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Zadeva: Poročanje o izvajanju sanacije ter poslovanju bolnišnic v sanacij za 
obdobje januar – junij 2019

1. Novelacije sanacijskih programov

Sočasno s pripravo finančnih načrtov za leto 2019 so bile bolnišnice v sanaciji pozvane k 
pripravi novelacij sanacijskih programov. Na podlagi tretjega odstavka 14. člena ZIUFSZZ je 
sanacijska uprava pripravila novelacijo sanacijskega programa v skladu z izhodišči in roki, ki jih 
je določil sanacijski odbor.

Sanacijski odbor je javnim zdravstvenim zavodom podal naslednja izhodišča za pripravo 
novelacije sanacijskega programa:
 Izhodišča za pripravo sprememb sanacijskega programa posameznega javnega 

zdravstvenega zavoda (dokument št. 900-3/2018/388 z dne 25. 1. 2019), ki vsebujejo: 
 splošna navodila glede priprave novelacije sanacijskega programa (v nadaljevanju: 

novelacija), 
 ključna metodološka in vsebinska izhodišča za pripravo novelacije sanacijskega 

programa (na področju izvajanja zdravstvenega programa, financiranja in 
investiranja, nastanka stroškov, izvajanja tržne dejavnosti in vzpostavitve nadzora 
poslovanja), priložen je bil tudi vzorec novelacije sanacijskega programa bolnišnice, 

 navodila glede internega komuniciranja ter
 navodila glede izvajanja spremenjenega sanacijskega programa in poročanja;

 Dodatna pojasnila za pripravo novelacije sanacijskega programa (dokument št. 0140-
59/2018/459 z dne 14. 3. 2019), ki so vsebovala navodila glede navedbe sanacijskih 
ukrepov, ki so ostali enaki kot v sanacijskem programu in o morebitnih spremembah le teh, 
navodilo o pripravi Zbirne tabele vseh ukrepov in navodilo o pripravi ažurirane tabele 
Projekcija poslovanja 2018-2021.

Poleg izhodišč je sanacijski odbor bolnišnicam v sanaciji posredoval tudi Protokol o izvajanju 
sanacije v javnem zdravstvenem zavodu (dokument št. 0140-59/2018/446 z dne 25. 1. 2019), v 
katerem so podrobneje opredeljeni postopki za:
 pripravo in sprejem sanacijskega programa,
 izvajanje, spremljanje izvajanja in nadzor nad izvajanjem sanacijskega programa,
 razrešitev sanacijske uprave,
 imenovanje nove sanacijske uprave in 
 izhod iz sanacije.
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Izhodišča sanacijskega odbora za pripravo novelacij so vključevala tudi naslednja priporočila 
oziroma zahteve:
 premik časovnice izvajanja sanacijskih ukrepov s ciljem zaključevanja ukrepov v letu 2020 

namesto v letu 2021 oziroma potencialna prestavitev ukrepov iz leta 2020 v 2019,
 v letu 2019 se nadomeščajo manjkajoči finančni učinki iz leta 2018, poleg redno planiranih 

ukrepov,
 določiti je treba toliko sanacijskih ukrepov, da bo njihov finančni učinek višji za 20 % glede 

na predviden cilj sanacije posamezne bolnišnice.

Sanacijski odbor je pripravljena izhodišča za pripravo sanacijskega programa pojasnjeval na 
individualnih obiskih v bolnišnicah v sanaciji. Na teh srečanjih se je podrobneje seznanil s 
stanjem bolnišnic v sanaciji, potekom izvajanja sanacije in sanacijskih ukrepov, težav s katerimi 
se srečujejo in drugimi vprašanji. Sanacijske uprave lahko vsa morebitna vprašanja v zvezi z 
izhodišči oziroma izvajanjem sanacije posredujejo na poseben e-naslov 
sanacijski-odbor.mz@gov.si, ki je namenjen ažurni komunikaciji sanacijskih uprav s sanacijskim
odborom. Komunikacija se je izvajala tudi  neposredno v obliki obiskov bolnišnic v sanaciji ter 
preko dajanja pojasnil po telefonu in preko e-maila.  Na temo priprave novelacije je bilo 
izvedenih tudi več individualnih sestankov na operativnem nivoju med predstavniki bolnišnic v 
sanaciji in strokovnimi sodelavci ministrstva, na katerih so se reševala konkretna vprašanja 
glede metodologije in vsebine.

Sanacijski program bolnišnice je sestavljen iz treh vsebinsko zaokroženih sklopov, in sicer:
1. analize stanja,
2. akcijskega načrta ukrepov in
3. dodatka - predloga sistemskih rešitev.

Novelacija sanacijskega programa pomeni spremembo prvotnega sanacijskega programa le v 
točki 2. akcijski načrt ukrepov.

2. Priprava, obravnava in potrditev novelacij sanacijskih programov:

Novelacijo sanacijskega programa je moralo pripraviti 12 od skupaj 15 bolnišnic v sanaciji. 
Novelacije niso pripravile: SB Izola (ki ni spremenila točke 2. sanacijskega programa-akcijski 
načrt ukrepov in je zaradi usklajenosti s finančnim načrtom pripravila le ažurirano tabelo 
Projekcija poslovanja 2018-2021), Onkološki inštitut Ljubljana in SB Jesenice (ki sta v 
sanacijskem programu planirali izstop iz sanacije v letu 2019; izstop SB Jesenice je Vlada 
potrdila 11. 7. 2019).

11 bolnišnic v sanaciji (SB Brežice, SB Celje, UKC Ljubljana, UKC Maribor, SB Murska Sobota, 
SB Novo mesto, SB dr. Jožeta Potrča Ptuj, SB Slovenj Gradec, SB dr. Franca Derganca Nova 
Gorica, B Topolšica in SB Trbovlje) je pripravilo novelacijo sanacijskega programa v roku, to je 
do 8. 4. 2019. Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj je zaradi zamenjave uprave 
bolnišnice pripravila novelacijo v avgustu. 

Do 30. 6. 2019 je bilo potrjenih 7 novelacij sanacijskih programov za bolnišnice v sanaciji (SB
Brežice, SB Celje, UKC Maribor, SB Murska Sobota, SB Novo mesto, SB dr. Jožeta Potrča Ptuj 
in SB Trbovlje). V juliju 2019 je bila potrjena novelacija sanacijskega programa SB Slovenj 
Gradec.

3. Finančni učinki sanacije v obdobju januar – junij 2019

Za leto 2019 so bolnišnice v sanacijskih načrtih iz leta 2018 načrtovale pozitivne finančne 
učinke v višini 21,58 mio EUR. Skladno z izhodišči sanacijskega odbora in Ministrstva za 
zdravje so bolnišnice v aprilu 2019 sočasno s finančnimi načrti za leto 2019 pripravile novelacije 
sanacijskih programov. V teh so upoštevale spremenjene razmere poslovanja (npr. splošni 
dogovor za leto 2019) in izhodišča sanacijskega odbora, da se aktivnosti pri sanaciji 
intenzivirajo s ciljem doseganja finančnih učinkov sanacije že v letu 2020.  Do konca julija 2019 
je bilo s strani ministra potrjenih 8 novelacij sanacijskih programov in izdano obvestilo za SB 
Izola o spremembi projekcije poslovanja (zaradi skladnosti s finančnim načrtom). Zaradi 
predvidenega izstopa iz sanacije novelacij nista pripravili 2 bolnišnici (OI Ljubljana in SB 



Jesenice, ki je uradno izstopila iz sanacije 11. 7. 2019). Konec julija 2019 so bile v postopku 
obravnave še 4 novelacije (UKC Ljubljana, SB Nova Gorica, B Topolšica in BGP Kranj), prav 
tako navedene bolnišnice še nimajo soglasja k finančnemu načrtu za leto 2019. 

V letu 2019 je v bolnišnicah v sanaciji v izvajanju 232 sanacijskih ukrepov. V novelacijah 
sanacijskih programov (od tega so 4 nepotrjene in sicer UKC Ljubljana, SB Nova Gorica, B 
Topolšica in BGP Kranj) so za leto 2019 predvideni skupni finančni učinki izvajanja ukrepov v 
višini 43,2 mio EUR, kar je dvakrat toliko, kot so bili predvideni v prvotnih sanacijskih programih, 
to je 21,6 mio EUR (opomba: v postopku usklajevanja nepotrjenih novelacij se lahko znesek še 
spremeni) (Tabela 1). 

V obdobju januar–junij 2019 so bolnišnice z izvajanjem sanacijskih ukrepov po oceni dosegle 
skupni finančni učinek v višini 13.855.210 EUR, kar predstavlja 32,06 % za leto 2019 
predvidenega finančnega učinka (Tabela 1).

V obdobju januar-junij 2019 sta več kot 50 % letnega finančnega učinka sanacije dosegli SB 
Celje in SB Brežice. Med 30 % in 50 % letnega planiranega finančnega učinka sanacije so 
ustvarile: UKC Maribor, SB Novo mesto, SB Murska Sobota, SB Slovenj Gradec, SB Ptuj, SB 
Trbovlje, SB Izola in B Topolšica. Manj kot 30 % so ustvarile: UKC Ljubljana in SB Nova Gorica. 
BGP Kranj do dne 16. 8. 2019 ni poročala o oceni realizacije finančnih učinkov sanacijskih 
ukrepov do 30. 6. 2019, ker je novelacija sanacijskega programa še vedno v pripravi in v 
postopku operativnega usklajevanja.

Tabela 1: Zbirna tabela vseh ukrepov in ocena finančnega učinka vseh bolnišnic v 
sanaciji v obdobju januar – junij 2019

BOLNIŠNICA
ŠT. UKREPOV V 

IZVAJANJU V 
LETU 2019

FINANČNI 
UČINEK 

SANACIJE v EUR

PLANIRANI 
FINANČNI 

UČINEK V 2019 v
EUR

OCENA REAL. 
FIN. UČINKA DO 

30. 6. 2019 
v EUR

% REALIZACIJE 
DO 30. 6. 2019 

GLEDE NA PLAN 
2019

01 UKC Ljubljana* 38 36.637.242 21.561.925 3.914.232 18,15%
02 UKC Maribor 17 16.142.751 4.428.478 2.166.963 48,93%
03 OI Ljubljana / 2.310.500 / / /
04 SB Celje 5 9.271.645 4.573.164 3.300.819 72,18%
05 SB Izola 6 1.282.287 90.000 40.000 44,44%
06 SB Novo Mesto 23 4.541.106 2.477.106 901.331 36,39%
07 SB Nova Gorica* 13 14.161.227 6.171.603 1.777.323 28,80%
08 SB Murska Sobota 20 3.952.072 1.129.130 435.169 38,54%
09 SB Slovenj Gradec 24 4.241.659 1.099.244 512.248 46,60%
10 SB Jesenice / 431.400 / / /
11 SB Ptuj 33 2.070.455 896.592 433.568 48,36%
12 SB Trbovlje 14 1.398.100 480.000 166.984 34,79%
13 SB Brežice 14 899.892 133.824 132.012 98,65%
14 B Topolšica* 19 375.978 175.344 74.561 42,52%
15 BGP Kranj* 6 376.249 NP** -*** -
SKUPAJ 232 98.092.563 43.216.410 13.855.210 32,06%

*Podatki so iz nepotrjenih novelacij sanacijskih programov, s katerimi se je Svet zavoda že 
seznanil, Sanacijski odbor se do novelacij sanacijskih programov še ni opredelil 
**BGP Kranj za leto 2019 v novelaciji sanacijskega programa ni planirala finančnih učinkov
***BGP Kranj ni predložila poročila o oceni realizacije finančnih učinkov sanacijskih ukrepov do 
30. 6. 2019

Ocena realizacije poslovanja 15 bolnišnic v sanaciji v obdobju januar-junij leta 2019 kaže, da so 
bolnišnice ustvarile skupni neto primanjkljaj v višini 6.336.526 EUR. Glede na realizacijo 
poslovanja v obdobju januar-junij leta 2018 je letošnji primanjkljaj bolnišnic v sanaciji za 
70,69 % nižji (Tabela 2). Od 15 bolnišnic jih je 8 poslovalo s tekočim presežkom prihodkov nad 



odhodki (OI Ljubljana, SB Celje, SB Izola, SB Novo mesto, SB Jesenice, SB Ptuj, B Topolšica 
in BGP Kranj), 7 pa jih je poslovalo s presežkom odhodkov nad prihodki. 

Likvidnostna sredstva iz naslova izvrševanja ustanoviteljskih pravic sta konec junija 2019 prejeli 
dve bolnišnici, in sicer B Topolšica in BGP Kranj.

Ocena neporavnanih zapadlih obveznosti do dobaviteljev na dan 30. 6. 2019 kaže, da se je 
absolutni znesek zapadlih obveznosti vseh bolnišnic v sanaciji skupaj glede na konec leta 2018 
zvišal za 1,10 % (Tabela 3). Iz Tabele 3 je razvidno, da se je stanje neporavnanih zapadlih 
obveznosti obrnilo in ponovno narašča (stanje 30. 9. 2018: 54,8 mio EUR, stanje 31. 12. 2018: 
51,8 mio EUR, stanje 31. 3. 2019: 50,4 mio EUR, stanje 30. 6. 2019: 57,0 mio EUR). Zvišanje 
skupnega zneska pa gre predvsem na račun UKC Ljubljana, SB Celje, SB Murska Sobota, SB 
Ptuj in SB Nova Gorica. Na dan 30. 6. 2019 so glede na 31. 12. 2018 o znižanju zapadlih 
obveznosti poročali SB Jesenice, B Topolšica in BGP Kranj, slednja dva zaradi prejema 
likvidnostnih sredstev.

4. Poslovanje bolnišnic v obdobju januar-junij 2019

Podatki o oceni realizacije poslovanja 15 bolnišnic v sanaciji v obdobju januar-junij 2019 kažejo 
(Tabela 2), da je s tekočim presežkom prihodkov nad odhodki poslovalo 8 bolnišnic v sanaciji:
Onkološki inštitut Ljubljana (presežek v višini 0,78% celotnih prihodkov), SB Celje (presežek v 
višini 0,005% celotnih prihodkov), SB Izola (presežek v višini 0,45 % celotnih prihodkov), SB 
Novo mesto (presežek v višini 1,01 % celotnih prihodkov), SB Jesenice1 (presežek v višini 
0,05 % celotnih prihodkov), SB Ptuj (presežek v višini 0,05 celotnih prihodkov), B Topolšica 
(presežek v višini 18,08 % celotnih prihodov) in BGP Kranj (presežek v višini 6,07 % celotnih 
prihodkov). Ostalih 7 bolnišnic je poslovalo s tekočim primanjkljajem oz. presežkom celotnih 
odhodkov nad celotnimi prihodki: UKC Ljubljana (primanjkljaj v višini 1,44 % celotnih prihodkov), 
UKC Maribor (primanjkljaj v višini 0,09 % celotnih prihodkov), SB Nova Gorica (primanjkljaj v 
višini 2,98 % celotnih prihodkov), SB Murska Sobota (primanjkljaj v višini 0,61 % celotnih 
prihodkov), SB Slovenj Gradec (primanjkljaj v višini 0,86 % celotnih prihodkov), SB Trbovlje 
(primanjkljaj v višini 1,10 % celotnih prihodkov) in SB Brežice (primanjkljaj v višini 0,14 % 
celotnih prihodkov).

SB Nova Gorica je že do 30. 6. 2019 realizirala višji primanjkljaj od načrtovanega za leto 2019. 
Enako bi veljalo za BGP Kranj, v kolikor ne bi konec junija prejeli dodatnih likvidnostnih sredstev 
v višini 930.985 EUR.

Višji primanjkljaj od načrtovanega za leto 2019 so do 30. 6. 2019 realizirale tudi UKC Ljubljana, 
UKC Maribor, SB Murska Sobota, SB Slovenj Gradec, SB Trbovlje in SB Brežice. Navedene 
bolnišnice so za leto 2019 načrtovale uravnotežen poslovni izid.

Skupni načrtovani poslovni izid vseh 15 bolnišnic v sanaciji za leto 2019 je presežek prihodkov 
nad odhodki v višini 1.282.127 EUR, doseženi poslovni izid v obdobju januar–junij 2019 pa je 
primanjkljaj v višini 6.336.526 EUR, kar predstavlja razliko v višini 7.618.653 EUR od 
planiranega letnega poslovnega izida.

V obdobju januar-junij 2018 so bolnišnice v sanaciji dosegle skupni primanjkljaj v višini 
21.618.915 EUR, pri čemer so pozitivni poslovni izid (s presežkom) dosegle 3 bolnišnice v 
sanaciji (OI Ljubljana, SB Izola, SB Jesenice), 12 bolnišnic pa je poslovalo negativno (s 
primanjkljajem). V obdobju januar-junij 2019 so bolnišnice v primerjavi z enakim obdobjem leta 
2018 tako dosegle za 15.282.389 EUR nižji primanjkljaj. S presežkom prihodkov nad odhodki je 
poslovalo 8 bolnišnic, s primanjkljajem pa 7 bolnišnic.

                                                  
1 Izstop iz sanacije 11. 7. 2019



Opozarjamo, da 4 bolnišnice v sanaciji (UKC Ljubljana, SB Nova Gorica, B Topolšica in BGP 
Kranj) do konca julija 2019 še niso prejele soglasja k finančnemu načrtu za leto 2019, saj 
njihove novelacije sanacijskih programov še niso bile potrjene. V delu projekcije poslovnega 
izida so pri teh bolnišnicah možne spremembe predvsem pri planiranem poslovnem izidu glede 
na izkazanega v Tabeli 2.



Tabela 2: Pregled ocen poslovnih izidov bolnišnic v sanaciji v obdobju januar–junij 2019

JZZ

Poslovni 
izid

Ocena 
realizacije
1 - 6 2018

(EUR)

Poslovni 
izid

Realizacija
1 - 12 2018

(EUR)

Poslovni 
izid

Ocena 
realizacije
1 - 6 2019

(EUR)

Poslovni 
izid

Finančni 
načrt

1 - 12 2019
(EUR)

Indeks
Ocena 
1-6/19 /
FN 2019

Indeks
Ocena 1-6 

2019 / 
Ocena 1-6 

2018

Celotni
prihodki 

(EUR) v letu 
2019

Delež 
presežka/

primanjkljaja
1–6 2019 v 

celotnih 
prihodkih

2019

1 2 3 4 5=3/4*100 6=3/1*100 7 8
UKC Ljubljana -12.767.036 -22.444.536 -8.113.781 0 0 63,55 562.430.171 -1,44
UKC Maribor -1.734.680 -2.777.958 -214.402 0 0 12,36 227.250.100 -0,09
OI Ljubljana 735.020 931.143 980.846 0 0 133,44 125.771.971 0,78
SB Celje -2.021.529 -3.548.546 5.675 0 0 -0,28 116.009.767 0,00
SB Izola 163.393 119.160 255.006 280.000 91,07 156,07 56.510.000 0,45
SB Novo mesto -551.751 394.297 580.636 0 0 -105,24 57.544.600 1,01
SB Nova Gorica -2.963.293 -5.674.287 -2.029.366 -1.801.546 112,65 68,48 68.075.792 -2,98
SB Murska Sobota -463.264 -997.243 -325.526 0 0 70,27 53.247.694 -0,61
SB Slovenj Gradec -644.218 -514.026 -418.697 0 0 64,99 48.666.518 -0,86
SB Jesenice 178.471 183.090 19.501 15.410 126,55 10,93 39.177.892 0,05
SB Ptuj -525.078 -551.030 15.559 10.524 147,84 -2,96 29.677.431 0,05
SB Trbovlje -347.927 -169.882 -199.520 0 0 57,35 18.104.263 -1,10
SB Brežice -155.305 160.394 -25.512 0 0 16,43 17.994.719 -0,14
B Topolšica -54.460 -134.594 2.678.794 2.774.869 96,54 -4.918,83 14.819.337 18,08
BGP Kranj -467.258 -1.008.603 454.262 2.870 15.827,94 -97,22 7.488.654 6,07

Vsota -21.618.915 -36.032.621 -6.336.526 1.282.127 -494,22 29,31 562.430.171 -1,44

5. Zapadle neplačane obveznosti do dobaviteljev 

Bolnišnice v sanaciji so na dan 30. 6. 2019 skupaj izkazovale neplačane zapadle obveznosti do 
dobaviteljev v višini 57.000.155 EUR, kar je za 10,13 % (oziroma za 5.243.366 EUR) več od 
stanja neplačanih zapadlih obveznosti konec leta 2018 ter za 13,01 % (oziroma za 6.560.885 
EUR) več od stanja na dan 31. 3. 2019. 

Iz Tabele 3 je razvidno, da se je stanje zapadlih obveznosti v prvem polletju 2019 (glede na 
konec leta 2018) znižalo v treh bolnišnicah (SB Jesenice, B Topolšica in BGP Kranj), povišalo 
pa v sedmih bolnišnicah (UKC Ljubljana, SB Celje, SB Murska Sobota, SB Nova Gorica, SB 
Slovenj Gradec, SB Ptuj in SB Brežice) in ostalo nespremenjeno v petih bolnišnicah, ki nimajo 
tekočih zapadlih obveznosti (UKC Maribor, OI Ljubljana, SB Izola, SB Novo Mesto in SB 
Trbovlje).

Likvidnostna sredstva iz naslova izvrševanja ustanoviteljskih pravic sta konec junija 2019 prejeli 
dve bolnišnici: Bolnišnica Topolšica v znesku 2.734.119 EUR in BGP Kranj v znesku 
930.985 EUR. Konec junija 2019 pa so imele večje likvidnostne težave še: SB Nova Gorica 
(18,79 % delež zapadlih obveznosti v celotnih prihodkih), SB Ptuj (7,19 % delež zapadlih
obveznosti v celotnih prihodkih), UKC Ljubljana (6,55 % delež zapadlih obveznosti v celotnih
prihodkih), SB Murska Sobota (8,76 % delež zapadlih obveznosti v celotnih prihodkih) in SB 
Brežice (4,75 % delež zapadlih obveznosti v celotnih prihodkih). SB Murska Sobota in SB 
Brežice sta v juliju 2019 zaprosili ustanovitelja za dodatna likvidnostna sredstva zaradi 
nelikvidnosti, vendar ustanovitelj nima zagotovljenega vira sredstev za ta namen. 



Tabela 3: Neporavnane zapadle obveznosti v obdobju januar-junij 2019

Bolnišnica Neporavnane zapadle obveznosti (EUR)

31.12.16 31.12.17 31.3.18 30.6.18 30.9.18 31.12.18 31.3.19 30.6.19

Indeks 
30.6.19/ 
31.12.18

% zapadlih 
obv. 

30. 6. 19 v 
celotnih 

prihodkih 

Razlika 
(EUR) 

30.6.2019 
na 

31.12.2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/6 10 11=8-6

UKC Ljubljana 79.004.574 19.264.998 17.307.362 25.773.517 37.109.124 34.457.320 30.027.113 36.823.928 1,07 6,55% 2.366.608

UKC Maribor 0 0 0 5.174 0 0 0 0 0 0,00% 0

OI Ljubljana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0

SB Celje 811.492 47.145 47.215 554.644 1.500.589 476.712 2.301.471 1.789.581 3,75 1,54% 1.312.869

SB Izola 6.084.066 14.795 8.159 5.771 0 0 0 0 0 0,00% 0

SB Murska Sobota 3.765.128 4.622.339 3.801.007 3.561.350 3.902.557 4.343.465 4.934.615 5.041.583 1,16 8,76% 698.118

SB Novo mesto 1.264.291 975.989 551.871 515.655 486.163 0 0 0 0 0,00% 0

SB Nova Gorica 4.926.513 3.744.031 4.390.816 6.100.123 6.803.885 8.036.232 8.057.993 10.005.630 1,25 18,79% 1.969.398

SB Slovenj Gradec 3.810.159 368.290 33.747 33.540 175.710 5.256 114.908 42.470 8,08 0,09% 37.214

SB Jesenice 5.939.481 304.638 304.638 304.638 304.638 304.638 52.562 52.562 0,17 0,13% -252.076

SB Ptuj 5.611.947 882.131 1.122.061 1.595.537 1.887.889 1.778.658 1.973.797 2.133.879 1,20 7,19% 355.221

SB Trbovlje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0

SB Brežice 1.253.079 923.398 1.367.661 1.552.900 1.089.098 754.591 949.880 854.674 1,13 4,75% 100.083

B Topolšica 2.267.840 732.248 872.208 1.087.610 1.206.447 1.035.293 1.196.088 145.928 0,14 0,98% -889.365

BGP Kranj 800.710 45.694 171.656 269.611 398.247 564.624 830.843 109.920 0,19 1,47% -454.704

SKUPAJ 115.539.280 31.925.696 29.978.401 41.360.070 54.864.347 51.756.789 50.439.270 57.000.155 1,10 3,95% 5.243.366

6. Podrobnejša razlaga izvajanja sanacijskih programov v obdobju januar-junij 2019 

01 UKC LJUBLJANA 

UKC Ljubljana do 15. 8. 2019 še ni prejel soglasja na novelacijo. V novelaciji je predlagal 38 
ukrepov v skupnem znesku 36.637.242 EUR, od tega znašajo planirani finančni učinki v letu 
2019 21.561.925 EUR. V obdobju januar-junij 2019 je realiziral finančne učinke v višini 
3.914.232 EUR, kar pomeni 18,15 % planiranih učinkov za leto 2019. V letu 2019 je v izvajanju 
38 ukrepov. Od 38 aktivnih ukrepov v prvi polovici leta 2019 pri 19 ukrepih ni dosegel 
načrtovanih učinkov, pri 5 ukrepih v obravnavanem obdobju še ni bilo načrtovanih finančnih 
učinkov, pri 14 ukrepih pa je presegel načrtovane finančne učinke. 

02 UKC MARIBOR

UKC Maribor je prejel soglasje na novelacijo dne 10. 6. 2019. V novelaciji je predlagal 17 
ukrepov v skupnem znesku 16.142.751 EUR, od tega znašajo planirani finančni učinki v letu 
2019 4.428.478 EUR. V obdobju januar-junij 2019 je realiziral finančne učinke v višini 
2.166.963 EUR, kar predstavlja 48,93 % planiranih učinkov za leto 2019. V letu 2019 je v 
izvajanju vseh 17 ukrepov, od tega se bosta 2 zaključila 31. 12. 2019.

03 OI LJUBLJANA

Onkološki inštitut Ljubljana bo v letu 2019 izstopil iz sanacije, skladno z načrtom izstopa v 
sanacijskem programu.  

04 SB CELJE



SB Celje je prejela soglasje na novelacijo dne 6. 6. 2019. V novelaciji je predlagala 5 ukrepov v 
skupnem znesku 9.271.645 EUR, od tega znašajo planirani finančni učinki v letu 2019 
4.573.164 EUR. V obdobju januar-junij 2019 je realizirala finančne učinke v višini  
3.300.819 EUR, kar predstavlja 72,18 % planiranih učinkov za leto 2019. V letu 2019 je bilo v 
izvajanju vseh 5 ukrepov, od tega so do 30. 6. 2019 zaključili 1 ukrep.



05 SB IZOLA

SB Izola novelacije sanacijskega programa ni pripravila, ker ugotavlja, da je potrjen Sanacijski 
program za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti ustrezen za nadaljevanje sanacije. SB 
Izola ima v izvajanju 6 sanacijskih ukrepov. Planirani finančni učinki v letu 2019 znašajo 
90.000 EUR. V obdobju januar-junij 2019 je realizirala finančne učinke v višini 40.000 UR, kar 
predstavlja 44,44 % planiranih učinkov za leto 2019.

06 SB NOVO MESTO

SB Novo mesto je prejela soglasje na novelacijo dne 10. 6. 2019. V novelaciji je predlagala 23 
ukrepov v skupnem znesku 4.541.106 EUR, od tega znašajo planirani finančni učinki v letu 
2019 2.477.106 EUR. V obdobju januar-junij 2019 je realizirala finančne učinke v višini 
901.331 EUR, kar predstavlja 36,39 % planiranih učinkov za leto 2019. V letu 2019 je bilo v 
izvajanju vseh 23 ukrepov, od tega so do 30. 6. 2019 zaključili 9 ukrepov.

07 SB NOVA GORICA 

SB Nova Gorica do 15. 8. 2019 še ni prejela soglasje na novelacijo sanacijskega programa. V 
posredovani novelaciji je predlagala 13 ukrepov v skupnem znesku 14.161.227 EUR, od tega 
znašajo planirani finančni učinki v letu 2019 6.171.603 EUR. V obdobju januar-junij 2019 je 
realizirala finančne učinke v višini 1.777.323 EUR, kar predstavlja 28,80 % planiranih učinkov 
za leto 2019. V letu 2019 je bilo v izvajanju vseh 13 ukrepov.

08 SB MURSKA SOBOTA

SB Murska Sobota je prejela soglasje na novelacijo dne 19. 6. 2019. V novelaciji je predlagala 
20 ukrepov v skupnem znesku 3.952.072 EUR, od tega znašajo planirani finančni učinki v letu 
2019 1.129.130 EUR. V obdobju januar-junij 2019 je realizirala finančne učinke v višini 
435.169 EUR, kar predstavlja 38,54 % planiranih učinkov za leto 2019. V letu 2019 je v 
izvajanju 20 ukrepov, od tega so do 30. 6. 2019 zaključili 2 ukrepa.

09 SB SLOVENJ GRADEC

SB Slovenj Gradec je prejela soglasje na novelacijo dne 25. 7. 2019. V novelaciji je predlagala 
24 ukrepov (od tega 1 rezervni ukrep) v skupnem znesku 4.241.659 EUR, od tega znašajo 
planirani finančni učinki v letu 2019 1.099.244 EUR. V obdobju januar-junij 2019 je realizirala 
finančne učinke v višini 512.248 EUR, kar predstavlja 46,6 % planiranih učinkov za leto 2019. V 
letu 2019 so izvajali 22 ukrepov, 2 ukrepa se še nista pričela izvajati.

10 SB JESENICE

Splošna bolnišnica Jesenice je v letu 2019 izstopila iz sanacije, skladno z načrtom izstopa v 
sanacijskem programu. Izstop je 11. 7. 2019 potrdila Vlada RS. 

11 SB PTUJ

SB Ptuj je prejela soglasje na novelacijo dne 18. 6. 2019. V novelaciji je predlagala 33 ukrepov 
v skupnem znesku 2.070.455 EUR, od tega znašajo planirani finančni učinki v letu 2019 
896.592 EUR. V obdobju januar-junij 2019 je realizirala finančne učinke v višini 433.658 EUR, 
kar predstavlja 48,4 % planiranih učinkov za leto 2019. V letu 2019 je bilo v izvajanju 33 
ukrepov.



12 SB TRBOVLJE

SB Trbovlje je prejela soglasje na novelacijo dne 10. 6. 2019. V novelaciji je predlagala 16 
ukrepov v skupnem znesku 1.398.100 EUR, od tega znašajo planirani finančni učinki v letu 
2019 480.000 EUR. V obdobju januar-junij 2019 je realizirala finančne učinke v višini 
166.984 EUR, kar predstavlja 34,79 % planiranih učinkov za leto 2019. V letu 2019 je v 
izvajanju 14 ukrepov, 2 ukrepa se bosta pričela izvajati v letih 2020 in 2021.

13 SB BREŽICE

SB Brežice je prejela soglasje na novelacijo dne 12. 6. 2019. V novelaciji je predlagala 14
ukrepov v skupnem znesku 899.891 EUR, od tega znašajo planirani finančni učinki v letu 2019 
133.824 EUR. V obdobju januar-junij 2019 je realizirala finančne učinke v višini 132.012 EUR, 
kar predstavlja 98,7 % planiranih učinkov za leto 2019. V letu 2019 je bilo v izvajanju 14 
ukrepov. 

14 B TOPOLŠICA

SB Topolšica do 15. 8. 2019 še ni prejela soglasja na novelacijo. V novelaciji je predlagala 19
ukrepov v skupnem znesku 375.978 EUR, od tega znašajo planirani finančni učinki v letu 2019 
175.344 EUR. V obdobju januar-junij 2019 je realizirala finančne učinke v višini 75.561 EUR, 
kar predstavlja 42,52 % planiranih učinkov za leto 2019. V letu 2019 je bilo v izvajanju 19 
ukrepov.

15 BGP KRANJ

BGP Kranj do 15. 8. 2019 še ni prejela soglasja na novelacijo. BGP Kranj v letu 2019 ni 
predložila novelacije sanacijskega programa v roku zaradi zamenjave vodstva bolnišnice s 
1. 5. 2019. S strani sanacijskega odbora je bil dan rok, da do 16. 8. 2019 pripravijo novelacijo.
BGP Kranj je 14. 8. 2019 posredovala novelacijo sanacijskega programa, ki ni bila v skladu z 
Izhodišči za pripravo sprememb sanacijskega programa posameznega javnega zdravstvenega 
zavoda. Sanacijski odbor se do novelacije še ni opredelil, ker je v postopku operativnega 
usklajevanja.

V sanacijskem programu iz leta 2018 so predlagali 13 sanacijskih ukrepov v skupnem znesku 
882.046 EUR. V letu 2018 so finančne učinke načrtovali v skupni višini 665.216 EUR, ocenjena 
realizacija učinkov pa je znašala 66.607 EUR, kar pomeni 10-odstotno realizacijo planiranega 
učinka. Za leto 2019 so načrtovali finančne učinke pri 4 ukrepih v skupni vrednosti 
186.830 EUR. Za obdobje 1. 1. 2019-31. 3. 2019 so poročali o oceni doseženih učinkov v višini 
37.781 EUR, kar pomeni 20-odstotno realizacijo predvidenih letnih učinkov. Poročila za obdobje 
1-6/2019 še niso predložili.

S spoštovanjem,

mag. Mirko STOPAR
PREDSEDNIK SANACIJSKEGA ODBORA
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