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Zadeva: Povzetek rednega upravnega nadzora v Domu starejših občanov Metlika

Komisija Ministrstva za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je 27. 12. 2018 začela z 
rednim upravnim nadzorom v Domu starejših občanov Metlika, Mestni trg 16, 8330 Metlika (v 
nadaljnjem besedilu: izvajalec), z namenom, da preveri zakonitost dela v obdobju od 11. 1. 
2016 do 30. 9. 2018, razen za obdobje v posameznih primerih, kjer je bilo referenčno obdobje 
drugače določeno. Razlog za uvedbo upravnega nadzora je bila umestitev izvajalca v Program 
rednih upravnih nadzorov za leto 2018. 

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 zdravstvene rehabilitacije v 
socialnovarstvenih zavodih.

Komisija je ugotovila, da izvajalec izpolnjuje vse predpisane pogoje za opravljanje omenjene 
zdravstvene dejavnosti. Ugotovljenih je bilo deset nepravilnosti, in sicer glede:

 neustrezne zaščite elektronskih naprav, ki je omogočala dostop nepooblaščenim 
osebam, do osebnih podatkov, kar ni skladno z 51. členom 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, 203/20 – ZIUPOPDVE in 112/21 –
ZNUPZ; v nadaljnjem besedilu: ZZDej);

 pomanjkljivosti v popisnih listih delovnih mest izvajalcev v zdravstveni dejavnosti s 
pogoji za samostojno izvajanje poklica v skladu s prvim in tretjim odstavkom 64. člena 
ZZDej; 

 uporabe veljavnih nazivov poklicnih skupin v »Navodilu za delo«, ki jo je potrebno 
spremeniti terminologijo zdravstvenih delavcev skladno s 64. členom ZZDej in Odredbo 
o seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/14) ter pripraviti
navodila za delo za fizioterapijo in delovno terapijo;

 zagotavljanja zakonitost in ureditve »Pravila za izobraževanje, nujno prisotnost in letni 
dopust, št. 200-10-2006«, z dne 6. 3. 2006 skladno s 170. členom Zakonom o delovnih 
razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 
15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE) in Kolektivno pogodbo 
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, 5/19 – popr., 160/20 in 88/21, 
v nadaljnjem besedilu: Kolektivna pogodba);

 pogojev za samostojno opravljanje poklica (strokovni izpit) za zdravstvene delavce
skladno s 64. členom ZZDej;

 zagotavljanja ustreznega števila zaposlenih zdravstvenih delavcev in dopolnitvi pogojev
v opisih delovnih mest za samostojno opravljanje dela skladno s 64. člena ZZDej;

 načrtovanja in spremljanja usposabljanja in izobraževanja 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 je tudi po letih jasno razvidno število dni in 
vsebine izobraževanja in usposabljanja za vsakega posameznega zaposlenega od leta 
2020 dalje;



 internih aktov za obravnavo pritožb, predlogov in pohval stanovalcev z zakonodajo na 
področju zdravstvene dejavnosti, in sicer ZZDej od 76. do 80. člena, ter Zakonom o 
pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17 in 177/20, v nadaljnjem besedilu: 
ZPacP);

 uskladitve obvestila »Pritožbene poti pri uveljavljanju pravic na področju zdravstvenih 
storitev«, skladno s 57. in 58. členom ZPacP;

    vzpostavitve vodenja uradno pečatene knjige evidenc o nabavi, porabi in zalogi zdravil, 
ki vsebujejo narkotične in psihotropne snovi iz predpisanih skupin, ki se uporabnikom 
neposredno aplicirajo, skladno 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).

Izvajalec je na podlagi Poročilo o opravljenem upravnem nadzoru, poslal odzivno poročilo, št. 
0600-10/2018/19 dne 12. 7. 2021 s priloženimi dokazili o odpravi nepravilnosti v zvezi z izrečeni 
ukrepi. Ker je izvajalec nepravilnosti odpravil pred izdajo odločbe, je ministrstvo postopek 
upravnega nadzora pri izvajalcu s Sklepom št. 0600-10/2018/22, z dne 2. 8. 2021 ustavilo. 

Dr. Zdenka Tičar
predsednica komisije


	1FEB7A26C5E8298BC125873A0040D83D_0.in.doc

		2021-08-23T13:49:32+0200
	Zdenka Tičar




