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UKREP PO PKP 10: POMOČ ZA NAKUP HITRIH ANTIGENSKIH TESTOV NA 

VIRUS SARS-COV-2 ZA SAMOTESTIRANJE 

 

PKP 10 oziroma Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, 

okrevanje in odpravo posledic covid-19 (ZDUPŠOP) objavljen v Uradnem listu RS, št. 

206/2021, je prinesel tudi ukrep pomoči za nakup hitrih antigenskih testov. Vlada RS je s 

sklepom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 11/2022, podaljšala ukrep pomoči za nakup 

hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje, do 28. februarja 2022 

 

Upravičenec do pomoči:  pravna ali fizična oseba javnega ali zasebnega prava.  

 

Višina pomoči:  

• Od 8.11.2021 do 31.01.2022 upravičen do pomoči za nakup hitrih testov v višini 92,50 

EUR na delavca, ki se mora po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb z 

nalezljivo boleznijo COVID-19 samotestirati.  

• Od 1.02.2022 do 28.02.2022 upravičen do pomoči za nakup hitrih testov v višini 30,00 

EUR na delavca, ki se mora po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb z 

nalezljivo boleznijo COVID-19 samotestirati.  

Upravičenec pa lahko v svojo izjavo na eDavkih vpiše tudi nižji znesek za posameznega 

delavca (če je npr. zanj kupil manj hitrih testov, zato je v vlogi omogočeno vpisati tudi nižji 

znesek). 

Višina pomoči je torej odvisna od števila zaposlenih, ki se morajo samotestirati, na dan oddaje 

izjave iz prvega odstavka 57. člena zakona, ne glede na to, če se to število kasneje spremeni. 

Gre namreč za enkratno pomoč. Za vse, ki se prostovoljno ali »preventivno« testirajo se 

pomoči ne more uveljavljati. 

 

Kakšne evidence mora voditi upravičenec:  

Zakon ne določa, katere evidence morajo hraniti podjetja za dokazilo nakupa hitrih testov. Po 

tolmačenju zakonodajalca, mora imeti upravičenec seznam delavcev, za katere je potrebno 

samotestiranje, na dan oddaje vloge, ter potrdila o nakupu testov (račune in potrdila o 

plačilu računov), ki so kupljeni do 31. 1. 2022, oziroma v skladu s podaljšanjem ukrepa, do 

28.2.2022. 

 

Kdo se šteje za zaposlene: vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi 

opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost. Pogoj iz prejšnjega 

stavka za delavca ne velja v času opravljanja dela na domu. Med te osebe se uvrščajo tudi 

tisti, ki delajo na podlagi različnih pogodb – začasno delo upokojenca, podjemna pogodba, 

dijaki in študentje. 

 

 

 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0201/sklep-o-podaljsanju-ukrepa-pomoci-za-nakup-hitrih-antigenskih-testov-na-virus-sars-cov-2-za-samotestiranje
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Odgovornost upravičenca: Za namensko porabo sredstev je odgovoren upravičenec, ki 

sredstva lahko nameni izključno za nakup hitrih testov, s katerimi se bo izvedlo 

samotestiranje delavcev.  

 

Upravičenec mora preveriti ustreznost testov: 

Pomoč se lahko uveljavlja za nakup hitrih testov, za katere je proizvajalec pridobil certifikat 

CE priglašenega organa s sedežem v Evropski uniji. Takšni testi za samotestiranje imajo na 

škatlici oznako CE in štirimestno številko, ki označuje priglašen organ, ki je certificiranje 

opravil. 

 

Roki za oddajo vlog za pomoč, datumi izplačil 

Vlogo upravičenec odda preko informacijskega sistema FURS (eDavki)  

 

• Za obdobje od 8. novembra 2021 do 31. januarja 2022 – do 15.02.2022, izplačilo 

najkasneje do 31.3.2022 

• Za obdobje od 1. februarja 2022 do 28. februarja 2022 – do 15.03.2022, najpozneje v 

roku 30 dni po prejemu ozjave.  

Za posamezno obdobje je potrebno na eDavke oddati ločeni izjavi. Skupna izjava za obe 

obdobji hkrati ni možna. 

 

Če ugotovimo, da ne izpolnjujemo pogojev … 

Upravičenec, ki je uveljavil pomoč za nakup hitrih testov, in naknadno ugotovi, da ni 

izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali sredstev ni namensko porabil za nakup hitrih 

testov, o tem obvesti FURS in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.  

 

Nadzor nad uveljavljanjem pravic in namensko porabo sredstev izvaja proračunska inšpekcija 

v Uradu Republike Slovenije za nadzor proračuna, skladno s pravili inšpekcijskega nadzora 

nad izvajanjem porabe sredstev iz državnega proračuna. 

 

Kazni: Z globo v višini 4.000 do 100.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki v 

izjavi navaja neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke ali nenamensko porabi sredstva  

pomoči za hitre teste. Z globo od 2.000 do 50.000 eurov se za enak prekršek kaznuje 

samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo 

od 400 do 4.000 eurov pa se kaznuje posameznik, odgovorna oseba pravne osebe in 

odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno 

opravlja dejavnost. Za prekršek se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je 

višji od najnižje predpisane globe. 

 

Za SPOT svetovanje Zasavje, 

Saša Pegan, podjetniška svetovalka 

Zagorje ob Savi, 3.2.2022 


