
Povračilo stroškov testiranja za športnike in delavce v športu na podlagi PKP7 
 
 
 
Za potrebe tekmovalnega športa je še vedno v veljavi ukrep pomoči športu iz Zakona o interventnih 
ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covid-19 (PKP7), ki predvideva 
povračilo stroškov testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2 za tekmovalni šport in sicer za: 
 

- športnike, ki se udeležujejo uradnih tekmovanj pod okriljem mednarodnih športnih zvez, 
- športnike, ki nastopajo na najvišjih ravneh tekmovanj pod okriljem nacionalnih panožnih 

zvez, 
- trenersko osebje, ki vodi proces športne vadbe za zgoraj navedene športnike in  
- drugo tekmovalno osebje, ki se udeležuje navedenih tekmovanj. 

 
Najvišje ravni tekmovanj pod okriljem nacionalnih panožnih zvez; 

- v kolektivnih športnih panogah: 1. in 2. slovenska članska liga, 1. in 2. slovenska mladinska 
liga ter ligaška ali pokalna tekmovanja na najvišjem državnem nivoju za preostale 
kategorije športnikov, ter  

- v individualnih športnih panogah državna prvenstva in državna ligaška/pokalna 
tekmovanja za starostne kategorije športnikov. 

 
Uradna tekmovanja pod okriljem mednarodnih športnih zvez so tekmovanja, ko so na koledarju 
mednarodnih panožnih športnih zvez. 

 
Kot drugo tekmovalno osebje se razume vse tiste, ki so nujno potrebni za izvedbo tekmovanja, kot 
npr. sodniki, pomožni sodniki, zapisnikarji, fizioterapevti, maserji, zdravniki.  

 
Za izplačilo pomoči za povračilo stroškov testiranja mora nacionalna panožna športna zveza prek 
informacijskega sistema FURS eDavki oddati mesečni zahtevek za povračilo stroškov testiranja. 
FURS zahtevke obravnava na mesečni ravni. Rok za oddajo mesečnega zahtevka je do zadnjega 
dne v mesecu za tekoči mesec. FURS pomoč na podlagi oddanih zahtevkov izplača do 20. v 
mesecu, ki sledi mesecu oddaje zahtevka (npr. za zahtevek oddan do 28.2.2021 za mesec februar 
bo pomoč izplačana do 20.3.2021). 

 
Upravičenci do izplačila pomoči oz. do povračila stroškov testiranja so nacionalne panožne športne 
zveze, ki so nosilke uradnih tekmovalnih sistemov v RS.  

 
Način priglasitve stroškov testiranja za posameznike oziroma za športna društva članice zveze, na 
ravni športne panoge, določi pristojna nacionalna panožna športna zveza s svojimi pravili oziroma 
dogovorom na nivoju zveze. 

 
 

Ukrep velja do 31. 12. 2021. 


