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Uvedba novih šifer LZM zdravil 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) s 1.4.2016 na strukturi Obravnava uvaja 

novo podstrukturo, in sicer LZM zdravila – Seznam A s podrobnimi podatki o porabi ločeno zaračunljivih 

zdravil, ki so uvrščena na Seznam ampuliranih zdravil in drugih zdravil za ambulantno zdravljenje z oznako 

A. Uvedle se bodo nove šifre storitev LZM zdravil, ki se bodo pripisale vsakemu obračunanemu zdravilu 

iz Seznama A.  

Do sprememb posledično prihaja tudi v modulu iCenter Sociala, zdravstvo in obračun (v nadaljevanju 

SZO). Za uspešno pripravo obračunov zdravstvene nege po 1.4.2016 je potrebno urediti šifrante zdravil 

in ločeno zaračunljivega materiala (v nadaljevanju LZM).  

V nadaljevanju so opisane vse spremembe, ki jih prinaša verzija programa 6.30.024 na področju beleženja 

LZM. Priporočamo vam, da po opravljenem obračunu zdravstvene nege za mesec marec 2016 uredite 

vaše šifrante zdravil in LZM po spodaj opisanih postopkih.  

 

Spremembe šifrantov zdravstva z verzijo programa 

6.30.024 

Z namestitvijo verzije 6.30.024 se vam bodo samodejno posodobili oziroma dopolnili šifranti Zdravila, LZM Skupine 

in Ločeno zaračunljiv material. Priporočamo vam, da šifrante pozorno preverite in uredite.  

 

Šifrant Zdravil 

Do šifranta zdravil dostopate preko Zdravstvo – Šifranti – Šifrant zdravstva – Zdravila. Z namestitvijo verzije 

6.30.024 se bo šifrant Zdravil dopolnil – iz Centralne baze zdravil (v nadaljevanju CBZ) se bodo dopisale prave, 

predpisane šifre zdravil, ki jih lahko obračunamo kot LZM (v nadaljevanju LZM zdravila).   
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V kolikor je vaš šifrant Zdravil šifriran v skladu s šifrantom CBZ (vaše šifre zdravil so enake kot šifre zdravil 

v CBZ), se bodo v šifrant Zdravil uvozile le manjkajoče šifre in nazivi LZM zdravil.  

V kolikor pa vaš šifrant Zdravil ni šifriran v skladu s šifrantom CBZ (vaše šifre zdravil so različne od šifer v 

CBZ), se bodo v šifrant Zdravil uvozile vse šifre in nazivi LZM zdravil. V tem primeru, bodo nekatere šifre 

LZM zdravil podvojene. Bodite pozorni, saj starih šifer LZM zdravil ne smete brisati. Šifrant Zdravil 

uredite v skladu z navodili v nadaljevanju.       

Po opravljenem obračunu zdravstvene nege za mesec marec morate preveriti šifrant zdravil in določiti, 

katera LZM zdravila boste uporabljali in katera ne. Pri LZM zdravilih, ki jih boste uporabljali, morate polje 

stolpca Šifra aktivna obkljukati. V kolikor LZM zdravila ne boste uporabljali, pa kljukico odstranite.  

Bodite pozorni predvsem na podvojene šifre LZM zdravil. Za pravilen obračun zdravstvene nege boste 

morali kljukico vnesti pri LZM zdravilu, ki je šifrirano v skladu s šifrantom CBZ. Vašo ''staro'' šifro LZM 

zdravila boste morali označiti kot neaktivno. Poudarjamo - Šifer LZM zdravil ne brišite. 
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Tako kot urejate zdravila LZM – v stolpcu Šifra aktivna določate aktivnost/neaktivnost posamezne šifre 

LZM zdravila, lahko uredite tudi preostali šifrant zdravil.  

S tem, ko posamezno zdravilo označite kot neaktivno poskrbite, da se ta ne ponudi kot možnost za vnos 

na formah kot so Zdravstvo - Zdravstveni karton, Zdravstvo - Vnos terapij, Delo - Skupni vnos 

storitev, Delo - Vnos storitev zdravstva,… S tem zagotovite, da operaterji modula SZO vedno vnašajo le 

zdravila, ki so aktivna in v skladu s CBZ. 

Šifrant LZM skupine 

Do šifranta dostopate preko Zdravstvo – Šifranti – Šifrant zdravstva – LZM skupine. S 1.4.2016 bodo v uporabi 

le naslednje šifre LZM: 

Šifra Naziv 

Q0212 Infuzijski sistemi 

Q0213 I.V. kanila 

Q0235 LZM – Seznam A 
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Q0236 Blagovni rabat LZM – Seznam A 

Q0237 Poslovna donacija LZM – Seznam A 

 

Nove šifre LZM skupin se z namestitvijo verzije 6.30.024 v šifrant zapišejo samodejno. Ostale šifre LZM skupin se ne 

uporabljajo več in jih lahko ročno izbrišete – postavite se na šifro ki jo želite brisati in na tipkovnici izberite tipko 

DELETE.  

 

Šifrant Ločeno zaračunljiv material 

Do šifranta LZM dostopate preko Zdravstvo – Šifranti – Šifrant zdravstva – Ločeno zaračunljiv material. Z 

namestitvijo verzije 6.30.024 se bo šifrant LZM dopolnil – poleg trenutnih šifer LZM zdravil se bodo dopisale vse 

šifre LZM zdravil, ki so se z namestitvijo verzije zapisale v šifrant Zdravil in smo jih tam označili kot aktivne.  

Tudi v tem šifrantu lahko prihaja do podvajanj, zato morate po opravljenem obračunu zdravstvene nege za mesec 

marec preveriti in določiti, katero LZM zdravilo boste uporabljali in katero ne. Pri LZM zdravilu, ki ga boste 

uporabljali, morate polje stolpca Šifra aktivna obkljukati. V kolikor LZM zdravila ne boste uporabljali, pa kljukico 

odstranite. Šifer LZM zdravil ne brišite.  

S tem, ko posamezno LZM zdravilo označite kot neaktivno poskrbite, da se ta ne ponudi kot možnost za vnos na 

formah kot so Delo - Skupni vnos storitev in Delo - Vnos storitev zdravstva (kljukica za LZM se samodejno ne 

vnese). S tem zagotovite, da operaterji modula SZO vedno vnašajo le LZM zdravila, ki so aktivna in v skladu s CBZ. 

 

 

 

Nato morate za posamezno LZM zdravilo v stolpcu Skupina določiti LZM skupino. Izbirate lahko med LZM 

skupinami, ki ste jih definirali v šifrantu Zdravstvo – Šifranti – Šifrant zdravstva – LZM skupine (glej točko 1.2. 

Šifrant LZM skupine). 
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Dopolnitev cenika LZM z verzijo programa 6.30.024 

Do šifranta dostopate preko Obračun – Ceniki – Skupni vnos iz spustnega seznama izberite cenik Ločeno 

zaračunljiv material. Cenik se bo z namestitvijo verzije 6.30.024 samodejno dopolnil. Za vsako LZM 

zdravilo se bo zapisala cena iz CBZ.  

Cenik lahko poljubno urejate. Cene za LZM zdravila, ki jih ne boste uporabljali zaključite z 31.3.2016 

(priporočljivo), lahko pa jih tudi izbrišete. Cene za LZM zdravila, ki jih nameravate uporabljali pa lahko tudi 

popravljate. Pri urejanju cenika morate biti pozorni, da cena, ki jo za posamezno LZM zdravilo določite ni 

višja od predpisane cene iz CBZ. 

 

Urejanje podatkov na zdravstvenih kartonih uporabnikov 

Ker s 1.4.2016 veljajo nove šifre LZM, morate popraviti tudi podatke terapij na zdravstvenih kartonih 

uporabnikov. Podatke urejate preko Zdravstvo – Zdravstveni karton – zavihek Terapija. Terapije, ki so 

označene kot Obračun LZM morate zaključiti z dnem 31.3.2016.  

V kolikor LZM ne bo v skladu s predpisanim šifrantom LZM, se pri obračunu zdravstvene nege LZM 

ne bo obračunal pravilno – program bo javil opozorilo: POZOR! Storitve/LZM-ja ni dovoljeno 

zaračunati v tej vrsti dejavnosti in poddejavnosti! Obvezno popravite podatke, saj ta LZM ne 

bo zajet v obračunu! 
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Nato na dan 1.4.2016 odprete novo terapijo s pravo šifro LZM zdravila (šifro, ki je predpisana v CBZ). 

Bodite pozorni na polje Dn. Por. (dnevna poraba), saj je količina v tem polju obračunska vrednost LZM 

na dan. 

 

 



 

13.8.2018 Uvedba novih šifer LZM zdravil.docx - 7. 

Za lažje in hitrejše urejanje podatkov vam priporočamo, da si po opravljenem obračunu zdravstvene nege 

za mesec marec 2016 izpišete poročilo Zdravstvo – Poročila – Poročila – Ločeno zaračunljiv material. 

S tem boste pridobili pregled nad uporabniki, ki jim je bil v marcu 2016 obračunano LZM zdravilo in ki 

imajo LZM zdravilo najverjetneje določeno na zdravstvenem kartonu.   

 

 

Dopolnitev modula SZO z rednim posodabljanjem šifrantov in 

cenikov zdravil 

Z verzijo 6.30.024 je v formi Obračun – Obračun – Zdravstvo – ZZZS datoteke dodana funkcionalnost, 

gumb Pošiljke zdravil, za posodabljanje šifranta in cenika zdravil. Šifrante posodabljate ročno, takrat ko 

to sami želite. 

 

 

 

S klikom na gumb Pošiljke zdravil se nam odpre spodnje okno. Posodabljate lahko celoten šifrant zdravil 

ali samo šifre LZM ali pa le cenik LZM. 

Podatke o terapijah na zdravstvenih kartonih je potrebno urediti za vse uporabnike. Upoštevati je 

morate šifre LZM zdravil, ki jih so predpisane v CBZ. Le tako se bo pri obračunu zdravstvene nege 

pravilno obračunal tudi LZM. V kolikor šifranti ne bodo urejeni, bo program pri obračunu zdravstvene 

nege javil opozorilo: POZOR! Storitve/LZM-ja ni dovoljeno zaračunati v tej vrsti dejavnosti in 

poddejavnosti! Obvezno popravite podatke, saj ta LZM ne bo zajet v obračunu! 
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V šifrantu Zdravstvo – Šifranti – Šifrant zdravstva – Zdravila pa je v zgornjem desnem kotu na voljo 

gumb Uvoz šifranta zdravil, ki omogoča posodobitev šifranta zdravil v skladu z CBZ. V primeru 

posodobitve se v šifrant Zdravila zapišejo le manjkajoče šifre zdravil.  

Pogoj za uspešno posodobitev šifranta je, da na lokalnem računalniku shranite excel datoteko s šifrantom 

zdravil. Datoteko najdete in prenesete s spletne strani www.cbz.si 

 

 

Pri skupini Zdravila izberete ali želite uvoziti in 

posodobiti samo šifrant LZM zdravil ali pa želite 

posodobiti celoten šifrant zdravil. 

Pri skupini LZM izberete ali želite uvoziti nove šifre 

LZM-ja v šifrant ali ne. 

Pri skupini Cene pa izberete ali želite uvoziti cene 

LZM-ja v cenik ali ne. 

S klikom na gumb Naprej se vam bodo šifranti in 

ceniki zdravil posodobili tako, kot ste določili.  

http://www.cbz.si/

