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1. UVOD

Ministrstvo za zdravje opravlja naloge na področjih javnega zdravja, zdravstvenega varstva, 
zdravstvenega zavarovanja, zdravstvene dejavnosti, kemijske varnosti, varstva pred sevanji, 
zdravil in medicinskih pripomočkov, prehranskih dopolnil, živil za posebne prehranske oziroma 
zdravstvene namene, proizvodnje in prometa materialov, ki prihajajo v stik z živili, njihove 
uporabe v postopkih proizvodnje in distribucije prehranskih dopolnil ter živil za posebne 
prehranske oziroma zdravstvene namene, pitne vode, živil oziroma hrane v gostinski dejavnosti, 
institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu z vidika preprečevanja in 
obvladovanja nalezljivih bolezni. Ministrstvo za zdravje je v svojem bistvu zavezano varovanju 
zdravja kot javnega interesa na vseh nivojih in kot tako svoje poslanstvo izvršuje tudi prek 
opravljanja upravnega nadzora nad izvajanjem zdravstvene dejavnosti.

Z upravnim nadzorom, ki je ena od temeljnih oblik opravljanja nadzora v zdravstveni dejavnosti 
v skladu s 76. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-
ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13), se preverja zakonitost dela 
zdravstvenih zavodov in zasebnih zdravstvenih delavcev. Preverjanje zakonitosti dela se 
nanaša na ugotavljanje skladnosti ravnanja izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zakoni in 
podzakonskimi akti, ki so v pristojnosti Ministrstva za zdravje. 

Nadzorovanec je lahko vsak izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki je domača ali tuja fizična ali 
pravna oseba, ki izvaja katerokoli izmed vrst zdravstvene dejavnosti na ozemlju Republike 
Slovenije, in sicer v mreži javne zdravstvene službe ali zunaj nje.

2. PRAVNE PODLAGE

Na podlagi 3. člena Pravilnika o upravnem nadzoru v zdravstvu (Uradni list RS, št. 14/95, 72/98, 
43/11 in 6/12) minister za zdravje določi program rednih upravnih nadzorov v zdravstvu za 
obdobje enega leta in v njem določi izvajalce, pri katerih se bo v tem obdobju opravil upravni 
nadzor. 

Ne glede na program rednih upravnih nadzorov pa lahko minister na podlagi zahteve oziroma 
pobude pacienta, njegovega svojca ali skrbnika, zdravstvenega zavoda, delodajalca, pristojne 
zbornice, sodišča ali po lastni presoji odloči o izvedbi izrednega upravnega nadzora.

Upravni nadzor se izvaja na podlagi in v skladu z naslednjimi temeljnimi predpisi:
 Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 

58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13),
 Pravilnik o upravnem nadzoru v zdravstvu (Uradni list RS, št. 14/95, 72/98, 43/11 in 

6/12),
 Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 

126/07, 65/08, 8/10 in 82/13).



3. NAMEN REDNIH UPRAVNI NADZOROV

Redni upravni nadzor je namenjen predvsem:
 ugotavljanju zakonitosti delovanja izvajalcev zdravstvene dejavnosti,
 prepoznavanju različnih oblik in načinov delovanja izvajalcev zdravstvene dejavnosti,
 pomoči izvajalcem zdravstvene dejavnosti s svetovanjem (ob samem nadzoru in na 

splošno).

4. CILJI REDNIH UPRAVNIH NADZOROV

Redni upravni nazor zasleduje najmanj naslednje cilje:
 zagotavljanje zakonitega delovanja izvajalcev zdravstvene dejavnosti,
 posredno izboljšanje učinkovitosti, kakovosti in varnosti delovanja izvajalcev 

zdravstvene dejavnosti ter dostopnosti do njihovih storitev,
 pravočasno zaznavanje sprememb v izvajanju zdravstvene dejavnosti,
 pravočasno in ustrezno reagiranje na zaznana tveganja.

5. PROGRAM REDNIH UPRAVNIH NADZOROV V ZDRAVSTVU 
ZA LETO 2015

Glede na to, da Program rednih upravnih nadzorov v zdravstvu za leto 2014, št. 0600-
274/2013/14 z dne 14. 4. 2014, (v nadaljnjem besedilu: Program 2014) iz vrste razlogov, med 
katerimi prednjačita zlasti nezadostna kadrovska zasedba in neustrezna organizacija področja 
upravnega nadzorstva, ni bil v celoti realiziran, se s tem programom določa izvedbo rednega 
upravnega nadzora tudi pri posameznih izvajalcih zdravstvene dejavnosti, pri katerih postopek 
nadzora v lanskem letu ni bil pričet.

Nezadostni realizaciji Programa 2014 navkljub je Ministrstvo za zdravje opravilo analizo tveganj 
po posameznih področjih, na podlagi katere je v program dodalo nadzorovance, kot je 
navedeno v nadaljevanju.

V letu 2015 se opravijo redni upravni nadzori pri naslednjih izvajalcih zdravstvene dejavnosti:

5.1. Osnovna zdravstvena dejavnost, specialistična 
ambulantna in bolnišnična dejavnost ter dejavnost klinik, 
kliničnih inštitutov in kliničnih oddelkov

V okviru osnovne zdravstvene dejavnosti, specialistične ambulantne in bolnišnične dejavnosti
ter dejavnosti klinik, kliničnih inštitutov in kliničnih oddelkov se bo proučilo predvsem poslovanje
izvajalcev z vidika opravljanja storitev z ustreznim kadrom oziroma ustreznimi dovoljenji, 
ustrezno znanje in uporaba slovenskega jezika. Opravljanje storitev z neustreznim kadrom 
oziroma brez ustreznih licenc in dovoljenj, prav tako pa tudi neuporaba ali neustrezna uporaba 
jezika s strani zdravstvenega osebja lahko ogroža zdravje pacientov, saj ni minimalnih 
zagotovil, da so storitve opravljene strokovno in kakovostno.



Proučila se bo tudi organizacija programa zagotavljanja neprekinjene nujne zdravniške pomoči
oziroma neprekinjenega zdravstvenega varstva. Zakon o zdravniški službi določa, da se mora 
koncesionar vključiti v program zagotavljanja neprekinjene nujne zdravniške pomoči na 
območju, kjer opravlja zdravniško službo, in sicer pri izvajalcu, ki zagotavlja izvajanje te pomoči. 
Zaradi neupoštevanja tega določila, koncesionar ne more izpolniti obveznosti, ki mu jih nalaga 
zakon in koncesijska pogodba, kar je lahko tudi podlaga za prenehanje koncesije.

Redni upravni nadzor se bo opravil pri naslednjih izvajalcih zdravstvene dejavnosti:
 Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje,
 Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana.

5.2. Dejavnost javnega zdravja in dejavnosti, povezane z 
javnim zdravjem na področju zdravja, okolja in hrane

Pri izvajalcih dejavnosti javnega zdravja in dejavnosti, povezane z javnim zdravjem na področju 
zdravja, okolja in hrane, se bo proučilo predvsem izvajanje javnih pooblastil na podlagi Zakona 
o voznikih, saj izvajanje storitev, ki ni skladno s predpisi in strokovnimi smernicami, lahko 
privede do neenake obravnave. 

Preverilo se bo obseg izvajanja zdravstvene dejavnosti na primarnem nivoju v skladu z izdanimi 
dovoljenji za izvajanje zdravstvene dejavnosti ter v skladu z usposobljenostjo izvajalcev za 
naloge, ki jih izvajajo.

Redni upravni nadzor se bo opravil pri naslednjih izvajalcih zdravstvene dejavnosti:
 Zasebni zdravstveni zavod Pešič, Ulica Oktobrske revolucije 11, 6310 Izola,
 Zasebna ordinacija splošne medicine Tihomir Pešić s.p., Ulica Oktobrske revolucije 11, 

6310 Izola,
 Grosek Pšeničnik Marjana, Ordinacija splošne medicine, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
 Ambulanta doktor Lovše – Lovše Bojan, Kopitarjeva ulica 2, 2000 Maribor,
 Ambulanta doktor Lovše, medicina dela, prometa in športa, psihoterapija in svetovanje, 

d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 2000 Maribor,
 Zdravstveni zavod doktor Lovše, Kopitarjeva ulica 2, 2000 Maribor.

6. IZVAJANJE UPRAVNEGA NADZORA

Natančnejši obseg posameznega nadzora iz prejšnje točke se določi z vsakokratnim sklepom o 
začetku upravnega nadzora. 

Kadar se v načrtovanem obdobju pri izvajalcu iz prejšnje točke opravi izredni upravni nadzor, ki 
vključuje tudi vsebine tega programa, se nadzor po tem programu opusti.

Nadzori po tem programu se izvedejo do 31. 12. 2015.

Ključne ugotovitve opravljenih nadzorov se objavi na spletni strani Ministrstva za zdravje.



7. UVELJAVITEV IN OBJAVA

Ta program začne veljati z dnem izdaje in se objavi na spletni strani Ministrstva za zdravje.

     Milojka KOLAR CELARC
  MINISTRICA
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