
Sistem povračila stroškov preko OZS 
 
 
Klubi lahko uveljavljate stroške za nakup testov izključno preko OZS na osnovi kopije 
računa pooblaščene organizacije! 
 
Obdobje za katero se lahko zahteva povračilo stroškov testiranja:  
Zahtevek za povračilo stroškov naj temelji na stroških testiranj nastalih do 31.12.2021  
 
Rok za uvljavitev povračila stroškov: Zahtevke je potrebno oddajati vsak mesec posebej do 
vključno 25. v mesecu.  
 
Nadzor nad porabo prejete pomoči: Nadzor nad uveljavljanjem pravic in namensko porabo 
sredstev, lahko izvaja FURS, ki za postopek nadzora smiselno uporabi zakon, ki ureja davčni 
postopek. Upravičenec, ki bo uveljavil pomoč za nakup hitrih testov in PCR testov, in naknadno 
ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali sredstev ni namensko porabil za nakup 
hitrih testov in PCR testov, o tem obvesti FURS in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od 
vročitve odločbe.  
 
Upravičenke za povračilo stroškov nakupa testov in izvedbe testiranja so skladno s 
PKP8 le nacionalne panožne športne zveze, ki jih nato oddajo v enotnem zahtevku in sicer do 
30. v mesecu, zadnjega do 31.12.2021.  

Glede na zgornjo navedbo vas obveščamo, da bomo na OZS podatke klubov zbirali do 25. 
v mesecu do 12.ure. V kolikor ste imeli navedene stroške, nam do navedenega termina 
pošljite kopijo računov za opravljen nakup hitrih testov oz. PCR testov na prisotnost virisa 
SARS-CoV-2 na e-naslov finance@odbojka.si . 
  
Na podlagi zbranih podatkov bo OZS oddala enoten zahtevek za povračilo teh stroškov. Po 
prejemu sredstev, se bomo z vami dogovorili za postopek vračila in uredili tudi potrebno 
računovodsko dokumentacijo. 
  
Hkrati vas obveščamo, da testiranja s hitrimi antigenskimi testi (HAG) lahko izvajajo: 

• javni zdravstveni zavodi, katerih ustanovitelj je država, 
• javni zdravstveni zavodi, katerih ustanovitelj je lokalna skupnost, 
• izvajalci zdravstvene dejavnosti s podeljeno koncesijo na primarni in sekundarni ravni 

zdravstvene dejavnosti, 
• socialno varstveni zavodi in koncesionarji, ki so v mreži javne službe na področju 

socialnega varstva. 
  
Izvajanje hitrega testiranja s strani zvez oz. klubov ni dovoljeno!  
 
V kolikor imate v klubu nabavljene hitre antigenske teste (HAG), testiranja lahko opravijo le 
zgoraj navedeni izvajalci oz. zavodi. 
 
 
Osnova za povračilo stroškov je podpisan medsebojni sporazum. Računi, ki jih uveljavljate se 
morajo glasiti na vašo organizacijo.  
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