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Osnovni podatki zavoda

• Naslov: Potr čeva 19A, 2250 Ptuj
• Število zaposlenih : 215
• Matična številka: 55024 20000
• Številka prora čunskega uporabnika:

92339
• Telefonska številka: +386771 25 11
• Elektronski naslov: tajnistvo @zd-ptuj.si
• Ustanoviteljstvo : 9 občin
• Krovni dokument : statut ZD Ptuj



Organi   JZ ZD PTUJ

• SVET ZAVODA

• STROKOVNI SVET

• DIREKTOR



1. Uvod

V Sloveniji je zdravje prepoznano kot
vrednota, pravica do socialne varnosti in
varovanja zdravja in sodi med temeljne
pravice posameznika.
Za to je tudi zapisano v statutu našega
zavoda, da so univerzalnost, dostop do
kakovostnega zdravstvenega varstva, enakost
in solidarnost poglavitne vrednote delovanja
Zdravstvenega Doma Ptuj.



2.  Poslanstvo ZD  Ptuj 

Temeljno poslanstvo JZ ZD Ptuj je zagotavljati
ljudem, predvsem občanom 16 občin čim bolj
kakovostno zdravstveno pa tudi zobozdravstveno
oskrbo v primeru poškodb, bolezni kot tudi
zagotavljanje znanja in aktivnosti za izboljšanje
kakovosti življenja, preprečevanje nastanka
bolezni.
JZ ZD Ptuj je koordinator primarnega
zdravstvenega varstva v UE Ptuj med
koncesionarji in zaposlenimi v JZ ZD Ptuj ter
izvajalec zdravstvene oskrbe, ( kurativne in
preventivnih dejavnosti ).



3. Vizija

Naš zavod želi postati in ostati eden najbolj
prijaznih in strokovno usposobljenih zavodov na
področju primarnega zdravstvenega varstva, z
omogočanjem zdravljenja po sodobnih
strokovnih smernicah in finančni vzdržnosti v
okviru razpoložljivih sredstev.



Vrednote organizacijske kulture :
• Strokovnost,
• Natančno izvajanje nalog
• Medsebojno zaupanje, 
• Spoštovanje
• Odgovornost, 
• Empatija
• Kakovost, predanost
• Varovanje zasebnosti, etika
• Sodelovanje in odprtost
• Osebnostni razvoj zaposlenih



4. Strateške usmeritve

4.1. Vidik pacientov
• Ohranitev trenutnega stanja čakalnih dob 

(zobozdravstvo).
• Dvigovati stopnjo zadovoljstva uporabnikov 

(pacientov in ostalih naročnikov).



4.2. Vidik razvoja in rasti

• Razvoj kadrov in izobraževanje na vseh
ravneh je temeljni pogoj za uspešno izvajanje
politike kakovosti.

• Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje
in izobraževanje zaposlenih

• V naše procese uvajamo sodobno
tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in
kakovostno delo ter optimalne stroške
poslovanja.



4.3. Vidik procesov
• Izgradnja in izboljševanje sistema vodenja

kakovosti

4.4. Finančni vidik
• Prizadevati si moramo za realizacijo

delovnega programa, kar je osnovni pogoj za
doseganje poslovnih ciljev in ustvarjanje
kulture dobrih in korektnih medsebojnih
odnosov.

• Ohraniti dejavnost zavoda



5. Programski cilji v ZD Ptuj v 
naslednjem pet letnem obdobju

V prihodnjem pet letnem obdobju, pa se bomo
morali osredotočiti zlasti na kazalnike izidov
specifičnih bolezni in postopkov, ker bomo le
tako dosegli pozitivno tekmovalnost med
izvajalci. Dobre izide na področju diagnostike,
zdravljenja in rehabilitacije, pa bomo dosegli le
z pridobivanjem novih kadrov ter z uporabo
sodobnih metod in orodij kakovosti.



Obdobje gospodarske krize je prineslo tako v 
profitne kot v neprofitne organizacije številne 
spremembe. Izzivi in priložnosti v obliki novih 
storitev, inovacije v informacijski tehnologiji, vse 
boljša izobrazba in usposobljenost kandidatov 
za zaposlitev, konkurenca na tržišču, 
podjetniške zamisli, vse to se med sabo 
prepleta in tudi v zdravstvu ustvarja 
globalizacijsko okolje, za iskanje novih poti in 
načinov dela za uspešno delovanje zavoda.



Naši osnovni cilji za naslednje pet letno obdobje
so :
• zaščita pravic uporabnikov in izvajalcev s

transparentnostjo izvajanja dejavnosti ter
upoštevanja doktrin in strokovnih stališč;

• uspešno sodelovanje z varuhom pacientovih
pravic;

• sodelovanje z civilnimi družbami in
sodelovanje v lokalnem okolju;

• ohranjanje obstoječih programov in
pridobivanje novih programov v skladu z
potrebami uporabnikov;

• pridobitev novih referenčnih ambulant;



• pridobitev programa ambulante za
skupnostno psihiatrijo;

• skrb za paliativno oskrbo pridobitev programa
geriatrične ambulante;

• ohranitev enakomerne dostopnosti do
zdravstvenih storitev;

• dvig kakovosti življenja na področju Ptuja
(okrepitev preventivnih programov v okviru
ZVC);

• prilagajanje potrebam populacije;



• zagotavljanje kadrovske, strokovne, finančne
in organizacijske stabilnosti JZ ZD Ptuj;

• izobraževanje in pridobivanje novih strokovno
usposobljenih kadrov (samo financiranje
specializacije medicine dela, specializacije
čeljustne kirurgije, klinični psiholog,
ginekologija, urgentna medicina…..);

• uvajanje novih programov dela, novih metod
dela, novih tehnologij;



• izvajanje strokovno visokih zdravstvenih
storitev, ki so v skladu z sodobno medicinsko
doktrino;

• zaposlovanje novih kadrov;
• biti učna baza za srednjo, dodiplomsko in

podiplomsko izobraževanje in izobraževanje
lokalne skupnosti;



6. Dejavnosti ZD Ptuj

Dejavnost zavoda je javna služba, katere
izvajanje je v javnem interesu. Dejavnost
zavoda je izvajanje primarnega zdravstvenega
varstva prebivalcev na območju 16 občin. Za
devet ustanoviteljic pa izvaja zavod tudi
dejavnost upravljanja z objekti za potrebe
zdravstvene dejavnosti.



Dejavnost opravljamo v naslednjih službah:
• služba nujne medicinske pomoči (PHE),

sanitetni in reševalni prevozi;-
• zdravstveno varstvo odraslih;
• služba za zdravstveno varstvo šolarjev in

mladine;
• služba za zdravstveno varstvo žena;
• služba za zdravstveno varstvo zaposlenih

dela, prometa in športa;
• patronažna dejavnost;
• služba za mentalno zdravje;
• zdravstveno varstvo pljučnih bolnikov;



• preventivno in mladinsko zobozdravstvo;
• zobozdravstvo odraslih;
• oralna in čeljustna kirurgija;
• čeljustna ortopedija;
• protetika;
• zobotehnični laboratorij;
• fizioterapija;
• laboratorijska dejavnost;
• splošno finančno računovodski sektor;



• zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega
varstva, dežurne službe in koordiniranje dela
ambulant na celotnem območju UE Ptuj;

• služba vzdrževanja;
• mrliško pregledna služba;
• antikoagulantna ambulanta;
• klinični farmacevt;
• rentgenska diagnostika;
• koordinacija in organizacija zdravstvene

oskrbe v primeru naravnih nesreč;



Organogram ZD Ptuj



7. Kadrovska struktura

Največje bogastvo ZD Ptuj je primerno
izobražen kader. Zato v zavodu omogočamo
zaposlenim redna izobraževanja. Pohvalimo pa
se lahko tudi z kar nekaj zaposlenimi v ZD Ptuj,
ki so predavatelji na različnih fakultetah. V
zavodu imamo tudi mentorje za podiplomsko
izobraževanje in inštruktorje. Med drugim pa
poučujemo laike za prve posredovalce ter smo
pa tudi učna baza za dijake zdravstvene šole,
študente in podiplomsko izobraževanje.



Sodelovanje



Stanje zaposlenih v ZD Ptuj na dan 
31.8.2017



9. Poslovanje

Uspešno in dolgoročno stabilno poslovanje
temelji na naslednjih prepričanjih, dejstvih in
izkušnjah:
• razumeti in zadovoljiti kupca, v našem

primeru bolnika, zagotoviti mu kakovostno in
varno zdravstveno oskrbo;

• vse pristope in metode poslovanja je treba
nenehno izboljševati in jih redno preverjati;

• dvig kakovosti dela na vseh področjih;
• delovanje vseh procesov je treba dobro

poznati in meriti;



• zavod mora poslovati na podlagi dejstev in ne
domnev; dejstva in rezultati morajo biti
dostopni vsem uporabnikom;

• kakovostno in redno sporazumevanje znotraj
zavoda mora temeljiti na najnovejših
psiholoških spoznanjih;

• ključni cilj poslovanja je stroškovna
optimizacija vseh segmentov delovnega
procesa;

• timsko delo mora biti normalen način
delovanja vseh procesov;

• izrekanje priznanja vsem, ki si prizadevajo in
dosegajo izboljšave;



• stalno izobraževanje, izboljševanje in
inovativnost morajo postati osnovne
vrednote;

• partnerstva z dobavitelji morajo temeljiti na
načelu zaupanja in zadovoljevanja
obojestranskih pričakovanj;



Ohraniti je potrebno obstoječe programe,
eventualno pridobiti nove, da za vse obstoječe
programe obstajajo ustrezni viri financiranja.
Racionalizirati stroške poslovanja z vseh vidikov
(nabave, servisov, ponudbe na tržišču, fiksne
stroške). Povečati je potrebno odgovornost
vodilnih delavcev za uspešno strokovno delo in
poslovne rezultate. Obenem je potrebno
zagotoviti ustrezno sprotno spremljanje
informacij na njihovem področju, posodabljati
informacijski sistem. Največji poudarek dajemo
v razvoj tehnologije in strokovni razvoj
sodelavcev.



Poslovni izid od L 2012 do 
L 2016 ( v EUR)

2012 2013 2014 2015 2016

ZD Ptuj 68.630 58.770 471.211 607.945 268.331

Skupaj vsi 
ZD 3.030.483 -1.383.254 8.976.983 14.984.406 9.898.375



CELOTNI PRIHODKI od L 2013 do 
L 2016 ( v EUR)

CELOTNI PRIHODKI od leta 2013 do leta 
2016 (v EUR) v EUR

2013 2014 2015 2016

ZD Ptuj 8.940.541 9.048.637 9.311.221 9.393.615

Skupaj vsi ZD 359.664.644 369.277.593 385.923.331 405.100.604



CELOTNI ODHODKI  od L2013 do 
L 2016 ( v EUR)

CELOTNI ODHODKI od leta 2013 do 
leta 2016 (v EUR)

2013 2014 2015 2016

ZD Ptuj 8.881.771 8.577.436 8.703.276 9.125.284
Skupaj vsi 
ZD 361.043.979 360.262.253 370.915.386 395.190.890



STRUKTURA ODHODKOV  
leto  2016 ( v % )

STRUKTURA ODHODKOV V LETU 
2016 (v %)

Delež v celotnih odhodkih
Celotni 

odhodki (EUR) Stroški BSM
Stroški 

dela Amortizacija Drugo

ZD Ptuj 9.125.284 28,30% 65,63% 4,87% 1,19%
Skupaj vsi 
ZD 395.190.890 27,22% 67,82% 4,36% 0,61%



PRIHODKI PO VRSTAH 
DEJAVNOSTI od L 2012 do L 2016 

( v % )

PRIHODKI  PO VRSTAH DEJAVNOSTI od leta 
2012 do leta 2016 (v %)

2012 2013 2014 2015 2016

ZD Ptuj 92,34 92,04 92,15 92,21 91,74
Skupaj vsi 
ZD 91,48 91,37 91,8 92,04 92,31



STRUKTURA ODHODKOV  
leto 2016



POSLOVNI IZID ZD Ptuj
od L 2012 do L 2016



POSLOVNI  IZID V OBDOBJU  
I – VI   2017

POSLOVNI IZID V OBDOBJU OD  I - VI 2017 
(fakturirana realizacija)

I - VI 2017 Ocena 2017
Realizacija 

2016
ZD Ptuj 41.940 0 268.331
Skupaj vsi 
ZD 84.364 768.885 9.898.375



10. Financiranje 

Prizadevati si moramo za realizacijo delovnega
programa, kar je osnovni pogoj za doseganje
poslovnih ciljev in ustvarjanje kulture dobrih in
korektnih medsebojnih odnosov.



Glavne vire financiranja vidimo :
• na osnovi pogodb iz sredstev obveznega

zdravstvenega zavarovanja;
• prostovoljno zdravstveno zavarovanje;
• samoplačniki (občani, gospodarske in

negospodarske družbe, državni organi e.t.c.);
• najemnine za prostore in opremo;
• ponujanje svojih storitev na trgu (v vseh

enotah OE);
• ostali viri (evropski skladi);



11. Razvojni vidiki

Z razvojnega vidika je nujno, da ob upoštevanju
gornjih navedb JZ ZD Ptuj ostaja še naprej
pojmovan kot organizacijska in funkcionalna
celota, ki vključuje tako zaposlene v ZD kot
zasebne nosilce javne zdravstvene službe vse z
ciljem, zagotoviti čim bolj kakovostno in varno
zdravstveno oskrbo za vse skupine prebivalcev
na področju upravne enote Ptuj in pridobivati
nove programe, ki bodo prilagojeni potrebam
prebivalcev.



12. Investicije

Letno planiramo investicije. Najpomembnejša
bo graditev novih prostorov za zdravstveno
vzgojni center. Posodabljanje prostorov za
ortodontijo, urejanje čakalnic, ureditev garderob
in sanitarij. Investiranje v novo medicinsko
opremo, nabavo novih sanitetnih in reševalnih
vozil. Čaka nas investiranje v kader, vlaganje v
izobraževanje novih specialistov, izobraževanje
kadra za opolnomočenje opravljanja svojega
dela (komuniciranje, učenje tujih jezikov…).



13. Zaklju ček

Z ozirom na trenutno stanje v zdravstvu, je
potreben bolj strpen dialog pri reševanju
zapletenih nalog, ki nas čakajo pri vse
zahtevnejšem uporabniku. V medijih moramo
poudarjati zahtevnost dela zdravstvenih
delavcev njihovo strokovnost, poudarjati
dosežke, ki so premalo slišni.



Z uvedbo sistema vodenja kakovosti želimo
doseči sistematično in pregledno vodenje,
učinkovitost in uspešnost, opredeljenost
procesov, dokumentiranost, sistematičen
nadzor, kontrolo ter merjenje, stalno
izboljševanje procesov in to vse v duhu dobre
klime na delovnem mestu. Z nabavo novih
tehnologij ter možnosti osebnostnega razvoja in
izobraževanja bomo uspešno premagovali
zahtevno poslanstvo. Zaposleni so namreč
največje bogastvo našega zavoda. Z
zaposlovanjem želim izboljšati oskrbo na
področju zdravstva v UE Ptuj ter hkrati
zmanjševati brezposelnost ljudi v podravski
regiji.






