Številka: 501-01-12/2019/3
Ljubljana, 13. 11. 2019
Državni svet Republike Slovenije je na 23. seji 13. 11. 2019, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15),
obravnaval Vprašanje in pobudo državnih svetnikov Tomaža Horvata in Bojana
Režuna glede sanacijskega programa za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti
Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica ter na podlagi prvega odstavka
56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno
besedilo, 95/05 – odl. US, 21/12 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US), sprejel naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje in pobudo državnih svetnikov
Tomaža Horvata in Bojana Režuna ter Ministrstvu za zdravje predlaga, da vprašanje
in pobudo prouči in nanju odgovori.
Vprašanje državnih svetnikov Tomaža Horvata in Bojana Režuna se glasi:
Ali je že pripravljen sanacijski program Splošne bolnišnice dr. Franca
Derganca Nova Gorica in če da, kakšen je predviden časovni potek izvedbe
sanacije ter kateri so predvideni ukrepi za izvedbo sanacije?
Pobuda državnih svetnikov Tomaža Horvata in Bojana Režuna se glasi:
Ministrstvo za zdravje in v. d. direktorja Splošne bolnišnice dr. Franca
Derganca Nova Gorica se poziva, da predvidene sanacijske ukrepe v
najkrajšem možnem času podrobneje predstavita na seji Sveta
severnoprimorske regije.
Obrazložitev:
Nedavno je prišlo do zamenjave direktorja v regionalni Splošni bolnišnici dr. Franca
Derganca Nova Gorica. V zadnjih sedmih letih je to že peta zamenjava v vodstvu
ene od osrednjih zdravstvenih ustanov v Sloveniji in ključne zdravstvene ustanove v
goriški regiji. Za direktorja je bil kot vršilec dolžnosti imenovan direktor Splošne
bolnišnice Izola, ki mu sicer ni oporekati, da je priznan strokovnjak in uspešen
sanator, a bo svoje naloge opravljal le štiri ure dnevno, saj bo obenem vodil tudi
Splošno bolnišnico Izola.
Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca iz Šempetra pri Gorici je konec 2018
objavila, da ima izgubo v višini 4,8 milijona evrov ter 7 milijonov neporavnanih
obveznosti do dobaviteljev. Pri tem ne gre spregledati dejstva, da ta javni zdravstveni
zavod zaposluje 994 zaposlenih.
S prihodom novega vodstva se pojavlja nekaj vprašanj, med drugim tudi glede
morebitnega prenosa posameznih zdravstvenih programov in odhoda zdravnikov-
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specialistov v Splošno bolnišnico Izola. Izkušnje s sanacijskimi postopki v drugih
javnih zdravstvenih zavodih namreč nakazujejo na to, da bi lahko tudi v goriški regiji
prišlo do bistvenega osiromašenja strukture in kakovosti zdravstvenih programov na
sekundarni ravni zdravstvenega varstva, kar je nesprejemljivo. Splošna bolnišnica dr.
Franca Derganca Nova Gorica predstavlja pomembno točko zdravstvene oskrbe v
regiji, zaradi česar mora nuditi čim bolj kakovostno oskrbo prebivalcev in dostopnost
do programov. Bolnišnične in ambulantne usluge na dosegu roke so nujne tudi
zaradi višanja povprečne starosti prebivalcev v regiji in posledičnega upada njihove
mobilnosti.
Posledično se zastavlja vprašanje o vsebini in predvidenem časovnem poteku
sanacije Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica. Prav tako se podaja
pobudo, da z namenom poglobljene razprave o tem perečem problemu Ministrstvo
za zdravje in v. d. direktorja Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica
predvidene rešitve v najkrajšem možnem času podrobneje predstavita na seji Sveta
Severne Primorske regije, ki ga sestavljajo vsi župani v Goriški razvojni regiji.
Ocenjuje se, da je nujno s trenutnim stanjem in predvidenimi ukrepi, povezanimi s
sanacijo bolnišnice, še pravočasno seznaniti tako javnost kot politične odločevalce.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za zdravje, da vprašanje in
pobudo prouči in v skladu s četrtim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega
sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) nanju v roku 30 dni
odgovori.
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