
  

 

 

 

  

ČLANICE OKS - ZŠZ 

Spoštovani, 
  

Vlada RS je na svoji 50. redni seji 20. januarja 2020 sprejela Odlok o spremembah določenih 
odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih,  s katerim podaljšuje veljavnost 
Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov do 29. januarja 2021. 
  

Z odlokom se zamejuje izvajanje športne dejavnosti zaradi razglašene epidemije COVID-19. 
Z njim se prepove vsa športno-gibalna dejavnost in proces športne vadbe – trening.  
  

Treningi se dovolijo samo vrhunskim in poklicnim športnikom ter v starostnih kategorijah 
kadeti in mladinci. 
  

Treningi so tako omogočeni: 

• vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred),  
• športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z 

členom ZŠpo-1, ki so člani reprezentanc, 
• poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih 

športnikov pri ministrstvu za šport 

Proces športne vadbe športnikov v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, ki so člani 
reprezentanc je dovoljeno izvajati na varnem prizorišču, v katerem so športniki in strokovni 
delavci v športu fizično izolirani zaradi izvajanja procesa športne vadbe (v nadaljnjem 
besedilu: mehurček). Mehurček zajema namestitev, prehrano in prostore, v katerih poteka 
proces športne vadbe. Sodelujoči v mehurčku so poimensko določeni in so pred vstopom v 
mehurček testirani na prisotnost virusa SARS-CoV-2. Za čas izvajanja procesa športne vadbe 
v mehurčku sodelujočim ni dovoljen stik z osebami, ki niso del mehurčka. 
  

V kolektivnih športnih panogah: hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, 
vaterpolo in mali nogomet se dovoli izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju 
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nacionalnega (1. slovenska liga), regionalnega (npr. alpska hokejska liga) mednarodnega 
(npr. Liga narodov) oziroma evropskega tekmovanja (npr. ABA liga), to pomeni sodelovanje 
športnih klubov iz 1. slovenske lige v nacionalnih, regionalnih, evropskih in mednarodnih 
ligah. 
  

Prav tako so dovoljene vse kvalifikacijske tekme državnih reprezentanc v kolektivnih športnih 
panogah za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu. 
  

V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje državnih prvenstev in velikih 
mednarodnih športnih prireditev kot so: evropsko, svetovno prvenstvo in svetovni pokal. 
  

Za športnike, ki jim je v skladu s tem odlokom dovoljeno tekmovati je dovoljen tudi 
proces športne vadbe. 
  

Za izvajanje procesa športne vadbe – treningov in izvedbo tekmovanj se lahko uporabljajo 
vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, 
športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi in šolske 
telovadnice. 
  
Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja 
mora zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so 
nujno potrebne za izvedbo tekmovanja. 
  

Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora pristojna nacionalna panožna športna zveza 
imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, 
pristojnemu za šport na gp.mizs@gov.si. 
  

Upoštevati je potrebno navodila ministrstva, pristojnega za zdravje in Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje, ki jih morajo upoštevati tako športniki kot tudi strokovni delavci v športu. 
  
Spremenjena so določila glede obratovanja žičniških naprav. Obratovanje žičniških 
naprav in njim pripadajočih smučarskih prog je dovoljeno v regijah: Gorenjska, Koroška, 
Obalno-Kraška, Osrednjeslovenska, Podravska, Pomurska, Primorsko-Notranjska, 
Savinjska, Zasavska v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod 
pogojem, da upravljavec naprav zagotovi hitro testiranje (HAGT) v organizaciji 
pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče. Predložitev negativnega testa 
COVID-19 ni potrebna za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo 
spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov. 
  
  

Športni pozdrav, 
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