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         PO PKP7 POMOČ PODJETJEM ZA IZVEDBO HITRIH TESTOV 

 
V Uradnem listu RS, št. 203/2020 je bil objavljen že sedmi paket protikorona zakonodaje, Zakon o 
interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), ki je 
pričel veljati od 31. 12. 2020 dalje. 
 
V skladu s 106. členom tega zakona so pravne ali fizične osebe, ki so organizirane kot gospodarska družba, 
samostojni podjetnik posameznik ali zadruga upravičeni do pomoči za izvedbo hitrih testov. Višina 
pomoči je 40 eurov na zaposlenega na dan oddaje vloge. Kot zaposleni se štejejo delavci, zaposleni na 
podlagi pogodbe o zaposlitvi in osebe, vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na 
podlagi 15. in 16. člena ZPIZ-2. 
 
Pomoči za izvedbo hitrih testov ne more dobiti podjetje, ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih 
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja davčno upravo in ki jih pobira davčni organ. 
Podjetje ne sme imeti na dan vloge neporavnane zapadle davčne obveznosti ali druge denarne davčne 
obveznosti, večje od 5.000 eurov. 
 
Podjetje je odgovorno za namensko porabo sredstev, se pravi sredstva mora porabiti za izvedbo hitrih 
testov, s katerimi se bo izvedlo testiranje zaposlenih. 
 
Hitre teste lahko izvedejo le zdravstveni delavci oziroma druge osebe, ki delajo pri izvajalcu s 
pridobljenimi kompetencami za odvzem brisa. 
 
Po 107. členu Zakona  podjetje najkasneje v 30 dneh od uveljavitve tega zakona (do 30.1.2021) predloži 
izjavo – obrazec NF-HitriTesti v e-Davke. FURS izplača pomoč v enkratnem znesku. 
 
Če podjetje naknadno ugotovi, da ni izpolnjevalo pogojev za pridobitev pomoči za izvedbo hitrih testov 
ali pa sredstev ni namensko porabilo, o tem obvesti Finančno upravo in vrne znesek prejete pomoči, v 30 
dneh od vročitve odločbe.  
 
Nadzor nad porabo sredstev oz. pomoči za izvedbo antigenskih hitrih testov izvaja FURS, v skladu z 
Zakonom o davčnem postopku. 
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dalo pojasnilo, da se lahko ukrep 
testiranja na prisotnost novega koronavirusa pri delodajalcih uvrsti med ukrepe zagotavljanja varnosti in 
zdravja pri delu. Potrebo po testiranju in ustrezen način izvedbe tako delodajalec določi v sodelovanju z 
izvajalcem medicine dela in strokovnim delavcem za varnost pri delu. 
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