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Zadeva: Dodatna pojasnila za pripravo novelacije sanacijskega programa 

Spoštovani,

bolnišnice v sanaciji morajo do vključno 8. 4. 2019 Ministrstvu za zdravje posredovati novelacije
sanacijskih programov skupaj s finančnimi načrti in programi dela za leto 2019, ki jih morajo 
predhodno obravnavati sveti zavodov. V zvezi s pripravo novelacije sanacijskega programa 
vam podajamo dodatne napotke k že posredovanim prvim in končnim izhodiščem za pripravo 
finančnega načrta, Izhodiščem za pripravo sprememb sanacijskega programa posameznega 
javnega zdravstvenega in Protokolu o izvajanju sanacije v javnem zdravstvenem zavodu. 

Sanacijski ukrepi naj bodo navedeni tako, da bo iz novelacije sanacijskega programa in iz 
priložene excelove tabele vseh ukrepov posamezne bolnišnice jasen aktualni status 
posameznega ukrepa. Za ukrepe iz sanacijskega programa iz leta 2018 je nujno opredeliti 
status in morebitne spremembe ter navesti aktualen nabor ukrepov, ki se bo izvajal v letu 2019 
in naprej. 

V Izhodiščih za pripravo sprememb sanacijskega programa posameznega javnega 
zdravstvenega zavoda je na koncu točke III. navedeno, da je za vsak posamezni ukrep v 
novelaciji sanacijskega programa potrebno pripraviti tabelo s predvidenimi finančnimi učinki,
kazalniki, aktivnostmi, odgovornimi osebami, časovnico idr. (t.i. tabelo ukrepa v točki 2. 
predloge novelacije sanacijskega programa) in tabelo za vnos sanacijskega ukrepa (priloga 
'Tabela_vnos_SU.xls'). V predlogi novelacije sanacijskega programa (datoteka 'sprSP.doc') je 
pri vsakem poglavju napisano navodilo za pravilno izpolnitev. Sanacijske ukrepe, ki so bili 
potrjeni leta 2018 in se z novelacijo ne spreminjajo, morate vključiti v novelacijo sanacijskega 
programa v istem zaporedju kot v prvem sanacijskem programu. Za vsak sanacijski ukrep, ki se 
spremeni ali dopolni, na novo izpolnite tabelo ukrepa v wordu ter utemeljite vsako spremembo 
in dopolnitev. 

K novelaciji sanacijskega programa je obvezno priložiti tudi naslednje excelove priloge: 
novelirana / ažurirana Projekcija poslovanja 2018-2021, Tabela za vnos sanacijskega ukrepa in 
Zbirna tabela vseh ukrepov. Vse navedene priloge pošiljamo v prilogi tega sporočila. Prosimo, 
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da nam projekcijo finančnih učinkov ukrepov posredujete tudi v tabeli, za kar lahko uporabite 
priloženo tabelo (Pregled finančnih učinkov sanacijskih ukrepov.xlsx) ali oblikujete svojo.

Priložena Zbirna tabela vseh ukrepov posamezne bolnišnice vsebuje sanacijske ukrepe iz 
sanacijskega programa iz leta 2018. Za te ukrepe v tabeli opredelite status ukrepa in dodajte 
kratko opombo, ki je obvezna v primeru spremembe ukrepa ali izrednega zaključka ukrepa. 
Nove sanacijske ukrepe dodajte na koncu seznama in jih številčite zvezno naprej; že 
uporabljene številke ukrepov se ne smejo ponovno uporabiti. Pri navedbi status ukrepa izberite 
iz spustnega seznama eno od naslednjih možnosti:

- 'ZAKLJUČEN' izberete, ko je ukrep zaključen in ste 
izpeljali vse ustrezne postopke iz Protokola o izvajanju sanacije v javnem zdravstvenem 
zavodu. 

- 'IZREDNO ZAKLJUČEN' izberete, kadar gre za izredni 
zaključek ukrepa in ste pri ukrepu zagotovili vse potrebne pogoje iz četrtega odstavka 
16. člena Protokola o izvajanju sanacije v javnem zdravstvenem zavodu.

- 'V IZVAJANJU' izberete, ko je ukrep v izvajanju ali se bo 
šele pričel izvajati.

V primeru odgovora na ta dopis, se prosimo sklicujte na spodnje številke zadev:
- 0140-85/2018 UKC Ljubljana,
- 0140-86/2018 UKC Maribor,
- 0140-87/2018 OI Ljubljana,
- 0140-88/2018 SB Celje,
- 0140-89/2018 SB Izola,
- 0140-90/2018 SB Novo mesto,
- 0140-91/2018 SB Nova Gorica,
- 0140-92/2018 SB Murska Sobota,
- 0140-93/2018 SB Slovenj Gradec,
- 0140-94/2018 SB Jesenice,
- 0140-95/2018 SB Ptuj,
- 0140-96/2018 SB Trbovlje,
- 0140-97/2018 SB Brežice,
- 0140-98/2018 Bolnišnica Topolšica,
- 0140-99/2018 BGP Kranj.

S spoštovanjem,

mag. Mirko Stopar
generalni direktor

Priloge:
- Projekcija poslovanja 2018-2021.xlsx
- Zbirna tabela vseh ukrepov.xlsx
- Tabela_vnos_SU.xlsx
- Pregled financnih ucinkov sanacijskih ukrepov.xlsx

Vročiti:
- Naslovnikom, po e-pošti
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