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Čistopis Navodil 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 ter dodatna pojasnila
naš dopis, št. 410-119/2020/19 z dne 30. 11. 2020

Zveza:

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20
in 175/20 – ZIUOPDVE; 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. Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je v zvezi z
izvajanjem 41. člena ZZUOOP podalo navodila z dopisom, št. 410-119/2020/2 z dne 20. 11.
2020, ter dopolnitev navodil z dopisom, št. 410-119/2020/19 z dne 30. 11. 2020. V nadaljevanju
zaradi preglednosti podajamo čistopis teh navodil, ki vključujejo tudi posamezna dodatna
pojasnila glede na prejeta vprašanja zainteresiranih deležnikov.

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). Za uvrstitev na sklep se posreduje
zahtevek na elektronski naslov: gp.mz@gov.si, s sklicnem na št. zadeve: 181-173/2020.

II.

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

Izvajalci zdravstvene dejavnosti in javni socialno varstveni zavodi in koncesionarji, ki so v mreži
javne službe na področju socialnega varstva, pri izbiri ustreznega HAGT upoštevajo Strokovna
priporočila za uporabo hitrega antigenskega testa za SARS-CoV-2, vključno z dokumentom, ki
se nanaša na izbor in uporabo, ki ga je pripravila strokovna skupina infektologov in
mikrobiologov (Priloga 4 in Priloga 4.1 tega dopisa), in upoštevajo algoritme ukrepanja
(Priloga 4.2 tega dopisa).
Pojasnjujemo, da gre pri izvajanju hitrih testov za POCT (po opredelitvi je POCT testiranje
izvedeno ob pacientu ali v bližini pacienta, ki ga izvaja nelaboratorijsko – klinično osebje,
rezultati testiranja pa lahko vplivajo na takojšno spremembi zdravljenja). Za odvzem brisa je
kompetenten zdravnik ali diplomirana medicinska sestra, lahko pa tudi drug, za to usposobljeni
zdravstveni delavec.

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 za:
- preiskave in teste, ki so medicinsko indicirani (PCR testi, HAGT) in jih naroči zdravnik
ali epidemiolog. Odvzem brisa lahko izvede za to kompetentno osebje. Ministrstvo je v
zvezi s testiranjem pacientov brez znakov okužbe podalo več pojasnil, ki so objavljena
tudi na spletni strani1;
- redno testiranje oseb, ki delajo pri izvajalcih na primarni, sekundarni in terciarni ravni
zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo zdravstveno dejavnost v mreži izvajalcev javne
zdravstvene službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), vključno z javnimi socialno
varstvenimi zavodi in koncesionarji, ki so v mreži javne službe na področju socialnega
varstva (v nadaljnjem besedilu: socialni zavodi) v skladu s tretjim odstavkom 103. člena
Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19
(Uradni list RS, št. 175/20, v nadaljnjem besedilu: ZIUOPDVE) in 8. členom Odredbe o
začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja
nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 164/20, 168/20, 171/20 in 173/20; v
nadaljnjem besedilu: Odredba). Tretji odstavek 103. člena ZIUOPDVE med drugim
določa, da izvajalec iz prvega odstavka 55. člena ZZUOOP zagotovi za svoje
zaposlene in druge osebe, ki sodelujejo pri njegovem delu, razen za tiste, za katere je z
drugim predpisom urejeno drugače, testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2.
Sredstva za testiranje se sofinancirajo iz proračuna Republike Slovenije. V prvem
odstavku 8. člena Odredbe je določeno zagotavljanje rednega (preventivnega)
testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2 vseh oseb, ki delajo pri izvajalcih in v
socialnih zavodih. Redno (presejalno) testiranje torej ni določeno le za zdravstvene
1

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/za-izvajalce-zdravstvene-dejavnosti/
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Navodila-za-sprejem-in-zdravstvenoobravnavo-pacientov-z-negativno-epidemiolosko-anamnezo-in-brez-znakov-bolezni-COVID-19-v2.pdf
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(so)delavce in tudi ni vezano na zaposlitveni status osebe, ki dela pri izvajalcu oziroma
v socialnem zavodu. Obvezno testiranje v skladu z drugim odstavkom 8. člena Odredbe
pa je določeno v primeru pojava okužbe z virusom SARS-CoV-2. V primeru pojava
okužbe je obvezno testiranje vseh oseb, ki delajo znotraj posamezne organizacijske
enote izvajalca, kjer se je okužba pojavila. Izvaja pa se najmanj enkrat tedensko od
pojava okužbe in še najmanj 14 dni po zadnji ugotovljeni okužbi z virusom SARS-CoV-2
v teh organizacijski enoti. V socialnih zavodih se v primeru pojava okužbe, obvezno
testiranje oseb, ki delajo pri njih, izvaja na ravni celotnega socialnega zavoda (torej ne
samo znotraj posamezne organizacijske enote, kjer se je okužba pojavila). V skladu s
tretjim odstavkom 8. člena Odredbe testiranje ni obvezno za osebe, ki so okužbo s
SARS-CoV-2 prebolele v zadnjih treh mesecih. Za tovrstna testiranja se uporablja
HAGT. Testiranje iz 8. člena Odredbe izvaja izvajalec oziroma socialni zavod sam, če
ima pooblastilo za izvajanje mikrobioloških preiskav iz petega odstavka 41. člena
ZZUOOP. Če izvajalec oziroma socialni zavod nima navedenega pooblastila oziroma
nima lastnih zmogljivosti, se poveže z drugim izvajalcem oziroma socialnim zavodom, ki
tako pooblastilo ima.
Izvajalci zdravstvene dejavnosti zdravstvene obravnave ne smejo pogojevati s predhodno
opravljenim testom ali negativnim izvidom testa na okužbo z virusom SARS-CoV-2, zato pri
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) tudi zahtevkov za
povračilo stroškov takšnih testov ne morejo podati ali jih zaračunati pacientom.
Izjemoma je zahteva po negativnem brisu pred izvedbo zdravstvene storitve utemeljena v
primerih, ki izhajajo iz dopisov ministrstva, št. 181-70/2020/1032 z dne 3. 11. 2020,2 in št. 18170/2020/1072 z dne 18. 11. 20203, in sicer:
- ob odpustu iz bolnišnice se opravi preiskava na prisotnost virusa SARS-CoV-2 (PCR)
pri uporabnikih socialnih zavodov, pacientih, starejših od 65 let, kroničnih bolnikih in
tistim, pri katerih se v primeru COVID-19 bolezni pričakuje težji potek bolezni,
- v primeru načrtovane hospitalizacije ali specialističnega pregleda uporabnika
socialnega zavoda se na dan napotitve opravi HAGT test. Informacija o rezultatu testa
je priloga napotni dokumentaciji. Morebitni pozitivni rezultat HAGT test ni razlog za
odklonitev napotitve.
Zahtevke za povračilo stroškov teh preiskav izvajalci in socialni zavodi posredujejo ZZZS.

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 ZZZS
zahtevke uveljavljajo:
- vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti, torej tudi socialno varstveni zavodi, v mreži javne
zdravstvene službe za PCR teste,
- izvajalci zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, imenovani s sklepi
ministra za zdravje (Priloge 1, 2 in 3 z morebitnimi dopolnitvami), ki izvajajo teste
neposredno pri pacientu in teste za osebe, ki delajo pri njih (HAGT). Izvajalci lahko
zahtevke za povračilo stroškov uveljavijo od dneva izdaje sklepa ministra za zdravje, s
2

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Informacije-za-socialno-varstvenezavode-v-povezavi-s-SARS-CoV-2-3.-11.-2020.pdf
3
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Informacije-za-izvajalcezdravstvene-dejavnosti-18.-11.-2020.pdf

3

katerim so bili imenovani za izvajanje testov neposredno pri pacientu in testov za
osebe, ki delajo pri njih.
Pri ZZZS lahko izvajalci in socialno varstveni zavodi uveljavljajo stroške le za preiskave in teste,
ki:
- so medicinsko indicirani (PCR testi, HAGT) in jih naroči zdravnik ali epidemiolog
oziroma izhajajo iz navodil ministrstva in ki so bili opravljeni za zavarovane osebe in
izvedeni v okviru javne zdravstvene službe (ne pa tudi za teste, izvedene pacientom v
samoplačniških ambulantah) ali
- so izvedeni v skladu z Odredbo.
V povezavi s prejetimi vprašanji, če se presejalno testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 s
HAGT v skladu z Odredbo lahko nadomesti s PCR, pojasnjujemo, da to ni mogoče in da tovrstni
stroški ne morejo biti predmet zahtev za refundacijo.
V breme proračuna Republike Slovenije lahko drug pooblaščeni izvajalec opravi in uveljavlja
povračilo pri ZZZS za brise izvedene 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.
Testiranje iz 8. člena Odredbe izvaja izvajalec sam, če ima pooblastilo za izvajanje
mikrobioloških preiskav iz petega odstavka 41. člena ZZUOOP (HAGT). Če tega pooblastila
nima oziroma nima lastnih zmogljivosti oziroma so omejene, se za izvedbo testiranja poveže z
drugim pooblaščenim izvajalcem. To pomeni, da lahko izvajalec mikrobiološke preiskave izvaja
kombinirano, delno v lastni režiji (če je imenovan s sklepom ministra, pristojnega za zdravje) in
delno s pomočjo zunanjega pooblaščenega izvajalca.
Tudi socialno varstvenim zavodom bo omogočen zahtevek za povračilo pri ZZZS za storitve
odvzema brisa in laboratorijsko preiskavo za SARS-CoV-2 pri oskrbovancu. O postopku bodo
socialno varstveni zavodi obveščeni z okrožnico ZZZS.
Seznam pooblaščenih izvajalcev, ki izvajajo teste na SARS-CoV-2 v skladu s sklepom ministra,
pristojnega za zdravje, se bo ažurno posodabljal, pri čemer bodo vse spremembe objavljene na
spletni
strani
ministrstva
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/za-izvajalcezdravstvene-dejavnosti/.

V.

Uveljavljanje zahtevka pri ZZZS

Izvajalci zahtevke za povračilo stroškov preiskav (PCR testi in HAGT testi) posredujejo v
4
5
informacijski sistem ZZZS v skladu z okrožnico ZZZS 15/2020 in okrožnico 17/2020
najpozneje do 5. dne 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
5. 12. 2020 (ker je 5. 12. 2020 sobota, je rok 7. 12. 2020)
4
5

https://www.zzzs.si/egradivap/CE235BAAA644C611C1258616004BD429
https://www.zzzs.si/egradivap/DB428EEEA0318C86C125862A004B0921
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December 2020
Januar 2021
…
…
…
December 2021

5. 1. 2021
5. 2. 2021
…
…
…
5. 1. 2022

Zahtevki izvajalcev za povračilo stroškov preiskav, ki niso posredovani ZZZS do 5. 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 s cenami, ki so
določene s sklepom ministra za zdravje (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 najkasneje 15. dne v
mesecu, v katerem je prejel zahtevek. ZZZS upravičenim izvajalcem izvede povračilo sredstev v
15 dneh od prejema sredstev ministrstva.

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. 20216.

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, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE) izvajalci rezultate vseh
testiranj in preiskav posredujejo v Centralni register podatkov o pacientih v obliki, ki jo določi
Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ). Obveznost, da izvajalci
zdravstvene dejavnosti rezultate testov v obliki, ki jo določi NIJZ, posredujejo v Centralni
register podatkov o pacientih, je določena tudi v petem odstavku 41. člena ZZUOOP. NIJZ bo
pripravljal redna mesečna poročila o številu posredovanih rezultatov testiranj in preiskav po
izvajalcih in vrsti testov ter jih posredoval ministrstvu.
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 oziroma z
osebe, ki pri njih delajo, iz katerih je razvidna cena in količina.

VIII.Seznanitev z navodili
Pozivamo, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z dopisom
seznani vse socialno varstvene zavode, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

6

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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izvajalce, ki so v njihovi pristojnosti in izvajajo zdravstveno dejavnosti v javni mreži, Zdravniško
zbornico Slovenije in Skupnost zdravilišč Slovenije pa vse svoje člane.
Navodilo bo objavljeno na spletni strani ministrstva:
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:
-

Vročiti:
-

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 4.1 – Izbor in uporaba hitrih antigenskih testov
Priloga 4.2 – Algoritmi ukrepanja
Priloga 5
– Sklep o določitvi najvišjega povračila
stroškov mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, DI@zzzs.si – po e-pošti
bolnišnice – po e-pošti
zdravstveni domovi – po e-pošti
izbrani koncesionarji – po e-pošti
izvajalci zdraviliške dejavnosti – po e-pošti
Zdravniška zbornica Slovenije, gp.zzs@zzs-mcs.si – po e-pošti
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gp.mddsz@gov.si –
po e-pošti
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, gp.mizs@gov.si – po e-pošti
Skupnost zdravilišč Slovenije, ssnz@ssnz.si dejavnosti – po e-pošti
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