
»Čas nima moči, da bi nas postaral. 

Naše življenje se ne ravna po času, temveč po ustvarjalni življenjski sili v nas.« 

(Russel A. Kemp) 

 

Prvi koraki delovanja ordinacije segajo v leto 1992: 

 

1.Oktobra 1992 sta ustanovitelja, Jadranka in Erik Šolman, odprla 

vrata prve zasebne ordinacije s koncesijo na primarni ravni v Sloveniji. 

(fotografija iz časopisa Štajerski tednik, objavljena v oktobru 1992) 

_____________________________________________________________________ 

  



Naši prvi vpisani pacienti so bili:  

mag. Valerija Ilešič Toš,  

Timotej Prelog  

in Lejko Ina. 

 Ob obletnici delovanja ambulante so nam zapisali: 

 

Mag. Valerija Ilešič Toš 

“Že kot otrok sem bila pacientka dr. Jadranke Šolman, k njej sem hodila 
tudi v času srednje šole in potem kot študentka. Razveselila sem se 

novice, ki mi jo je povedala mama, ko je v časopisu prebrala, da se bo na 
Ptuju odprla Pediatrična in družinska ordinacija Dr. Šolman. Seveda 
sme bila tam že takoj prvi dan, ko je nova ordinacija začela delovati. 
Vsi moji trije otroci so bili v predšolskem obdobju pacienti dr. Erika 
Šolmana, ki sem ga z največjim veseljem in s popolnim zaupanjem 

priporočila kar nekaj  mladim staršem, ki so iskali prvega pediatra za 
svoje otroke. Zdaj so vsi trije moji otroci, ki se še šolajo, pacienti dr. 

Jadranke Šolman.   

Jadranka Šolman je tudi še vedno moja zdravnica, popolnoma ji 
zaupam. Hvaležna sem ji za njen dragoceni čas, ki mi ga kot pacientki 

namenja, za njeno pozornost, skrbnost, strokovnost in profesionalni 
odnos.    

Hvaležna sem vsem zaposlenim, torej tudi medinskim sestram, ki svoje 
delo, po mojem mnenju, opravljajo na visokem profesionalnem nivoju; 

pacientom znajo prisluhniti, vedno so tudi prijazne in sočutne, kar nam 
vsekakor pomeni veliko takrat, ko zbolimo ali so bolni naši otroci in smo 

še posebej občutljivi.   

Čestitam celotni ekipi Pediatrične in družinske ordinacije dr. Šolman ob 
25. obletnici delovanja in želim veliko uspehov na nadaljnji 

profesionalni poti.« 

___________________________________________________________________ 

  



 

Timotej Prelog 

  

»Ponavadi je tako, da poskušamo preživeti čim manj časa pri 

zdravniku. Mogoče se bojimo igel, zdravnika ali pa samo na videz 

neskončnega čakanja v čakalnici. Jaz tega ne poznam. Čakalnica je bila 

zmeraj prijetna, zdravnica zmeraj nasmejana, posegi pa nikoli preveč 

boleči. Nikdar nisem poznal tistega občutka, da bi lahko zdravnik bolje 

opravil svoje delo ali pa, da je bila kakšna diagnoza napačna. Če je bilo 

kaj narobe Dr. Šolmanova to reši hitro, zanesljivo in z nasmehom in to 

je bil standard od kar pomnim. Izleti k specialistom so bili zmeraj 

zabavni, zlomljene roke, prsti in različne poškodbe so bile prijeten 

kontrast vsakodnevnim prehladom. Lepo je imeti nekoga, ki je zmeraj 

tam, da pomaga ko gre nekaj narobe in zato se zmeraj veselim 

naslednjega obiska.« 

________________________________________________________ 

  



 

Ina Lejko 

 

 

 

 

»Ordinacija Šolman je bila moja prva in edina ordinacija čez celotno 

otroštvo in čeprav so spomini na zdravnika ponavadi manj prijetni, je 

bilo vzdušje v ordinaciji vedno prijazno in kolikor se je dalo domače. Če 

bi še živela na Ptuju, bi ordinacijo gotovo obiskovali tudi moji otroci :)« 

____________________________________________________ 

 

 

  



 

Danes skrbimo za vas 

Erik Šolman, dr.med.spec.pediater 

Jadranka Šolman, dr.med. spec. šol.in druž. med. 

Igor Rakuša, dr.med. specializant druž.med. 

Sanja Kokol, dipl.m.s. 

Lidija Draškovič, sms 

Lidija Horvat, sms 

 

in ponosni smo: 

- da skrbimo za zdravje cca 5300 vpisanih pacientov, 

-  da si tudi v težjih trenutkih znamo podariti nasmeh, 

- da smo v preteklem letu prejeli številne ustne pohvale od Vas, 

dragi pacienti, pa tudi 16 pisnih pohval , 

- da razpolagamo z nadstandardnimi storitvami, kot so 

dermatoskopija, timpanometrija, arteriografija, spirometrija, 

EKG… 

- na naziv »Moja pediatrinja «, ki ga je v letu 2014 prejela Jadranka 

Šolman, dr.med.spec. 

- na Certifikat bonitete odličnosti  

(po oceni bonitetne hiše Bisnode) 

 

_________________________________________________ 

 

  



O nas ste zapisali: 

(celotna besedila pohval so shranjena v Knjigi pohval in pritožb, ki se nahaja v prostorih ordinacije) 

 

»Iskrena hvala za vso vašo prijaznost, dobrosrčnost, vzpodbudne besede. 
Zlati ste! Nimam besed, s katerimi bi se vam rada iz srca zahvalila!« 

(Martina R.) 

 

» Celoten kolektiv Šolmana je zelo super!« (Katja J.) 

 

»Ostanite še dalje tako srčna ekipa!« (Helena G.) 

 

»Iskrena pohvala za vso prijaznost, topel sprejem in prijaznost vsem v 
ordinaciji. Veseli smo, da smo vaši pacienti.  Ohranite vašo toplino, 
prijaznost in nasmeh.« (Olga K.) 

 

»Ne vem, kdaj in kje sem nazadnje zaledila tako homogen, prijazen in 
strokoven kolektiv. Vedno ste ustrežljivi in nasmejani. Hvala vam za 
vse!«  (Marjana G.) 

»Najboljši zdravnik in vrhunsko prijazne sestre!  (Tina S.) 

 

»Res dober in prijazen pediater, sestre so pa vrhunsko prijazne!  

(Kaja S.) 

 

»Medicinske sestre v ordinaciji dr. Šolman so zelo korektne, 
profesionalne, prijazne in nasmejane. (Karmen F.) 

»S prijazno besedo pomirite in vzamete še zadnji strah pred iglami.« 

 (Dejan V. ) 

  



 

»Malo sem vesel, da se mi je zgodila nesreča, ker mi prevez dela 
najboljša sestra na svetu.«  (Gašper K.) 

 

»Sestre so top. Zelo prijazne, vljudne in korektne. Torej, vse pohvale! 
Prisrčno hvala za ves vaš trud.«  (Tatjana O.) 

 

»Zahvala najbolj prijaznim medicinskim sestram pri dr. Šolmanu!« 

  (Liljana Š.) 

»Zelo sem zadovoljna z mojo zdravnico, z njenim odnosom in delom.« 

 (Monika K.) 

 

»Hvala, hvala za vso prijaznost in lepe besede. Ste najboljši in ostanite 
taki naprej. Hvala!« (Marija K.) 

 

»Vsem v ordinaciji se zahvaljujem za strokovnost in prijaznost, ki sem 
je bila deležna vse od zgodnjega otroštva.«  (Ina L.) 

 

»Izjemna ekipa ste: strokovna, nasmejana in srčna, vaš odnos do 
pacientov pa profesionalen in prijazen!« (Andreja J.P.) 

 

»Medicinske sestre pri dr. Šolmanovi so me prijazno napotili na 
cepljenje, medtem pa z iskrivimi očmi poizvedovale o odločitvi, ki sem jo 
sprejela šele prejšnji večer. Začne se razprava. Tako prijazne so, da bi 
jih najraje vzela s seboj na potovanje.« (Mateja T.) 

_________________________________________________ 

  



 

Dragi naši. 

 

Ob 25. obletnici delovanja  

ordinacije »dr. Šolman«  

se Vam  

iskreno zahvaljujemo  

za Vaše zaupanje. 

Kolektiv ordinacije 

 

»Če lahko vsaj enemu srcu preprečim, da se ne stre, ne bom živela 

zaman. 

Če enemu samemu življenju olajšam bol, ne bom živela zaman.« 

(E.Dickinson) 

 

 

Po prejetih zapisih pripravila: Sanja Kokol 


