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Na podlagi tretjega odstavka 10. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21 in 177/21), v
zvezi s 1. in 2. členom Uredbe o določitvi najvišjih cen zdravstvenih storitev hitrega
antigenskega testiranja in najvišjih cen hitrih antigenskih testov za samotestiranje (Uradni list
RS, št. 174/21) in za izvrševanje tretjega odstavka 41. člena Zakona o začasnih ukrepih za
omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21
– ZNB-C in 112/21 – ZNUPZ) minister za zdravje izdaja
SKLEP
o določitvi najvišje višine povračila stroškov za zdravstvene storitve testiranja, stroškov
testov HAG in testov HAG za samotestiranje na virus SARS-CoV-2 ter načinu izstavitve
zahtevkov za povračilo teh stroškov
I.
S tem sklepom se določa najvišja višina povračila stroškov:
- za zdravstvene storitve testiranja,
- hitrega antigenskega testa (v nadaljnjem besedilu: test HAG),
- testov HAG in izdaje testov HAG za samotestiranje in
način izstavitve zahtevkov za povračilo teh stroškov.
II.
Za izvajanje HAG testov v skladu s petim odstavkom 41. člena Zakona o začasnih ukrepih za
omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21
– ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ in 167/21 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP) in za
izvajanje testov HAG v skladu s 6. členom Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21 in 177/21; v
nadaljnjem besedilu: Odlok) se določi naslednja najvišja višina povračila stroškov izvajanja
testov HAG:
Storitev
Izvedba zdravstvene storitve: test HAG, odvzem brisa
za dokazovanje antigenov virusa SARS-CoV-2,
mikrobiološka preiskava, osebna varovalna oprema,
vnos v Centralni register podatkov o pacientih, izpis
EU digitalnega COVID potrdila in vsi morebitni ostali
stroški

Enota

Cena

storitev

7,00 eur

III.

Za izvajanje samotestiranja v skladu z 8. členom Odloka se določi naslednja najvišja višina
povračila stroškov testov HAG za samotestiranje:
Blago
HAG test za samotestiranje

Enota
test

Cena
nabavna cena, vendar ne
več kot 2,10 eur brez
DDV*

*2,10 EUR predstavlja najvišje možno povračilo materialnega stroška za HAG test. Če izvajalec kupi HAG test po nižji
ceni od 2,10 EUR lahko uveljavlja strošek v višini nabavne cene testa. Če izvajalec kupi HAG test po višji ceni od 2,10
EUR, je povračilo iz proračuna 2,10 EUR na test.
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IV.

Za izvajanje samotestiranja v skladu z 8. členom Odloka se določi naslednja najvišja višina
povračila stroškov izdaje testov HAG za samotestiranje v lekarnah in njihovih podružnicah:
Storitev enkratne izdaje testov HAG

Enota

Število točk

Izdaja 5 testov HAG za samotestiranje na SARS-Cov-2

točka

1,04

Izdaja 10 testov HAG za samotestiranje na SARS-Cov-2

točka

1,25

Izdaja 15 testov HAG za samotestiranje na SARS-Cov-2

točka

1,5

Število točk enkratne izdaje testov HAG za samotestiranje je enako ne glede na način pakiranja
testov.
Vrednost lekarniške točke se obračuna v skladu z veljavnimi cenami Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS), ki na dan 24. 8. 2021 znaša 3,43 EUR.
Izvajalec lekarniške dejavnosti osebi, ki ji izda teste HAG za samotestiranje, ne sme zaračunati
doplačila.
V.

Izvajalci in lekarne teste HAG in teste HAG za samotestiranje ter storitve iz III. točke tega
sklepa za osebe iz 8. člena Odloka zaračunajo ZZZS. ZZZS sredstva povrne proračun
Republike Slovenije.
Test HAG za samotestiranje iz 9. člena Odloka se upravičencem iz 8. člena Odloka v lekarni ali
podružnici lekarne izda s seznama HAG testov. Izvajalci lahko ZZZS zaračunajo izključno HAG
teste, ki so vneseni na seznam testov za samotestiranje.
VI.

Način povračila stroškov za teste HAG za samotestiranje za osebe iz 4. člena Odloka bo urejen
s sprejemom ustrezne zakonodaje, ki bo uredila področje dodatnih ukrepov za preprečevanje
širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19.
VII.

Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati Sklep o določitvi najvišje višine povračila
stroškov odvzema brisov, izvedbe mikrobioloških preiskav in hitrih antigenskih testov ter
stroškov samotestiranja na virus SARS-CoV-2, št. 181-154/2021/74 z dne 29. 11. 2021 in Sklep
spremembi Sklepa o določitvi najvišje višine povračila stroškov odvzema brisov, izvedbe
mikrobioloških preiskav in hitrih antigenskih testov ter stroškov samotestiranja na virus SARSCoV-2, št. 181-154/2021/76 z dne 30. 11. 2021.
Ta sklep začne veljati po objavi na spletni strani Ministrstva za zdravje, razen v točki III., ki
začne veljati s 1. 1. 2022 in točki IV., ki začne veljati 8. 12. 2021.

Janez Poklukar
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