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POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2008 
 

 

 
1. Predstavitev zavoda 
 
1.1. Dejavnosti zavoda potekajo v naslednjih službah : 

 
Preventivno in mladinsko zobozdravstvo 
Zobozdravstvo odraslih 
Specialistične zobozdravstvene ambulante za:  
 - čeljustno kirurgijo 
 - zobno ortopedijo  
 - paradontologijo 
 - fiksno in snemno protetiko 

Zobotehnični laboratorij 
Rentgenska diagnostika 
Laboratorijska služba 
Zdravstvena vzgoja odraslih, otrok in mladine 
Zdravstveno varstvo odraslih (preventiva, kurativa) 
Preventivno zdravstveno varstvo zaposlenih 
Zdravstveno varstvo šolarjev, mladine in študentov (preventiva, kurativa) 
Zdravstveno varstvo žena (preventiva, kurativa 
Zdravstveno varstvo pljučnih bolnikov 
Patronažna služba (preventiva, kurativa 
Nujna medicinska pomoč 
Nujni reševalni in sanitetni prevozi 
Dispanzer za mentalno zdravje (klinični psiholog, defektolog, logoped, klub zdravljenih 
alkoholikov ) 

Mrliško ogledna služba 
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Glavni koordinator med izvajalci zdravstvenih storitev na primarnem nivoju ter v primeru nesreč 
in pandemij. 
 

1.2.  Ustanovitelji: 
 
JZ ZD Ptuj je ustanovljen 1991 leta. Ustanoviteljica je bila Mestna občina Ptuj do sprejetja 
novega Odloka o ustanovitvi, objavljenega v Uradnem vestniku dne 8.7.2005, po katerem so 
poleg Mestne občine Ptuj ustanoviteljice JZ ZD Ptuj še: 
Občina Desternik, Občina Hajdina, Občina Kidričevo, Občina Markovci, Občina Majšperk, 
Občina Videm, Občina Zavrč, Občina Žetale .  
 
ZD pokriva  zdravstveno dejavnost šestnajstih občin in 645 km2 in cca 70000 prebivalcev. 
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1.3.  Organogram JZ ZD Ptuj 
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1.4.   Pravna ureditev  

 
a) Zakonske in druge pravne podlage, ki so osnova za delovanje zavoda: 
- Zakon  o zavodih 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Odlok o ustanovitvi JZ 
- Statut JZ 
- Drugi interni akti 
 
 
 
b) Vodstvo zavoda  
 
Direktorica: Metka Petek Uhan, dr.med.spec., imenovana na seji SZ dne 7.12.2005 za mandatno 
obdobje od 13.12.2005 do 12.12.2010. 
 
 

1.5.  Delo Sveta zavoda 
 

Skladno z novim Odlokom o ustanovitvi JZ ZD Ptuj, objavljenim v Uradnem vestniku št. 9, 
dne 8.7.2005 pa je sestava sveta zavoda naslednja: 

 
a) 4 predstavniki ustanoviteljev 
b) 1 predstavnik uporabnikov 
c) 2 predstavnika delavcev 

 
 

V letu 2008 se je Svet zavoda sestal na 3 rednih in 5 izrednih  sejah sveta zavoda. 
Na sejah sveta zavoda je bilo obravnavano naslednje: 
- Poslovno poročilo za leto 2007 
- Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2007 
- Poročilo o internih strokovnih nadzorih in prejetih pritožbah oz. pohvalah 2007 
- Inventurni elaborat za leto 2007 
- Plani dela JZ ZD Ptuj za leto 2008 
- Finančni načrti JZ ZD Ptuj za leto 2008 po načelu denarnega toka 
- Plan prihodkov in odhodkov za poslovno leto 2008 
- Plan nabav OS, DI in investicijskega vzdrževanja za leto 2008, plan porabe sredstev 

 (material, izobraževanje za zaposlene za leto 2008) 
 

- Sprejeta : 
a. Potrjena Pogodba k izgradnji prizidka za dvigalo in razširitev požarne poti 
b. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest 
c. Aneks k pogodbi direktorice 
d. Določitev plačilnega razreda pomočnika direktorja 
e. Delovna uspešnost direktorice 
f. Pravilnik o notranji organizaciji zavoda 
g. Uskladitev dejavnosti zavoda z določili Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti 

( Ur.l.RS 69/07, Ur.l. RS 19/08) 
h. Imenovanje članov strokovnega sveta 
i. Izdaja soglasja k investiciji Občine Kidričevo za novogradnjo  in adaptacijo splošne 

in zobne ambulante Kidričevo 
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1.6. V letu 2008 smo opravili revidiranje poslovanja za leto 2007.  
 
 
1.7. Kadrovski kazalci 
 

a) Število vseh zaposlenih  po stanju na dan 31.12.2008, 
 

   Po stanju na dan 31.12.2008 je bilo v Zdravstvenem domu Ptuj zaposlenih 205 
delavcev, od 
   tega 24 delavcev za določen čas, in sicer: 

• 58 moških 
• 147 žensk 
• povprečna starost zaposlenega v zavodu je 43 let. 

 
 

b) Fluktuacija zaposlenih v letu 2008 (prihodi, odhodi) 
  

Prihodi: 
13 delavci za določen čas ( 1 zobozdravnik - pripravnik,    3 diplomirane medicinske 
sestre,4 zdravstveni tehniki,  2 zdravstvena tehnika – pripravnika, 1 laboratorijski 
tehnik, 1 zobotehnik,     
1 čistilka 

   
Odhodi :  
1 zdravnik splošne medicine -  prehod v zasebništvo  
1 zobozdravniki  (1 zobozdravnik- prehod v zasebništvo) 
2 diplomirani medicinski sestri ( potek pripravništva) 
9 zdravstvenih  tehnikov  (4 zdravstveni tehniki – upokojitev,  3 zdravstvena tehnika – 
zaposlitev pri drugem delodajalcu, 2 zdravstvena tehnika – potek pripravništva)  
1 čistilka (iztek nadomeščanja) 
 
 
Skupaj je v letu 2008 prenehalo delovno razmerje 14 delavcem,  od tega  je 8 delavcev    
imelo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, 6 delavca  pa za določen čas.  

 
 
c)  Število delavcev po sistemizaciji 
     Po sistemizaciji delovnih mest je potrebnih 229 delavcev. 
 
d) Kvalifikacijska struktura zaposlenih v primerjavi s sistemizacijo 
 

Stopnja                Dejanska     Zahtevana 
izobrazbe    izobrazba                 izobrazba 
stopnja VII/2                                16 delavcev                              16 delavcev 
stopnja VII/1                                48 delavcev                               49 delavcev 
stopnja VI                                    20 delavcev                               20 delavcev 
stopnja V                                    108 delavcev                              107 delavcev                               
stopnja IV                                      8 delavcev                                 9 delavcev 
stopnja III                                      1 delavci                                      1 delavci 
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stopnja II                                       1 delavec                                     1 delavec 
stopnja I                              3 delavci                                      2 delavci 
SKUPAJ:                                   205 delavcev                                205 delavcev 

  
 

e) Število štipendistov in smeri na katerih študirajo 
V študijskem letu 2007/2008 ni bilo štipendistov in ni bilo razpisanih štipendij za 
navedeno    študijsko obdobje. 

 
f)  Število pripravnikov po smereh in kvalifikacijski strukturi 

    V letu 2008 so v zavodu opravljali pripravništvo: 
3 diplomirane medicinske sestre – VII. stopnja izobrazbe 
3 zdravstveni tehniki – V. stopnja izobrazbe 
1 laboratorijski tehnik 

 
g)  Število in kategorija delovnih invalidov 

V zavodu je zaposlenih 9 delovnih invalidov, od tega 6 delavcev  III. kategorije- polni 
delovni čas in 3 delavce  III.  kategorije – polovični delovni čas 

 
h)  Število in smeri študentov in dijakov na praksi: 

V letu 2008 je  v zavodu opravljal  prakso   2 študenta  medicine,   1 študentka 
teološka fakulteta,  7 študentov zdravstvene nege  in 3 dijake  srednje  zdravstvene 
šole 

 
i)  Število zaposlenih iz Mestne občine Ptuj v letu 2008 

Iz Mestne občine Ptuj je v zavodu zaposlenih 104 delavcev. 
 
j) Število zaposlenih izven Mestne občine Ptuj v letu 2008 
      Iz drugih občin je v zavodu zaposlenih 101 delavcev. 
 
 

k)  Število in kvalifikacijska struktura javnih delavcev: 
     V zavodu v letu 2008 ni bilo zaposlenih javnih delavcev. 
 
l) Število zdravnikov, katerim so bile odobrene specializacije v letu 2008 

Ni bilo odobrenih specializacij. 
 
 
2.  Delo v javnem zavodu  
 
2.1. Tekoče delo: 

 
      Izpolnjevanje delovnega programa 2008 do ZZZS je v prilogi.  
 

a) V splošno ambulantni dejavnosti so količniki iz obiskov realizirani v večjem obsegu, kot 
so planirani po pogodbi z ZZZS. Plačani pa niso v celoti, zaradi nedoseganja planirane 
glavarine. Preventiva je v celoti realizirana. V splošni ambulanti Dom upokojencev je plan 
količnikov bistveno presežen, saj je realizacija tam 140 %.  
V Službi zdravstvenega varstva šolarjev, mladine in študentov tudi glavarina ni dosežena, 
preventiva bistveno višja, kot jo določa ZZZS (129 %).  
V Službi zdravstvenega varstva žena ne dosegamo planiranih količnikov iz glavarine, 
preventiva je opravljena 120 %,  
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Služba ZV pljučnih bolnikov – plan točk ni realiziran, realizirani tudi niso plani obiskov. Razlog 
nedoseganja programa v teh enotah je premajhna glavarina. 
V Patronažni službi je presežen delovni program (121 %). 
V Službi NMP: nenujni reševalni prevozi  izraženi v točkah bistveno presegajo planirane 
(180%) Presežen program nad 100% je bil plačan iz naslova prostovoljnega zdravstvenega 
zavarovanja v višini 70 %. 
Zobozdravstvo odraslih: program je bil  realiziran v višini 86 %, ni bil realiziran 100% zaradi 
kadrovskih izpadov (5 porodnih dopustov). 
Mladinsko zobozdravstvo je realizirano 99,8 %.  
Zobna protetika-specialist : obseg opravljenih storitev je nižji od plana, delno zaradi kadrovskih 
izpadov, delno pa tudi zaradi zmanjšanja zahtev po teh storitvah (čakalna doba je v povprečju 
7 mesecev, v Sloveniji je čakalna doba 2 leti za protetiko). Za mladinsko zobozdravtsvo je 
čakalna doba v ZD Ptuj 1,5 meseca, v zobozdravstvu odraslih prav tako 1,5 meseca, kar je 
bistveno manj kot  je povprečna čakalna doba v Sloveniji). 
Ortodontija program je zaradi povečanja potreb po teh storitvah presežen, presežek ni plačan. 
Preventivno zobozdravstvo  program je v celoti realiziran. 

 
b) Finančni plan v letu 2008 je bil dosežen.  
Skupni odhodki so bili nižji od prihodkov, presežek prihodkov nad odhodki v znesku cca 88.331 
EUR. Presežek prihodkov nad odhodki v tem znesku povečuje obveznost za sredstva do 
ustanovitelja. Leto 2008 smo poslovno uspešno zaključili. 
 
c) V letu 2008 so v vseh strokovnih službah potekali redni interni strokovni nadzori v 
skladu s Pravilnikom  o internih strokovnih nadzorih. 
Večjih odstopanj  nismo zabeležili, na manjše nepravilnosti pri delu so  odgovorni sproti 
odpravljali z rednimi usposabljanji, dodatnimi strokovnimi izobraževanji.  
Odgovorni posameznih služb so podali pisna poročila o izvedenih internih strokovnih nadzorih 
v letu 2008 in sicer so bili opravljeni v  
 
Službi ZV odraslih      11 nadzorov 
OE Zobozdravstvo       4 nadzori 
Zobotehničnem laboratorij     2 nadzora 
Službi ZV šolarjev, mladine in študentov    3 nadzori 
Službi ZV žena        1 nadzor 
Službi NMP       12 nadzorov 
Laboratorijski službi       2 nadzora 
Služba ZV zaposlenih        1 nadzor 
Služba ZV pljučnih bolnikov     2 
Redni strokovni nadzori na področju medicine po posameznih službah  9 nadzorov 
Zdravstvena nega : v posameznih službah   87 nadzorov in 10 rednih 
strokovnih nadzorov, ki jih je izvedla imenovana komisija za izvedbo stalnega strokovnega 
nadzora za posamezno službo  
Vseh  strokovnih nadzorov nadzorov je bilo v letu 2008 opravljenih 144.    
 
č) Iz evidence pritožb in pohval pacientov, oziroma  prve zahteve pacientovih pravic ( po 
sprejetju novega Pravilnika  o reševanju prve zahteve  kršitve pacientovih pravic, ki je pričel 
veljati s 15.9.2008)  ugotavljam, da je  bile v letu 2008 evidentiranih 9 pritožb, oz podanih 
zahtev pacientov oz.njihovih svojcev. Od tega smo 1 pritožitelja napotili na drugo ustanovo, na 
katero se je njegova pritožba nanašala, vse ostale smo po   določilih pravilnika obravnavali,  
največkrat s pritožitelji  in  zaposlenimi opravili razgovore za razjasnitev, na podlagi katerih 
smo pritožbenikom nato v zakonskem roku posredovali odgovore.  
Noben pritožitelj na podano ni podal ugovora in tudi ni sprožil nadaljnega postopka. 
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b) V letu 2008 smo na novo opremili  in pričeli z izvajanjem  
a. posodabljanje voznega parka za Službo NMP in patronažno službo ter 
zobozdravstveno vzgojo 
b. posodobili računalniško opremo 
c. uredili digitalizacijo Laboratorijske službe (LABIS) 
d. nadaljujemo s pripravami za uvedbo on-line sistema v okviru projekta ZZZS 
e. Izgradili prizidek za dvigalo ter uredili razširitev požarne poti, ter izgradili 
parkirne prostore za službena vozila,  
f. prenovili zobotehnični laboratorij 
g. Recertificirali certifikat ISO 9001:2000 

 
Poročilo o investicijskih dejavnostih je razvidno v računovodskem poročilu. 

 
 
2.2. Razvojne usmeritve:  
 

- pridobivanje novih programov in novih nosilcev dejavnosti (redni razpisi) 
- biti učna baza za zdrav način življenja, razvijati vse preventivne dejavnosti z vsemi 

skupinami prebivalstva in se aktivno vključevati z društvi na področju UE Ptuj 
- biti učna baza za izobraževanje novih kadrov za dodiplomski oz. podiplomski študij 
- dvigovati kakovost dela 
- izobraževati lasten kader 
- posodabljanje opreme in prostorov 
- vpeljevati sodobnejše načine zdravljenja v skladu z sodobno medicinsko doktrino 
- vzdrževati in nadgrajevati sistem  Kakovosti ISO 9001:2000 
- glavni koordinator izvajanja zdravstvene dejavnosti na primarnem nivoju med 

javnim zavodom in koncesionarji   v Upravni enoti Ptuj 
 
 
 
2.3.  Letno poročilo z računovodskim izkazi in pojasnili, kot jih predpisujejo slovenski 
računovodski standardi za določene uporabnike:  

 
- Bilanca stanja /v prilogi/ 
- Izkaz prihodkov in odhodkov /v prilogi/ 
- Realizacija finančnega načrta  s podrobnejšimi podatki /v prilogi/ 

 
 
 
Poslovno poročilo pripravila: 
Perko Silvo, oec. ,   vodja splošno finančno računovodskega sektorja in 
Metka Petek-Uhan, dr.med.spec., direktorica zavoda 
 
 

          Direktorica 
JZ Zdravstveni dom Ptuj 

         METKA PETEK UHAN, dr.med.spec.                                                                
 


