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20.1.2014 
 
VSEM IZVAJALCEM ZDRAVSTVENIH STORITEV,  
DOBAVITELJEM PROGRAMSKE OPREME 
 
 
 
 
Okrožnica: Nov način beleženja storitev fizioterapije od 1.1.2014 dalje  
 
S 1.1.2014 stopi v veljavo nov obračunski model za fizioterapijo, ki ga je Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije objavil z okrožnico ZAE 19/13. To prinaša nekaj 
sprememb tudi v vsebino obračunskih dokumentov v breme dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja.  
 
V okrožnici so opisane spremembe obračunskih dokumentov v okviru dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja za fizioterapijo, ki veljajo od 1.1.2014 dalje. 
 
 

1. Sprememba beleženja storitev fizioterapije 
 
Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2013 je s 1. 1. 2014 uvedel nov 
obračunski model fizioterapije, pri katerem izvajalci fizioterapije v dejavnosti 507 028 
»Fizioterapija« opravljene storitve ne obračunajo več s storitvami Zelene, temveč v številu 
uteži po zaključenih fizioterapevtskih obravnavah. 
 
ZZZS je z okrožnico ZAE 19/13 objavil nove šifrante in podrobnejšo metodologijo 
beleženja storitev fizioterapije po novem obračunskem modelu. Nova pravila obračuna in 
beleženja storitev fizioterapije veljajo tudi za dopolnilno zdravstveno zavarovanje: 
Fizioterapevtska obravnava je sestavljena iz več obiskov, pri katerih fizioterapevt izvaja 
različne fizioterapevtske postopke. Izvajalec opravljene storitve fizioterapije obračuna z 
novimi storitvami F0001 do F0004 (šifrant 15.46) ob zaključku celotne obravnave (ne ob 
posameznem obisku). 
 
Izvajalec veljavnost zdravstvenega zavarovanja osebe preveri ob prvem obisku zavarovane 
osebe. Veljavnost velja do konca fizioterapevtske obravnave. 
 
Fizioterapevtske obravnave, ki jih bodo izvajalci pričeli še v letu 2013, zaključili pa v letu 
2014 (vezano na en delovni nalog), izvajalci obračunajo ločeno, in sicer: 
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- Obiske, izvedene v letu 2013, obračunajo v letu 2013 po obračunskih pravilih, 
veljavnih do 31. 12. 2013. 

- Obiske, izvedene v letu 2014, obračunajo po eni od storitev iz seznama 15.46. 
Osnovo za določitev vrste obravnave predstavlja napotna diagnoza, morebitne 
spremljajoče bolezni ali omejitve in predpisane terapije. V primeru dileme izvajalec 
pri določitvi vrste obravnave upošteva tudi časovni normativ. Vrsto obravnave,  
določeno na podlagi zgoraj navedenih kriterijev, pa lahko izvajalec zaračuna le, 
če je v letu 2014 opravil najmanj polovico, v seznamu 15.46 navedenih, 
povprečnih obiskov. V primeru, da je v letu 2014 opravil manj kot polovico 
povprečnih obiskov, izvajalec obračuna malo fizioterapevtsko obravnavo. 

 
 

2. Elektronska izmenjava obračunskih dokumentov 
 
Na podoben način kot za ZZZS, morajo vsi izvajalci posredovati obračunsko dokumentacijo 
za storitve fizioterapije tudi zavarovalnicam, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno 
zavarovanje.  
 
Za elektronsko izmenjavo se uporablja Standard za elektronsko poslovanje št. 1, verzija 1.3, 
ki je objavljen na spletni strani Slovenskega zavarovalnega združenja. 
 
V prilogi 1 je tehnični opis zapisa storitev fizioterapije v elektronskem zavarovalniškem 
obračunskem dokumentu. 
 
Na spletni strani Slovenskega zavarovalnega združenja je tudi objavljeno navodilo za 
pripravo elektronskega obračunskega dokumenta dopolnjeno skladno s to okrožnico. 
Povezava: http://www.zav-zdruzenje.si/zavarovalniski-standardi/ 
 
Lep pozdrav. 
 

Drago Cotar 
Direktor SZZ 

 
 
 
 
V imenu zavarovalnic: 
- Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d.d. 
- TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica d.d. 
- Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica d.v.z. 
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Priloga 1 – Tehnični opis sprememb v zavarovalniškem obračunskem dokumentu od 
1.1.2014 dalje 
 
Struktura sheme ZavObracun_1.xsd ostaja enaka. Podatki o opravljeni fizioterapevtski 
obravnavi se, kot do sedaj, zapisuje v segment zaznamkov <Storitev>. Glavna sprememba se 
nanaša na vpis podatka o količini, številu uteži in številu ponovitev. Za beleženje 
opravljenih fizioterapevtskih obravnav se uporablja ZZZS šifrant 15.46. 

 

        
 

 

 

 

Količina: število zaključenih fizioterapevtskih obravnav 

Stevilo_tock: število uteži 

Stevilo_dodatnih_tock: število obiskov v obravnavi 

Sifra_storitve: šifra fizioterapevtske obravnave po šifrantu 15.46 

Opis: opis fizioterapevtske obravnave po šifrantu 15.46 


