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Zadeva: Povzetek rednega upravnega nadzora v Domu Lenart

Komisija Ministrstva za zdravje je 30. 6. 2020 začela z rednim upravnim nadzorom v Domu 
Lenart, d.o.o., Gubčeva ulica 5, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah, z namenom, da se preveri 
zakonitost dela v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019, razen za obdobje v posameznih 
primerih, kjer je bilo drugače določeno. Razlog za uvedbo upravnega nadzora je bila umestitev 
izvajalca v Program rednih upravnih nadzorov za leto 2019. 

Komisija je preverila izpolnjevanje pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti, še zlasti ali 
izvajalec izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme in kadra ter materialnega poslovanja za 
opravljanje zdravstvene dejavnosti na področju zdravstvene nege in rehabil i taci je v 
socialnovarstvenih zavodih. 

Komisija je ugotovila, da izvajalec izpolnjuje vse predpisane pogoje za opravljanje omenjene 
zdravstvene dejavnosti. Ugotovljene so bile štiri nepravilnosti, ki jih je izvajalec začel odpravljati 
med potekom nadzora in sicer glede:

 popisnih listov delovnih mest izvajalcev v zdravstveni dejavnosti v delu omejitve in 
prepovedi, ki jih je bilo treba dopolniti oziroma popraviti v skladu s 45., 51., in 52. členom 
ter pogojev za samostojno izvajanje poklica v skladu s prvim in tretjim 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, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 –
ZIUPOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZZDej),

 načrtovanja in spremljanja usposabljanj in izobraževanj, ki ga je bilo treba vzpostaviti v 
skladu s 70. členom ZZDej in 44. členom Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in 
socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 
56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 
40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18 in 5/19 – popr.) tako, da bo tudi po letih jasno razvidno 
število dni in vsebine izobraževanja za vsakega posameznega zaposlenega od leta 2019 
dalje,

 glede izpolnjevanja pogojev za samostojno opravljanje dela fizioterapevtke, ki jih je bilo 
treba urediti skladno s prvim odstavkom 64. člena ZZDej in 26. člena Pravilnika o 
pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na 
področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 47/18 in 150/20),

 vodenja porabe narkotikov, ki ga je bilo treba urediti v skladu z 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).

Ker je izvajalec socialnovarstvenih storitev ugotovljene nepravilnosti odpravil in ni potrebno 
izdati odločbe, s katero bi ministrstvo izvajalcu določilo ukrepe in roke za odpravo nepravilnosti, 
je bil postopek s sklepom ustavljen.

Dr. Zdenka Tičar
predsednica komisije
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