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Zadeva: Priprava letnih poročil za leto 2020 za javne zdravstvene zavode in JAZMP

Na podlagi 51. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 
114/06 – ZUE), 99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20
– odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZJF) ter Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike ter druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 
134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19) javne 
zdravstvene zavode pozivamo k pripravi Letnega poročila za leto 2020.

Ministrstvo za zdravje je za javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika 
Slovenija, pripravilo dokument Letno poročilo za leto 2020 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 2020 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, če 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 2020 za zdravstvene domove in lekarne pripravljen dokument Letno poročilo 2020, 
ki je lahko pripomoček za pripravo dokumenta. 

Gradiva in obrazci z navodili za izpolnjevanje so dosegljivi po vrstah zavodov na spletni 
strani Ministrstva za zdravje: https://www.gov.si/teme/izvajanje-zdravstvene-dejavnosti/.

Javni zdravstveni zavodi
in JAZMP



Podatke na obrazcih zagotavljajte v skladu z metodologijo določeno v Navodilih za 
izpolnjevanje obrazcev. Excelovi obrazci so zaklenjeni v formulah, da zagotovimo istovrstnost 
podatkov.

Ker je v letu 2020 na poslovanje javnih zdravstvenih zavodov bistveno vplivala epidemija 
COVID-19, pozivamo vse zavode, da v Letnem poročilu za leto 2020 posebej prikažejo in 
pojasnijo vpliv sprejetih interventnih zakonov1 in drugih ukrepov na prihodkovno in odhodkovno 
stran ter na izvajanje delovnega programa. 

Na podlagi devetega odstavka 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20) morajo javni zdravstveni zavodi posredovati 
sprejeta letna poročila v soglasje organu, pristojnemu za izdajo soglasja k njihovemu 
finančnemu načrtu in programu dela:

- v primeru javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, v 
soglasje Ministrstvu za zdravje;

- v primeru javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj so občine (zdravstveni 
domovi in lekarne), v soglasje občinski(m) upravi(am).

V skladu z 99. členom ZJF je rok za oddajo Letnih poročil 28. 2. 2021. Gradivo pošljite po 
elektronski pošti na naslov: gp.mz@gov.si, pri čemer se sklicujte na številko zadeve:

- 476-1/2021 javni zdravstveni zavodi, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. Če 
bolnišnice obrazca 8 - Kazalnikov učinkovitosti ne morete izpolniti do predpisanega 
roka, nam ga posredujte do 22. marca 2021. Celotno gradivo pa nam posredujte po 
sprejemu na svetu zavoda tudi v pisni obliki ali v elektronski obliki (podpisano in 
ožigosano);

- 476-2/2021 javni zdravstveni zavodi, katerih ustanovitelj so občine, nam lahko 
posredujete gradiva in obrazce le v elektronski obliki.

S spoštovanjem,

mag. Marija Magajne
državna sekretarka

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

                                                  
1 Npr. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za 
državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE), 
Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 –
ZIUOPDVE), Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni 
list RS, št. 175/20 in 203/20 – ZIUPOPDVE), Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega 
vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20 in 203/20 – ZIUPOPDVE).
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