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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

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20;
v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP) je v 41. členu vzpostavil pravno podlago za financiranje
izvajanja mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 iz proračuna Republike Slovenije. V
nadaljevanju podajamo navodila v zvezi z izvajanjem 41. tega člena.

I.

Izvajalci mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV2

Prvi odstavek 41. člena ZZUOOP določa, da mikrobiološke preiskave na virus SARS-CoV-2
izvajajo Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano s svojimi oddelki in dislociranimi
enotami (v nadaljnjem besedilu: NLZOH) ter Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske
fakultete v Ljubljani.
V skladu s petim odstavkom 41. člena ZZUOOP lahko mikrobiološke preiskave na virus SARSCoV-2 neposredno pri pacientu opravljajo tudi izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki jih s sklepom
določi minister za zdravje (Priloge 1, 2 in 3 tega dopisa).

II.

Smernice za hitre anitigenske teste (v nadaljnjem
besedilu: HAGT)

Izvajalci pri izbiri ustreznega HAGT upoštevajo Strokovna priporočila za uporabo hitrega
antigenskega testa za SARS-CoV-2 (Priloga 4).

III.

Vir financiranja mikrobioloških preiskav na virus
SARS-CoV-2

V skladu z drugim odstavkom 41. člena ZZUOOP se financiranje preiskav na virus SARS-CoV2 zagotavlja iz proračuna Republike Slovenije:
- preiskave in teste, ki so medicinsko indicirani (PCR testi, HAGT);
- preventivno testiranje zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev pri izvajalcih
na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe, vključno s socialno
varstvenimi zavodi, v skladu z 8. členom Odredbe o začasnih ukrepih na področju
organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
(Uradni lis RS, št. 164/20 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: Odredba).
Preventivno testiranje zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev se uvaja
postopno ob sprotni evalvaciji rezultatov do polne uvedbe. Postopno uvajanje pomeni
uvajanje v skladu s strokovno oceno o zmožnosti organizacije testiranja ter upoštevajoč
epidemiološko sliko pri izvajalcu oz. v notranji organizacijski enoti izvajalca. Kot
notranja organizacijska enota izvajalca se šteje enota, določana s statutom. Na podlagi
sprotne evalvacije rezultatov se lahko določi bolj pogosto testiranje. Za tovrstna
testiranja se uporablja HAGT.

IV.

Izvajalci, ki lahko pri Zavodu za zdravstveno
zavarovanje Slovenije uveljavljajo zahtevke za povračilo stroškov preiskav

Četrti odstavek 41. člena ZZUOOP določa, da se sredstva za financiranje mikrobioloških
preiskav na virus SARS-CoV-2 iz proračuna Republike Slovenije lahko uporabijo za izvajanje
zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe. Navedeno pomeni, da lahko pri
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) zahtevke
uveljavljajo:
- vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe za PCR teste,
- izvajalci, imenovani s sklepi ministra za zdravje (Priloge 1, 2 in 3 z morebitnimi
dopolnitvami), ki izvajajo teste neposredno pri pacientu.
Pri ZZZS lahko izvajalci uveljavljajo stroške le za teste, ki so bili opravljeni za zavarovane osebe
in izvedene v okviru javne zdravstvene službe (ne pa tudi za teste, izvedene pacientom v
samoplačniških ambulantah).
V breme ZZZS lahko drug izvajalec opravi brise tudi za paciente, ki niso opredeljeni pri tem
izvajalcu, če se o tem pisno dogovori s sosednjo oziroma sosednjimi vstopnimi točkami. Če
izvajalec ne more zagotoviti odvzema brisa znotraj 24 ur (velja le za PCR teste), je namreč
obvezna napotitev k drugemu izvajalcu, ki ima proste kapacitete, vendar se morata oba
izvajalca o tem in o načinu medsebojnega obveščanja glede napotitve predhodno dogovoriti.
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Seznam izvajalcev, ki izvajajo teste neposredno pri pacientu, se bo ažurno posodabljal, pri
čemer bodo vse spremembe objavljene na spletni strani Ministrstva za zdravje
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/za-izvajalce-zdravstvene-dejavnosti/.

V.

Uveljavljanje zahtevka pri ZZZS

Izvajalci zahtevke za povračilo stroškov preiskav (PCR testi in HAGT testi) posredujejo v
informacijski sistem ZZZS, v skladu z okrožnico ZZZS 15/20201 najpozneje do desetega dne2 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.
Dinamika posredovanja zahtevkov na ZZZS:
Za obdobje
Rok za posredovanje zahtevkov na ZZZS
Od 24. 10. 2020 od 30. 11. 2020
10. 12. 2020
December 2020
10. 1. 2021 (ker je 10. 1. 2021 nedelja, je rok 11. 1. 2021)
Januar 2021
10. 2. 2021
…
…
…
…
…
…
December 2021
10. 1. 2022
Zahtevki izvajalcev za povračilo stroškov preiskav, ki niso posredovani ZZZS do 10. 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 cenami, ki so določene
s sklepom v prilogi (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. Ministrstvo
za zdravje izvrši plačilo zahtevka, ki ga prejme od ZZZS 10. dan po njegovem prejemu. ZZZS
upravičenim izvajalcem izvede povračilo sredstev v 15 dneh od prejema sredstev s strani
Ministrstva za zdravje.

VI.

Veljavnost ukrepa

Ukrep iz 41. člena ZZUOOP velja od 24. 10. 2020 do 31. 12. 2021, pri čemer lahko Vlada
Republike Slovenije ukrep podaljša s sklepom največ za obdobje šestih mesecev. Navedeno
pomeni, da se sredstva iz proračuna Republike Slovenije lahko zagotovijo za preiskave in teste,
ki so bili izvedeni od vključno 24. 10. 2020 do 31. 12. 20213.
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https://www.zzzs.si/egradivap/CE235BAAA644C611C1258616004BD429
ZZUOOP navaja petega v mesecu, v predlogu PKP6 (Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala
epidemije COVID-19), ki bo predvidoma v Državnem zboru RS sprejet novembra 2020, pa se rok popravlja na desetega
v mesecu.
3
PCR testi do meseca oktobra 2020 so se financirali na podlagi 67.č člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE in 133/20).
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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 in 152/20 – ZZUOOP) izvajalci rezultate vseh testiranj in preiskav
posredujejo v Centralni register podatkov o pacientih v obliki, ki jo določi Nacionalni inštitut za
javno zdravje. 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.

VIII.Seznanitev z navodili
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pozivamo, da z dopisom
seznani vse socialno varstvene zavode, Zdravniško zbornico Slovenije pa vse svoje člane.
Navodilo bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za zdravje:
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/za-izvajalce-zdravstvene-dejavnosti/
https://www.gov.si/teme/izvajanje-zdravstvene-dejavnosti/

Pri morebitnem odgovoru na ta dopis se obvezno sklicujte na številko dopisa.
S spoštovanjem,
Tomaž Gantar
MINISTER

Priloge:
-

Priloga 1 – sklep (zdravstveni domovi)
Priloga 2 – sklep (bolnišnice)
Priloga 3 – sklep (koncesionarji)
Priloga 4 – Strokovna priporočila za uporabo hitrega
antigenskega testa za SARS-CoV-2
Priloga 5
– Sklep o določitvi najvišjega povračila
stroškov mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2

Vročiti:
- ZZZS – po e-pošti
- Bolnišnice – po e-pošti
- zdravstveni domovi – po e-pošti
4

-

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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