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Zadeva: Obvestilo o samoplačilu testiranja s testi HAG – dopolnitev prvotnega 
obvestila z dne 29. 11. 2021

Zveza: -

Ministrstvo za zdravje obvešča izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo testiranje s testi 
HAG, o spremembi plačnika navedenega presejalnega testiranja. Na podlagi vprašanj 
izvajalcev zdravstvene dejavnosti prvotno obvestilo z dne 29. 11. 2021 dopolnjuje tako, da je 
jasno, da se evropska kartica zdravstvenega zavarovanja ali druga listina za uveljavljanje 
nujnega zdravljenja izdana na podlagi bilateralnih sporazumov o socialni varnosti (obrazci 3) 
uporablja kot dokazilo le v okviru dokazanega pogoja stalnega ali začasnega prebivališča v 
Republiki Sloveniji oziroma diplomatskega predstavnika v Republiki Sloveniji (in se ne uporablja 
kot podlaga za obračun stroškov ZZZS).   

Od  27. 11. 2021 naprej, osebe iz prvega odstavka in prve alineje drugega odstavka 3. člena 
Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21 in 185/21; v nadaljnjem besedilu: Odlok), ki nimajo 
stalnega ali začasnega prebivališča na območju Republike Slovenije, stroške testiranja s testom 
HAG krijejo same, razen oseb, ki prebivališča v Republiki Sloveniji nimajo, so pa zaposlene pri 
delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji, ali so diplomatski predstavniki drugih držav, 
rezidenčno akreditirani v Sloveniji. 

Šteje se, da oseba izpolnjuje pogoj za financiranje iz proračuna Republike Slovenije, če predloži  
izkaznico zdravstvenega zavarovanja in osebni dokument. Šteje se tudi, da oseba izpolnjuje 
pogoj za financiranje iz proračuna Republike Slovenije, če predloži evropsko kartico 
zdravstvenega zavarovanja ali listino na podlagi bilateralnega sporazuma skupaj z dokazilom o 
stalnem ali začasnem prebivališču v Republiki Slovenij. Z evropsko kartico zdravstvenega 
zavarovanja ali listino na podlagi bilateralnega sporazuma se zlasti izkazujejo:
- napoteni delavci iz držav članic EU ali držav, ki so sklenile bilateralni sporazum in študentje 
iz navedenih držav, ki delajo ali študirajo v Republiki Sloveniji, in imajo tu prijavljeno 
prebivališče, in
- tudi osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki delajo v državah članicah EU ali v 
državah, ki so sklenile bilateralni sporazum, in koristijo zdravstvene storitve v Republiki 
Sloveniji. 

Izvajalci zdravstvene dejavnosti, 
ki opravljajo testiranje s testi HAG



Oseba lahko stalno ali začasno prebivališče izkazuje z osebno izkaznico, s potnim listom, z 
diplomatsko izkaznico ali z drugimi javnimi listinami v posebnih primerih, ki jih izdajo pristojni 
organi v Republiki Sloveniji.

Oseba, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji in dela pri delodajalcu, ki ima sedež v 
Republiki Sloveniji, izpolnjevanje pogoja praviloma izkazuje s kartico zdravstvenega 
zavarovanja. 

Primeroma navajamo, da imajo na podlagi predpisa, ki ureja prijavo prebivališča, brezdomci ali 
žrtve nasilja v družini, priznano zakonsko prebivališče, ki se šteje za stalno prebivališče.

Navedena sprememba pogoja financiranja iz proračuna Republike Slovenije je določena v 
novem tretjem odstavku 10. člena Odloka in je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 185/21 z 
dne 26. 11. 2021 ter je začela vel jat i  naslednj i  dan po objavi :  https://www.uradni-
list.si/_pdf/2021/Ur/u2021185.pdf. 

Osebe iz prvega odstavka 3. člena odloka so delavci oziroma osebe, ki na kakršnikoli drugi 
pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu in osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost. 
Osebe iz prve alineje drugega odstavka 3. člena so uporabniki storitev ali udeleženci ali prisotni 
pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji. Na podlagi drugega odstavka 10. člena 
odloka so se  do sedaj sredstva za testiranje s testi HAG zagotavljala iz proračuna Republike 
Slovenije za vse osebe. Za naprej se bodo proračunska sredstva zagotavljala le za osebe, ki 
imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji ali delajo pri delodajalcu s sedežem v 
Republiki Sloveniji ne da bi imele tudi prebivališče v Republiki Sloveniji ali imajo diplomatski 
status. Primeroma navajamo, da za naprej stroške testiranja s testom HAG sami krijejo turisti in 
osebe iz sosednjih držav, ki se želijo testirati v Republiki Sloveniji zaradi ugodnejše cene 
testiranja ali zaradi drugega razloga. Vpogled v osebno izkaznico je dovoljen na podlagi 
četrtega odstavka 4. člena Zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 35/11 in 41/21), ki 
določa, da je za ugotavljanje istovetnosti in državljanstva dopusten vpogled v osebno izkaznico 
imetnika; kadar je to potrebno, pa tudi prepis osebnih podatkov z nje.

Pri odgovoru na naš dopis se obvezno sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem, 

Mag. Franc Vindišar
državni sekretar

Poslati:
- objaviti na spletni strani Ministrstva za zdravje: https://www.gov.si/drzavni-
organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/novice-ministrstva-za-zdravje/
- izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo testiranje s testi HAG; po e-pošti
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