
DIREKTORAT ZA ŠPORT

Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana T: 01 400 52 00
F: 01 400 53 21

1

Številka: 671-15/2020/2705
Datum: 9. 7. 2021

Zadeva:       Omejitve pri izvajanju športnih programov:
     Pregled in tolmačenje veljavnih ukrepov za obdobje 9. 7. – 18. 7. 2021

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 234. dopisni seji dne 8. 7. 2021 sprejela 
spremembo Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov oziroma
podaljšala njegovo veljavnost. Prav tako je Vlada podaljšala veljavnost vseh drugih odlokov, ki 
neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti.

Odločitve Vlade so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 107/21 (https://www.uradni-
list.si/_pdf/2021/Ur/u2021107.pdf) in so začele veljati z današnjim dnem 9. 7. 2021. Nove 
omejitve veljajo do vključno 18. 7. 2021.

V Odloku o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov je spremenjen oziroma 
skrajšan čas veljavnosti testa, ki ga morajo predložiti športniki in člani njihovih ekip, ki se 
udeležujejo tekmovanj, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, in 
gledalci na športnih prireditvah. Negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 po novem ne 
sme biti starejši od 48 ur (prej 72 ur).

V Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in 
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 izpostavljamo naslednje spremembe:
- med splošnimi dokazili za vstop v Slovenijo sta dodani evropsko digitalno covid potrdilo in 

digitalno covid potrdilo tretje države,
- spreminjajo se pogoji za vstop v državo iz oranžnega, rdečega in temno rdečega območja,
- zmanjšuje se število izjem za vstop v državo brez napotitve v karanteno na domu,
- spremenjen je seznam območij na zelenem, oranžnem, rdečem in temno rdečem 

seznamu. 

Pregled veljavnih omejitev pri izvajanju športnih programov z ustreznim tolmačenjem 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-in-
rekreacije/.

Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo na gp.mizs@gov.si.

Pripravil:
Zvijezdan Mikić,                                                                                     prof. dr. Mojca Doupona
Višji svetovalec                                                                                         Generalna direktorica
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