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OBČINAM ČLANICAM
ZADEVA: POSLOVANJE ZDRAVSTEVNIH DOMOV
Spoštovani,
Združenje občin Slovenije je na pristojne službe v mesecu oktobru 2017 naslovilo dopis, v
katerem smo jih želeli še pravočasno obvestiti, da utegne priti do novih finančnih
obremenitev občinskih proračunov, katerih pa občine ne bodo zmogle kriti. Prejeli smo več
opozoril tako s strani občin članic kot direktorjev zdravstvenih zavodov, katerih
ustanoviteljice so občine, da bodo zdravstveni domovi leto 2017 zaključili z negativnim
poslovnim rezultatom oz. izgubo.
Opozorili smo, da bo finančno breme zdravstvenih domov padlo na pleča ustanoviteljev, to
pa so občine. Dodatnih finančnih bremen občine ne bodo prenesle, saj se tudi same
nahajajo v težkih finančnih situacijah, ki so rezultat nižanja sredstev, ki jih država nameni
občinam za zakonsko določene naloge.
Bili smo obveščeni, da ZZZS v ponujenih pogodbah s posameznimi
zdravstvenimi domovi, kljub zakonu in Splošnemu dogovoru, obveznosti v
cenah zdravstvenih storitev ni upošteval. Posledično zdravstveni domovi niso
podpisali pogodb z ZZZS, ker je le-ta za njih in tudi za paciente škodljiva.
Državni zbor RS je na oktobrski redni seji s sprejetjem dopolnil ZIPRS1718, zagotovil, da
bodo izgube javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanoviteljica je država, krite iz
državnega proračuna. Izguba v višini 140 mio evrov je pokrita brez sistemskega pristopa k
reševanju težav, kar ocenjujemo za zelo slabo potezo. Država bi morala poleg saniranja
situacije za nazaj zagotoviti tudi reševanje problematike sistemsko za naprej, in sicer z
dvigom cen zdravstvenih storitev. Nesprejemljivo se nam zdi, da zdravstveni domovi
poslujejo z izgubo zaradi odločitev sprejetih na nivoju vlade. Ker je bil na vladni ravni
sprejet dogovor z sindikati, da se plače v zdravstvu povečajo, morajo temu slediti tudi
cene zdravstvenih storitev.
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Glede na navedeno bi vam želeli predlagati, da zdravstvene domove pozovete,
da izdajo zahtevke, ki bodo izkazovali realno stanje in v kolikor ti niso v celoti
plačani, naj sprožijo ustrezne postopke.

Lepo pozdravljeni,

Robert SMRDELJ
Predsednik Združenja občin Slovenije
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