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ZADEVA:

Reguliranje cen samoplačniškega testiranja na SARS-CoV-2

Spoštovani,
Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARSCoV-2 (Uradni list RS, št. 118/21 in 132/21) v četrtem odstavku 7. člena določa, da kadar
izvajalec programov opravlja teste HAG za samoplačnike, cena storitve ne sme preseči
višine povračila stroškov, ki jo določa sklep iz prejšnjega odstavka. V skladu s prvim
odstavkom 4. člena Uredbe so izvajalci programov (vsi) izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki
dejavnost opravljajo v mreži javne zdravstvene službe. 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. 181-154/2021/16 z dne 23. 8.
2021), ki je bil izdan na podlagi Uredbe nadalje v III. točki določa:
V skladu s četrtim odstavkom 7. člena Uredbe cena storitve za samoplačnike, ki vključuje
tudi HAG test, ne sme preseči višine povračila stroškov iz prejšnje točke, kar v primeru
izvedbe zdravstvene storitve na lokaciji izvajalca znaša 9,50 eur, v primeru izvedbe
zdravstvene storitve s strani mobilnega tima pa 12,00 eur. Cena storitve vsebuje vse
elemente iz prejšnje točke.
Zdravniškega zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) vas primarno prosi za potrditev
pravilnosti razlage, da so v skladu z zgoraj navedenim določbami vsi izvajalci zdravstvene
dejavnosti s koncesijo za testiranje HAG, ki je v celoti izvedeno v breme samoplačnikov,
pri določitvi cen omejeni z višino, ki jo je določilo ministrstvo za zdravje.
V kolikor je zgornja razlaga pravilna pa vas opozarjamo, da navedeni ukrep predstavlja
nedopustno regulacijo cen z oblastnimi akti, ki je prepovedana v skladu s 64. členom
Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1). Opozarjamo, da je Vladi in
državnim organom namreč prepovedano s splošnimi akti oziroma z drugimi dejanji
omejevati svobodno menjavo blaga in storitev ter svobodno nastopanje na trgu, če se s
tem preprečuje svobodna in poštena konkurenca.

Posledično vas pozivamo, da nemudoma odpravite navedeno omejitev cen testiranj HAG
in omogočite, da imajo tudi izvajalci zdravstvene dejavnosti s koncesijo, v delu ko na trgu
nastopajo izven javne zdravstvene mreže (izvajajo samoplačniške zdravstvene storitve),
možnost svobodno določiti cene svojih storitev.
Prosimo, da se pri odgovoru na naš dopis sklicujete na številko tega dopisa.
S spoštovanjem,
Pripravil-a:
Larisa Vrtačnik Jarc
Pravnik II

Peter Renčel univ. dipl. prav.
Vodja oddelka za pravne zadeve

Tina Šapec, univ. dipl. prav.
Generalna sekretarka
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