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ZADEVA: Poziv Vladi Republike Slovenije za zagotovitev sredstev za povračilo pristojbin 

(stroškov) pravnim osebam, ki nastajajo zaradi obveznega testiranja kot 

pogoja za ponovno odprtje gospodarske dejavnosti 

 

 

Spoštovani, 

 

na Gospodarski zbornici Slovenije pozdravljamo široko uporabo hitrih HAGT testov za odkrivanje 

okužb s koronavirusno boleznijo SARS-CoV-2. Prepričani smo, da lahko ta ukrep prispeva k 

hitrejši zajezitvi širjenja covid-19. Nenazadnje se učinki kažejo v padajočem številu okužb. Zaradi 

skrbi za zaposlene so številna slovenska podjetja že v jesenskem času 2020 v svojih sredinah 

uvedla hitra testiranja, s čimer so prispevala tako k omejevanju epidemije kot k ohranjanju 

svojega delovanja. 

  

Ob sproščanju omejitev, ki jih pozdravljamo, je po vladnem odloku sedaj zahtevan obvezen 

negativni test zaposlenih v gospodarskih družbah v nekaterih sektorjih kot pogoj, da lahko 

ponovno začnejo delati. S prehajanjem v oranžno fazo ukrepov pričakujemo vedno več teh 

dejavnosti. Zato na GZS predlagamo Vladi RS, da: 

 

- podaljša ukrep iz #PKP7, po katerem je gospodarskim družbam, samostojnim 

podjetnikom in zadrugam zagotavljala 40 evrov mesečno kot povračilo stroškov za 

izvajanje hitrih testov med zaposlenimi (ukrep je veljal do 31.1.2021), 

- zagotovi sredstva za pokrivanje stroškov izvajanja hitrih testov v celoti za vse podjetnike 

iz dejavnosti, pri katerih je z vladim odlokom zahtevan negativen hitri test zaposlenih. 

 

Tako bo vlada še naprej aktivno prispevala k skrbi za zdravje zaposlenih na eni strani in 
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str. 2 

 

ohranjanju gospodarske aktivnosti na drugi strani. Oba ukrepa bi veljala za čas, dokler Slovenija 

ne pride v zeleno fazo epidemije in bodo okužbe »pod nadzorom« oziroma jim bodo 

epidemiologi lahko sledili.  

 

Ob tem izpostavljamo, da so predstavniki gospodarstva minuli četrtek na srečanju na Brdu pri 

Kranju od predsednika vlade Janeza Janše in gospodarskega ministra Zdravka Počivalška dobili 

zagotovilo, da bo stroške testiranj zaposlenih pokrila država. 

 

Predlagamo tudi poenotenje izjem pri testiranju zaposlenih v trgovini s sistemom, ki velja za 

zaposlene v šolstvu – hitro testiranje ni potrebno, če ima zaposleni potrdilo, da je prebolel Covid-

19 in sicer za čas 3 mesece od datuma izdaje tega potrdila. 

 

S spoštovanjem, 

 

 

 

Mag. Sonja Šmuc     Boštjan Gorjup  

Generalna direktorica GZS     Predsednik GZS 
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