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Zadeva: Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb 
z virusom SARS-CoV-2 in financiranjem stroškov za opravljene storitve 
– dopolnitev izvedbenih navodil

Zveza: naš dopis, št. 410-119/2020/107 z dne 11. 1. 2021

Ministrstvo za zdravje je z dopisom, št. 410-119/2020/107 z dne 11. 1. 2021, posredovalo 
navodila, povezana z izvajanjem Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje 
odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba).

Med drugim je bilo v dopisu navedeno, da 11. člen Uredbe natančneje ureja financiranje 
stroškov za opravljene zdravstvene storitve iz proračuna Republike Slovenije, in sicer:
»Izvajalec presejalnega programa opravljene zdravstvene storitve obračuna do zadnjega dne v 
mesecu. Dodajamo, da lahko izvajalec obračuna le odvzem brisa, saj HAG teste zagotavlja 
Ministrstvo za zdravje. Ministrstvo za zdravje bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: ZZZS) redno obveščalo o izvajalcih, ki so prejeli HAG teste, vključno z 
njihovo količino.«.

V zvezi z navedenim dodatno pojasnjujemo, da lahko izvajalci v okviru izvajanja splošnega 
presejalnega programa obračunajo le odvzem brisa, saj je HAG teste zagotovilo Ministrstvo za 
zdravje. V okviru posebnega presejalnega programa pa izvajalci HAG teste zagotavljajo sami in 
jih zaračunavajo v skladu s Sklepom o določitvi najvišjega povračila stroškov mikrobioloških 
preiskav na virus SARS-CoV-2 (in njegovimi spremembami). V nadaljevanju je predvidena 
oskrba s HAG testi tudi na podlagi skupnega javnega naročanja, ki ga izvaja EU (predvidne so 
dobave v sredini oziroma drugi polovici februarja 2021), pri čemer vas bomo obvestili, ali bodo 
testi namenjeni za izvajanje splošnega in posebnega presejalnega programa. 

Pozivamo, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z dopisom 
seznani vse socialno varstvene zavode, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
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izvajalce, ki so v njihovi pristojnosti in izvajajo zdravstveno dejavnosti v javni mreži, in
Zdravniška zbornica Slovenije vse svoje člane.

Ta dopis bo objavljen 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,

mag. Marija Magajne
državna sekretarka

Vročiti: 
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, DI@zzzs.si – po e-pošti
- bolnišnice – po e-pošti
- zdravstveni domovi – po e-pošti
- Zdravniška zbornica Slovenije, gp.zzs@zzs-mcs.si – po e-pošti
- Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, gp.zdruzenje@zdrzz.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
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