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Priprava letnih poročil za leto 2018 za javne zdravstvene zavode in JAZMP

Na podlagi 51. člena Zakona o računovodstvu, 99. člena Zakona o javnih financah ter Pravilnika
o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike ter druge osebe javnega
prava javne zdravstvene zavode pozivamo k pripravi Letnega poročila za leto 2018.
Ministrstvo za zdravje je za javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je RS, pripravilo
dokument Letno poročilo za leto 2018 na osnovi Navodila o pripravi zaključnega računa
državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in
rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna. K Letnemu poročilu za leto 2018 je
poleg izpolnjenih obrazcev potrebno priložiti tudi kopije obrazcev, oddanih na AJPES, Izjavo o
oceni notranjega nadzora javnih financ ter obrazec Elementi za določitev dovoljenega obsega
sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, v kolikor izplačujete
delovno uspešnost iz tega naslova.
Zaradi interesa Ministrstva za zdravje za spremljanje zdravstvenih programov na primarni ravni,
pa so kot v preteklih letih pripravljeni obrazci, ki so priloga k letnim poročilom javnih
zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj so občine. Tako kot pri poročanju za pretekla leta, je
tudi za leto 2018 za zdravstvene domove in lekarne pripravljen dokument Letno poročilo 2018,
ki je lahko pripomoček za pripravo dokumenta.
Zaradi izvajanja sanacije bolnišnic smo nadgradili poročanje za bolnišnice, ki se nanaša na
obrazce, ki so priloga dokumentu Letno poročilo za leto 2018, in sicer:
v obrazcu 1 - Delovni program je predvideno tudi vrednostno (in ne le količinsko) poročanje
o realizaciji pogodbe z ZZZS
v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov je zahtevano poročanje o obrestih za zapadle
obveznosti, dodano je poročanje o prihodkih in odhodkih iz tržne dejavnosti po posameznih
vrstah storitev ter prikaz stanja zadolževanja,
v obrazcu 5 - Vzdrževalna dela je poleg realizacije vzdrževalnih del dodatno zajeto
poročanje o načrtovanih vzdrževalnih del v letu 2018,
dodan je nov obrazec 7 - Izdatki za IT, v katerem je zahtevano podrobnejše poročanje o
realizaciji izdatkov za IT v letu 2018, in sicer po denarnem toku.
V gradivu Letno poročilo 2018 poglavje 2.3. Poslovni izid vsebuje poročanje o poslovanju po
organizacijskih enotah, zato bolnišnice prikažite podatke na način, npr. UKC Ljubljana in UKC
Maribor na ravni klinik, ostale bolnišnice pa na ravni oddelkov.

Opozarjamo tudi na pravilnost knjiženja sredstev, prejetih iz ZZZS, saj je bilo ob pregledu letnih
poročil ugotovljeno, da nekateri javni zdravstveni zavodi sredstva iz ZZZS v izkazu prihodkov in
odhodkov po denarnem toku ne izkazujejo v postavki "prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja" (AOP 410).
Gradiva in obrazci z navodili za izpolnjevanje so dosegljivi po vrstah zavodov na spletni
strani Ministrstva za zdravje: Delovna področja→Za izvajalce zdravstvenih storitev→
Poslovanje javnih zdravstvenih zavodov→ Gradivo za pripravo letnih poročil.
Podatke na obrazcih zagotavljajte skladno z metodologijo določeno v Navodilih za izpolnjevanje
obrazcev. Excelovi obrazci so zaklenjeni v formulah, da zagotovimo istovrstnost podatkov.
Na podlagi devetega odstavka 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in
2019 morajo javni zdravstveni zavodi posredovati sprejeta letna poročila o delu v soglasje
organu, pristojnemu za izdajo soglasja k njihovemu finančnemu načrtu in programu dela:
- v primeru javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je RS, v soglasje Ministrstvu
za zdravje RS;
- v primeru javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj so občine (zdravstveni
domovi in lekarne), v soglasje občinski(m) upravi(am).
Po 99. členu Zakona o javnih financah je rok za oddajo Letnih poročil 28. 2. 2019. Gradivo
pošljite po elektronski pošti na naslov: gp.mz@gov.si, pri čemer se sklicujte na številko
zadeve:
- 476-2/2019 javni zdravstveni zavodi, katerih ustanovitelj je RS. V kolikor bolnišnice
obrazca 8 - Kazalnikov učinkovitosti ne morete izpolniti do predpisanega roka, nam ga
posredujte do 22. marca 2019. Celotno gradivo pa nam posredujte po sprejemu na
svetu zavoda tudi v pisni obliki ali v elektronski obliki (podpisano in ožigosano);
- 476-3/2019 javni zdravstveni zavodi, katerih ustanovitelj so občine, nam lahko
posredujete gradiva in obrazce le v elektronski obliki.

S spoštovanjem,

Samo FAKIN
MINISTER

Vročiti:
- vsem javnim zdravstvenim zavodom in JAZMP, po e-pošti

