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Na podlagi prvega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in 
blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 141/22) 
minister za zdravje izdaja

SKLEP C2711-22-133901

o izvajanju mikrobioloških preiskav sekvenciranja in spremljanje virusa SARS-CoV-2 v 
odpadnih vodah ter natančne karakterizacije variantnih virusov

I.

S tem sklepom se določa javne zavode, ki izvajajo mikrobiološke preiskave sekvenciranja 
genoma virusa SARS-CoV-2 in spremljanje virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah ter natančne 
karakterizacije variantnih virusov, njihov obseg, ceno, način poročanja in posredovanja zahtevkov 
za povračilo stroškov ter najvišjo višino povračila stroškov sekvenciranja genoma virusa SARS-
CoV-2, za obdobje od 1. 7. 2022 do 30. 11. 2022.

II.

(1) Za izvajanje mikrobioloških preiskav sekvenciranja genoma virusa SARS-CoV-2 se določi 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu: NLZOH).

(2) Za izvajanje mikrobioloških preiskav spremljanja virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah ter 
natančne karakterizacije variantnih virusov, in sicer za:

 molekularno analizo celotnega bremena virusa SARS-CoV-2 se določi Nacionalni inštitut 
za biologijo (v nadaljnjem besedilu: NIB);

 molekularno analiza različic virusa SARS-CoV-2 se določi NIB, skupaj s KISLD UKC LJ;
 mikrobiološke in fizikalno-kemijske analize za vzpostavitev epidemiološkega spremljanja

virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah (molekularno analizo celotnega bremena in 
molekularno analizo različic ter fizikalno kemijske analize) se določi NLZOH.

III.

(1) Mikrobiološke preiskave sekvenciranja genoma virusa SARS-CoV-2 obsegajo 10% odvzetih 
vzorcev na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo, do skupnega 
maksimalnega obsega 4.500 vzorcev, v obdobju od 1. 7. 2022 do 30. 11. 2022. 

(2) Za izvajanje molekularne analize celotnega bremena virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah 
se vzorčenje izvaja enkrat tedensko, na največ 7 lokacijah do skupnega maksimalnega obsega 
150 vzorcev, v obdobju od 1. 7. 2022 do 30. 11. 2022.

(3) Za izvajanje molekularne analize različic virusa SARS-CoV-2 se vzorčenje izvaja na 14 dni, 
do skupnega maksimalnega obsega 48 vzorcev, v obdobju od 1. 7. 2022 do 30. 11. 2022. 

(4) Za izvajanje mikrobiološke in fizikalno-kemijske analize za vzpostavitev epidemiološkega 
spremljanja virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah (molekularno analizo celotnega bremena in  
in molekularno analizo različic ter fizikalno kemijske analize) se vzorčenje izvaja na 16 lokacijah 
v skladu z Dogovorom o izvajanju strokovnih nalog s področja varstva prebivalcev pred 
nalezljivimi boleznimi za leto 2022 med Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in NLZOH, do 
skupnega maksimalnega obsega 128 vzorcev, v obdobju od 1. 7. 2022 do 30. 11. 2022. 

IV.



(1) Višina povračila stroškov sekvenciranja genoma virusa SARS-CoV-2 ne sme biti višja od 72 
eurov za posamezno sekvenciranje.

(2) Višina povračila stroškov spremljanja virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah ne sme biti višja 
od 299 eurov za posamezni vzorec.

(3) Višina povračila stroškov natančne karakterizacije variantnih virusov v odpadnih vodah ne 
sme biti višja od 542 eurov za posamezni vzorec.

(4) Višina povračila stroškov mikrobiološke in fizikalno-kemijske analize za vzpostavitev 
epidemiološkega spremljanja virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah (molekularno analizo 
celotnega bremena in molekularno analizo različic ter fizikalno kemijske analize) ne sme biti višja 
od 631 eurov za posamezni vzorec.

V.

(1) Javni zavodi iz druge točke tega sklepa (v nadaljnjem besedilu: javni zavodi) zahtevek za 
plačilo stroškov izvedbe storitev iz druge točke tega sklepa posredujejo Ministrstvu za zdravje, 
največ do višine, določene s tem sklepom, in sicer do 15. 12. 2022.

(2) Ministrstvo za zdravje izvrši plačilo zahtevka javnim zavodom v 30 dneh od prejema 
popolnega zahtevka.

(3) Javni zavodi v zahtevku ne smejo uveljavljati stroškov, za katere so na podlagi interventnih 
predpisov, povezanih z nalezljivo boleznijo COVID-19, povračilo iz Proračuna Republike 
Slovenije že zahtevali oziroma prejeli.

VI. 

(1) Javni zavodi morajo Ministrstvu za zdravje v elektronski obliki zagotoviti točne in celovite 
podatke glede rezultatov storitev iz druge točke tega sklepa.

(2) Javni zavodi do 15. 12. 2022 pripravijo poročilo o številu opravljenih storitev iz druge točke 
tega sklepa in ga v obliki, ki jo dogovorijo z Ministrstvom za zdravje, le-temu posredujejo. Poročilo 
je priloga zahtevka iz pete točke tega sklepa.

VII.

Ta sklep začne veljati z dnem izdaje in se objavi na spletni strani Ministrstva za zdravje ter velja
do 30. 11. 2022, uporablja pa se do 15. 12. 2022.

Daniel Bešič Loredan
minister
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