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Tabelarni prikaz 

ODLOKA o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov 

(Uradni list RS, št. 73/21, 79/21, 85/21 in 89/21) 

Veljavnost odloka po posameznih objavah in vsebina sprememb oz. dopolnitev odloka: 

številka 

Ur. l. RS 

veljavnost 
 

s p r e m e m b e 
 

d o p o l n i t v e 
začetek do vključno 

73 / 21 17. 5. 2021 23. 5.  2021   
 

79 / 21 
 

21. 5. 2021 
 

30. 5. 2021 
6./1, 

podaljšanje veljavnosti 

4./2,      

4./6-4. točka 
 

85 / 21 

 

28. 5. 2021 

 

6. 6. 2021 

 

podaljšanje veljavnosti 

4./2, 

4./3, 

4./8 in 4./9 – nova odstavka 

6./1  -  nov odstavek 

 

89 / 21  

 

4. 6. 2021 

 

13. 6. 2021 

4./ 2  (zvišana kapaciteta sedišč) 

4./5   (črtanje  »udeleženci in«) 

podaljšanje veljavnosti 

 

 

Krajšanje izrazov:  

besedilo odloka prilagoditev v prikazu  

Republika Slovenija RS 

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske Velika Britanija 

države članice Evropske unije države EU 

Ruska federacija Rusija 

Združene države Amerike ZDA 

(v nadaljnjem besedilu:  ZŠpo-1)   (→  ZŠpo-1) 

peti odstavek tega člena  4./5    (navedena št. člena) 

ministrstvo, pristojno za šport ministrstvo za šport 
+ 

 

člen 
 

 

D  O  L  O  Č  B  A 

 

1. 
 

Določajo se začasne omejitve pri izvajanju športnih programov in tekmovanj 
 

 
 

 

(1)   Proces športne vadbe iz 46./1 Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg;  → ZŠpo-1) je dovoljen vsem športnikom, kot jih določa 
ZŠpo-1. 
 

 



2. (2)  Proces športne vadbe iz 2./1 je dovoljeno izvajati 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.   
 

 

(3)  Dovoljena je športno rekreativna dejavnost, ki se izvaja individualno oz. v skupini do 50 vadečih.  
 

 

3. 
 

Dovoljeno je izvajanje javno veljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

 

(1)  Dovoljeno je izvajanje športnih tekmovanj. 
 

 

(2)  Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih je dovoljena do 75% kapacitete sedišč, pri čemer izključno na sediščih ne velja medosebna 
razdalja 1,5 metra. Med končnimi uporabniki mora biti eno sedišče prosto, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Za gledalce je 
obvezna uporaba zaščitnih mask. 
 

 

(3)  Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora Olimpijski komite Slovenije oz. pristojna nacionalna panožna športna zveza ali organizator 
športnega tekmovanja  imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke ministrstvu za šport.  
 

 

(4)  Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj,  drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, in 
gledalci 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.  
 

 

(5)  Strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti, ki izvajajo proces športne vadbe ali športno rekreativno dejavnost iz 

2. člena odloka ter izvajalci programov usposabljanj iz 3. člena, se enkrat tedensko testirajo  na virus SARS-CoV-2 s testom HAG.  
 

 

(6)  OSEBAM  iz 4./4 in 4./5  testiranja ni treba opraviti, če imajo: 
 

1. dokazila o nega-
tivnem rezultatu 
testa PCR ali testa 
HAG, če je izdano v 

državah EU in 
schengenskega 
območja, Avstraliji, 
Izraelu, Kanadi, Novi 
Zelandiji, Rusiji, 
Veliki Britaniji ali 
ZDA 

2. dokazila o pozitiv-
nem rezultatu testa 
PCR, ki je starejši od 10 
dni ali 
 

potrdilo zdravnika, da 
je oseba prebolela 
COVID-19 in od začetka 
simptomov ni minilo več 
kot 6 mesecev 

3. dokazila o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od 
prejema:  

 4. dokazila iz 4./6-2. točke 
in so se v obdobju  do 
največ 8 mesecev od 
pozitivnega rezultata testa 
PCR oz. od začetka 
simptomov, cepili z enim 
od cepiv iz 3. točke, pri 
čemer v primeru cepiv 
Comirnaty in COVID-19 
Vaccine   zadostuje 1 prime-
rek. Zaščita se vzpostavi z 
dnem cepljenja.   

 …cepivo najmanj dni 

- drugega odmerka Comirnaty   7 

COVID-19 Vaccine     14 

- prvega odmerka Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) 21 

- odmerka COVID-19 Vaccine Janssen     14 

- prvega odmerka Covishield      21 

- drugega odmerka Sputnik V     14 

CoronaVac     14 

COVID-19 Vaccine     14 
 

(7)  DOKAZILA O TESTIRANJU  iz 4./4 in 4./5    se upoštevajo, če so bila izdana v državah  EU oz. državah  schengenskega območja, Avstraliji, 
Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Veliki Britaniji ali v ZDA. 
 

 

(8)  Pogoji za gledalce športnih tekmovanj iz 4./4, 4./6 in 4./7 ne veljajo za osebe, ki še niso dopolnile 15 let, če se tekme udeležujejo skupaj z 
ožjimi družinskimi člani oz. skrbniki. 
 

 

(9)  Organizator športnega tekmovanja zagotovi upoštevanje omejitev iz odloka s strani gledalcev skladno z navodili ministrstva za šport. 
 



 

5. 
  

Za izvajanje športnih dejavnosti, ki so dovoljene z odlokom, se lahko uporabljajo športni objekti in površine za šport v naravi iz 67. člena ZŠpo-1. 
 

 
 

6. 

 

(1)   Za športnike in strokovne delavce v športu se pri izvajanju športnih dejavnosti iz odloka ne uporablja odlok, ki določa uporabo zaščitne 
maske.  

 

 

(2)   Za prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih, se ne uporabljajo določbe odloka, ki ureja začasno prepoved zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. 
 

 

(3)  Športniki, strokovni delavci v športu in drugi posamezniki morajo upoštevati navodila ministrstva za zdravje, in Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva za zdravje. 
 

7. Vlada RS preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.  
 

8. 
 

Odlok začne veljati 17. maja 2021 in velja do vključno 13. junija 2021. 
 

 


