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Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo) na podlagi drugega 
odstavka 79. a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 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), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17) in Pravilnika o izvajanju strokovnega nadzora s 
svetovanjem za posamezne poklicne skupine zdravstvenih delavcev, ki niso organizirani v poklicnih 
zbornicah oziroma strokovnih združenjih z javnim pooblastilom (Uradni list RS, št. 60/13, 3/15 in 
64/17 – ZZDej-K) določa

PROGRAM
Rednih strokovnih nadzorov s svetovanjem v zdravstveni dejavnosti za leto 2019 in 2020

1. člen

S tem programom se določa izvajalce zdravstvene dejavnosti, pri katerih se bo v letu 2019 in 2020 
opravil redni strokovni nadzor s svetovanjem (v nadaljnjem besedilu: strokovni nadzor) nad 
zagotavljanjem strokovnosti dela v zdravstvenih zavodih, pri zasebnih zdravstvenih delavcih, 
gospodarskih družbah in drugih izvajalcih (v nadaljnjem besedilu: izvajalci) za posamezne poklicne 
skupine zdravstvenih delavcev, ki niso organizirani v poklicnih zbornicah ozirom strokovnih združenjih 
z javnim pooblastilom.

2. člen

Strokovni nadzor po programu zasleduje navedene cilje:
- strokovnost izvajanja zdravstvene dejavnosti in poklicnih kompetenc posameznih zdravstvenih 
  delavcev, 
- preverjanja ustreznostipoklicnih kvalifikacij, strokovnih izpopolnjevanj in organizacije dela, 
- preverjanja izvajanja kakovosti in varnosti na strokovnem področju ter timske obravnave pacienta,
- preverjenja stalnega sledenja razvoja stroke,
- preverjanja in upoštevanja doktrin ter smernic na področju dela,
- preverjanja opravljanja strokovne dejavnosti v skladu s strokovnimi in etičnimi kodeksi,
- preverjanja ustrezne kadrovske zasedenosti,
- svetovanja na podlagi ugotovitev strokovnega nadzora.

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



3. člen

Pri opravljanju strokovnega nadzora komisija opravi pregled dokumentacije izvajalca ter ugotavlja 
strokovnost, kakovost in varnost izvajanja zdravstvene dejavnosti, ugotavlja strokovno usposobljenost 
na podlagi dokazil in razgovorov, ugotavlja zagotavljanje ustrezne organizacijske in kadrovske 
razporejenosti, skladnosti plana in realizacije strokovnega izpopolnjevanja, opravi razgovor z 
zdravstvenimi delavci in direktorjem, opravi razgovor o ugotovljenih nepravilnostih, razgovor o 
povezovanju z drugimi izvajalci zdravstvene dejavnosti, svetovanje za izboljšanje strokovnega dela ali 
pogojev dela, ogled posameznih objektov, prostorov ali opreme izvajalca ter druga nadzorna dejanja 
glede na namen strokovnega nadzora.

V letu 2019 in 2020 se opravijo strokovni nadzori pri naslednjih izvajalcih zdravstvene dejavnosti:

a) osnovna zdravstvena dejavnost ter specialistična ambulantna in bolnišnična dejavnost;

V letu 2019 se bo strokovni nadzor s svetovanjem opravil pri naslednjih izvajalcih:
 Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana;
 Psihiatrična bolnišnica Ormož, Ptujska cesta 33, 2270 Ormož;
 Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj;
 OZG, OE Zdravstveni dom Jesenice, Cesta Maršala Tita 78, 4270 Jesenice;
 Zdravstveni dom Ormož, Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož;
 Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica, Majnikova ulica 1, 1310 Ribnica;
 Terme Čatež d.d. Čatež ob Savi, Topliška cesta 35, 8250 Brežice;
 Digitalna slikovna diagnostika, medicinska diagnostika in druge storitve, d.o.o., Puhova ulica 9, 

2250 Ptuj;
 Zdravstveni dom Ivančna Gorica, Cesta 2. grupe odredov, 1295 Ivančna Gorica.  

V letu 2020 se bo strokovni nadzor s svetovanjem opravil pri naslednjih izvajalcih:
 Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični;
 Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice;
 Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje;
 Zdravstveni dom Domžale, Mestni trg 2, 1230 Domžale;
 Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 37, 2360 Radlje;
 Železniški zdravstveni dom Ljubljana, Celovška cesta 4, 1000 Ljubljana;
 Terme Dobrna, termalno zdravilišče d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna;
 MEDILAB radiološki diagnostični center d.o.o, Vodovodna cesta 100, 1000 Ljubljana;
 FIZIS podjetje za fizioterapijo, posredovanje, trgovino in storitve d.o.o., Cesta proletarskih brigad 

79, 2000 Maribor.

b) zdravstvena dejavnost v institucionalnem varstvu;

V letu 2019 se bo strokovni nadzor s svetovanjem opravil pri naslednjih izvajalcih:
 Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, Rakeževa ulica 8, 3240 Šmarje pri Jelšah;
 Socialno varstveni zavod Vitadom, Dom starejših Bor, Črni Vrh 120, 5274 Črni Vrh nad Idrijo.

V letu 2020 se bo strokovni nadzor s svetovanjem opravil pri naslednjih izvajalcih:
 Dom starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje;
 Dom starejših Lendava Idoesebb polgarok otthona Lendva, Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava –

Lendva.

4. člen

Natačnejši obseg posameznega strokovnega nadzora iz prejšnjega člena se določi z vsakokratnim 
sklepom o začetku nadzora.



5. člen

Kadar se v načrtovanem obdobju pri izvajalcu iz 3. člena tega programa opravi izredni strokovni 
nadzor s svetovanjem, ki vključuje tudi vsebine tega programa, se nadzor po tem programu ne opravi.

6. člen

Strokovni nadzori s svetovanjem se izvedejo do 31. 12. v predvidenem letu.

7. člen

Ta program se objavi na spletnih straneh Ministrstva za zdravje.

Aleš Šabeder
MINISTER
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