
Ukrepi, vezani na COVID_19, Ljubljana, 3. 1. 2021 
 
Konec preteklega leta sprejeta dva akta, ki se nanašata na problematiko vezano na COVID_19, in 
sicer: 
 

1. Državni zbor je 29. 12. 2020 sprejel Sedmi paket ukrepov za omilitev posledic epidemije 
#PKP7, ki je začel veljati 31. 12. 2020 
Ukrepi, ki so lahko pomembni za poslovanje upravljalcev športne infrastrukture so v 
naslednjih členih: 

 
- Stran 10629/ Zakon o javnih uslužbencih/ 22. člen/ V zakonu o javnih uslužbencih je po 

novem dana možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov brez 
utemeljevanja, z odpovednim rokom 60 dni, če javni uslužbenec izpolnjuje pogoje za 
pridobitev pravice do starostne pokojnine. 
 

- Stran 10639/ Začasni ukrepi na področju dela/ 85. člen (krizni dodatek) 
 

- Stran 10640/ Začasni ukrepi za javne uslužbence, zaposlene v okviru programa javnih del, 
dijake in študente/ 86. člen (dodatek za delo v rizičnih razmerah) 

 
- Stran 10641/ Začasni ukrepi glede povračila delavcem na začasnem čakanju na delo in vračila 

neupravičeno prejetih sredstev/ 89. člen (vračila in nadzor vračil upravičenj) 
 

- Stran 10647 / Začasni ukrepi na področju športa/ 122. člen (testiranje športnikov na 
prisotnost virusa SARS- CoV-2) 
 

2. Vlada Republike Slovenije pa je na dopisni seji 31. 12. 2020 sprejela Odlok o začasnih 
omejitvah pri izvajanju športnih programov, ki začne veljati 4. 1. 2021. 

 
 
 
Ukrepi vezani n COVID_19, Ljubljana 29.11. 2020 
 
V  Uradnem listu RS št. 175, z dne 27. 11. 2020 je objavljen Zakon o interventnih ukrepih za omilitev 
posledic COVID_19 (ZIUOPDVE) in še nekaj drugih predpisov. 
 
Ker gre za obsežno gradivo navajamo samo  tiste ukrepe oziroma določbe, ki se tičejo upravljalcev 
športne infrastrukture, in sicer: 
 
- Strani 8395 – 8399:  Nadomestilo plač delavcem zaradi odrejanje karantene ali nezmožnosti 

opravljanje dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitev javnega prevoza ali zaprtje 
mej 

- Stran 8407:  Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
- Stran 8411:  Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - 95. člen 
- Stran 8412:  Zakon o javnem naročanju – 101. člen 
- Stran 8415:  Začasni ukrepi na področju sklica skupščin društev, zveze društev oziroma 

podružnice tujega društva – 114. člen 
- Stran 8417:  Začasni ukrepi v javnem sektorju – 123. člen 
- Stran 8419:  Začasni ukrepi na področju vzgoje in izobraževanja, visokega šolstva, raziskovalne 

dejavnosti in športa – 135. člen 



- Stran 8424:  Uredba o spremembah o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za 
javne uslužbence. 

 

Ukrepi vezani na COVID_19, Ljubljana 21. 10 2020 

Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji ter Odlok 
o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti, ki so bili objavljeni danes v Uradnem listu 
št. 150 in začnejo veljati jutri, 22. 10. 2020. 

Spodaj pošiljam povzetek Odloka o začasnih omejitvah izvajanja športne dejavnosti: 

Odlok določa, da športno gibalna dejavnost in proces športne vadbe nista dovoljena. Ne 
glede na to, pa je proces športne vadbe dovoljen športnikom z nazivom olimpijskega, 
svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter poklicnim športnikom, starejšim od 
15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport. 

Prav tako je športna gibalna dejavnost dovoljena, če so udeleženci člani istega 
gospodinjstva, pri individualnih športih ter pri športih z največ 6 udeleženci, če je pri 
vadbi mogoče neprekinjeno vzdrževati najmanj 3 metre medsebojne razdalje.  

V kolektivnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje tekmovanj v najvišjem 
kakovostnem nivoju nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega 
tekmovanja v športnih panogah hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka in rokomet. Prav 
tako je dovoljeno izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev: svetovno in evropsko 
prvenstvo ter kvalifikacijske tekme državne reprezentance za nastop na svetovnem ali evropskem 
prvenstvu. Športnikom, ki se udeležujejo teh tekmovanj, je dovoljen tudi proces športne 
vadbe. 

V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje velikih domačih in 
mednarodnih športnih prireditev: svetovno in evropsko prvenstvo ter svetovni pokal. 

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 Olimpijski komite Slovenije oziroma 
pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne 
podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport. 

Za izvajanje tekmovanj in procesa športne vadbe, ki so dovoljeni s tem odlokom, se lahko 
uporabljajo športni objekti in površine za šport v naravi iz 67. člena Zakona o športu. Za 
športnike in strokovne delavce v športu se pri izvajanju športnih dejavnosti iz tega odloka 
ne uporabljajo odloki, ki določajo omejitve zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije 
COVID-19. 

 
 



Ukrepi vezani na COVID_19,Ljubljana 8.10.2020  
 
Vlada RS je na današnji seji potrdila naslednji odlok: 
  
Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji 
ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi: 
- Začasno je prepovedano zbiranje več kot deset ljudi. 
- Zbiranje do deset ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalne varnostne 
razdalje v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ, ki so objavljena na spletnih 
straneh NIJZ. 
- Zbiranje ljudi na organiziranih javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih oblikah zbiranja, se 
ne glede na prejšnji člen dovoli do števila 500 udeležencev (brez nastopajočih) pod pogojem, da 
organizator pridobi pozitivno mnenje NIJZ za tak shod ali prireditev oziroma drugo obliko 
zbiranja in zagotavlja minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili 
oziroma priporočili NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ. 
  
 


