
TEKMOVANJE ZA ČISTE ZOBE OB ZDRAVI PREHRANI (TČZ) 

 

Leta 1979 se je prim. mag. Tatjani Leskošek Denišlič, dr. dent. med., ki je delovala v 

šolski zobni ambulanti OŠ Ketteja in Murna v Ljubljani, porodila ideja o tekmovanju 

za čiste zobe. Pod okriljem ZD Ljubljana je pričela z nenapovedano kontrolo čistosti 

zob in z beleženjem ugotovljenih rezultatov. S prispevkom o TČZ v Zdravniškem 

vestniku je seznanila kolegice in kolege in s tem sprožila verižno reakcijo. Najprej so 

jo posnemali na Koroškem, v šolskem letu 1983/84 pa je TČZ prešlo pod strokovno 

in organizacijsko okrilje Stomatološke sekcije SZD; takrat je sodelovalo 34 OŠ. Nekaj 

let kasneje, po velikem prizadevanju Stomatološke sekcije SZD, je Zavod za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) priznal vrednotenje kontrole čistosti zob 

kot storitev preventivnih medicinskih sester. 

Število šol, vključenih v TČZ, se je povečevalo iz leta v leto (Slika 1). 

 

Slika 1. Število šol v Sloveniji, vključenih v Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani, po posameznih 

šolskih letih. 

  



Pred 10 leti sem TČZ prevzel prim. Matej Leskošek, dr. dent. med., in pridobil 

generalnega sponzorja, podjetje GSK d. o. o. TČZ se je razširilo v praktično vse OŠ v 

Sloveniji. Ponašamo se z več kot 99,8 % udeležbo vseh OŠ in 100 % udeležbo šol in 

zavodov za otroke s posebnimi potrebami.  

Ob koncu vsakega šolskega leta v sodelovanju z ZD Ljubljana organiziramo zaključno 

prireditev. Naša prizadevanja so prepoznali tudi na Ministrstvu za zdravje RS. V 

šolskem letu 2017/2018 so soorganizirali zaključno prireditev. 

TČZ je s preostalimi preventivnimi dejavnostmi botrovalo drastičnemu upadu 

zobnega kariesa pri tekmujoči populaciji. Kazalnik KEP (število karioznih, 

ekstrahiranih, plombiranih zob), ugotovljen pri 12-letnikih, se je zmanjšal s 5,1 v 

letu 1987 na 2,6 v letu 1993. Leta 1998 je padel na 1,8. V letih 2003 in 2008 je prof. 

dr. Vito Vrbič, dr. dent. med., spec., s skupino sodelavcev registriral KEP v vrednosti 

1,7 in v letu 2013 je bil ocenjen na 1,8. Na tiskovni konferenci Slovenskega 

zdravniškega društva 18. 10. 2017 pa nas je prof. dr. Vito Vrbič dr. dent. med., spec., 

razveselil s podatkom, da je KEP 1,5! 

 

 



 

TČZ se po našem vzoru od leta 2018 izvaja tudi v Estoniji, Hrvaška pa je leta 2018 

na naši zasnovi izvedla pilotni projekt. Za nadaljnje sodelovanje se dogovarjamo. 

  



Razvoj od začetkov, v telovadnici OŠ Ketteja in Murna, pa sedaj, do dvorane Tivoli 

z okoli 3.000 zmagovalci iz cele Slovenije, najbolje ponazorijo fotografije. 

 

 

 

 



 

 

 

  



Naš trud so prepoznali pri Mednarodnem združenju zobozdravnikov FDI (fr. 

Fédération Dentaire Internationale).  

 

Na Generalni skupščini FDI v Madridu konec avgusta 2017 je Stomatološka sekcija 

SZD prejela prestižno nagrado SMILE AWARD 2017 za najboljšo inovativno 

preventivno akcijo na svetu! 

 

 



Sledila so domača priznanja in omemba v novoletni poslanici predsednika 

Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja. 

 



Prejeli smo tudi posebno priznanje revije Medicina danes za velik doprinos k 

izboljšanju ustne higiene pri najmlajših. 

 

 



S pomočjo generalnega sponzorja GSK d. o. o. vsi učenci vsakega zmagovalnega 

razreda na vsaki šoli v Sloveniji prejmejo nagrado. Vsako leto se razdeli okoli 19.500 

kompletov nagrad. 

 

Zahvala gre ravnateljici OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, mag. Polonci Šurca Gerdina, za 

pomoč in dovoljenje za uporabo šolske garaže, od koder potujejo nagrade po celi 

Sloveniji. 

 

 

  



In ker slike povedo več kot besede … 

 

 

 

 

 



 

 

Rad bi se zahvalil vsem našim zdravstvenim delavkam in delavcem različnih profilov, 

ki skrbijo, da naša akcija teče nemoteno po celi Sloveniji. 

Trudili se bomo še naprej, saj je naša največja nagrada zdrav in lep nasmeh vseh 

šolarjev. 

 

prim. Matej Leskošek, dr. dent. med., 

vodja TČZ 

 


