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RAZMEJITEV DEJAVNOSTI JAVNIH 
ZDRAVSTVENIH ZAVODOV NA JAVNO SLUŽBO 

IN TRŽNO DEJAVNOST

• Javni zavod-javna služba-zadovoljevanje
javnih potreb, neprofitabilnost

• Zakon o zavodih dopušča opravljanje
dejavnosti, ki niso opredeljene kot javnadejavnosti, ki niso opredeljene kot javna
služba, je pa povezana z izvajanjem javne
službe

• Javni zavod lahko pridobiva sredstva s
prodajo blaga in storitev na trgu

• Presežek se uporabi za opravljanje in
razvoj dejavnosti



TRŽNA DEJAVNOST

• Dejavnost, ki jo javni zavod opravlja s
prodajo blaga in storitev, ki niso
opredeljene kot javna služba

• Ustvarjanje dobička, obdavčljivost tako• Ustvarjanje dobička, obdavčljivost tako
prodaje kot dohodkov, izpostavljenost
konkurenci



• Značilnosti: o njenem izvajanju odloča
zavod sam, zavod sam določi obseg in
vsebino dejavnosti, povpraševanje mora
biti dovolj veliko, izvajanje trženjskebiti dovolj veliko, izvajanje trženjske
aktivnosti (določena cena), pomeni
dodatno dejavnost zavoda in ne osnovno.

• Oblikovanje cene: pristojnost zavoda
• Obveznost ločenega evidentiranja

(poslovne knjige, letna poročila)



NAVODILO V ZVEZI Z 
RAZMEJITVIJO DEJAVNOSTI

• 2010, Ministrstvo za zdravje
• Cilj: poenotenje in omogočanje primerjave

računovodskih evidenc med zavodi in s
tem vzpostaviti enake pogoje poslovanjatem vzpostaviti enake pogoje poslovanja
javnih zavodov

• Navodilo: delitev prihodkov na javno
službo in tržno dejavnost za posamezne
javne zavode (spletna stran MZ)

• Opravljanje tiste tržne dejavnosti, ki je
namenjena opravljanju temeljne dejavnosti



• Nabor prihodkov iz opravljanja
zdravstvene dejavnosti po vrstah
zdravstvenih zavodov ter prihodkov od
opravljanja nezdravstvenih dejavnostiopravljanja nezdravstvenih dejavnosti
(spletna stran MZ)



PRAVNA PODLAGA-razmejitev 
na javno in tržno službo

• Zakon o računovodstvu (Ur. list RS, št.
23/99)

• Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. list
RS, št. 23/05)RS, št. 23/05)

• Zakon o lekarniški dejavnosti (Ur. list RS,
št. 36/04)

• Zakon o odvzemu in presaditvi delov
človeškega telesa zaradi zdravljenja (Ur.
list RS, št. 12/00)



• Zakon o kakovosti in varnosti človeških
tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Ur.
list RS, št. 61/07)

• Zakon o preskrbi s krvjo (Ur. list RS, št.• Zakon o preskrbi s krvjo (Ur. list RS, št.
104/06)

• Zakon o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št.
72/06)

• Pravila obveznega zdravstvenega
zavarovanja (Ur. list RS, št. 30/03)



SODILA

• Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za
proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št.
115/02)115/02)

• Podatki o odhodkih oz. stroških po vrstah
dejavnosti, ki niso razvidni iz
dokumentacije, se ugotovijo na podlagi
ustreznih sodil, ki jih določi pristojno
ministrstvo



• Če ni ustreznejšega sodila, se kot sodilo
uporabi razmerje med prihodki doseženimi
pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti

• Določitev sodil zahteva strokovno• Določitev sodil zahteva strokovno
proučitev in uskladitev sodil, upoštevaje
vrste dejavnikov, predvsem specifičnost
zdravstvenih zavodov. Organizacijo,
dejavnost, vzpostavitev evidenc, način
spremljanja stroškov.



DELOVNA USPEŠNOST IZ NASLOVA 
PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 

TRGU
• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

(Ur. list RS št. 56/2012)
• Uredba o delovni uspešnosti iz naslova

prodaje blaga in storitev na trgu (Ur. listprodaje blaga in storitev na trgu (Ur. list
RS št. 69/2008)

• Obseg sredstev za plačilo delovne
uspešnosti iz naslova prodaje blaga in
storitev določi pristojni minister s
pravilnikom



• od 1.6.2012 dalje 50% (prej 60) dosežene 
razlike med prihodki in odhodki od prodaje 
blaga in storitev na trgu



ZAKLJUČEK

• Ministrstvo za zdravje ustreznih sodil na
podlagi katerih bi se pripravili podatki o
odhodkih oziroma stroških po vrstah
dejavnosti, še ni pripravilo.dejavnosti, še ni pripravilo.

• Izdelava primernih sodil je zahtevna,
presoja o primernosti sodil pa v glavnem
prepuščena zavodom samim. Le-ti morajo
za natančno vodenje stroškov dodelati
sistem stroškovnega računovodenja in
organizacijo dela.



• Pri določanju in presojanju sodil je zelo
pomembno tudi sodelovanje stroke
oziroma strokovnjakov z določenega
področja, ki dejavnost in z njo povezanepodročja, ki dejavnost in z njo povezane
stroške dobro poznajo.



Hvala za pozornost!

Alenka Gačanovič, univ.dipl.prav.
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