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VLADA
209. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o začasnih ukrepih za preprečevanje in 
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo 
COVID-19

Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 32. člena, prvega 
odstavka 39. člena, za izvrševanje 4. člena, prvega odstav-
ka 9. člena, drugega odstavka 31. člena in drugega odstavka 
32. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 
– ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) in v zvezi s 3. točko izre-
ka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-79/20 z dne 13. 5. 2021 in 
3. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-155/20 z dne 
7. 10. 2021 Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o začasnih ukrepih za preprečevanje  

in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo 
COVID-19

1. člen
V Odloku o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvla-

dovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, 
št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21, 200/21, 201/21, 
4/22 in 8/22) se v 2. členu v prvem odstavku:

– v 4. točki za besedilom »PCR,« doda besedilo »ali testa 
HAG,«;

– v 5. točki za besedo »PCR« doda besedilo »ali testa 
HAG«;

– v 6. točki za besedo »PCR« doda besedilo »ali testa 
HAG«.

2. člen
V 6. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(6) Če je v skladu s predpisom, ki ureja mikrobiološke 

preiskave na virus SARS-CoV-2, oseba napotena na testiranje 
s testom PCR, se ga mora udeležiti, se umakniti v samoizo-
lacijo in upoštevati druga navodila Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje.«.

3. člen
V 9. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) V primeru pozitivnega rezultata testiranja s testom 

HAG za samotestiranje se mora testirana oseba najpozneje 
v 24 urah po odvzemu brisa s testom HAG za samotestiranje 
udeležiti testiranja s testom HAG, se umakniti v samoizolacijo 
in upoštevati druga navodila Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje.«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi:

»(4) V primeru negativnega rezultata testiranja s testom 
HAG iz prejšnjega odstavka se mora oseba z znaki okužbe 
dihal, ki so prisotni 72 ur od odvzema brisa s testom HAG iz 
prejšnjega odstavka, udeležiti ponovnega testiranja s testom 
HAG najpozneje v 24 urah po izteku 72 ur.«.

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

4. člen
V 11. členu se v prvem odstavku besedilo »kirurške ma-

ske ali maske tipa FFP2« nadomesti z besedilom »kirurške 
maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3«.

KONČNA DOLOČBA

5. člen
Ta odlok začne veljati 1. februarja 2022.

Št. 00704-39/2022
Ljubljana, dne 31. januarja 2022
EVA 2022-2711-0008

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

MINISTRSTVA
210. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju 

mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2

Na podlagi četrtega odstavka 22. člena Zakona o nujnih 
ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21, 
189/21 in 206/21 – ZDUPŠOP) minister za zdravje izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o izvajanju 

mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2

1. člen
V Pravilniku o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus 

SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 178/21, 182/21 in 207/21) se 
v 2. členu drugi in četrti do deveti odstavek črtajo.

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi od-
stavek, se besedilo »test HAG« nadomesti z besedilom »hitri 
antigenski test«.
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2. člen
V 3. členu v prvem odstavku se besedilo »Izvajalec mora 

javnemu zavodu« spremeni tako, da se glasi: »Izvajalec zdrav-
stvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe (v na-
daljnjem besedilu: izvajalec) mora javnemu zavodu iz prvega 
ali drugega odstavka 22. člena Zakona o nujnih ukrepih na 
področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21, 189/21 in 206/21 
– ZDUPŠOP) (v nadaljnjem besedilu: javni zavod)«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-35/2022
Ljubljana, dne 28. januarja 2022
EVA 2022-2711-0013

Janez Poklukar
minister 

za zdravje

211. Navodilo o načinu izračuna višine povračila 
sredstev zaradi prilagoditve izvajanja 
programa zdravstvene dejavnosti

Za izvrševanje 39. člena Zakona o dodatnih ukrepih za 
preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in od-
pravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21) minister 
za zdravje izdaja

N A V O D I L O
o načinu izračuna višine povračila sredstev 

zaradi prilagoditve izvajanja programa 
zdravstvene dejavnosti

1. člen
(vsebina)

To navodilo določa način izračuna višine povračila sred-
stev iz proračuna Republike Slovenije izvajalcem bolnišnič-
ne zdravstvene dejavnosti v javni zdravstveni mreži, ki so 
zaradi obravnave pacientov, obolelih za COVID-19, morali 
prilagoditi način izvajanja programa zdravstvene dejavnosti 
(v nadaljnjem besedilu: izvajalci) ter jim je bilo zato začasno 
onemogočeno izvajanje pogodbenih obveznosti do Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
ZZZS).

2. člen
(način izračuna za izvajalce, ki so imeli hospitalizirane 

paciente z glavno diagnozo COVID-19)
(1) Osnova za izračun višine povračila iz prejšnjega čle-

na za leto 2021 je razlika med polno vrednostjo mesečnega 
dogovorjenega pogodbenega programa v tekočih cenah in 
priznano vrednostjo programa v obdobju januar–december 
2021 v tekočih cenah (brez ločeno zaračunljivih materialov in 
storitev, dodatka za poseg TAVI, dodatka za robotsko asistiran 
kirurški poseg in dodatka k zdravljenju pacientov, obolelih za 
COVID-19).

(2) Dogovorjena vrednost programa za leto 2021 se ugo-
tavlja na ravni posamezne pogodbene dejavnosti na naslednji 
način:

– osnova je program, dogovorjen na podlagi pogodbe, 
sklenjene med ZZZS in izvajalcem za pogodbeno leto 2021 
(brez ločeno zaračunljivih materialov in storitev, dodatka za 

poseg TAVI, dodatka za robotsko asistiran kirurški poseg in 
dodatka k zdravljenju pacientov, obolelih za COVID-19);

– za vrste zdravstvene dejavnosti, ki so plačane po reali-
zaciji (vključno z MR in CT), se upošteva dogovorjena vrednost, 
ki je določena s planom za storitve;

– kadar je v skladu s Splošnim dogovorom za pogodbeno 
leto 2021 mogoče plačilo preseganja plana za storitve (delno 
plačilo preseganja plana za storitve ali plačilo po realizaciji), se 
dogovorjena vrednost določi brez možnega plačila preseganja 
plana.

(3) Priznana vrednost programa se ugotavlja na ravni po-
samezne pogodbene dejavnosti, in sicer je priznana vrednost 
programa seštevek:

– vrednosti iz naslova doplačil, ki se izračuna na podlagi 
poročane vrednosti doplačil, ki se deli s poročanim številom 
storitev. Tako dobljena cena za doplačila se pomnoži s priznano 
količino storitev iz končnega letnega obračuna;

– priznane vrednosti iz naslova obveznega zdravstvenega 
zavarovanja pri končnem letnem obračunu za leto 2021.

(4) Upošteva se priznana realizacija po evidencah ZZZS 
za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021.

(5) Izračun razlike:
– razlika med dogovorjeno in priznano vrednostjo progra-

ma se ugotavlja na ravni posamezne pogodbene dejavnosti in 
za celotno obdobje januar–december 2021;

– razlika iz prejšnje alineje se pomnoži s faktorjem 0,8.

3. člen
(način izračuna za izvajalce, ki niso imeli hospitaliziranih 

pacientov z glavno diagnozo COVID-19)
(1) Seznam izvajalcev, ki so upravičeni do povračila v 

skladu s tretjim odstavkom 39. člena Zakona o dodatnih ukre-
pih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje 
in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21), 
ministrstvo, pristojno za zdravje, sporoči ZZZS do 1. februarja 
2022.

(2) Dogovorjena vrednost programa za leto 2021 se ugo-
tavlja na naslednji način:

– osnova za izračun za leto 2021 je vrednost mesečno do-
govorjenega pogodbenega programa v tekočih cenah za vrsto 
zdravstvene dejavnosti 144 306 in 147 307 in za Univerzitetni 
rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča za program 
s sprejemno diagnozo Miopatija – podaljšano obravnavo ose-
bam, ki so prebolele okužbo z virusom SARS-CoV-2. Podatke 
o planu in realizaciji na oddelku, kjer je Univerzitetni rehabi-
litacijski inštitut Republike Slovenije – Soča izvajal navedeni 
program, ministrstvo, pristojno za zdravje, posreduje ZZZS;

– osnova je program, dogovorjen na podlagi pogodbe, 
sklenjene med ZZZS in izvajalcem za pogodbeno leto 2021 
brez ločeno zaračunljivega materiala in dodatkov za COVID-19.

(3) Priznana vrednost programa, brez ločeno zaračunlji-
vega materiala in dodatkov za COVID-19 v tekočih cenah, se 
ugotavlja na ravni posamezne pogodbene dejavnosti za vrsto 
zdravstvene dejavnosti 144 306 in 147 307 in za Univerzitetni 
rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča pa na ravni 
oddelka, in sicer je priznana vrednost seštevek:

– vrednosti iz naslova doplačil, ki se izračuna na podlagi 
poročane vrednosti doplačil, ki se deli s poročanim številom 
storitev. Tako dobljena cena za doplačila se pomnoži s priznano 
količino storitev iz končnega letnega obračuna;

– priznane vrednosti iz naslova obveznega zdravstvenega 
zavarovanja pri končnem letnem obračunu za leto 2021 po 
obračunskih enotah.

(4) Upošteva se priznana realizacija po evidencah ZZZS 
za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021.

(5) Izračun razlike:
– razlika med dogovorjeno in priznano vrednostjo progra-

ma se ugotavlja na ravni posamezne pogodbene dejavnosti in 
za celotno obdobje januar–december 2021;

– razlika iz prejšnje alineje se pomnoži s faktorjem 0,8.
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PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

4. člen
(rok za pripravo in objavo izračuna)

(1) ZZZS pripravi izračun iz 2. in 3. člena tega navodila po 
izvajalcih najpozneje do 4. februarja 2022.

(2) Izračun iz prejšnjega odstavka objavi ministrstvo, pri-
stojno za zdravje, na svoji spletni strani najpozneje do 6. fe-
bruarja 2022.

5. člen
(začetek veljavnosti)

To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-21/2022
Ljubljana, dne 27. januarja 2022
EVA 2022-2711-0010

Janez Poklukar
minister

za zdravje
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