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Na podlagi drugega odstavka 4. člena Odloka o začasnem ukrepu uporabe hitrega antigenskega
testa za samotestiranje na virus SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 112/22) minister za zdravje
izdaja
SKLEP
o določitvi najvišje višine povračila stroškov testov HAG za samotestiranje na virus
SARS-CoV-2 ter načinu izstavitve zahtevkov za povračilo teh stroškov
I.
(1) S tem sklepom se določa najvišja višina povračila stroškov testov HAG za samotestiranje na
virus SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: test HAG za samotestiranje) in izdaje testov HAG za
samotestiranje ter način izstavitve zahtevkov za povračilo teh stroškov.
(2) Ta sklep velja za izvajalce lekarniške dejavnosti na primarni ravni (v nadaljnjem besedilu:
lekarne).
(3) Upravičenci iz 2. člena Odloka o začasnem ukrepu uporabe hitrega antigenskega testa za
samotestiranje na virus SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 112/22; v nadaljnjem besedilu: Odlok)
(v nadaljnjem besedilu: upravičenci) lahko prevzamejo brezplačne teste le v lekarni.
(4) Do izdaje testov so upravičeni učenci vseh razredov osnovnih šol in dijaki od 1 do 5. letnika:
 rojeni od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2016,
 tisti, ki so vstopili v proces šolanja s 5. leti (rojeni med 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017) in
 tisti, še niso zaradi različnih razlogov zaključili srednješolskega izobraževanja (rojeni med
1. 1. 2002 do 31. 12. 2002).
(5) Potrdilo o šolanju mora predložiti upravičenec:
 ki je vstopil v proces šolanja s 5 leti (rojeni med 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017),
 ki še ni zaradi različnih razlogov zaključil srednješolskega izobraževanja (rojeni med 1.
1. 2002 do 31. 12. 2002),
 ki nima kartice zdravstvenega zavarovanja.
(6) Do testov HAG za samotestiranje so upravičeni študenti, ki redno ali izredno študirajo na
visokošolskih in višješolskih zavodih v Republiki Sloveniji. Ti poleg kartice zdravstvenega
zavarovanja predložijo tudi potrdilo o šolanju in osebni dokument.
(7) Upravičenec, ki nima kartice zdravstvenega zavarovanja., prevzame teste z osebnim
dokumentom upravičenca (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje). Lekarna v tem
primeru označi, da gre za tujca (osebo brez bivališča v Republiki Sloveniji) - T oziroma za osebo
brez kartice zdravstvenega zavarovanja – B. Za te upravičence lekarna vnese podatek o vrsti
osebnega dokumenta, imenu, priimku, datumu rojstva in iz potrdila o vpisu podatke o šoli, v katero
je upravičenec vključen. Za te upravičence lekarna izda poseben račun ZZZS, na katerem navede
šolo, iz katere prihaja upravičenec, število izdanih testov in oznako T ali B.
(8) Upravičencem pripada 10 testov mesečno. Dvig testov za posamezni mesec se lahko v
lekarni izvede zadnjih pet dni predhodnega meseca (razen za september, ko se dvig lahko opravi
od 29. 8. 2022) in v tekočem mesecu razen zadnjih petih dni tekočega meseca (ko se dvig že
šteje za dvig naslednjega meseca). Predčasni prevzem testov za posamezni mesec ali kasnejši
prevzem testov, ki jih upravičenec za posamezni mesec ni prevzel, ni možen.
.
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II.

Za izvajanje samotestiranja v skladu z 2. členom Odloka se določi naslednja najvišja višina
povračila stroškov testov HAG za samotestiranje:
Blago

Enota

test HAG za samotestiranje

test

Cena
nabavna cena, vendar ne
več kot 2,1 eur brez DDV*

*2,10 eur predstavlja najvišje možno povračilo materialnega stroška za test. Če lekarna kupi test po nižji ceni od 2,10 eur
uveljavlja strošek v višini nabavne cene testa. Če lekarna kupi test po višji ceni od 2,10 eur, je povračilo iz proračuna 2,10
eur na test. Predmet povračila je tudi DDV po stopnji, kot je določena za teste HAG za samotestiranje.

III.

(1) Za izvajanje samotestiranja v skladu z 2. členom Odloka se določi naslednja najvišja višina
povračila stroškov izdaje testov HAG za samotestiranje:
Storitev enkratne izdaje testov HAG za samotestiranje

Enota

Število točk

Izdaja 5 - 9 testov HAG za samotestiranje

točka

1,04

Izdaja 10 - 14 testov HAG za samotestiranje

točka

1,25

(2) Število točk enkratne izdaje testov HAG za samotestiranje je enako ne glede na način
pakiranja testov.
(3) Vrednost lekarniške točke se obračuna v skladu z veljavnimi cenami Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS), ki na dan 1. 6. 2022 znaša 3,61 EUR.
(4) Lekarna osebi, kateri izda teste HAG za samotestiranje, ne sme zaračunati doplačila.
IV.

(1) Lekarna teste HAG za samotestiranje in storitve iz prejšnje točke zaračuna ZZZS. ZZZS
sredstva povrne proračun Republike Slovenije. ZZZS zahtevek za izplačilo z medsebojno
dogovorjenimi prilogami posreduje Ministrstvu za zdravje (v nadaljevanju: ministrstvo) najpozneje
do 15. v mesecu za pretekli mesec.
(2) Test HAG za samotestiranje iz 3. člena Odloka se upravičencem izda s seznama HAG testov,
dostopnega na povezavi Centralna baza zdravil 2 - Rezultati iskanja (cbz.si). Izvajalci lahko ZZZS
zaračunajo zgolj teste HAG, navedene na seznamu iz prejšnjega stavka.
V.

(1) Lekarna pred izdajo v Centralnem registru podatkov o pacientih (v nadaljnjem besedilu:
CRPP) preveri podatke o količini testov, ki jih lahko izda določeni osebi, in sicer prek svojih
informacijskih sistemov, ki se povezujejo z namensko informacijsko rešitvijo v upravljanju
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu NIJZ).
(2) Lekarna ob izdaji testov v CRPP posreduje vse podatke o izdaji testov, ki jih v specifikaciji
rešitve iz prejšnjega odstavka v dogovoru z ministrstvom določi NIJZ.
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(3) Če izdaja ni zabeležena v informacijski rešitvi iz prvega odstavka te točke ali ne vsebuje
obveznih podatkov o izdaji ali je pri njej preseženo najvišje število testov za določeno osebo v
posameznem mesecu ali cena na test ni v skladu z II. In III. točko tega sklepa, lahko ministrstvo
oziroma ZZZS plačilo stroškov izdaje in povračilo stroškov testov HAG za samotestiranje iz tega
sklepa zavrne.

VI.

Ta sklep začne veljati z dnem objave na spletni strani Ministrstva za zdravje, uporabljati pa se
začne 29. 8. 2022.

Danijel Bešič Loredan
minister
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