
MOŽNOSTI  IZVAJANJA  ŠPORTNIH  PROGRAMOV                                 

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21 in 27/21)                                                      VELJA do 5. marca 2021 

2. člen 

 

Proces športne vadbe je dovoljen: 
 

 
 
 
K O M U 

 

…športnikom z nazivom 
olimpijskega, svetovnega, 
mednarodnega in perspek-
tivnega razreda iz prvega 
odst. 33. člena ZŠpo-1 
 

 

…športnikom v starostnih 
kategorijah kadeti in mladinci, 
registriranim v skladu z 32. 
členom ZŠpo-1, ki so člani 
državnih reprezentanc 

 

…poklicnim športnikom, 
starejšim od 15 let, ki so 
vpisani v razvid poklicnih 
športnikov pri ministrstvu, 
pristojnemu za šport 

 

…drugim registriranim 
športnikom iz 32. člena ZŠpo-1 

 

brezkontaktna 
športno 
rekreativna 
dejavnost 

 

 
 
K J E, 
 
K A K O 

  

v varnih vadbenih skupinah, v kateri so športniki in strokovni 
delavci v športu fizično izolirani zaradi izvajanja procesa 
športne vadbe (→ mehurček).  
Mehurček zajema prostore, v katerih poteka proces športne 

vadbe. 
 

 

brezkontaktna športna vadba, 
ki se izvaja individualno oz. v 
skupini do deset športnikov… 
 

 

 individualno oz. v 
skupini do deset 
vadečih…  

 

…ob neprekinjenem vzdrževanju vsaj 2 metra 
medosebne razdalje  
 

 

3. člen 

 

Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj (najvišja kakovostna raven nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oz. evropskega tekmovanja – 

hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in futsal-mali nogomet; izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev iz 74. člena ZŠpo-1;  v 

individualnih športnih panogah: državna prvenstva za člane in mladince, velika mednarodne športne prireditve iz 74. člena ZŠpo-1 in evropski pokali) ter drugo 
organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, se tekmovanj lahko udeležijo, če predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2  
test PCR ali test HAG, ki ni starejši od 48 ur. 
 

 

Strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti, ki izvajajo proces športne vadbe ali športno rekreativne dejavnosti iz 2. člena, se enkrat 
tedensko testirajo na virus SARS-CoV-2 s testom HAG, razen če predložijo negativni rezultat HAG ali testa PCR. 
 

 

Navedenim osebam testiranja ni treba opraviti, če imajo: 
 

…dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od 
prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo 
najmanj 7 dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni oz. od prejema 
prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni 
 

 

 

…dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali 
testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni 
starejši od 6 mesecev 

 

…potrdilo zdravnika, da so preboleli 
COVID-19 in od začetka simptomov ni 
minilo več kot 6 mesecev 

 

Dokazila se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah EU oz. državah članicah schengenskega območja ali pri organizacijah oz. pri posameznikih v tretjih 
državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na njihovi spletni strani.  
 

Tabelo oblikoval:  Jakob Grošl (25. 2. 2021) 


