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Odbor za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne 

službe negospodarstva 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podaja / ne 

podaja soglasja k prilagojenemu ordinacijskemu času 

otroške ambulante, šolske zobne ambulante ter 

patronažne službe Zdravstvenega doma Radlje ob 

Dravi. 

 

PRAVNA PODLAGA: 

 

Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Radlje ob 

Dravi (MUV, št. 28/1998, 3/2001), 16. člen Statuta Občine 

Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/2016) in 17. točka 36. člena 

Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2017 – ZZZS 

 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije vsako leto sprejme splošni dogovor za 

tekoče leto, ki je rezultat partnerskih pogajanj, ki predstavlja pravno podlago za 

sklepanje pogodb z javnimi zdravstvenimi zavodi in zasebniki. Splošni dogovor za 

pogodbeno leto 2018 v 17. točki 36. člena določa, da morajo izvajalci zagotoviti eno 

petino s pogodbo z ZZZS dogovorjenega delovnega časa popoldan od 16. ure naprej. 

Določilo zadnjih nekaj let ni zahtevalo petine ordinacijskega časa popoldan za otroško 

dejavnost in mladinsko zobozdravstvo. Z letošnjim letom pa morajo izvajalci omenjenih 

zdravstvenih storitev zopet zagotoviti ta pogoj, razen če v skladu s 6. alinejo drugega 

odstavka 17. točke 36. člena pridobijo soglasje lokalne skupnosti do spremenjenega 

ordinacijskega časa zaradi strokovne utemeljitve. 



Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na svoji 21. redni seji, dne 16.10.2017 sprejel 

sklep, da soglasja k prilagojenemu ordinacijskemu času otroške ambulante, šolske 

zobne ambulante ter patronažne službe Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi, ne 

podaja. 

 

Dne 9.5.2018 pa smo s strani Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi ponovno prejeli 

vlogo za izdajo soglasja k prilagojenemu ordinacijskemu času otroške in šolske zobne 

ambulante ter patronažne službe Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi.  

 

Zdravstveni dom je podal naslednjo utemeljitev, zakaj bi predlagali spremenjeni 

delovni čas: 

 

 Izvajanje storitev v otroški dejavnosti in šolski zobni ambulanti vključuje tudi 

izvajanje sistematskih pregledov otrok v starostni skupini treh in pet let. 

Sistematski pregled otrok vključuje poleg pregleda pri zdravniku in 

zobozdravniku še pregled laboratorijskih vzorcev krvi in cepljenje. Iz strokovnega 

vidika so najbolj pravilni rezultati laboratorijskih preiskav od odvzetih vzorec v 

jutranjem času. Otrok, ki je naročen na sistematski pregled, isti dan opravi obisk 

pri zdravniku, v laboratoriju in pri zobozdravniku. Poleg tega večletna praksa in 

stroka ugotavljata, da otroci med samim pregledom bolje in bolj koncentrirano 

sodelujejo v dopoldanskem času. Tudi za cepljenje je bolj primeren dopoldanski 

čas, saj fiziologija telesa pogojuje naravno naraščanje temperature telesa po 

16. uri. Pri cepljenju bi to pomenilo več stranskih učinkov pri otrocih. 

 

V kolikor bi oblikovali urnik dela glede na zahteve Splošnega dogovora 2018 bi morali 

obe ambulanti izvajati delo dopoldan do zelo poznih večernih ur, kar pa ni primeren 

čas za oskrbo otroške in šolske populacije. Enkrat tedensko bi oblikovali urnik 

popoldne, predvsem za tiste, ki v dopoldanskem času ne utegnejo priti do zdravstvene 

oskrbe in zobozdravnika (npr. dijaki). 

 

Analiza stanja vzpostavljenega urnika v skladu z določili Splošnega dogovora 2017, 

ko so oblikovali urnik dela enkrat tedensko popoldan, do 22.30 ure, je pokazala, da 

odzivnosti pacientov po 20.00 uri zvečer ni. Pacienti se ne odzivajo na naročen termin 

oz. si ga niti ne želijo, zato je osebje na delovnem mestu večinoma brez pacientov. 

 

V vlogi prosijo za izdajo soglasja, da v omenjeni otroški dejavnosti, šolski zobni 

dejavnosti Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi izvajajo dejavnost enkrat tedensko v 

popoldanskem času (v četrtek). Tako oblikovan ordinacijski čas so imeli tudi že pred 

sprejetjem Splošnega dogovora za leto 2017. 

 

 Izvajanje storitev patronažne službe 

Vloga Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi pa se nanaša tudi na oblikovanje urnika 

za izvajanje patronažne službe v popoldanskem času vse dni v tednu in ob sobotah. 

Skupna kvota popoldanskih ur deležno ne dosega vseh zahtevanih popoldanskih ur. 

Urnik zagotavlja vsakodnevno oskrbo celotnega terena, ki ga pokriva Zdravstveni dom 

Radlje ob Dravi, vse dni v tednu. To pomeni, da bo celotni teren, ki ga ZD Radlje 

pokriva, imel na voljo vsak dan možnost patronažne oskrbe popoldan, če bo to nujno 

potrebno. Zaposlene v patronažni dejavnosti bodo na dan, ko bodo imele na urniku 

popoldanski delovni čas, delo pričele kasneje (ob 9.20 uri) in delale do 17.30 ure. Urnik, 

oblikovan glede na zahteve Splošnega dogovora za leto 2018, pomeni, da mora 

vsaka patronažna delavka delati dva dni v tednu popoldan in le tri dni dopoldan, 



vendar na tak način skrbi le za paciente na svojem terenu. Predlog se predlagatelju 

zdi human in organizacijsko boljši za uporabnike storitev s strani patronažne službe, saj 

vstop v okolje uporabnikov po 19.00 uri ni primeren, ker takrat patronažna službe 

vstopa v intimni prostor uporabnika, ko si le-ta že želi zasebnosti. 

 

Analiza stanja vzpostavljenega urnika v skladu z določili Splošnega dogovora 2017, 

ko so oblikovali urnik dela v skladu z zahtevami, je pokazala, da pacienti v poznih 

večernih urah ne želijo vstopa patronažne službe v zasebno okolje. Želijo pa si obisk 

patronažne sestre v jutranjem oz. dopoldanskem času, vendar jim tega ni mogoče 

vedno ugoditi, ker patronažna sestra dela po urniku dvakrat tedensko popoldan. 

 

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi prosi za izdajo soglasja, da v patronažni dejavnosti 

izvajajo dejavnost v popoldanskem času vsak dan v tednu do 17.20 ure ter ob sobotah 

od 7.00 do 9.00 ure.  

 

 

mag. Alan BUKOVNIK 

ŽUPAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloge:  

- dopis Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi, z dne 9.5.2018, s predlaganimi 

ordinacijskimi časi; 

- Stališče Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe 

negospodarstva (na sami seji). 












