
Priloga št. 1: Organizacijska shema Zavoda

Splošne ambulante Ormož Zobne ambulante za odrasle Ormož 

Splošna ambulanta Sveti Tomaž Zobna ambulanta Sveti Tomaž

Splošna ambulanta Središče ob Dravi Zobna ambulanta Središče ob Dravi

Splošna ambulanta za starejše občane Zobna ambulanta - pedontolog

Dispanzer za otroke Ormož Zobna ambulanta - ortodont

Dispanzer za šolarje Ormož Zobotehnični laboratorij Ormož

Dispanzer za žene Ormož

Nujna medicinska pomoč in nujni 
reševalni prevozi

Nenujni reševalni prevozi in sanitetni 
prevozi

Patronažno varstvo družin in nega 
bolnika na domu

Mentalno zdravljenje otrok in odraslih

Dispanzer za pljučne bolezni

ORL ambulanta

Laboratorij

Fizioterapija

Rentgen, UZ dejavnost

Zdravstveno vzgojni center

Direktor zavoda

Osnovno zdravstveno varstvo Zobozdravstvo

UpravaStrokovni vodja



Priloga št. 2: Shema organizacijskega vodenja 

                                                        

                          

OSNOVNO ZDRAVSTVO                  ZOBOZDRAVSTVO

Zdravnik sekundarij Zobozdravnik specialist III
Zdravnik brez specializacije/zdravnik po opravljenem sekundariatu Zobozdravnik brez spec. z licenco PPD3
Zdravnik specialist II Zobozdravnik brez spec. z licenco
Zdravnik specialist III Zobozdravnik
Zdravnik specialist III PPD2, PPD3 Zobozdravstveni asistent
Zdravnik specialist IV Srednja medicinska sestra v ambulanti
Zdravnik specialist IV PPD1, PPD2, PPD3
Zdravnik specialist V/VI Vodja zobotehničnega laboratorija
Zdravnik specialist V/VI PPD1, PPD2, PPD3 Inž. zobne protetike s specialnimi znanji
Klinični psiholog specialist Inž. zobne protetike
Zdravnik specializant III Zobotehnik I
Zdravnik specializant III PPD 1 ,PPD 2, PPD 3 Zobotehnik II
Zdravnik brez specializacije z licenco Zobotehnik III
Zdravnik brez specializacije z licenco PPD1, PPD2, PPD3
Dipl. med. sestra v promociji zdravja  in zdravstveni vzgoji
Radiološki inženir I, II, III
Dipl. med. sestra dispanzerska dejavnost
Dipl. med. sestra v specialistični ambulanti
Diplomirana med. sestra s specialnimi znanji
Dipl. med. sestra v urgentni dejavnosti
Fizioterapevt III (ambulanta)
Fizioterapevt s specialnimi znanji
Srednja medicinska sestra v ambulanti
Srednja medicinska sestra v spec. ambulanti
Srednja medicinska sestra v sterilizaciji
Srednja medicinska sestra na triaži
Srednja medicinska sestra s specialnimi znanji
Srednja medicinska sestra v urgentni dejavnosti
Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)
Voznik reševalec I, II
Zdravstveni sodelavec III
Bolničar negovalec, spremljevalec

Vodja službe NMP
srednje med. sestre,  VMS in DMS ter vozniki reševalci, ki 
so vključeni v izvajanje NMP ter vsi zdravniki

Vodja patronažne službe
Srednja medicinska sestra-zdravstvena nega na domu
Srednja medicinska sestra - babica 
Dipl. med. sestra v patronažni zdravstveni negi

Vodja laboratorijske službe
Ing. laboratorijske biomedicine I, II, III
Laboratorijski tehnik I, II, III

Direktor zavoda

Vodja osnovnega zdravst. varstva Vodja zobozdravstva

Pomočnik direktorja 
za zdravstveno nego

Odg. oseba za 
pravno in 
kadrovsko 

službo

Računovodsko-
finančna služba:
Finančno  računovodski 
delavec V 
Glavni računovodja VI 

Odgovorna  med.  sestra  za  NMP, 
reševalno službo in splošne amb.

Odg.  med.  sestra  v  zobnih  amb., 
Vodja zdr. vzgojnega centra (ZVC)

Odg. oseba za informacijski sistem

Tehnično osebje:
Perica II
Vzdrževalec perila III
Tehnični delavec V (I)
Odg. oseba za čistilno ekipo
Čistilka I, II, III
Čistilka I (z omejitvami)

Strokovni 
vodja



Priloga št. 3: Shema strokovnega vodenja

  oblika dela oblika dela oblika dela

in in

Strokovni vodja
(vodi strokovno delo zavoda)

Strokovni svet zavoda

Vodja osnovnega 
zdravstvenega varstva

Pomočnik direktorja za 
zdravstveno nego

Vodja 
zobozdravstva

Vsi zdravniki iz osnovnega 
zdravstvenega varstva

- vse medicinske sestre 
- tehnično osebje  
  zavoda
- zdravstveni delavci
- (lab.– fizioterapija)

Vsi zobozdravniki in 
zobozdravstveni asistenti, 

zobotehniki

Kolegij zdravnikov
Redno 

Kolegij med. sester in 
ostalih zdrav. delavcev 

ali delovni sestanki
Redno 

Kolegij zobozdravnikov
Redno 

Delovni sestanki s
tehničnim osebjem

Občasno

Delovni sestanki:
Redno

Zobotehniki 
Občasno

Vsi zaposleni v zobozdrav.

Direktor zavoda
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