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Zadeva:

Dodatna pojasnila k Izhodiščem za pripravo sprememb sanacijskega
programa posameznega javnega zdravstvenega zavoda
vaše elektronsko sporočilo z dne 3. 4. 2019

Zveza:

V elektronskem sporočilu, ki smo ga na Ministrstvu za zdravje prejeli 3. 4. 2019, nas prosite za
dodatna pojasnila v povezavi s Prvimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov in programov dela,
vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2019, št. 410-34/2018/1 z
dne 7. 1. 2019, (v nadaljnjem besedilu: Izhodišča FN) in Izhodišči za pripravo sprememb
sanacijskega programa posameznega javnega zdravstvenega zavoda, št. 900-3/2018/388 z
dne 25. 1. 2019, (v nadaljnjem besedilu: Izhodišča SP). V zvezi z navedenim pojasnjujemo
sledeče.
V letu 2019 je sanacijski odbor bolnišnicam v sanaciji podal izhodišča za novelacijo sanacijskih
programov, saj so se pogoji poslovanja javnih zdravstvenih zavodov (dvig cen zdravstvenih
storitev v letu 2019, revalorizacija cen zdravstvenih storitev v letu 2019, spremembe na
področju financiranja posameznih dejavnosti, spremembe določil Zakona o izvrševanju
proračunov RS za leti 2018 in 2019 itd.) spremenili v tolikšni meri, da potrjeni sanacijski
programi iz leta 2018 niso več ustrezni. Sanacijski odbor je v Izhodiščih SP med drugim
navedel, da morajo bolnišnice v sanaciji pri pripravi spremembe sanacijskega programa
upoštevati vsebinska Izhodišča FN, saj morata biti dokumenta vsebinsko usklajena, in da se
dokumenta pripravita sočasno. Tudi sicer Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne
stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, (Uradni list
RS, št. 54/17) v šestem odstavku 11. člena zahteva, da je šele potrjen sanacijski program
podlaga za sprejem letnih programov dela in finančnih načrtov javnih zdravstvenih zavodov
(vključno s kadrovskimi načrti).
Soglasje na finančni načrt bo podano po potrditvi sanacijskega programa. Ministrstvo za zdravje
je v Izhodiščih FN, podalo usmeritev, da mora predlog finančnega načrta v izkazu prihodkov in
odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019, ki prikazuje poslovanje po obračunskem načelu,
zagotavljati najmanj uravnotežen poslovni izid, kar velja tudi za bolnišnice v sanaciji.

Izpostavljanje vprašanja razhajanja med potrjenim sanacijskim programom iz leta 2018, ki ne
predvideva uravnoteženega poslovnega izida v letu 2019, in Izhodišči FN, ni ustrezno, saj je
ravno zaradi sprememb Izhodišč FN sanacijski odbor vse bolnišnice v sanaciji pozval k pripravi
novelacije sanacijskega programa.
Pri morebitnem odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

mag. Mirko STOPAR
PREDSEDNIK SANACIJSKEGA ODBORA
GENERALNI DIREKTOR DIREKTORATA ZA
ZDRAVSTVENO EKONOMIKO
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