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Omejitve pri izvajanju športnih programov: pregled in razlaga veljavnih
ukrepov od 15. 9. 2021

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 264. dopisni seji dne 11. 9. 2021 sprejela
novi Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja zaradi
preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki
določa pogoje prebolevnosti, cepljenja ali testiranja, pogoje za ustreznost testa, uporabo testa
HAG za samotestiranje, uporabo zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih, obvezno
razkuževanje rok, medosebno razdaljo in prezračevanje zaprtih prostorov.
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 146/21 dne 11. 9. 2021 (https://www.uradnilist.si/_pdf/2021/Ur/u2021146.pdf) in bo začel veljati v sredo, 15. 9. 2021.
Vlada je prav tako:
- podaljšala veljavnost Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi
zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19,
- podaljšala veljavnost Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja
okužb s SARS-CoV-2,
- sprejela Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s
povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 (v veljavi od 10.9.2021).
V nadaljevanju izpostavljamo spremembe veljavnih omejitev, ki vplivajo na izvajanje športnih
programov:
1. Veljavnost izpolnjevanja pogoja PCT z dokazilom o prebolevnosti je skrajšana iz 240
na 180 dni.
Pogoj PCT prebolevnosti oseba izkazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki
je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejše od 180 dni.
Za podaljšanje veljavnosti izpolnjevanja pogoja PCT prebolevnosti se morajo prebolevniki
cepiti najkasneje do roka veljavnosti dokazila o prebolevnosti z enim odmerkom v Sloveniji
priznanih cepiv (t.j. v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR
oziroma od začetka simptomov).

2. Pogoj PCT je predpisan za vse, ki opravljajo delo, ne glede na to ali delo poteka v
zaprtih prostorih ali na odprtem.
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Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na
kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo
dejavnost. K izpolnjevanju pogoja PCT so zavezani vsi ne glede na to ali delo opravljajo v
zaprtih prostorih ali na odprtem.
Kot PCT pogoj testiranja za vse delavce (tudi v športu) še naprej šteje testiranje s testom
HAG za samotestiranje, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. Po novem je
samotestiranje za potrebe dela potrebno izvajati na delovnem mestu, pri čemer delodajalec
določi čas in kraj samotestiranja. Kot PCT pogoj testiranja za delavce po novem velja tudi
HAG test, ki ga organizirajo delodajalci, če se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih
3. Pogoj PCT je obvezen za vse uporabnike oziroma udeležence športnih programov,
ne glede na to ali potekajo v zaprtih prostorih ali na odprtem.
Pogoj PCT je obvezen za vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri
izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji. To pomen, da morajo PCT pogoj
izpolnjevati športniki za udeležbo na organiziranih treningih in tekmovanjih, rekreativci za
udeležbo na organizirani vadbi in tekmovanjih ter za gledalce na športnih prireditvah.
Osebam, ki so mlajše od 12 še naprej ni treba izpolnjevati pogoja PCT.
Osebe od dopolnjenega 12. leta starosti do 18. leta starosti lahko pogoj PCT testiranja
izpolnjujejo tudi s samotestiranjem s HAG testi v domačem okolju in sicer enkrat tedensko
v enakih presledkih. Samotestiranje zadošča za udeležbo v vseh organiziranih športnih
programih in športno rekreativnih dejavnostih (tudi za udeležbo na športnih tekmovanjih).
4. Sprememba izjem od karantene na domu po visoko tveganem stiku z okuženo osebo
s COVID-19.
Po novem se oseba, ki je bila v visoko tveganem stiku, ne napoti v karanteno na domu, če
je prebolela COVID-19 in je od začetka simptomov oz. pozitivnega testa PCR minilo manj,
kot 180 dni, če je bila polno cepljena zoper COVID-19 in je vzpostavitve zaščite minilo
manj, kot 9 mesecev ter če je prebolela COVID-19 in je bila v obdobju do največ 180 dni od
začetka simptomov oz. pozitivnega rezultata testa PCR cepljena z enim odmerkom cepiva,
pri čemer je zaščita vzpostavljena že z dnem cepljenja. Sprememba velja od 10. 9. 2021.
5. Obveznost uporabe zaščitne maske in ohranjanja razdalje ostaja enaka.
Uporaba zaščitne maske ostaja obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih
krajih oziroma prostorih, razen med izvajanjem športne vadbe, če je zagotovljena
medosebna razdalja vsaj 1,5 metra. Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in
zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne
razdalje najmanj 1,5 metra, razen na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se
upošteva pogoj PCT.
6. Financiranje testiranja na virus SASR-CoV-2 za potrebe športa ostaja enako.
Strošek izvajanja testiranja za delavce v športu, morajo zagotoviti delodajalec oziroma
oseba, ki samostojno izvaja dejavnost.
Strošek izvajanja testiranja s testi HAG za osebe, ki se zaradi svojega zdravstvenega
stanja ne smejo cepiti, kar dokazujejo s pisnim potrdilom zdravnika, se zagotavljajo iz
proračuna Republike Slovenije.
Strošek izvajanja testiranja s testi HAG za samotestiranje za osebe stare od 12. do 18. leta
starosti za namen udeležbe v športnih programih in športno rekreativnih dejavnostih, se
krijejo iz proračuna Republike Slovenije.
Uporabniki športnih storitev (vadeči - športniki in rekreativci, ki so starejši od 18 let in
gledalci športnih prireditev starejši od 12 let) krijejo sami strošek testiranja, ki je pogoj za
izpolnjevanje pogoja PCT.
Povračilo stroškov za športnike ter trenersko in drugo tekmovalno osebje, ki se udeležuje
športnih tekmovanj, je pod pogoji iz PKP7 možno uveljavljati še do konca leta 2021. Pri
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uveljavljanju stroškov je od 25. 8. 2021 dalje potrebno upoštevati sklep Ministra za zdravje
št. 181-154/2021/22 o določitvi najvišje višine povračila stroškov odvzema brisov, izvedbe
mikrobioloških preiskav in hitrih antigenskih testov ter stroškov samotestiranja na virus
SARS-CoV-2 s katerim je določil najvišje višine povračil stroškov odvzema brisov na virus
SARS-CoV-2 in izvedbe mikrobioloških preiskav, HAG testov in izdaje HAG testov za
samotestiranje.
Celoviti pregled veljavnih omejitev, ki vplivajo na izvajanje športnih programov z razlago je
objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v
zavihku
Omejitve
pri
izvajanju
športnih
programov
oziroma
na
podstrani
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-inrekreacije/.
Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo na gp.mizs@gov.si.
Pripravil:
Zvijezdan Mikić,
Višji svetovalec

dr. Mojca Doupona
Generalna direktorica
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