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Omejitve pri izvajanju športnih programov: pregled in razlaga veljavnih
ukrepov od 24. 12. 2021

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 313. dopisni seji dne 22. 12. 2021 in 108.
redni seji dne 23. 10. 2021 sprejela spremembe in dopolnitve Odloka o načinu izpolnjevanja
pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb
in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 ter druge ukrepe v smeri omejitve širjenja
virusa SARS-CoV-2.
Spremembe so bile objavljene v Uradnem l i s t u R S š t . 2 0 0/21 dne 22. 12. 2021
(https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021200.pdf) i n š t . 2 0 1 / 2 1 d n e 2 3 . 1 2 . 2 0 2 1
(https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021201.pdf).
V nadaljevanju izpostavljamo spremembe veljavnih omejitev ter druge ukrepe, ki vplivajo na
izvajanje športnih programov:
1. Izjema od napotitve v karanteno na domu velja samo še za osebo, ki je prejela
poživitveni odmerek cepiva.
Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem
nalezljive bolezni COVID-19 se je spremenil tako, da izjema od napotitve v karanteno na
domu v primeru visoko tveganega stika velja samo še za osebe, ki so prejele poživitveni
odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepiva Spikevax (COVID-19
Vaccine) proizvajalca Moderna, v skladu z navodili in priporočili Nacionalnega inštituta za
javno zdravje. Omejitev velja od 23. 12. 2021.
2. Za uporabnike storitev skrajšana veljavnost negativnih testov na virus SASR-CoV-2.
Od 24. 12. 2021 dalje uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali
v okoljih v Republiki Sloveniji (tudi udeleženci v športnih dejavnostih) izkazujejo pogoj PCT
testiranja z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema
brisa ali testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa. S to spremembo je veljavnost
PCR testov skrajšana iz 72 ur na 48 ur ter veljavnost HAG testov iz 48 na 24 ur.
3. Največje dovoljeno število gledalcev na športnih prireditvah omejeno na 750.
Od 24. 12. 2021 dalje je na športnih prireditvah (športnih tekmovanjih) dodatno omejeno
število gledalcev in sicer na 750. Dosedanje omejitve za gledalce ostanejo v veljavi:
obvezno izpolnjevanje pogoja PCT, gledalci so dovoljeni zgolj na prostorih s fiksnimi
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sedišči pri čemer mora biti med udeleženci eno sedišče prosto, obvezna uporaba zaščitnih
kirurških ali FFP2 mask.
4. Podaljšan ukrep delnega povračila izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene
na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva
otroka.
Vlada je do konca februarja 2022 podaljšala veljavnost ukrepa, ki omogoča delno povračilo
izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela
zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka iz Zakona o nujnih ukrepih na področju
zdravstva.
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/.
Prosimo vas, da obvestilo posredujete vašim uporabnikom, članom in drugi zainteresirani
javnosti.
Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo na gp.mizs@gov.si.
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