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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 
– izvedbena navodila

Zveza: naš dopis, št. 166-15/2020/10 z dne 31. 12. 2020

Ministrstvo za zdravje je zdravstvenim domovom posredovalo dopis, št. 166-15/2020/10 z dne 
31. 12. 2020, v zvezi s presejalnim testiranjem na SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi za 
splošno populacijo (Priloga 1). Sprejeta je bila tudi Uredba o izvajanju presejalnih programov 
za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20; v nadaljnjem 
besedilu: Uredba), ki določa izvajanje splošnih in posebnih presejalnih programov za zgodnje 
odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in velja od 1. 1. 2021.

Uredba ureja izvajanje splošnega presejalnega programa, ki obsega množične mikrobiološke 
preiskave na virus SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: SARS-CoV-2) oseb s stalnim ali 
začasnim prebivališčem na območju Republike Slovenije in oseb, ki delajo pri delodajalcu s 
sedežem v Republiki Sloveniji s hitrim antigenskim testom (v nadaljnjem besedilu: HAG), pri 
čemer so izvajalci presejalnega programa vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki dejavnost 
opravljajo v mreži javne zdravstvene službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalci1). Izvajalci lahko 
splošni presejalni program izvajajo na svojem sedežu ali izven svojega sedeža kot mobilni tim. 
Izvajalci splošni presejalni program primarno izvajajo na območju, za katerega imajo izdano 
dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti oziroma koncesijo za izvajanje zdravstvene 
dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe. Če preiskav ni mogoče zagotoviti v okviru lastne 
organizacije, se lahko v testiranje vključijo tudi drugi izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje. 

8. člen 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, 173/20 in
204/20), ki je urejal redno testiranje oseb, ki delajo pri izvajalcih, na prisotnost virusa SARS-

                                                  
1 Za izvajalce splošnega ali posebnega presejalnega programa se ne zahteva pooblastilo na podlagi 
sklepa ministra za zdravje iz petega odstavka 41. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE).
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CoV-2, je prenehal veljati z 31. 12. 2020, zato se testiranje na mikrobiološke preiskave za 
osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, izvaja v okviru posebnega presejalnega programa
na podlagi prve alineje tretjega odstavka 2. člena Uredbe. Ministrstvo za zdravje je na podlagi 
Uredbe izdalo Sklep o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje 
okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost (Priloga 2).

Odvzem brisa lahko opravljajo le zdravstveni delavci ali zdravstveni sodelavci, ki so pridobili 
kompetence za odvzem brisa. 

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. 

 Izvajalec presejalnega programa izstavi zahtevke za 
plačilo do desetega dne v mesecu za opravljene zdravstvene storitve v preteklem 
mesecu.

 Izvajalec presejalnega programa, ki je pogodbeni partner 
ZZZS, izstavi zahtevek ZZZS do desetega dne v naslednjem mesecu za opravljene 
zdravstvene storitve v preteklem mesecu. Na njihovi podlagi ZZZS posreduje do 15. 
dne v mesecu zahtevek Ministrstvu za zdravje, ki izvrši plačilo zahtevka ZZZS v desetih 
dneh po njegovem prejemu. ZZZS izvajalcem presejalnega programa izvede plačilo 
stroškov zdravstvenih storitev v petih dneh od prejema sredstev Ministrstva za zdravje. 
Zahtevki, ki niso posredovani ZZZS do desetega dne v mesecu, za zdravstvene 
storitve, opravljene v preteklem mesecu, se vključijo v naslednji zahtevek ZZZS.

 Izvajalci presejalnega programa, ki niso pogodbeni 
partnerji ZZZS, posredujejo zahtevke za povračilo stroškov zdravstvenih storitev, 
opravljenih v preteklem mesecu, do desetega dne v mesecu neposredno na Ministrstvo 
za zdravje, ki poravna zahtevek 30. dan od datuma pravilno izstavljenega zahtevka na 
transakcijski račun izvajalca presejalnega programa.

 Izvajalec presejalnega programa lahko izstavi zahtevek 
le za izvedbo zdravstvenih storitev na lokacijah in v terminih, za katere je prejel poziv 
Ministrstva za zdravje, za izvedbo2. 

 Izvajalec presejalnega programa lahko izstavi zahtevek 
le za zdravstvene storitve, katerih izvidi so bili posredovani v Centralni register 
podatkov o pacientu (v nadaljnjem besedilu: CRPP). 

Pozivamo, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z dopisom 
seznani vse socialno varstvene zavode, Ministrstvo za  izobraževan je ,  znanost  in  špor t  
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/.

                                                  
2 Ministrstvo za zdravje je z dopisom, št. 166-15/2020/10 z dne 31. 12. 2020, pozvalo zdravstvene 
domove, da testiranje organizirajo na sedežu zdravstvenih domov in/ali zdravstvenih postajah ali drugih 
primerljivih lokacijah, ki omogočajo organizirane dostope brez gneče, pri čemer bi se moralo zagotoviti 
delovanje takšnih točk najmanj štiri ure na dan. Enaka usmeritev velja tudi za koncesionarje v mreži javne 
zdravstvene službe. 
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Obveščamo vas tudi, da bo na spletni strani Ministrstva za zdravje objavljen tudi Sklep o 
določitvi najvišjega povračila stroškov mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2, vključno z 
morebitnimi spremembami.

Pri morebitnem odgovoru na ta dopis se obvezno sklicujte na številko dopisa.

S spoštovanjem,

mag. Marija Magajne
državna sekretarka

Prilogi:
- Priloga 1: dopis Ministrstva za zdravje, št. 166-

15/2020/10 z dne 31. 12. 2020
- Priloga 2: Sklep o izvajanju posebnega presejalnega 

programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo 
zdravstveno dejavnost

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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