
OPOZORILO: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni 

pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. 

 

16. 12. 2016 

 

 

 

 

Na podlagi 16. člena Zakona o drţavni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno 

besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 

12/14, 90/14 in 51/16) in v skladu z 12. členom Pravilnika o podpisovanju dokumentov na Ministrstvu 

za zdravje, št. 0070-74/2014/6 z dne 7. 1. 2015 s spremembami, izdaja Milojka Kolar Celarc, 

ministrica  

 

Navodilo o vodenju evidence medicinske opreme v javnih zdravstvenih zavodih, katerih 

ustanovitelj je Republika Slovenija  

 

1. člen 

 

To navodilo določa vrste evidenc medicinske opreme ter način in postopke njihovega vodenja. 

 

2. člen 

 

Evidence iz prejšnjega člena morajo voditi in poročati Ministrstvu za zdravje, javni zdravstveni 

zavodi, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (v nadaljevanju: zavodi). Iz poročanja so izvzeti 

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Nacionalni laboratorija za zdravje, okolje in hrano in Zavod 

Republike Slovenije za presaditev organov in tkiv in Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko 

medicino.  

 

Seznam zavezancev za vodenje evidenc in poročanje je v prilogi 1 tega navodila. 

 

3. člen 

 

Medicinska oprema, v skladu s tem navodilom, vključuje vse medicinske naprave, povezane z 

zdravljenjem in nego pacientov v zavodih iz prejšnjega člena ter medicinske naprave za diagnostične 

in laboratorijske namene.  

 

Seznam naprav in šifrant (CPV) sta v prilogi 2 tega navodila.   

 

4. člen 

 

Skupno evidenco medicinsko opreme zavodov iz 2. člena tega navodila vodi ministrstvo, pristojno za 

zdravje, ki vzpostavi aplikacijo v elektronski obliki. 

 

5. člen 

 

Zavod v okviru svojega poslovanja vodi evidenco medicinske opreme, ki je v uporabi v skladu s tem 

navodilom. V evidenci se vodi oprema ne glede na stopnjo odpisanosti opreme. 

 

6. člen 

 

Zavod ob vsaki spremembi, najmanj pa enkrat mesečno (do 5. v naslednjem mesecu), posodobi 

podatke v svoji evidenci medicinske opreme. Podatke se vnaša v obrazec oziroma aplikacijo, v katero 

lahko vstopajo pooblaščene osebe zavoda na podlagi avtorizacije in v skladu s temi navodili in 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-5007
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4388
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2380
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0251
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0815
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1783
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0304
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2246
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predpisanim protokolom. Protokol se določi na podlagi aplikacije in pravil uporabe in je sestavni del 

navodil. 

 

Zavod v obrazec evidence opreme za vsako posamezno napravo iz evidence vpisati naslednje 

podatke:   

 

Zap. št.  Vrsta podatka/kategorije poročanja 

1  Ime javnega zdravstvenega zavoda (JZZ) 

2  Naziv opreme 

3  Ime proizvajalca in tip  

4  CPV koda/številka 

5  Inventarna številka  

6  Način pridobitve  

7  Vir financiranja  

8 Nabavna vrednost  

9  Datum prevzema in začetek uporabe  

10  Ime dobavitelja  

11 Predvidena ţivljenjska doba ob nakupu (LT) 

12  Predvideni stroški vzdrţevanja v celotnem celotni ţivljenjski dobi (LTC) 

13  Dejanski stroški vzdrţevanja v preteklem letu 

14  Dejanski stroški vzdrţevanja kumulativno od nakupa 

15  Amortizacijska stopnja  

16  Odpisana vrednost 

17  Datum odpisa  

18  Razlog za odpis  

19  Namen uporabe oziroma vrsta storitve  

20 Zmogljivost po navedbi proizvajalca 

21  Število opravljenih storitev na aparatu v preteklem mesecu SAO - plačnik ZZZS  

22  Število opravljenih storitev na aparatu v preteklem mesecu BO - plačnik ZZZS 

23 Število opravljenih storitev na aparatu v preteklem mesecu – samoplačniško 

24 Obratovalni čas aparature dnevno 

25 Čakalna doba na storitev v dnevih na aparatu 

26 Število čakajočih na storitev na aparatu 

27 Plan storitev opredeljenih v pogodbi z ZZZS za leto za JZZ 

28 Kumulativno število opravljenih storitev v tekočem letu v JZZ 

 

Navodila za kategorije poročanja so opisane v prilogi 3 tega navodila. 

 

7. člen 

 

Ministrstvo, pristojno za zdravje, pripravlja na podlagi aţurno vnesenih podatkov v skupno elektronsko 

evidenco medicinske opreme različna poročila in analize glede na potrebe oziroma vsaj enkrat letno.  

Do poročil in analiz lahko dostopajo tudi pooblaščene osebe vključenih javnih zdravstvenih zavodov 

ter druge osebe, ki izkaţejo upravičen namen. 
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8. člen 

 

Navodilo začne veljati naslednji dan po objavi na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za zdravje. 

Z dnem uveljavitve teh navodil prenehajo veljati Navodila o vodenju evidence medicinske opreme, št. 

419-1/2008-1. z dne 27.5.2008. 

 

 

Številka: 476-12/2016-14 

Ljubljana, dne 16. 12. 2016  

 

 

 Milojka KOLAR CELARC 

 MINISTRICA 
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Priloga 1: Javni zdravstveni zavodi, zavezani za poročanje 

 

 

Zap.št. JZZ 

1 UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA  

2 UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR  

3 SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŢICE  

4 SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE  

5 SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA  

6 SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE 

7 SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA  

8 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR.FRANCA DERGANCA NOVA GORICA  

9 SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO  

10 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŢETA POTRČA PTUJ  

11 SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC  

12 SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE  

13 ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA 

14 
UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO 

GOLNIK 

15 ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA  

16 BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ  

17 BOLNIŠNICA ZA ŢENSKE BOLEZNI IN PORODNIŠTVO POSTOJNA 

18 BOLNIŠNICA SEŢANA  

19 BOLNIŠNICA TOPOLŠICA  

20 CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK  

21 UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INŠTITUT RS - SOČA 

22 UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA  

23 PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA 

24 PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŢ 

25 PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE  

26 PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK 

27 ZDRAVSTVENI DOM  ZA ŠTUDENTE UNIVERZE V LJUBLJANI 
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Priloga 2: Seznam naprav in šifrant (CPV) 

 

Vrsta naprave ali 

aparata: 

Podrobnejša opredelitev 

vrste naprave ali aparata: 

Šifrant CPV za naprave ali aparate: 

1.1. RTG aparat 
1.1.1. RTG fiksni aparat 

1.1.2. RTG transportni aparat 

33111000-1 Rentgenske naprave 

33111400-5 Naprave za rentgensko fluoroskopijo 

33111500-6 Rentgenska oprema za zobozdravniško 

uporabo 

33111600-7 Naprave za radiografijo 

33111800-9 Sistem za rentgensko diagnostiko 

33111721-1 Naprave za digitalno angiografijo 

33111740-0 Naprave za angioplastiko 

1.2. CT aparat 

1.2.1. CT računalniški tomograf 

1.2.2. PET-CT pozitronski 

emisijski računalniški tomograf 

1.2.3. SPE-CT fotonski 

emisijski računalniški tomograf 

– gama kamera 

33115100-0 CT skener 

33111620-3 Kamere z gama ţarki 

33151100-4 Naprave za gama terapijo 

1.3. MR aparat 
1.3. MR magnetno resonančni 

aparata 
33111610-0 Enota za magnetno resonanco 

1.4. LINAC aparat 
1.4. LINAC linearni 

pospeševalnik za radioterapijo 
33151200-5 Naprave za rentgensko terapijo 

1.5. Mamografski 

aparat 
1.5. Mamograf digitalni 33111650-2 Naprave za mamografijo 

1.6. UZ aparat 1.6. UZ ultrazvočni aparat 

33112200-0 Enota za ultrazvok 

33112100-9 Naprava za ultrazvočno preiskavo srca 

33124120-2 Ultrazvočne naprave za diagnostične 

namene 

33112300-1 Naprave za ultrazvočno skeniranje 

33112310-4 Barvni doppler 

 

Vir: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:074:0001:0375:SL:PDF 
 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:074:0001:0375:SL:PDF
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Priloga 3: Kategorije poročanja 

 

Zap. 

št. 
Kategorija poročanja Podvrsta kategorije ali opis 

1 
Ime javnega zdravstvenega zavoda 

(JZZ) 

Uporabi se tabela oziroma šifrant iz priloge 1 

2  

Naziv aparata 

 

 

1.1. RTG aparat 

    1.1.1. RTG fiksni aparat 

    1.1.2. RTG transportni aparat 

1.2. CT aparat 

    1.2.1. CT računalniški tomograf 

    1.2.2. PET-CT pozitronski emisijski računalniški tomograf 

    1.2.3. SPE-CT fotonski emisijski računalniški tomograf – gama 

kamera 

1.3. MR magnetno resonančni aparata 

1.4. LINAC linearni pospeševalnik za radioterapijo 

1.5. Mamograf digitalni 

1.6. UZ ultrazvočni aparat 

3  Ime proizvajalca in tip aparata 
Uradno ime proizvajalca aparata in navedba tipa aparata v skladu z 

navedbo proizvajalca 

4  CPV koda/številka 

Enotna klasifikacijska devetmestna številka, ki se uporablja za 

razvrščanje v postopkih javnega naročanja (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:074:0001:0

375:SL:PDF): 

33111000-1 Rentgenske naprave 

33111400-5 Naprave za rentgensko fluoroskopijo 

33111500-6 Rentgenska oprema za zobozdravniško uporabo 

33111600-7 Naprave za radiografijo 

33111610-0 Enota za magnetno resonanco 

33111620-3 Kamere z gama ţarki 

33111650-2 Naprave za mamografijo 

33111721-1 Naprave za digitalno angiografijo 

33111740-0 Naprave za angioplastiko 

33111800-9 Sistem za rentgensko diagnostiko 

33112100-9 Naprava za ultrazvočno preiskavo srca 

33112200-0 Enota za ultrazvok 

33124120-2 Ultrazvočne naprave za diagnostične namene 

33112300-1 Naprave za ultrazvočno skeniranje 

33112310-4 Barvni doppler 

33115100-0 CT skener 

33151100-4 Naprave za gama terapijo 

33151200-5 Naprave za rentgensko terapijo 

 

5  
Inventarna številka  

 

Inventarna številka aparata v knjigovodski evidenci zavoda 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:074:0001:0375:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:074:0001:0375:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:074:0001:0375:SL:PDF
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6  Način pridobitve  

Načini pridobitve so: 

6.1. nakup 

6.2. donacija 

6.3. najem 

Opomba: če denar za napravo daruje donator, se vpiše nakup, če je 

aparat v celoti daroval donator, se vpiše donacija. 

7 Financiranje aparata 

Financer/investitor je lahko: 

7.1. Ministrstvo za zdravje 

7.2. Evropska  unija -  EU skladi 

7.3. sofinanciranje z Ministrstvom za zdravje 

7.4. zavod 

7.5. donator 

7.6. sofinanciranje z donatorjem 

7.7. drugo  

8  Nabavna vrednost aparata 

Vnese se vrednost aparata v EUR z vključenim DDV na dan 

primopredaje, cena naj vključuje le aparat in stroške namestitve in 

zagona, brez GOI del ali dodatne opreme. 

9  Datum prevzema aparata 

9.1. Datum, ko je bil aparat prevzet oziroma opravljena 

primopredaja 

9.2. Datum, ko se je aparat začel neposredno uporabljati 

10  
Ime dobavitelja aparata 

 

Navede se uradni naziv dobavitelja in davčna številka: 

10.1. Domači 

10.2. Tuji 

11 
Predvidena ţivljenjska doba aparata 

ob nakupu (LT) 

Doba se povzame iz podatkov proizvajalca, lastnih izkušenj, 

amortizacijske dobe ali zahtev iz dokumentacije o javnem 

naročanju. 

12  
Predvideni stroški vzdrţevanja v 

celotni ţivljenjski dobi aparata (LTC) 

Stroški se povzamejo iz podatkov proizvajalca, lastnih izkušenj, 

določitve amortizacijske stopnje ali podatka iz ponudbe dobavitelja. 

13  
Stroški vzdrţevanja aparata v 

preteklem letu 

Navede se letni znesek iz pogodbe o vzdrţevanju aparata, skupaj z 

vsemi dodatnimi stroški, ki so nastali z uporabo in jih je mogoče 

ugotoviti (energija, potrošni material, izredni servis, zamenjava 

delov aparata). 

14  
Stroški vzdrţevanja aparata 

kumulativno od nakupa 

Navede se znesek iz pogodbe o vzdrţevanju aparata, skupaj z 

vsemi dodatnimi stroški, ki so nastali z uporabo in jih je mogoče 

ugotoviti (energija, potrošni material, izredni servis, zamenjava 

delov aparata) in se vodijo od nakupa dalje. 

15  Amortizacijska stopnja 
Je določena s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa 

neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. 

16  
Odpisana vrednost 

 

Se izračuna glede na datum prevzema aparata.  

17  Datum odpisa aparata 

Predviden datum, ko aparat ne bo več primeren za uporabo:  

17.1. po navodilih proizvajalca, 

17.2. po določeni amortizacijski stopnji. 
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18  Razlog za odpis aparata 

Opisno okno z opisom in označenim razlogom:  

18.1. iztek roka uporabnosti,  

18.2. iztek dobe amortizacije,  

18.3. odpoved,  

18.4. lom, 

18.5. še v uporabi.  

19  
Namen uporabe aparata oziroma 

vrsta storitve 

Opis namena uporabe aparata naj izhaja iz šifranta storitev ZZZS, ki 

se izvajajo z aparatom ali strokovne definicije storitve za katere se 

preteţno uporablja aparat (kot npr. UZ za ginekološke preiskave, 

UZ za kardiološke preiskave, …) 

20 
Zmogljivost aparata po navedbi 

proizvajalca 

Zmogljivost aparata po navedbi proizvajalca naj vsebuje podatek o 

največjem (19.1.) in priporočenem (19.2.) številu obdelav na dan z 

aparatom za standardne primere storitev. Podatek se povzame po 

specifikacijah aparata iz prospekta ali ponudbe. 

21 

Število opravljenih storitev na aparat 

v preteklem mesecu SAO - plačnik 

ZZZS 

Število opravljenih storitev na aparat v preteklem mesecu za 

ambulantno obravnavo - plačnik ZZZS, se vnaša ročno ali uvaţa iz 

drugega informacijskega sistema sproti oziroma najkasneje do 5. v 

mesecu za pretekli mesec. 

22 

Število opravljenih storitev na aparat 

v preteklem mesecu BO - plačnik 

ZZZS 

Število opravljenih storitev na aparat v preteklem mesecu za 

bolnišnično obravnavo - plačnik ZZZS, se vnaša ročno ali uvaţa iz 

drugega informacijskega sistema sproti oziroma najkasneje do 5. v 

mesecu za pretekli mesec. 

23 
Število opravljenih storitev na aparat 

v preteklem mesecu - samoplačniško 

Število opravljenih storitev na aparat v preteklem mesecu za 

ambulantno in bolnišnično obravnavo - samoplačniško, se vnaša 

ročno ali uvaţa iz drugega informacijskega sistema sproti oziroma 

najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec. 

24 Obratovalni čas aparature dnevno 

Vnaša se čas obratovanja naprave oziroma čas, ko se aparatura 

aktivno uporablja na dnevni osnovi, v urah, lahko ročno ali 

avtomatsko, vsaka začeta ura se šteje kot polna (npr. 3 ure, 16 ur) 

25 
Čakalna doba na storitev v dnevih na 

aparatu 

Podatek se pridobi iz liste naročil na storitev na predmetno napravo 

ali iz čakalnega seznama. 

To področje natančneje opredeljuje Pravilnik o najdaljših dopustnih 

čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitev in o načinu 

vodenja čakalnih seznamov. 

26 
Število čakajočih na storitev na 

aparatu 

Podatek se pridobi iz liste naročil na storitev na predmetno napravo 

ali iz čakalnega seznama. 

To področje natančneje opredeljuje Pravilnik o najdaljših dopustnih 

čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitev in o načinu 

vodenja čakalnih seznamov. 

27 
Plan storitev opredeljenih v pogodbi 

z ZZZS za leto 

Podatek se pridobi iz splošnega dogovora oziroma pogodbe zavoda 

z ZZZS o izvajanju storitev na predmetnem aparatu (podatek mora 

biti v povezavi s točko 19, namenom uporabe aparata). 

28 
Kumulativno število opravljenih 

storitev v tekočem letu 

Podatek je v povezavi s točkami 21, 22 in 23, vnaša se ročno ali 

uvaţa iz drugega informacijskega sistema sproti oziroma najkasneje 

do 5. v mesecu za pretekli mesec ter predstavlja kumulativno vsoto 

vseh opravljenih storitev na predmetnem aparatu. 

 


