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BOLNIŠNICE V SANACIJI
Sanacijske uprave

Številka: 900-3/2018/232
Datum: 19. 3. 2018

Zadeva: Dopolnjena izhodišča za pripravo sanacijskega programa posameznega 
javnega zdravstvenega zavoda

Sanacijski odbor je bolnišnicam v sanaciji za pripravo sanacijskih programov posredoval 
dvoje izhodišč, in sicer, dopis št. 900-3/2018/96 z dne 2. 2. 2018 ter dopis št. 900-3/2018/202
z dne 5. 3. 2018, v katerem je bil podan nov rok za pripravo sanacijskih programov (16. 4. 
2018). Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je na podlagi koordinacijske skupine 
direktorjev bolnišnic v sanaciji izpostavilo problematiko priprave štiriletnih projekcij 
poslovanja, zato vam v nadaljevanju posredujemo podrobnejša izhodišča za pripravo vsebin 
poglavja 2.10 Projekcija poslovanja v letih 2018-2021 z upoštevanjem finančnih učinkov 
sanacijskih ukrepov v Sanacijskem programu. 

1. Izhodišča za pripravo poglavja 2.10. sanacijskega programa

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj je Sanacijskemu odboru posredoval 
projekcije ključnih makroekonomskih agregatov do leta 2021, ki jih povzemamo v Tabeli 1.

Tabela 1: Napoved ključnih makroekonomskih agregatov od leta 2018 do leta 2021 (v %)

tekoče cene

Predhodna 
realizacija 

SURS 
2017

2018 2019 2020 2021

Povprečna mesečna bruto plača v 
Sloveniji, tekoče cene (v EUR) 1.627,0 1.691,6 1.767,3 1.844,4 1.928,4

    - letna nominalna rast povprečne plače 
(v %) 102,7 104,0 104,5 104,4 104,6

    - realna rast povp. bruto plače na 
zaposlenega 1,3 2,5 2,5 2,0 2,2

    - nominalna rast povprečne plače na 
zaposlenega v zasebnem sektorju 102,9 104,6 104,3 104,6 105,1

    - realna rast povp. bruto plače na 
zaposlenega v zasebnem sektorju 1,5 3,0 2,4 2,3 2,7

    - nominalna rast povprečne plače na 
zaposlenega v sektorju država 102,9 103,4 105,4 103,8 103,8

    - realna rast povp. bruto plače na 
zaposlenega v sektorju država 1,5 1,8 3,4 1,5 1,5

rast stroškov dela v sektorju država 
(sredstva za plače in prispevke 
delodajalcev)
Rast prispevne osnove (mase plač)

    - nominalna rast prispevne osnove (v %) 106,4 107,4 106,6 105,5 105,2

    - realna rast prispevne osnove (v %) 5,0 5,8 4,6 3,1 2,8
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Letna stopnja inflacije (dect/dect-1) 1,7 1,8 2,1 2,3 2,3

Inflacija (povprečje leta) 1,4 1,5 1,9 2,3 2,3
Vir: UMAR.

Ker nov Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020, 
ki med drugim opredeljuje najvišji obseg izdatkov za zdravstveno blagajno po denarnem toku 
za obdobje 2018-2020, še ni usklajen z novimi makroekonomskimi napovedmi, predlagamo, 
da na prihodkovni strani v obdobju od leta 2019 do 2021 upoštevate revalorizacijo cen 
zdravstvenih storitev ter usklajevanje stroškov dela (rast plač) v skladu z novimi UMAR 
izhodišči.

2. Roki za pripravo sanacijskega programa v bolnišnicah

Zaradi podaljšanja roka za pripravo sanacijskega programa vas obveščamo o novih rokih 
nadaljnjih aktivnostih.

Tabela 2: Aktivnosti s skrajnimi roki
ŠT. AKTIVNOST SKRAJNI ROK

1. sanacijska uprava posreduje sprejet sanacijski 
program sanacijskemu odboru (vključno z 
Analizo stanja) – po potrditvi sanacijskega 
programa na svetu zavoda 

16.4.2018

2. morebitna povratna informacija sanacijskega 
odbora na posredovani sanacijski program 
(sanacijskim upravam) 

23.4.2018

3. sanacijski odbor ministru poda mnenje o 
ustreznosti posameznega sanacijskega programa 30.4.2018

4. minister potrdi oziroma zavrne sanacijski 
program 7.5.2018

5. sanacijska uprava poroča sanacijskemu odboru o 
izvajanju sanacijskega programa

tri mesece po potrditvi sanacijskega programa 
(periodično)

Pri morebitnem odgovoru na naš dopis se, obvezno, sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

mag. Mirko STOPAR
PREDSEDNIK SANACIJSKEGA ODBORA

Vročiti:
 bolnišnice v sanaciji – po e-pošti
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