kjer je od skupno 132 izpostavljenih zbolelo 8 oseb ter en izbruh črevesne nalezljive okužbe, kjer povzročitelja nismo uspeli dokazati.   TRANSMISIVNE NALEZLJIVE BOLEZNI  Prijeli smo 404 prijave transmisivnih nalezljivih bolezni. Prijavna incidenca je bila 33/10.000 in je višja kot v letu 2016 (22/10.000) in od petletnega povprečja (26/10.000). Največ je bilo prijav Lymske borelioze (399 prijav), manj le 5 prijav pa je bilo KME. Pri prijavi Lymske borelioze gre praviloma za klinično diagnozo brez laboratorijske potrditve, medtem ko je KME vedno tudi laboratorijsko potrjen. Pri LB gre v veliki večini za erythema migrans, pri KME pa za meningoencefalitis, ki zahteva hospitalno zdravljenje.  
TABELA 6: PRIJAVLJENE TRANSMISIVNE  NALEZLJIVE BOLEZNI V LETU 2017 

       

BOLEZEN UE LENDAVA UE MURSKA SOBOTA 
UE GORNJA RADGONA UE LJUTOMER SKUPAJ 2017 2016 2012-2016 

Lymska borelioza 54 152 92 101 399 271 310.2 
Centralnoevropski encefalitis, ki ga prenaša klop (KME) - 1 3 1 5 3 4.6 
SKUPAJ 54 153 95 102 404 274 314.8 
MORBIDITETA/10000 22,261 25,628 46,341 56,768 32,999 22,381 25,729 



OSTALE NALEZLJIVE BOLEZNI  Prejeli smo 1774 prijav poimensko prijavljivih ostalih nalezljivih bolezni. Prijavna incidenca je bila 145/10.000 in je višja kot v 2016 (133/10.000) in od petletnega povprečja  (107/10.000). Najpogosteje so bile prijavljene dermatomikoze (991 prijav),  sledijo šen  (289 prijav),  enterobioze (222 prijav), druge sepse  (169 prijav) in garje (44 prijav). 
 TABELA 7: PRIJAVLJENE OSTALE NALEZLJIVE BOLEZNI V LETU 2017  

BOLEZEN UE LENDAVA UE MURSKA SOBOTA 
UE GORNJA RADGONA 

UE LJUTOMER SKUPAJ 2017 2016 2012-2016 
Enterobioza 34 128 30 30 222 214 141.4 
Erizipel - šen 51 132 59 47 289 282 274.0 
Druge sepse 33 81 25 30 169 110 99.2 
Sepsa – streptokokna 1 8 2 1 12 10 2.0 
Virusni meningitis – neopredeljen 2 3 1 1 7 6 7.0 
Meningitis - listerijski - 1 1 - 2 - - 
Enterovirusni meningitis - - 1 - 1 - - 
Meningitis zaradi zostra - 1 - - 1 - - 
Meningitis pri mikozah - 1 - - 1 - - 
Pnevmokokni meningitis - - 1 - 1 - - 
Varičelni encefalitis - - - 1 1 2 0.4 
Encefalitis zaradi zostra - - 1 - 1 2 0.4 
Encefalitis - neopredeljen - - 1 - 1 2 1.6 
Kronični virusni hepatitis C - 2 2 1 5 2 1.4 
Kronični virusni hepatitis B 1 - 1 1 3 2 1.2 
Nosilec virusa hepatitisa B 1 1 - 1 3 1 1 
Akutni hepatitis B 1 - 1 - 2 - - 
Kronični virusni hepatitis - neopredeljen - - - 1 1 - - 
Oslovski kašelj, ki ga povzroča Bordetella pertussis - 1 2 - 3 2 10.6 
Dermatomikoza 247 348 115 281 991 928 717.0 
Garje 7 13 9 15 44 54 37.2 
Hemoragična vročica z renalnim sindromom (HMRS) 1 - 3 - 4 6 4.0 
Leptospiroza 1 - 1 1 3 2 1.4 
Nosilec drugih bakterijskih bolezni - 2 - - 2 2 4.4 
Toksoplazmoza - - 1 - 1 2 1.2 
Legineloza 1 2 - - 3 3 1.8 
Trihurioza - 1 - - 1 - 0.2 
SKUPAJ 381 725 257 411 1774 1632 1307.4 
MORBIDITETA/10000 157,062 121,441 125,366 228,740 144,904 133,305 106,758 

 
POSTOPEK V PRIMERU UGRIZA ZNANE ALI NEZNANE ŽIVALI – ANTIRABIČNI POSTOPEK (NOVA 

NAVODILA) 
Slovenija se je v letu 2016 proglasila za državo, prosto stekline, o čemer smo  z dopisom obvestili zdravstvene 
organizacije v Pomurju.  Posledično smo  v letu 2017 opazili tudi manjše število napotitev v antirabično 
ambulanto. Za zagotavljanje in ohranjanje statusa stekline proste države veterinarska stroka še naprej izvaja 
registracijo in obvezno cepljenje psov, spomladansko in jesensko akcijo cepljenja lisic (v 50 km pasu od 
hrvaške meje), spremljanje, opazovanje in preiskovanje živali glede prisotnosti virusa stekline.  
Na OE NIJZ smo tudi v letu 2017 izvajali antirabično obravnavo in cepljenje oseb proti steklini, ki so jih  
poškodovale živali, na osnovi individualne ocene tveganja, saj zaradi migracije ljudi in živali še vedno obstaja 
stalna nevarnost vnosa stekline iz endemskih držav. Tako smo v letu 2017, v antirabični ambulanti NIJZ- OE 
MS, obravnavali 109 oseb, ki so jih poškodovale znane ali neznane živali. S cepljenjem proti steklini smo pričeli 
v 10 primerih. Povzročitelji poškodb so bili psi (84), mačke (25).  
 
 
 



 
TABELA 8: ŠTEVILO ANTIRABIČNIH OBRAVNAV LETIH OD 2016-2017  

ŠT. NAPOTITEV/OBRAVNAV LETO 
2016 2017 
167 109 

 
TABELA 9: ŠTEVILO CEPLJENIH PROTI STEKLINI V LETIH 2016-2017  

ŠT. CEPLJENIH LETO 
2016 2017 

33 10 
 
Osebe smo cepili zaradi ugriza neznane živali v tujini, stika z vabo ter zaradi ugriza na meji z državo v kateri je 
steklina še vedno prisotna. Eno osebo smo cepili, zaradi incidenta (vbod z iglo za cepljenje živali proti steklini).  
V vednost vam še enkrat prilagamo dopis O prilagojenem načinu obravnave oseb, ki jih poškodujejo živali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMERJAVA ŠTEVILA CEPLJENJ PROTI KLOPNEMU MENIGOENCEFALITISU (KME)  IN GRIPI 
 

CEPLJENJE PROTI KME 
Program cepljenja in zaščite z zdravili opredeljuje, da se cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu 
opravi pri zaposlenih, ki so pri svojem delu lahko izpostavljeni vbodom klopov (npr. lovci, terenski 
delavci, vrtnarji, vojaki, ...) in pri zaposlenih, ki so pri delu v laboratoriju lahko izpostavljeni virusu 
klopnega meningoencefalitisa.  Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu je obvezno za dijake in 
študente, ki so pri praktičnih vajah izpostavljeni nevarnosti okužbe. Poleg tega je cepljenje proti 
klopnemu meningoencefalitisu priporočljivo za vse osebe starejše od enega leta, ki bivajo ali 
predvidevajo aktivnosti na endemskem območju. V Sloveniji največji delež cepljenih predstavljajo osebe 
iz zadnje navedene skupine. Klopni meningoencefalitis je virusna bolezen osrednjega živčevja, ki se 
prenaša z vbodom okuženega klopa. Ogroža predvsem ljudi, ki se v obdobju aktivnosti klopov zadržujejo 
v naravnih žariščih bolezni.  
TABELA 10: ŠTEVILO CEPLJENIH PROTI KME V LETIH 2016-2017  

ŠT. CEPLJENIH LETO 
2016 2017 
2652 3416 

 
TABELA 11: ŠTEVILO CEPLJENIH PO STAROSTNIH SKUPINAH  

STAROSTNE SKUPINE ŠTEVILO CEPLJENIH 
2016 2017 

0-18  1245 1470 
19-64 1069 1547 
nad 65 338 399 
SKUPAJ 2652 3416 
 V letu 2017, smo zabeležili porast števila cepljenj. Tako smo v letu 2017, v regiji Murska Sobota, cepili 764 več 

oseb kot leto prej. Največ cepljenih je bilo v starostni skupini od 19-64 let. Med izpostavljenimi pri delu smo 
cepili 401 osebo, med izpostavljenimi pri študiju pa 52 oseb. Vsi ostali cepljeni pa spadajo v skupino za katero se 
predvidevajo aktivnosti na prostem.  

 
CEPLJENJE PROTI GRIPI  
Programu cepljenja in zaščite z zdravili je cepljenje proti gripi (poleg kroničnih bolnikov-glej spodaj), posebej 
priporočeno tudi zdravim osebam starim 65 let in več, otrokom starim od 6 do 23 mesecev in nosečnicam, ker 
je potek bolezni v teh skupinah lahko težji kot v ostali populaciji. Delež cepljenih v starostni skupini 65 let in več  
se v Sloveniji v zadnjih sezonah znižuje in je v sezoni 2016/17 znašal le 9,8%. Tako spadamo med evropske 
države z najnižjim deležem starejših oseb, cepljenih proti gripi in ne dosegamo zastavljenih ciljev Svetovne 
zdravstvene organizacije, po katerih bi morala precepljenost starejših proti gripi znašati vsaj 75 %.  
V Programu cepljenja in zaščite z zdravili je opredeljeno, da je cepljenje proti gripi, poleg že omenjenih dveh 
starostnih skupin in nosečnic, posebej priporočljivo tudi za kronične bolnike. Sem uvrščamo osebe, ki imajo 
kronične bolezni obtočil, dihal, sečil, jeter, metabolne bolezni, nekatere živčno-mišične in vezivne bolezni, 
maligna obolenja, nekatere bolezni krvi in krvotvornih organov, bolezni, ki slabijo imunski odziv in otroke, ki so 
dlje časa zdravljeni z salicilati. Stroške cepiva kroničnim bolnikom krije Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (ZZZS). Precepljenost bolnikov s kroničnimi obolenji proti gripi je v Sloveniji prenizka in se še znižuje. 
Gripa je pri teh bolnikih lahko težka bolezen, saj lahko povzroči poslabšanje osnovne kronične bolezni in celo 
smrt.  



V jesensko zimski sezoni 2017/2018 se je cepljenje izvajalo s cepivom z ustrezno antigensko sestavo glede na 
priporočila Svetovne zdravstvene organizacije. Za cepljenje smo uporabljali 4 – valentno cepivo VAXIGRIP 
TETRA, ki je vseboval 4 seve (A(H1N1)pdm09, A(H3N2), B/Brisbane, B/Phuket). 

 
 TABELA 12: ŠTEVILO CEPLJENIH PROTI GRIPI V SEZONI 2016/2017 IN 2017/2018 V POMURJU  

ŠT. CEPLJENIH SEZONA 
2016/2017 2017/2018 

4437 5275 
 
Največ cepljenih oseb je bilo kroničnih bolnikov. V sezoni 2016/2017, smo cepili 3408 kroničnih bolnikov, 175   
zdravstvenih delavcev, ostalih zdravih oseb je bilo 854.  
V sezoni 2017/2018 smo V Pomurju cepili 838 več oseb, kot sezono prej. Cepili smo 3710 kroničnih bolnikov, 
292 zdravstvenih delavcev in 1139 zdravih oseb. V sezoni 2016/2017 smo cepili proti gripi 2 nosečnici, v sezoni 
2017/2018 pa 6 nosečnic.  
Glede na to, da je bilo v sezoni 2016/17 (podatkov za sezono 2017/2018 še nimamo) v Sloveniji proti gripi cepljenih le okrog 3.600 zdravstvenih delavcev (na podlagi teh podatkov ocenjujemo, da je bila precepljenost zdravstvenih delavce v manj kot 10 %.), bi le- ti morali z zgledom bistveno bolj prispevati k dvigu precepljenosti proti gripi, saj je delež cepljenih v tej skupini še vedno prenizek. Cepljenje zdravstvenih delavcev proti gripi je zelo pomembno, saj s tem zaščitijo sebe, svoje bližnje (družinske člane, svojce) in bolnike, s katerimi prihajajo v stik.   
 

 
 
Uspešno varovanje zdravja prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi zahteva sodelovanje   
in komuniciranje s strokovnjaki različnih strok in resorjev ter sodelovanje s širšo 
skupnostjo.  
Zato se zahvaljujemo vsem, ki ste v preteklih letih pri tem sodelovali z nami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravili: Teodora Petraš, Urška Milič, Jožica Kociper in Robert Hajdu 


