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Številka: 024-17/2016/29
Datum: 16. 1. 2020

Zadeva: Dopolnitev Navodil v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih 
zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost

Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je izdalo Navodila v zvezi z 
razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost,
št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018. Upoštevajoč spremembo Pravilnika o 
spremembi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 80/19) ministrstvo izdaja 
Dopolnitev Navodil v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na 
javno službo in tržno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: Dopolnitev Navodil).

Na osnovi Pravilnika o spremembi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, ki v izkazu prihodkov in 
odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka med prihodki za izvajanje 
dejavnosti javne službe vključuje prihodke od najemnin, zakupnin in druge prihodke od 
premoženja (AOP 487), glede na 80. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 –
ZIPRS1617 in 13/18), ki določa, da je kupnina od prodaje premoženja in najemnina od 
oddaje stvarnega premoženja v najem prihodek proračuna države oziroma občine, ki je 
lastnik premoženja, če ni s posebnim zakonom določeno drugače, ter mnenja 
Računskega sodišča RS, da se uspešnost iz naslova presežka prihodkov nad odhodki
od prodaje in oddaje v najem nepremičnin in opreme ne sme izplačevati, saj imajo 
javni zdravstveni zavodi nepremičnine in opremo le v upravljanju, lastnik pa je RS
oziroma občine, Navodila spreminjamo v delu, ki se v Prilogi I in II nanaša na
razmejitev prihodkov od opravljenih nezdravstvenih storitev JZZ po vrstah dejavnosti
(šifra N):
 prihodke od povračil obratovalnih in drugih stroškov za uporabo nepremičnin in 

opreme, počitniških kapacitet in drugo, kot npr. prostorov za postavitev opreme 
(avtomatov, oglasnih panojev, LCD…) – šifra N, zap. št. 07,

 prihodke od prodaje in oddaje v najem nepremičnin in opreme za opravljanje 
dejavnosti ter počitniških kapacitet, prihodke od najemnin za oddajanje prostora za 
postavitev opreme, ki se nanašajo na zdravstvene domove – šifra N, zap. št. 08.

Ti dve vrsti prihodka se s temi Navodili uvrščata v javno službo (in ne več v tržno 
dejavnost).

VSEM JAVNIM ZDRAVSTVENIM ZAVODOM
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Prilogi dopolnjujemo tudi s prihodki, ki ste jih javni zdravstveni zavodi (bolnišnice) 
dodatno prepoznali pri opravljanju svoje dejavnosti v okviru šifre N - prihodki iz naslova 
oblačenja pokojnikov, hramba pokojnikov (zap. št. 20), strokovnih izpitov (zap. št. 21), 
kliničnih vaj študentov (zap. št. 22).

Pozivamo vas, da posredovano Dopolnitev Navodil upoštevate pri pripravi letnih poročil 
za leto 2019.

Aleš ŠABEDER
                         MINISTER

Priloga:
- dopolnjena Priloga I
- dopolnjena Priloga II
- Priloga III

Vročiti:
- naslovnikom, po e-pošti
- Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, po e-pošti (v vednost)
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