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Poročanje o poslovanju v prvem polletju 2020

Za namen priprave polletnega poročila iz 62. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE; v nadaljnjem
besedilu: ZIPRS2021) vam posredujemo navodila in obrazce za pripravo polletnih poročil.

1. Polletno poročanje na obrazcih
Ministrstvo za finance je za izvajanje 62. člena ZIPRS2021, ki se nanaša na polletno poročanje,
podalo navodila, ki so objavljena na spletni strani:
https://www.gov.si/teme/izvrsevanje-proracuna/
Za potrebe Ministrstva za zdravje pa vam, tako kot v preteklih letih, v izpolnitev posredujemo
pripravljene excelove tabele, ki so objavljene na spletni strani Ministrstva za zdravje (vsebina
Polletno poročanje 2020) in so razvrščene po skupinah javnih zdravstvenih zavodov:
https://www.gov.si/teme/izvajanje-zdravstvene-dejavnosti/
Pri izpolnjevanju podatkov o prihodkih in odhodkih po obračunskem načelu upoštevajte:
o prihodki se ocenijo glede na predviden obračun ZZZS, ne glede na dejanske prilive;
o v oceni prihodkov je treba upoštevati prihodke ZZZS, kot so opredeljeni v Splošnem
dogovoru za leto 2020, ter učinke 76. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in
odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20);
o v stolpcu, ki se nanaša na Finančni načrt za leto 2020, poročajte o prihodkih in odhodkih iz
Finančnega načrta za leto 2020, h kateremu je bilo izdano soglasje Ministrstva za zdravje
oziroma občinskih uprav (oziroma če soglasje Ministrstva za zdravje oziroma občinskih
uprav še ni izdano, poročajte o prihodkih in odhodkih, kot ste jih predvideli s predlogom
Finančnega načrta za leto 2020);
o če do priprave ocene poslovanja obračun za obdobje IV-VI 2020 ne bo znan, upoštevajte
za omenjeno obdobje 3/12 celotnega prihodka veljavnih pogodb ob upoštevanju
povprečnega deleža obveznega zdravstvenega zavarovanja in realiziranega obsega
storitev;
o na odhodkovni strani se upošteva regres za leto 2020 v sorazmernem deležu.

1

2. Vsebinske obrazložitve polletnega poročanja
Poleg številčnih izkazov naj polletno poročilo vsebuje tudi vsebinske obrazložitve številčnih
podatkov, ki izhajajo iz obrazcev, in razloge za morebitna odstopanja glede na sprejeti finančni
načrt za leto 2020. Predlagamo, da zavodi v vsebinskih obrazložitvah podrobneje razkrijete tudi
gibanje neporavnanih zapadlih obveznosti (do dobaviteljev in do uporabnikov enotnega
kontnega načrta) na presečne datume in likvidnostno situacijo (bolnišnice pa tudi zadolževanje
in potek razdolževanja pri Zakladnici Ministrstva za finance).
3. Predložitev sanacijskega načrta
Tretji odstavek 62. člena ZIPRS2021 določa predložitev sanacijskega načrta, če iz ocene
realizacije sprejetega finančnega načrta izhaja, da bo posredni uporabnik ob koncu tekočega
leta realiziral presežek odhodkov nad prihodki. Sanacijski načrt naj vsebuje ukrepe, s katerimi
se finančni načrt posrednega uporabnika izravna do konca tekočega leta. Zgolj izkazan
presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku ne pomeni nujno, da je treba pripraviti
sanacijski načrt. Sanacijski načrt se mora pripraviti vedno, kadar javnemu zdravstvenemu
zavodu obseg sredstev v sprejetem finančnem načrtu, skupaj s presežki iz preteklih let, ne
zadošča za pokrivanje vseh odhodkov tekočega leta. Dodajamo, da je treba sanacijski načrt
pripraviti v javnih zdravstvenih zavodih, ki ocenjujejo, da bodo do konca tekočega leta realizirali
presežek odhodkov nad prihodki po obračunani realizaciji in presežki prihodkov nad odhodki iz
preteklih let ne zadostujejo za pokrivanje vseh odhodkov tekočega leta.
ZIPRS2020 določa končni rok za posredovanje polletnega poročila 31. avgust, zato vas
prosimo za pravočasno posredovanje gradiv, in sicer na elektronski naslov gp.mz@gov.si, pri
čemer se sklicujte na številko tega dopisa (476-10/2020/1).
Predlagamo, da polletno poročilo obravnavate na svetu zavoda, preden ga predložite
Ministrstvu za zdravje. Če to ne bo mogoče zaradi nezmožnosti sklica seje zaradi odsotnosti
članov sveta zavoda, gradivo obravnavajte naknadno, pri čemer morebitne popravke oziroma
dopolnitve posredujte Ministrstvu za zdravje.
Lep pozdrav,
dr. Jerneja Farkaš Lainščak
državna sekretarka
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