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1. PRIKAZ ZAPOSLENIH PO IZVAJALCIH ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V UE 
ŠENTJUR PRI CELJU 
 

V tabelah so prikazani podatki o vseh zaposlenih zdravstvenih delavcih v Upravni enoti Šentjur pri 
Celju, po posameznih izvajalcih. Izvajalci zdravstvene dejavnosti so razdeljeni v skupine po pravnem 
statusu in tipu izvajalca. Zaposleni so prikazani po poklicnih skupinah, po vrsti zaposlitve in delovnem 
času. Delovni čas pomeni število ur, ki jih posameznik opravi mesečno (174 ur na mesec je polni 
delovni čas). Vir podatkov je Baza izvajalcev zdravstvene dejavnosti (BPI), ki jo vodimo na Zavodu 
za zdravstveno varstvo Celje, stanje maj 2010. 
 

LEGENDA:  

Šifra vrste zaposlitve: 

ndč nedoločen delovni čas 
dč določen delovni čas 
pd pogodbeno delo 
pdu pogodbeno delo upokojenca 

 

 

1. 1. Javni zavodi 

 

1.1.1. Osnovno zdravstvo 

 

a. 02486 ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR 

 

Tabela 1. Prikaz zaposlenih po zdravstvenih službah 

ŠIFRA SLUŽBE 
NAZIV POKLICNE 
SKUPINE 

šifra vrste 
zaposlitve 

št. 
fizičnih 
oseb 

število ur 
mesečno/osebo 

št. oseb iz  
ur 

56 - zdravstveno 
varstvo otrok in 
mladine 
  
 

zdravnik 
  

ndč 1 174 1 
pdu 1 50 0,29 

dipl.med.sestra / 
zdravstvenik 

ndč 1 87 0,5 

tehnik zdr.nege 
  

ndč 1 174 1 
dč 1 87 0,5 

57 - splošna 
medicina odrasli 
  
  
  
   
  
  
  
  
   

zdravnik 
  
  
  
  

ndč 1 96 0,55 
ndč 1 144 0,83 
ndč 2 174 2 
dč 2 174 2 
pd 11 10 0,63 
pdu 1 10 0,06 
pdu 2 30 0,34 

dipl.med.sestra / 
zdravstvenik 

ndč 1 87 0,5 

tehnik zdr.nege  
  

ndč 1 87 0,5 
ndč 5 174 5 
dč 1 87 0,5 

58 - dežurna služba 
splošna 

zdravnik 
  

pd 1 24 0,14 
pd 7 30 1,2 
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71 - patronažno  
varstvo in zdr. nega  

dipl.med.sestra / 
zdravstvenik 
  

ndč 1 164 0,94 

ndč 2 174 2 
tehnik zdr.nege ndč 3 174 3 

73 - zdravstvena 
vzgoja  

dipl.med.sestra / 
zdravstvenik 
  

ndč 1 10 0,06 

ndč 1 174 1 
78- hematol - 
biokemični 
laboratorij 

laboratorijski tehnik ndč 1 174 1 

87 – uprava in 
servisne službe  
   

zdravnik 
  

ndč 1 30 0,17 
*dč 1 0 0 

ekonomist ndč 1 174 1 
60 - splošna 
medicina v domu 
upokojencev  

zdravnik ndč 1 78 0,45 
tehnik zdr.nege ndč 1 87 0,5 

*specializantka, ki je zaposlena v ZD Šentjur, vendar je na kroženju v KC Ljubljana 

 

V tabeli 1 so prikazani zaposleni v Zdravstvenem domu Šentjur, ki so prikazani po zdravstvenih 
službah. Razdeljeni so tudi glede na poklicno skupino, vrsto zaposlitve in število ur, ki jih opravljajo v 
določeni zdravstveni službi. Nekateri zaposleni opravljajo delo v več zdravstvenih službah, npr. 
določeno število ur v splošni medicini in določeno število ur v šolski ambulanti, ali na dveh lokacijah, 
npr. določeno število ur v splošni medicini v Zdravstvenem domu in določeno število ur v splošni 
medicini v Domu upokojencev in so tako tudi prikazani.  
 
V zdravstvenem domu Šentjur je zaposlenih 41 zdravstvenih delavcev in sodelavcev (ekonomist), od 
tega 22 zdravnikov, 5 diplomiranih medicinskih sester, 1 ekonomist, 12 tehnikov zdravstvene nege oz. 
medicinskih sester in 1 laboratorijski tehnik.  
 

Tabela 2. Prikaz vseh zaposlenih fizičnih oseb  v ZD Šentjur po poklicnih skupinah  

NAZIV POKLICNE SKUPINE Število 
ZDRAVNIK 22 
DIPL.MED.SESTRA / ZDRAVSTVENIK 5 
EKONOMIST 1 
TEHNIK ZDR.NEGE 12 
LABORATORIJSKI TEHNIK 1 
SKUPAJ 41 

 

Med zdravniki je 5 zdravnikov zaposlenih za nedoločen delovni čas in trije zdravniki specializanti za 
določen delovni čas, 11 zdravnikov je zaposlenih pogodbeno in trije zdravniki opravljajo pogodbeno 
delo upokojenca).  
Med redno zaposlenimi zdravniki, opravlja 7 zdravnikov delo v obsegu 174 ur mesečno, torej polni 
delovni čas, ena specializantka pa 0 ur, saj je na kroženju v Kliničnem centru v Ljubljani. Pogodbeni 
zdravniki opravljajo delo v obsegu med 10 in 40 ur na mesec (povprečje je 35 ur).  
Diplomirane medicinske sestre, ekonomistka in laboratorijski tehnik so zaposleni za nedoločen in 
polni delovni čas. Med 12 tehniki zdravstvene nege jih je 10 zaposlenih za nedoločen in polni delovni 
čas in dva zdravstvena tehnika za določen in polovični delovni čas.  

 

Po podatkih iz prijav v BPI lahko zaključimo, da 41 fizično zaposlenih oseb opravi na mesečni ravni 
delo za 27,66 oseb, ki bi bile zaposlene za polni delovni čas. 22 zaposlenih zdravnikov opravi iz ur 
delo za 9,66 zdravnikov za polni delovni čas. Potrebno je upoštevati, da v praksi število opravljenih ur  
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zlasti pri pogodbenih zdravnikih ni vedno skladno s predhodno prijavo in  variira ter je  odvisno od 
potreb prebivalstva in razpoložljivosti vseh zdravnikov. 

 

Tabela 3. Prikaz vseh zaposlenih iz prijavljenih mesečnih ur v ZD Šentjur po poklicnih 
skupinah (preračun za polni delovni čas) 

NAZIV POKLICNE SKUPINE Število 
zdravnik 9,66 
dipl.med.sestra / zdravstvenik 5 
ekonomist 1 
tehnik zdr.nege 11 
laboratorijski tehnik 1 
SKUPAJ 27,66 

 

 Tabela 4. Prikaz redno zaposlenih v ZD Šentjur po poklicnih skupinah 

NAZIV POKLICNE SKUPINE Število 
zdravnik 8 
dipl.med.sestra / zdravstvenik 5 
ekonomist 1 
tehnik zdr.nege 12 
laboratorijski tehnik 1 
SKUPAJ 27 

 

 

b. 02508 ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR – ZDRAVSTVENA POSTAJA PLANINA 

 

Tabela 1. Prikaz zaposlenih po zdravstvenih službah 

ŠIFRA SLUŽBE 
NAZIV POKLICNE 
SKUPINE 

šifra vrste 
zaposlitve 

št. 
fizičnih 
oseb 

število ur 
mesečno/osebo 

št. oseb 
iz  ur 

56 - zdravstveno 
varstvo otrok in 
mladine 

zdravnik pd 1 14 0,08 
višja med.sestra / višji 
zdr.tehnik 

ndč 1 14 0,08 

57 - splošna 
medicina odrasli  

zdravnik pdu 2 50 0,57 
višja med.sestra / višji 
zdr.tehnik 

ndč 1 160 0,92 

63 – splošno 
zobozdravstvo - 
odrasli 

zobozdravnik ndč 1 174 1 
tehnik zdr.nege ndč 1 174 1 

71 - patronažno 
varstvo in zdr. nega  

tehnik zdr.nege ndč 1 174 1 

82 – zobna tehnika zobotehnik ndč 1 174 1 
 
V tabeli 1 so prikazani zaposleni v Zdravstveni postaji Planina, ki so prikazani po zdravstvenih 
službah. Razdeljeni so tudi glede na vrsto izobrazbe, vrsto zaposlitve in število ur, ki jih opravljajo v 
določeni zdravstveni službi. Zaposlena višja medicinska sestra opravlja delo v dveh zdravstvenih 
službah – splošna medicina in del v službi zdravstveno varstvo otrok in mladine.   

 

V zdravstveni postaji Planina je zaposlenih 8 zdravstvenih delavcev, od tega trije zdravniki, 1 
zobozdravnik, 1 višja medicinska sestra, 2 medicinski sestri. Vsi trije zdravniki so zaposleni 
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pogodbeno, dva izmed njih kot pogodbeno delo upokojenca. Delo opravljajo v obsegu med 10  in 50 
ur na mesec (povprečje je 36 ur). Vsi ostali zaposleni so zaposleni za nedoločen in polni delovni čas.  
 
 
 

Tabela 2. Prikaz vseh zaposlenih fizičnih oseb  v ZP Planina po poklicnih skupinah 

NAZIV POKLICNE SKUPINE Število 
zdravnik 3 
zobozdravnik 1 
višja med.sestra / višji zdr.tehnik 1 
tehnik zdr.nege 2 
zobotehnik 1 
SKUPAJ 8 

 

8 fizično zaposlenih oseb opravi na mesečni ravni delo za 5,65 oseb, ki bi bile zaposlene za polni 
delovni čas. 3 zaposleni zdravniki opravijo iz ur delo za 0,65 zdravnika za polni delovni čas.  

 

Tabela 3. Prikaz vseh zaposlenih iz prijavljenih mesečnih ur v ZP Planina po poklicnih skupinah 
(preračun za polni delovni čas) 

NAZIV POKLICNE SKUPINE Število 
zdravnik 0,65 
zobozdravnik 1 
višja med.sestra / višji zdr.tehnik 1 
tehnik zdr.nege 2 
zobotehnik 1 
SKUPAJ 5,65 

 

Tabela 4. Prikaz redno zaposlenih v ZP Planina po poklicnih skupinah 

NAZIV POKLICNE SKUPINE Število 
zdravnik 0 
zobozdravnik 1 
višja med.sestra / višji zdr.tehnik 1 
tehnik zdr.nege 2 
zobotehnik 1 
SKUPAJ 5 

 

 

1.1.2. Lekarna 

 

a. 02851 CELJSKE LEKARNE JAVNI ZAVOD – LEKARNA ŠENTJUR 

ŠIFRA SLUŽBE 
NAZIV POKLICNE 
SKUPINE 

šifra vrste 
zaposlitve 

št. 
fizičnih 
oseb 

število ur 
mesečno/osebo 

št. oseb 
iz  ur 

70 - lekarniška 
služba 
  
   

farmacevt 
  
  

ndč 1 87 0,5 
ndč 1 174 1 
dč 3 174 1 

farmacevtski tehnik ndč 2 174 2 
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b. 02674 LEKARNA SEVNICA – LEKARNIŠKA PODRUŽNICA PLANINA  

ŠIFRA SLUŽBE 
NAZIV POKLICNE 
SKUPINE 

šifra vrste 
zaposlitve 

št. 
fizičnih 
oseb 

število ur 
mesečno/osebo 

št. oseb iz  
ur 

70 - lekarniška 
služba  

farmacevt ndč 1 174 1 

 

 

1.1.3. Socialni zavod 

 

a. 31119 DOM STAREJŠIH ŠENTJUR  

ŠIFRA SLUŽBE 
NAZIV POKLICNE 
SKUPINE 

šifra vrste 
zaposlitve 

št. 
fizičnih 
oseb 

število ur 
mesečno/osebo 

št. oseb iz  
ur 

110 – zdravstvena 
nega v socialnih 
zavodih 
  
  
  
  

višja med.sestra / višji 
zdr.tehnik 

ndč 2 174 2 

višji fizioterapevt ndč 1 174 1 
višji delovni terapevt ndč 1 174 1 
pravnik ndč 1 174 1 
tehnik zdr.nege ndč 14 174 14 

dč 3 174 3 
 
 

1.2. Zasebna družba 

1.2.1. Osnovno zdravstvo 

 

a. 31145 GULIVER D.O.O., REŠEVALNI PREVOZI 

ŠIFRA SLUŽBE 
NAZIV POKLICNE 
SKUPINE 

šifra vrste 
zaposlitve 

št. 
fizičnih 
oseb 

število ur 
mesečno/osebo 

št. oseb 
iz  ur 

85 – reševalna 
postaja - služba 

tehnik zdr.nege ndč 1 174 1 

 
 
 

b. 31186 DIAGNOSTIČNI CENTER ŠENTJUR D.O.O., ČOLOVIĆ DRAGIŠA 

 

Tabela 1. Prikaz zaposlenih po zdravstvenih službah 

ŠIFRA SLUŽBE 
NAZIV POKLICNE 
SKUPINE 

šifra vrste 
zaposlitve 

št. 
fizičnih 
oseb 

število ur 
mesečno/osebo 

št. oseb 
iz  ur 

55 – medicina dela 
prometa in športa 

zdravnik ndč 1 33 0,18 
dipl.med.sestra / ndč 1 33 0,18 



 

 

 

            Stran 8/13 

  
  
   

zdravstvenik 
tehnik zdr.nege ndč 1 33 0,18 

dč 1 33 0,18 
57 – splošna 
medicina - odrasli 
  
  
  
  
  

zdravnik 
  

ndč 1 141 0,81 
ndč 1 174 1 

dipl.med.sestra / 
zdravstvenik 

ndč 
1 141 0,81 

tehnik zdr.nege 
  

ndč 1 141 0,81 
dč 1 141 0,81 

laboratorijski tehnik ndč 1 174 1 
 

Tabela 2. Prikaz zaposlenih po poklicnih skupinah 

NAZIV POKLICNE SKUPINE Število 
zdravnik 2 
dipl.med.sestra / zdravstvenik 1 
tehnik zdr.nege 2 
laboratorijski tehnik 1 
SKUPAJ 6 

 
 

31284 FERDENT D.O.O., FERLEŽ ALEKSANDRA 

 

Tabela 1. Prikaz zaposlenih po zdravstvenih službah 

 

ŠIFRA SLUŽBE 
NAZIV POKLICNE 
SKUPINE 

šifra vrste 
zaposlitve 

št. 
fizičnih 
oseb 

število ur 
mesečno/osebo 

št. oseb 
iz  ur 

64 – splošno 
zobozdravstvo - 
odrasli 

zobozdravnik ndč 1 87 0,5 
tehnik zdr.nege ndč 1 87 0,5 

66 – otroško in 
preventivno 
zobozdravstvo 
(pedontologija) 

zobozdravnik ndč 1 87 0,5 
tehnik zdr.nege ndč 1 87 0,5 

74 – 
zobozdravstvena 
vzgoja 

tehnik zdr.nege ndč 1 174 1 

 

Tabela 2. Prikaz zaposlenih po poklicnih skupinah 

NAZIV POKLICNE SKUPINE Število 
zdravnik 1 
tehnik zdr.nege 2 
SKUPAJ 3 

 

1.3. Zasebni zdravstveni delavci 

1.3.1. Osnovno zdravstvo 

 

a. 19406  ZASEBNA ZOBNA ORDINACIJA PERHOČ MILAN  
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ŠIFRA SLUŽBE 
NAZIV POKLICNE 
SKUPINE 

šifra vrste 
zaposlitve 

št. 
fizičnih 
oseb 

število ur 
mesečno/osebo 

št. oseb 
iz  ur 

63 – splošno 
zobozdravstvo 
odrasli 

zobozdravnik ndč 1 174 1 
tehnik zdr.nege ndč 1 174 1 

b. 19407 ZASEBNA ZOBNA ORDINACIJA UGRIN - PERHOČ GORDANA  

ŠIFRA SLUŽBE 
NAZIV POKLICNE 
SKUPINE 

šifra vrste 
zaposlitve 

št. 
fizičnih 
oseb 

število ur 
mesečno/osebo 

št. oseb 
iz  ur 

64 – mladinsko 
zobozdravstvo 

zobozdravnik ndč 1 174 1 
tehnik zdr.nege ndč 1 174 1 

 

 

c. 19410  ZASEBNA ZOBNA ORDINACIJA PAVLETIČ MARIJAN  

ŠIFRA SLUŽBE 
NAZIV POKLICNE 
SKUPINE 

šifra vrste 
zaposlitve 

št. 
fizičnih 
oseb 

število ur 
mesečno/osebo 

št. oseb iz  
ur 

63 – splošno 
zobozdravstvo 
odrasli 

zobozdravnik ndč 1 174 1 
tehnik zdr.nege ndč 1 174 1 

 

 

č. 19415 ZASEBNA AMBULANTA ZA VARSTVO OTROK IN DRUŽINE PREBIL 
TEREZIJA 

ŠIFRA SLUŽBE 
NAZIV POKLICNE 
SKUPINE 

šifra vrste 
zaposlitve 

št. 
fizičnih 
oseb 

število ur 
mesečno/osebo 

št. oseb iz  
ur 

13 – zdravstveno 
varstvo predšolskih 
otrok  

zdravnik ndč 1 174 1 
tehnik zdr.nege ndč 2 174 2 

 
 

d. 19416 TOJNKO VIDA - ZOBOTEHNIK 

ŠIFRA SLUŽBE 
NAZIV POKLICNE 
SKUPINE 

šifra vrste 
zaposlitve 

št. 
fizičnih 
oseb 

število ur 
mesečno/osebo 

št. oseb iz  
ur 

82 – zobna tehnika zobotehnik ndč 1 174 1 
 
 

e. 19418 TIBAUT STANISLAV – ZOBNI LABORATORIJ 

ŠIFRA SLUŽBE 
NAZIV POKLICNE 
SKUPINE 

šifra vrste 
zaposlitve 

št. 
fizičnih 
oseb 

število ur 
mesečno/osebo 

št. oseb iz  
ur 

82 – zobna tehnika zobotehnik ndč 1 174 1 
 
 

f. 19419 ZASEBNA AMBULANTA ZA SPLOŠNO MEDICINO PREBIL HILDA 

ŠIFRA SLUŽBE 
NAZIV POKLICNE 
SKUPINE 

šifra vrste 
zaposlitve 

št. 
fizičnih 

število ur 
mesečno/osebo 

št. oseb iz  
ur 
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oseb 
57 – splošna 
medicina - odrasli  

zdravnik ndč 1 174 1 
tehnik zdr.nege ndč 1 174 1 

 

 

g. 19494 ZASEBNA FIZIOTERAPIJA PALČNIK MIHAELA  

ŠIFRA SLUŽBE 
NAZIV POKLICNE 
SKUPINE 

šifra vrste 
zaposlitve 

št. 
fizičnih 
oseb 

število ur 
mesečno/osebo 

št. oseb iz  
ur 

75 – fizioterapija višji fizioterapevt ndč 1 174 1 
 

 

h. 19495 ZASEBNA FIZIOTERAPIJA ANA FLANDER 

ŠIFRA SLUŽBE 
NAZIV POKLICNE 
SKUPINE 

šifra vrste 
zaposlitve 

št. 
fizičnih 
oseb 

število ur 
mesečno/osebo 

št. oseb iz  
ur 

75 – fizioterapija višji fizioterapevt ndč 1 174 1 
 
 

i. 31138 SIMMED ZASEBNA GINEKOLOŠKA AMBULANTA – SIMONITI FILIP  

 

ŠIFRA SLUŽBE 
NAZIV POKLICNE 
SKUPINE 

šifra vrste 
zaposlitve 

št. 
fizičnih 
oseb 

število ur 
mesečno/osebo 

št. oseb iz  
ur 

37 – zdravstveno 
varstvo žensk  

zdravnik ndč 1 174 1 
tehnik zdr.nege ndč 1 174 1 

 
 

j. 31178 ZASEBNA ZOBNA AMBULANTA ANJA TROBEC  

ŠIFRA SLUŽBE 
NAZIV POKLICNE 
SKUPINE 

šifra vrste 
zaposlitve 

št. 
fizičnih 
oseb 

število ur 
mesečno/osebo 

št. oseb iz  
ur 

63 – splošno 
zobozdravstvo 
odrasli  

zobozdravnik ndč 1 174 1 
tehnik zdr.nege ndč 1 174 1 

 

1.3.2. Lekarna 

 

a. 31168 ROMANA PUSSER, MAG.FARM. – LEKARNA SVETI JURIJ  

ŠIFRA SLUŽBE 
NAZIV POKLICNE 
SKUPINE 

šifra vrste 
zaposlitve 

št. 
fizičnih 
oseb 

število ur 
mesečno/osebo 

št. oseb iz  
ur 

70 – lekarniška 
služba 

farmacevt ndč 2 174 2 
dč 1 174 1 
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2. PRIKAZ ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENEM VARSTVU V UE ŠENTJUR PRI CELJU 
 

V tabelah so prikazani podatki o vseh redno zaposlenih pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti v 
Upravni enoti Šentjur pri Celju. Zaposleni so razdeljeni v skupine po pravnem statusu in tipu 
izvajalca, v tabeli b tudi po poklicni skupini. 
 

a. Vsi redno zaposleni po pravnem statusu in tipu izvajalcev v UE Šentjur pri Celju 
 
Pravni status izvajalca Tip izvajalca Število 

zaposlenih 
Javni zavod 
     

Osnovno zdravstvo 32 
Lekarna 8 
Socialni zavod 22 

Javni zavod - vsi  62 
Zasebni zavod  Osnovno zdravstvo 10 
Zasebni zavod - vsi  10 
Zasebni zdravstveni delavec 
   

Osnovno zdravstvo 19 
Specialistična 
ambulanta 

0 

Lekarna 3 
Zasebni zdravstveni delavec - vsi 22 
Skupaj - vsi  94 

 
 

b. Vsi redno zaposleni po pravnem statusu, tipu izvajalcev in poklicni skupini v Upravni enoti 
Šentjur pri Celju 

 
Pravni 
status 

izvajalca Tip izvajalca Naziv poklicne skupine 
Število 

zaposlenih 
Javni 
zavod 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

Osnovno 
zdravstvo 

  
  
  
  
   

zdravnik 8 
zobozdravnik 1 
dipl.med.sestra / zdravstvenik 5 
višja med.sestra / višji zdr.tehnik 1 
ekonomist 1 
tehnik zdr.nege 14 
laboratorijski tehnik 1 
zobotehnik 1 

skupaj  32 
Lekarna 

  
farmacevt 6 
farmacevtski tehnik 2 

skupaj 8 

Socialni 
zavod 

  
  
  

višja med.sestra / višji zdr.tehnik 2 
višji fizioterapevt 1 
višji delovni terapevt 1 
pravnik 1 
tehnik zdr.nege 17 

skupaj  22 
Javni zavod - vsi  62 
Zasebni 
zavod 

Osnovno 
 zdravstvo 

 

zdravnik 2 
zobozdravnik 1 
dipl.med.sestra / zdravstvenik 1 
tehnik zdr.nege 5 
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   laboratorijski tehnik 1 
skupaj 10 

Zasebni zavod - vsi 10 
Zasebni 
zdravstveni 
delavec 
  
  
  
  
    

Osnovno 
zdravstvo 

  
  

   

zdravnik 3 
zobozdravnik 4 
višji fizioterapevt 2 
tehnik zdr.nege 8 
zobotehnik 2 

skupaj 19 
Lekarna farmacevt 3 

skupaj 3 
Zasebni zdravstveni delavec - vsi 22 
Skupna vsota vseh redno zaposlenih 94 

 

3. KAZALCI PRESKRBLJENOSTI PREBIVALCEV Z ZDRAVSTVENIMI DELAVCI  

 
a. Kazalci preskrbljenosti prebivalstva z osnovnim zdravstvenim varstvom glede na redno 

zaposlene v zdravstvu v UE Šentjur pri Celju, Regiji Celje in Sloveniji (preračun na 
osnovi prijavljenih rednih zaposlitev v BPI) 

 

  
Osnovno zdravstvo 
  
  

  
Št. prebivalcev# 
/ zdravnika 

Št. prebivalcev# / 
zobozdravnika 

Št. prebivalcev# / 
med. sestro* 

UE Šentjur 1519 3292 581 
Regija Celje 1322 2023 406 
Slovenija** 1329 ni podatka ni podatka 

* diplomirana medicinska sestra, dipl.med. sestra ginekologije in porodništva, višja medicinska sestra, 
zdravstveni tehnik 
**podatki za Slovenijo so za leto 2008 (zadnji dosegljivi podatki), za UE Šentjur in regiji Celje pa za 
maj 2010 
# kazalci so preračunani na število prebivalcev, stanje 30. junij 2009, vir SURS 

 
b. Kazalci preskrbljenosti prebivalstva z osnovnim zdravstvenim varstvom glede na redno 

zaposlene v zdravstvu v UE Šentjur pri Celju, Regiji Celje in Sloveniji (preračun na 
osnovi prijavljenih rednih zaposlitev v BPI) 

 

  
Osnovno zdravstvo 
  
  

  
Št. zdravnikov/ 
1000 preb.# 

Št. zobozdravnikov/ 
1000 preb.# 

Št. med. sester*/ 
1000 preb.# 

UE Šentjur 0,66 0,3 1,72 
Regija Celje 0,76 0,49 2,46 
Slovenija** 0,75 ni podatka ni podatka 

* diplomirana medicinska sestra, dipl.med. sestra ginekologije in porodništva, višja medicinska sestra, 
zdravstveni tehnik 
**podatki za Slovenijo so za leto 2008 (zadnji dosegljivi podatki), za UE Šentjur in regiji Celje pa za 
maj 2010 
# kazalci so preračunani na število prebivalcev, stanje 30. junij 2009, vir SURS 
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c. Kazalci preskrbljenosti posameznih prebivalstvenih skupin z osnovnim zdravstvenim 
varstvom glede na opravljeno delo v UE Šentjur pri Celju in Regiji Celje (vir : 
računalniško podprto poročilo Zunaj bolnišnične zdravstvene statistike - Zubstat za leto 
2009 – število opravljenih ur zdravnikov v posameznih varstvih v letu 2009) 

 

Zdravstveno varstvo 
ciljni normativ (št. 
zavarovancev na 

zdravnika) 

minimalni 
normativ (št. 

zavarovancev. na 
zdravnika) 

UE Šentjur 
(št.preb.#/zdravnika) 

Regija 
Celje(št.preb.#/zdravnika) 

ZV predšolskih otrok 800 1000 1118 720 
ZV šolskih otrok 1700 2200 2504 1709 
ZV odraslih 1700* 2150* 2512 1411 
ZV žensk 6500 9000 8157 5384 

*Prikazani normativ se nanaša na tim zdravnika splošne medicine. Za zdravnika družinske 
medicine znaša ciljni normativ 1650 in minimalni 2100 zavarovancev na zdravnika. 
# kazalci so preračunani na število prebivalcev, stanje 30. junij 2009, predšolski (0 do 5 let), šolski 
(6 do 19 let), odrasli (20 in več let), ženske (15  in več let) 

 
Kazalnike preskrbljenosti navedenih skupin prebivalcev Upravne enote Šentjur z zdravniki smo 
izračunali na osnovi podatkov števila navedenih skupin prebivalcev ter na osnovi podatkov dejansko 
opravljenih ur zdravnikov posameznih varstvih v letu 2009. Ciljni in minimalni normativi izhajajo iz 
Navodila za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Uradni list RS, št. 19, 
12.3.1998). Navedeni kazalniki nam omogočajo le približno oceno preskrbljenosti prebivalstvenih 
skupin z zdravstvenim varstvom iz več razlogov: posameznik lahko ima izbranega zdravnika izven UE 
Šentjur; zdravnik UE Šentjur je lahko izbrani zdravnik osebam, ki niso prebivalci UE Šentjur; 
predšolski in šolski otrok ima lahko za izbranega zdravnika splošnega zdravnika in ne pediatra oz. 
šolskega zdravnika…  
 
Zaključujemo, da je preskrbljenost vseh navedenih skupin prebivalstva UE Šentjur z zdravstvenim 
varstvom slabša v primerjavi preskrbljenostjo istih skupin v regiji Celje. Ta razlika pri prikazu na 
osnovi prijave zaposlenih v BPI ni tako očitna (tabeli a in b), kar potrjuje naš komentar o razhajanju 
med podatki prijave v bazo izvajalcev ter dejanskim stanjem kadra v praksi.  
 


