
TUKAJ JE NA VOLJO CELOTNO BESEDILO DELOV ODLOKA, KI SE NANAŠAJO 
NA ŠPORTNA TEKMOVANJA 

2. Izvajanje ( organizacija) športnih tekmovanj 

V vseh športnih panogah je dovoljeno izvajanje športnih tekmovanj, ne glede na 
kakovostni nivo tekmovanja ali starostno kategorijo športnikov. Dovoljena so tako 
športna tekmovanja, ki so del uradnih tekmovalnih sistemov, kot vsa druga tekmovanja – 
tudi športno rekreativna tekmovanja. 

Izpolnjevanje pogoja PCT: 

• Za športnike: Obvezno izpolnjevanje pogoja PCT tako v zaprtih prostorih, kot na 
odprtem. 

• Za strokovne delavce v športu, ki vodijo programe: Obvezno izpolnjevanje 
pogoja PCT tako v zaprtih prostorih, kot na odprtem. Kot pogoj PCT testiranja se 
šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje ali klasičnim testom HAG, ki 
se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih pod nadzorom delodajalca. Več o 
samotestiranju v poglavju Izpolnjevanje pogojev PCT. 

• Za vse druge osebe, ki sodelujejo pri izvajanju športnega tekmovanja oziroma so 
navzoče med izvajanjem športnega tekmovanja (fizioterapevti, maserji, podporno 
osebje, hišniki, čistilci, delavci v recepciji objekta…): Obvezno izpolnjevanje 
pogoja PCT tako v zaprtih prostorih, kot na odprtem. Kot pogoj PCT testiranja se 
šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje ali klasičnim testom HAG, ki 
se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih pod nadzorom delodajalca. Več o 
samotestiranju v poglavju Izpolnjevanje pogojev PCT. 

Izjeme pri izpolnjevanju pogoja PCT: 

• Do 15 let: osebam, ki še niso dopolnile 15 let, pogoja PCT ni potrebno 
izpolnjevati. 

• Od 12 do 18 let: Za osebe, ki so dopolnile 12 let in še niso dopolnile 18 let, se za 
izvajanje športne dejavnosti, kot pogoj PCT testiranja šteje tudi samotestiranje s 
testom HAG za samotestiranje, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih 
presledkih. Več o samotestiranju v poglavju Izpolnjevanje pogojev PCT. 

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT: Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT za vse 
udeležence športnega tekmovanja organizirajo odgovorne osebe, ki organizirajo 
opravljanje dela oziroma izvajajo dejavnost. Preverjanje izpolnjevanja pogoja se 
opravlja s preverjanjem ustreznih dokazili na vstopnih točkah (glej poglavje 
Izpolnjevanje pogojev PCT). Odgovorne osebe so dolžne na vidnem mestu pisno 
opozoriti osebe, ki opravljajo delo in uporabnike storitev na dolžnost izpolnjevanja 
pogoja PCT. Osebam, ki PCT pogoja ne izpolnjujejo, se ne dovoli udeležbe ali 
prisotnosti na športnem tekmovanju. 
Obveznost uporabe zaščitne maske: 

• V notranjih prostorih: uporaba zaščitne maske je 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. 

• Na odprtih javnih krajih oz. prostorih: Uporaba zaščitne maske ni obvezna 
razen, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Uporaba 
mask za gledalce na odprtih javnih krajih oziroma prostorih ni potrebna, če gre za 



člane istega gospodinjstva in je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 
metra do drugih oseb. Uporaba mask prav tako ni potrebna na odprtih javnih 
krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT. 

Razkuževanje rok: Ob vstopu v zaprt prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, 
ki je registrirano za ta namen. Razkužila mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec 
dejavnosti v zaprtem javnem kraju oziroma prostoru pri vhodu v tak prostor. 

Pomembno: Posredovanje podatkov o športnih tekmovanjih in odgovorni osebi športni 
tekmovanj MIZŠ ni več predpisano oz. ni potrebno več izvajati. 
 

7. Gledalci na športnih prireditvah 

Prisotnost gledalcev na športnih prireditvah je dovoljena. 

Omejitev števila gledalcev: Število gledalcev ni omejeno. 

Izpolnjevanje pogoja PCT: Obvezno izpolnjevanje pogoja PCT za vse gledalce razen za 
osebe, ki še niso dopolnile 15 let. 

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT: Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT za 
gledalce organizira organizator športne prireditve. Preverjanje izpolnjevanja 
pogoja se opravlja s preverjanjem ustreznih dokazili na vstopnih točkah – pred 
vstopom v športni objekt oziroma na prireditveni prostor (glej poglavje 
Izpolnjevanje pogojev PCT). Odgovorne osebe so dolžne na vidnem mestu pisno 
opozoriti osebe, ki opravljajo delo in uporabnike storitev na dolžnost izpolnjevanja 
pogoja PCT. Osebam, ki PCT pogoja ne izpolnjujejo, se ne dovoli vstopa na 
prizorišče. 
Obveznost uporabe zaščitne maske: 

• V notranjih prostorih: Uporaba zaščitne maske je obvezna, razen za otroke do 
dopolnjenega 6. leta starosti. 

Na odprtih javnih krajih oz. prostorih: Uporaba zaščitne maske ni obvezna razen, če 
ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Uporaba mask za gledalce 
na odprtih javnih krajih oziroma prostorih ni potrebna, če gre za člane istega 
gospodinjstva in je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb. 
Uporaba mask prav tako ni potrebna na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se 
upošteva pogoj PCT. 


