
 

 

                   

ČLANEK 2/2021 
 

#PKP7 IN POMOČ PODJETJEM ZA IZVEDBO ANTIGENSKIH 

HITRIH TESTOV NA VIRUS SARS COV-2 
 

Dne 30.12.2020 je bil sprejet Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic 

drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) oziroma t. i. #PKP7. 

 

Besedilo zakona je dosegljivo na tej povezavi  

 

#PKP7 prinaša ukrepe za pomoč gospodarstvu in zaščito delovnih mest, 

ob tem pa podobno kot #PKP1 prinaša tudi dodatke za posamezne skupine 

prebivalstva, med njimi upokojence, študente, družine, verske uslužbence 

in druge. 

 

Čas po božično-novoletnih praznikih predstavlja zaradi vračanja zaposlenih na njihova delovna 

mesta iz različnih okolij in povečanega druženja med prazniki, posledično tudi večje tveganje za 

prenos okužb z virusom v podjetja.  

 

Izrednega pomena je, da se morebitne okužbe v podjetjih odkrijejo pravočasno. Na ta način se 

lahko učinkovito omeji hitro širjenje okužb znotraj podjetij ter nemoteno ohranja delovne 

procese. 

 

Ustrezno rešitev za pravočasno odkrivanje okužb, podjetja vidijo tudi v hitrih antigenskih testih 

na covid-19 v in rednem testiranju zaposlenih. To je izjemno pomembno za ohranjanje poslovnih 

procesov in nemotenega delovanja podjetij. 

 

#PKP7 prinaša v členih od 106 do 109 tudi  

Pomoč za izvedbo antigenskih hitrih testov na virus SARS CoV-2. 

 

Upravičenec do pomoči je pravna ali fizična oseba, organizirana kot gospodarska družba, 

samostojni podjetnik posameznik ali zadruga -  upravičen je do pomoči za nakup hitrih testov v 

višini 40 eurov na zaposlenega na dan oddaje vloge.  

 

Pogoj za pridobitev: davčni dolg do FURS-a ni večji od 5.000 eur.  

 

Kot zaposleni se šteje tudi samozaposleni, ki je v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

vključen na podlagi 15. člena ZPIZ-2 in 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. 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8304


 

 

 

Za izplačilo pomoči za izvedbo hitrih testov upravičenec najpozneje v 30 dneh od uveljavitve tega 

zakona preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo, da izpolnjuje pogoje za upravičenca. 

FURS izplača pomoč v enkratnem znesku. 

 

Prejeta sredstva se morajo namensko porabiti za izvedbo hitrih testov! Upravičenec, ki je uveljavil 

pomoč za izvedbo hitrih testov, in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev 

ali sredstev ni namensko porabil za izvedbo hitrih testov, o tem obvesti FURS in vrne znesek 

prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe. 

 

Hitre teste pa lahko izvedejo izključno 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. 

 

Prednost hitrih antigenskih testov je, da bistveno hitreje kot PCR testi omogočajo rezultat 

testiranja – v 30 minutah. Pri hitrih antigenskih testih je odvzem kužnine praktično identičen 

odvzemu po metodi PCR. Zanje veljajo enaka varnostna pravila, ki zadevajo zaščitne ukrepe. 

 

Hitri antigenski testi so nekoliko slabše občutljivi v primerjavi s PCR testi. Dobljeni rezultat ima 

zanesljivost med 80 % in 95 %. To v praksi pomeni, da testi 1 na 100 testiranih lažno opredelijo 

kot okuženega. Po drugi strani lahko pri 1 od 5 kužnih test to kužnost zgreši, pravi prof. dr. 

Miroslav Petrovec. Rezultat je na voljo praktično takoj. To je izjemna prednost pred vsemi 

drugimi metodami za hitro odkrivanje vdorov okužbe v delovno okolje.  

 

Pri hitrih antigenskih testih se ne ocenjuje samo rezultat testa, temveč 

tudi zdravstveno stanje osebe, ki je testirana. 

 

 

Pomembno je, kako operativno organizirati testiranja v podjetju. Najpogosteje se 

namreč prenosi zgodijo preko blago simptomatskih posameznikov, ki še nimajo (izrazitih) 

znakov, da so bolni. Podjetjem stroka predlaga naj uvedejo sistem, ki dosledno zajema testiranje 

vseh, ki kažejo kakršne koli znake obolenja.  

 

Oseba s simptomi spada v takojšnjo izolacijo do razjasnitve vzroka simptomov ali njihovega 

popolnega izboljšanja. Če je bil hiter test negativen, znaki ali simptomi pa vztrajajo tudi naslednji 

dan, je obvezna ponovitev testiranja – to velja tako za HAGT kot PCR test! 

 

Kompetentni izvajalci zdravstvenih dejavnosti, kot so npr. različni zdravstveni domovi, zasebne 

klinike oz. izvajalci zdravstvenih storitev, imajo že pripravljene ponudbe za izvedbo antigenskih 

hitrih testov na virus SARS CoV-2 v podjetjih.  

 

 



 

 

 

 

Ponudbe so v veliki meri prilagojene podjetjem tako, da na podlagi predhodnega dogovora 

omogočajo izvajanje testov na izbrani lokaciji podjetja.  

 

Cene posameznega testa se v povprečju gibljejo 

 v višini 15,00 EUR – 20,00 EUR. 

 

Cena je odvisna od št. opravljenih testov, cene samega testa,  potrebnega strokovnega osebja za 

izvedbo testiranja, lokacije testiranja in drugih dejavnikov. 

 

 

W:  https://www.spotpomurje.si  

        https://www.facebook.com/SPOTPomurje/  

 

 

 

Vir: 

• Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije 

COVID-19 (ZIUPOPDVE); http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8304  

 

• Konkretni nasveti za uporabo hitrih testov v vašem podjetju - Klub Slovenskih 

podjetnikov – GIZ; https://www.sbc.si/2020/12/07/konkretni-nasveti-za-uporabo-

hitrih-testov-v-vasem-podjetju/ 

 

 

Pripravil:  

Roman Wolf, svetovalec 

SPOT svetovanje Pomurje (Pomurska gospodarska zbornica) 

 

 

Datum članka: 04.01.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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