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ZADEVA: Odgovora na zastavljena vprašanja občinskega svetnika gospoda Borisa Kodrič,
izražena na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Poljčane.
Vprašanje:
Zakaj so nastale razpoke na objektu vrtca? S strani izvajalca še ni bil sporočen odgovor. V
nadaljevanju opozori, da nastale napake na objektu vrtec še vedno niso bile odpravljene.
Odgovor:
Razpoke so posledice posedanja objekta. Izvajalec je naročil sanacijo in zagotovil, da bodo
sanacijska dela opravljena do 15. 5. 2019.
Vprašanje
Ali se zaračunava najemnina za uporabo telovadnice pri vrtcu? Ali je bil sprejet sklep o določitvi
cene za uporabo telovadnice in na osnovi česa se zaračunava najemnina?
Odgovor:
Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, ki je upravljavec objekta Vrtec Poljčane, ne
zaračunava najemnine za uporabo večnamenskega prostora (t.i. telovadnice v vrtcu). Večnamenski
prostor na podlagi dogovora uporablja enkrat tedensko skupina občank za jogo v času od 19. do 20.
ure, prav tako ni bilo sprejetega sklepa o določitvi cene za uporabo večnamenskega prostora.
ZADEVA: Odgovor na zastavljeno vprašanje občinskega svetnika gospoda Franca Valand,
izraženega na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Poljčane.
Vprašanje:
Kakšne so možnosti, da bi potekal enkrat do dvakrat na teden odvzem krvi in vode v ambulanti
Poljčane?
Odgovor:
Prostori v ZP Poljčane, ki bi bili primerni za odvzem krvi, so v najemu zasebnikov koncesionarjev.
ZD Slovenska Bistrica s prostori, ki bi bili primerni za odvzem krvi, ne razpolaga. Glede prostora
obstajata 2 možni rešitvi:

1.
2.

Zagotovi se prostor v prostorih ambulante dr. Colariča, ko le-ta ne obratuje.
Zasilna, prostorsko zelo utesnjena rešitev, je preureditev dela čakalnice za paciente v
prostor za odvzem krvi.

Laboratorijske storitve so priznane v ceni storitev ambulante in jih Zdravstveni dom zaračuna
tistemu zdravniku, ki pacientu izstavi napotnico. V Poljčanah sta to največkrat zdravnika zasebnika
Midhad Perenda dr.med. in Marjan Colarič dr.med.
V laboratoriju Slovenska Bistrica je povprečno število odvzemov krvi 180 pacientov na dan. V
Slovenski Bistrici je bilo po napotnici poljčanskih zdravnikov v 3 mesecih odvzetih 277 vzorcev, to
je 92 vzorcev na mesec, približno 21 na teden, torej, dobre 4 na dan.
V laboratoriju ZD v Slovenski Bistrici odvzamejo večino vzorcev do 11. ure, torej v prvih 4 urah 40
vzorcev na uro. Za večino odvzemov vzorcev krvi morajo biti pacienti tešči, tem se kri odvzame do
10. ure. V Poljčane bi, torej, prihajali 1-krat tedensko za morda 15 odvzemov krvi. Za to dejanje bi
porabili najmanj 3 ure. Posledično bi bila gneča, ki je v Slovenski Bistrici v laboratoriju vsako
jutro, še večja. V primeru odvzemov krvi zunaj ZD bi, zelo verjetno, morali razmišljati o dodatni
zaposlitvi laboranta, saj s sedanjim številom zaposlenih ne bi zmogli obravnavati vseh pacientov, ki
pridejo vsakodnevno v ZD.
Strošek dela zaposlene v laboratoriju znaša 11,00 €/uro, kilometrina v obe smeri pa 2,40 €. Skupaj
bi torej strošek dela odvzema znašal 35,40 € na prihod. Odprto ostaja vprašanje, kdo bi ta strošek
pokril, saj se s povišanjem cene, ki bi nastala zaradi odvzemov v Poljčanah, zdravnika zagotovo ne
bi strinjala.

Pripravila:
Klavdija Majer, mag. jav. upr.
Svetovalka za družbene dejavnosti
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