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Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Bolnišnice
Zdravstveni domovi
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
Zdravniška zbornica Slovenije
Izbrani koncesionarji, določeni s sklepom
ministra

Številka:
Datum:

410-119/2020/19
30. 11. 2020

Zadeva:

Navodila v zvezi z izvajanjem 41. člena Zakona o začasnih ukrepih za
omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) in
financiranjem mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 iz
proračuna Republike Slovenije – sprememba navodil
naš dopis, št. 410-119/2020/2 z dne 20. 11. 2020

Zveza

Ministrstvo za zdravje je z dopisom, št. 410-119/2020/2 z dne 20. 11. 2020, podalo Navodila v
zvezi z izvajanjem 41. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE: v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP) in
financiranjem mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 iz proračuna Republike Slovenije.
V izvajanje 41. člena ZZUOOP je posegel tudi Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic
drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20; v nadaljnjem besedilu:
ZIUOPDVE), pri čemer predlagani amandmaji v zvezi s spremembo rokov za posredovanje
zahtevkov v zakonodajnem postopku niso bili sprejeti, zato s tem dopisom spreminjamo
Navodila v V. in VII. točki, in sicer:
V.

Uveljavljanje zahtevka pri ZZZS

Izvajalci zahtevke za povračilo stroškov preiskav (PCR testi in HAGT testi) posredujejo v
1
2
informacijski sistem ZZZS v skladu z okrožnico ZZZS 15/2020 in okrožnico 17/2020
najpozneje do 5. dne v mesecu za pretekli mesec. Izvajalci ne smejo uveljavljati tistih stroškov,
za katere so povračilo iz proračuna Republike Slovenije že zahtevali na podlagi interventnih
predpisov, povezanih z epidemijo.

1

2

https://www.zzzs.si/egradivap/CE235BAAA644C611C1258616004BD429
https://www.zzzs.si/egradivap/DB428EEEA0318C86C125862A004B0921

Dinamika posredovanja zahtevkov na ZZZS:
Za obdobje
Rok za posredovanje zahtevkov na ZZZS
Od 24. 10. 2020 od 30. 11. 2020
5. 12. 2020 (ker je 5. 12. 2020 sobota, je rok 7. 12. 2020)
December 2020
5. 1. 2021
Januar 2021
5. 2. 2021
…
…
…
…
…
…
December 2021
5. 1. 2022
Zahtevki izvajalcev za povračilo stroškov preiskav, ki niso posredovani ZZZS do 5. dne v
mesecu za pretekli mesec, se vključijo v naslednji zahtevek ZZZS za povračilo upravičenih
stroškov.
Povračilo preiskav iz proračuna Republike Slovenije se izvede v skladu s cenami, ki so
določene s sklepom ministra za zdravje (Priloga 5 tega dopisa), pri čemer se iz proračuna
Republike Slovenije zagotovijo sredstva za financiranje preiskav in testov.
ZZZS zahtevek za povračilo upravičenih stroškov posreduje Ministrstvu za zdravje najkasneje
15. dne v mesecu, v katerem je prejel zahtevek. ZZZS upravičenim izvajalcem izvede povračilo
sredstev v 15 dneh od prejema sredstev Ministrstva za zdravje.
VII. Druge obveznosti izvajalcev
V skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št.
65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE) izvajalci rezultate vseh
testiranj in preiskav posredujejo v Centralni register podatkov o pacientih v obliki, ki jo določi
Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ). Obveznost, da izvajalci
zdravstvene dejavnosti rezultate testov v obliki, ki jo določi NIJZ, posredujejo v Centralni
register podatkov o pacientih, je določena tudi v petem odstavku 41. člena ZZUOOP. Nacionalni
inštitut za javno zdravje bo pripravljal redna mesečna poročila o številu posredovanih rezultatov
testiranj in preiskav po izvajalcih in vrsti testov ter jih posredoval Ministrstvu za zdravje.
Izvajalci za potrebe nadzora v lastnih evidencah hranijo račune, ki so jih prejeli za PCR teste in
račune za HAGT oziroma druge teste za izvajanje testov neposredno pri pacientu, iz katerih je
razvidna cena in količina.
Pri odgovoru na ta dopis se sklicujte na št. zadeve 410-119/2020.
S spoštovanjem,
Tomaž Gantar
MINISTER
Vročiti:
-

ZZZS – po e-pošti
Bolnišnice – po e-pošti
Zdravstveni domovi – po e-pošti
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – po e-pošti
izbrani koncesionarji – po e-pošti
Zdravniška zbornica Slovenije – po e-pošti
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