
 

        

 

 

ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE, KI IMAJO IZBRANEGA 
ZDRAVNIKA V ZP DOBRNA, BO POTREBNO  
IZBRATI DRUGEGA OSEBNEGA ZDRAVNIKA 

 

Konec decembra svoje delo v ZP Dobrna zaključuje zdravnik specialist družinske medicine 

Muamer Mušić, zato bodo morali starši predšolskih in šolskih otrok do 18. leta po njegovem 

odhodu poskrbeti za drugo izbiro otrokovih osebnih zdravnikov. 

 

S 1. januarjem 2021 Muamer Mušić, dr. med., spec. družinske medicine, odhaja na drugo delovno 

mesto. Vodstvo ZD Celje je takoj, ko je prejelo obvestilo o odpovedi, objavilo razpis za prosto delovno 

mesto zdravnika specialista družinske medicine. Trenutno še ni bilo nobene prijave. Odsotnost bomo  

začasno reševali s pomočjo  nadomestnih zdravnikov.  

Specialist družinske medicine, ki bo zasedel prosto delovno mesto  v ZP Dobrna, ni dolžan zagotavljati 

zdravstvene oskrbe otrok in mladostnikov, zato smo za  vse otroke, ki so rojeni leta 2016 in kasneje 

(torej predšolski otroci), uredili možnost vpisa na Dispanzerju za predšolske otroke ZD Celje. Za vse 

otroke, rojene leta 2015 in starejše otroke do 18. leta, pa smo uredili vpis na Dispanzerju za šolske 

otroke in mladino ZD Celje pri zdravnici Mateji Koder, dr. med. 

 

Starše pozivamo, da čim prej pokličejo Otroški oziroma Šolski dispanzer ZD Celje, in jih seznanijo, da 

prihajajo iz ZP Vojnik-Dobrna in želijo urediti izbiro zdravnika. Za prenos zdravstvene dokumentacije 

bomo poskrbeli takoj, ko bodo starši uredili izbiro otrokovega osebnega zdravnika. 

 

Odrasli bolniki se še naprej obračate na kontakt ambulante ZP Dobrna. 

Tel: 03 780 0540  

E-pošta: amb.music@zd-celje.si    

Kontakti ambulant v ZD Celje: 

• Otroški dispanzer: 03/5434 270, e-pošta: otroski.dispanzer@zd-celje.si 

• Šolski dispanzer: 03/5434 285, e-pošta: solski@zd-celje.si 

Enako je izvajanje zdravstvenega varstva teh generacij urejeno na celotnem območju, kjer ZD Celje 

opravlja zdravstveno dejavnost oskrbe prebivalstva na primarni ravni, in sicer v občinah Štore, Vojnik, 

Dobrna in Celje. V ZP Vojnik, Štore in Dobrna nimajo specialistov pediatrije in šolske medicine, ki bi 

obravnavali otroke in mladostnike. Trenutno je zagotovljeno varstvo vseh predšolskih, šolskih otok in 

mladostnikov iz omenjenih občin v ZD Celje. 

 
Hvala za razumevanje. 
 
Ostanite zdravi! 
 
prim. Jana Govc Eržen, dr. med. 
vodja OE ZP Vojnik in ZP Dobrna 
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