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Javni zavodi, javni agenciji in javni sklad
s področja kulture
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Zadeva: Informacija za javne zavode, javni agenciji in javni sklad s področja kulture o
sprejemu Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev,
obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 – št. 70
Spoštovani,
obveščamo vas, da je bil sprejet Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev,
obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21; v nadaljnjem
besedilu: ZDUPŠOP), ki je začel veljati 30. decembra 2021.
ZDUPŠOP med drugim (v členih od 56 do 61) opredeljuje začasni ukrep pomoči za nakup hitrih
antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje (v nadaljnjem besedilu: hitri testi),
do katerega je upravičena pravna ali fizična oseba javnega ali zasebnega prava (v nadaljnjem
besedilu: upravičenec).
Upravičenec je upravičen do pomoči za nakup hitrih testov v višini 92,50 evra na delavca ali na
osebo, ki na kakršnikoli pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu (v nadaljnjem besedilu:
delavec) in ki se skladno s predpisi za preprečevanje in obvladovanje okužb s covidom-19 mora
samotestirati. Tretji odstavek 56. člena ZDUPŠOP določa, kdo se tudi šteje za delavca iz
prejšnjega stavka. Za izplačilo pomoči za nakup hitrih testov upravičenec prek informacijskega
sistema Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS) predloži izjavo
najpozneje do 15. februarja 2022, s katero potrjuje, da je upravičenec iz 56. člena ZDUPŠOP in
da namenja sredstva za nakup hitrih testov za delavce, ki se skladno s predpisi za
preprečevanje in obvladovanje okužb s COVID19 morajo samotestirati. V izjavi navede tudi
število delavcev, za katere uveljavlja pomoč za nakup hitrih testov.
Ukrep pomoči za nakup hitrih testov velja od 8. novembra 2021 do 31. januarja 2022. Vlada
lahko ukrep s sklepom podaljša najdlje za pet mesecev.
Podrobnejše informacije o omenjenem ukrepu so dostopne na spletni strani FURS:
https://www.fu.gov.si/datoteka.php?src=fileadmin/Internet/Poslovni_dogodki/Pogosta_vprasanja
_interventni_ukrepi_PKP10.docx.
Lep pozdrav.
Igor Prodnik
v. d. generalnega sekretarja
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