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Zadeva: Poročilo o izvedbi upravnega nadzora v Domu starejših občanov 
                               Krško, Kovinarska ulica 13, 8270 Krško – za objavo na spletni strani 
Zveza: Upravni nadzor pri izvajalcu Dom starejših občanov Krško, Kovinarska 
                               ulica 13, 8270 Krško

Komisija Ministrstva za zdravje je na podlagi sklepa št. 0600-8/2018/1 z dne 21. 5. 2018 pričela 
postopek rednega upravnega nadzora pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v Domu starejših 
občanov Krško, Kovinarska ulica 13, 8270 Krško, dne 4. 6. 2018 (v nadaljnjem besedilu: 
izvajalec), ki ga zastopa Ani Nuša Masnik, direktorica. Nadzorna dejanja so obsegala
ugotavljanje in zagotavljanje dela izvajalcev v skladu s predpisi s področja opravljanja 
zdravstvene dejavnosti, zdravstvenega zavarovanja in pacientovih pravic ter področja 
materialnega poslovanja.

Komisije je zahtevala, da izvajalec: 

 odpravi ugotovljene nepravilnosti glede izpolnjevanja pogojev za samostojno 
opravljanje dela bolničarjev negovalcev skladno s prvim odstavkom 64. člena Zakona o 
zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 –
ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 –
ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US) in

 pri vodenju porabe narkotikov ravna skladno s drugim odstavkom 40. člena 
Pravilnika o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani 
medicini (Uradni list RS, št. 86/08, 45/10, 38/12 in 17/14 – ZZdr-2).

Ministrstvo za zdravje je prejelo Odzivno poročilo na Poročilo o opravljenem upravnem nadzoru 
v Domu starejših občanov Krško, Kovinarska ul. 13, 8270 Krško, št. 010-2019 z dne 13. 3. 
2019. Izvajalec je v poročilu pojasnil, da je upošteval vsa priporočila. V zvezi z izpolnjevanjem 
pogojev za samostojno opravljanje dela bolničarjev negovalcev po prvem odstavku 64. člena 
Zakona o zdravstveni dejavnosti je izvajalec pričel aktivno odpravljati nepravilnosti, ki so bile v 
celoti odpravljene v maju 2019. V zvezi z vodenjem porabe narkotikov je nepravilnosti odpravil
takoj.

V postopku izvajanja upravnega nadzora je komisija ugotovila, da je izvajalec namestnici 
direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe izdal več opozoril o možnosti odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi v primeru ponovne kršitve. Na podlagi ugotovitev je komisija v poročilu 
zapisala, da bo odstopila zadevo v izvedbo izrednega strokovnega nadzora Zbornici 



zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Slovenije. Izvajalec je v odzivnem poročilu navedel, da namestnica direktorja za 
področje zdravstvene nege ni več v delovnem razmerju, zato odstop zadeve ni bil smiseln. 

Ker so v okviru upravnega nadzora pri izvajalcu ugotovljene nepravilnosti odpravljene, je bil 
postopek upravnega nadzora pri izvajalcu z izdajo sklepa ustavljen.

    Dr. Zdenka Tičar
            predsednica komisije
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