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Hitri testi in sredstva za delodajalce 

PPKP 7 /ZIUPPDVE/, ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 203/2020 z dne 30.12.2020 in je 
pričel veljati 31.12.2020, je prinesel novost, ki jo prejšnji koronski zakoni niso poznali. V 106. 
členu je zapisana pravica delodajalca do pomoči za izvedbo hitrih antigenskih testov. 

Kdo je upravičenec? 
Upravičenec do pomoči za izvedbo hitrih antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2 je 
pravna ali fizična oseba, ki je organizirana kot gospodarska družba, samostojni podjetnik 
posameznik ali zadruga.  
 
Višina pomoči 
Višina pomoči za izvedbo testov znaša 40 € na zaposlenega na dan oddaje vloge. 
 
Kdo šteje kot zaposlen? 
Ko zaposleni se štejejo: 

- Zaposleni delavci na podlagi pogodbe o zaposlitvi 
- samozaposleni, ki je v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na 

podlagi 15. člena ZPIZ-2, 
- družbenik  ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge, ki je 

poslovodna oseba in je na dan oddaje vloge v obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2. 

 
Kdo do pomoči ni upravičen? 
Do pomoči za izvedbo hitrih testov ni upravičena oseba, ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in 
drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih 
pobira davčni organ, če  ima na dan vloge neporavnane zapadle davčne obveznosti ali druge 
denarne davčne obveznosti, večje od 5.000 EUR 
 
Odgovornost za namensko rabo 
Upravičenec je odgovoren za namensko porabo sredstev in jih lahko nameni izključno za 
izvedbo hitrih testov, s katerimi se bo izvedlo testiranje zaposlenih. 
 
Kdo lahko izvaja hitre teste? 
Hitre teste lahko izvedejo izvajalci zdravstvene dejavnosti, pri čemer odvzem brisa opravlja le 
zdravstveni delavec oziroma druga oseba, ki dela pri tem izvajalcu s pridobljenimi 
kompetencami za odvzem brisa. 
Hitro testiranje izvajajo samo pooblaščeni izvajalci. To so Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani in 
izvajalci, določeni s sklepom ministra za zdravje (41/1 in 41/5 ZZUOOP). 
 
Vloge in izplačilo ali vračilo pomoči 
Za izplačilo pomoči mora upravičenec najpozneje v 30 dneh , od uveljavitve tega zakona – to 
je najkasneje do 30.01.2021, preko informacijskega sistema FURS predložiti izjavo, da je 
upravičena oseba. Obrazec je na e-Davkih na voljo od včeraj, 14.1.2021 in ga najdete pod 
oznako NF-HitriTesti. 

FURS izplača pomoč v enkratnem znesku.  

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/za-izvajalce-zdravstvene-dejavnosti/


 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 
SPIRIT Slovenija, javna agencija 
 

Upravičenec, ki naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za pridobitev pomoči ali sredstev 
ni namensko porabil, o tem obvesti FURS in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od 
vročitve odločbe 
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