
 

 

Nakup UČBENIKA 

MANAGEMENT ZDRAVSTVENE NEGE 

UČBENIK: MANAGEMENT ZDRAVSTVENE NEGE 
 
UREDILA: MELITA PERŠOLJA 
AVTORJI: MELITA PERŠOLJA, JANA BIZJAK, DARJAN KODELE, DORJAN MARUŠIČ, MAJA MEŠKO, 
ELVINA OKANOVIĆ, NIVES PINTER, DANICA ROTAR PAVLIČ, TANJA RUS, KLEMEN ŠIROK, ELIZABETA 
ZIRNSTEIN  
  
OPIS: 
Pred vami je učbenik, ki je namenjen študentom 1. in deloma 2. stopnje študijske smeri Zdravstvena 
nega Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem. Učbenik podaja osnovne in tudi specifične 
informacije o managementu v zdravstvu in v zdravstveni negi v prepričanju, da je management 
integralen del prakse. Management je potrebno na vseh nivojih delovanja prepoznati kot ključno 
komponento delovanja organizacije, ki zahteva dosledno planiranje, natančno organizacijo, celovito 
vodenje in jasno vrednotenje. Učbenik je razdeljen na sledeča poglavja: opredelitev pojmov, naloge 
managerjev, kadrovanje, kakovost delovnega življenja, organizacija dela v zdravstvu in v zdravstveni 
negi, timsko delo, promocija zdravja na delovnem mestu, kakovost v zdravstvu, organizacijska kultura 
in komunikacija ter pravni vidiki v zdravstvu. Teoretične trditve smo podkrepili s primeri, s skicami in 
tabelami ter dodali vprašanja za ponavljanje in razmislek. 
 
 
Redna cena učbenika je 28,50 EUR.  
 
Promocijska cena za študente UP FVZ od 10. 5. 2022 do 10. 8. 2022 (30% popust): 19,95 EUR 
 
Cena za študente UP FVZ od 10. 8. 2022 (15% popust): 24,22 EUR 
 
Cena za člane Alumni kluba UP: (10% popust): 25,65 EUR 
 
 
Navodila za plačilo nakupa in prevzem učbenika: 

1. Znesek za plačilo učbenika in morebiten strošek pošiljanja v tujino (glej točko 6) nakažete 
skladno s priloženimi Navodili za pravilno izpolnjevanje obrazca UPN (https://fvz.upr.si/wp-
content/uploads/2021/02/NAVODILA-ZA-IZPOLNJEVANJE-UPN.pdf)  

2. Na elektronski naslov narocanje@fvz.upr.si pošljete sporočilo z navedbo, kateri učbenik ste 
naročili in kdaj ste ga plačali ter obvezno naslov, kamor želite, da se vam knjiga pošlje. Učbenik 
vam bomo poslali po pošti v roku 3 do 5 dni od dneva, ko je nakazilo vidno na TRR fakultete. 
Učbeniku bomo priložili račun, ki služi kot potrdilo o opravljeni storitvi in ga ne plačate. 

1. Poštnina je strošek naslovnika in se jo plača po povzetju (velja za pošiljanje v Sloveniji).  
2. Poštnina za pošiljanje v tujino je strošek naslovnika in se nakaže skupaj z zneskom za učbenik: 

- Cena pošiljanja v tujino (Države EU) je 9,80 EUR z DDV, 

- Cena pošiljanja v tujino (druge evropske države) je 9,63 EUR brez DDV. 
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