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Na podlagi 16. člena Zakona o državni 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) ter za izvajanje drugega in tretjega odstavka 41. člena Zakona o 
začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) minister 
za zdravje izdaja

S K L E P

o določitvi najvišjega povračila stroškov mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2

I.

Za namen povračila stroškov izvajanja mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 se določi 
višina povračila stroškov neposrednega dokazovanja nukleinske kisline SARS-CoV-2 (v 
nadaljnjem besedilu: PCR test) iz prvega odstavka 41. člena Zakona o začasnih ukrepih za 
omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20; v nadaljnjem besedilu: 
ZUUOOP in najvišja višina povračila stroškov hitrih antigenskih testov (v nadaljnjem besedilu: 
HAGT) iz petega odstavka 41. člena ZUUOOP:

Ločeno zaračunljivi materiali in preiskave
Merska
enota

Znesek povračila na

mersko enoto

(v EUR)

Odvzem brisa za potrditev okužbe z virusom 
SARS-CoV-2 (odvzem, osebna varovalna 
oprema in prevoz)

odvzem 6,00
PCR TEST

Neposredno dokazovanje nukleinske kisline 
SARS-CoV-2 (laboratorij) preiskava 55,00

Odvzem brisa za potrditev okužbe z virusom 
SARS-CoV-2 (odvzem, osebna varovalna 
oprema)

odvzem 3,00
HAGT

HAGT test test Nabavna cena testa, 
vendar ne več kot 9,00*

*9,00 EUR predstavlja najvišje možno povračilo materialnega stroška za HAGT test. Če izvajalec kupi HAGT teste po 
nižji ceni od 9,00 EUR (z DDV), lahko uveljavlja strošek v višini nabavne cene testa. Če izvajalec kupi HAGT teste po 

višji ceni od 9,00 EUR (z DDV), je povračilo iz proračuna 9,00 EUR na test. 

II.

Ministrstvo mesečno spremlja cene HAGT testov. V primeru večjih odstopanj lahko minister za 
zdravje izda nov sklep. 



III.

Povračilo stroškov iz I. točke tega sklepa se izvede pod naslednjima pogojema:
- da se sredstva (tj. povračilo stroškov izvajanja mikrobioloških preiskav) uporabljajo za 

izvajanje zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe,
- da izvajalec rezultate testov posreduje v Centralni register podatkov o pacientih v obliki, 

ki jo določi in na svoji spletni strani objavi Nacionalni inštitut za javno zdravje.

IV. 

Minister za zdravje za izvajanje tega sklepa določi posebna navodila, ki se objavijo na spletni 
strani Ministrstva za zdravje.

V.

Ta sklep začne veljati z dnem objave na spletni strani Ministrstva za zdravje. 

Ne glede na prejšnji odstavek se višina najvišjega povračila stroškov za HAGT iz I. točke tega 
sklepa uporablja od 24. 10. 2020.

Tomaž Gantar
     minister
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