
 
IZVLEČEK ODLOKA O IZVAJANJU REKREATIVNE DEJAVNOSTI 

OZIROMA REKREATIVNEGA TEKMOVANJA 
 

Izvedba športno rekreativnih prireditev  
 
Če so športno rekreativne prireditve organizirane, kot tekmovanja (z razvrščanjem 
udeležencev glede na dosežek), morajo vsi udeleženci prireditve, kot tudi osebe, ki 
sodelujejo pri organizaciji prireditve, izpolnjevati pogoje PCT za udeležence športnih 
tekmovanj skladno z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (glej 
Izpolnjevanje pogojev PCT (prebolevnost-cepljenje-testiranje). Izjema so osebe, ki še niso 
dopolnile 15 let, če se prireditve udeležujejo skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma 
skrbniki, ki izpolnjujejo pogoje PCT.  
 
Organizatorji športnih prireditev morajo s pisnim obvestilom na vidnem mestu obvestiti 
vse udeležence športne prireditve (tekmovalce in člane njihovih ekip, drugo organizacijsko 
osebje ter gledalce) o predpisanem izpolnjevanju pogojev PCT za udeležbo na športnih 
prireditvah.  
 
Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev PCT za udeležbo na športnih prireditvah mora 
izvajati organizator športne prireditve za vse udeležence (tekmovalce in člane njihovih 
ekip, drugo organizacijsko osebje ter gledalce) na način, da vzpostavi neposredno 
preverjanje izpolnjevanja pogojev že ob vstopu na športno prireditve. V kolikor 
udeleženec ne izkaže izpolnjevanja pogojev PCT, ga organizator ne sme spustiti na športno 
prireditev.  
 
Gostinska dejavnost na športnih prireditvah  
 
Gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač je dovoljena tudi na športnih prireditvah 
ob pogojih določenih v Odloku o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v RS.  
 
Izpolnjevanje pogojev PCT (prebolelost-cepljenje-testiranje)  
 
Za preverjanje izpolnjevanja pogojev PCT lahko organizatorji športnih prireditev 
uporabljajo anonimno aplikacijo NIJZ za preverjanje EU digitalnega COVID potrdila. 
Aplikacija z navodili za uporabo je dostopna na povezavi: https://www.nijz.si/sl/objava-
aplikacije-za-preverjanje-eu-digitalnih-covid-potrdil-za-mobilne-naprave  
Izpolnjevanje pogojev PCT za udeležence športnih tekmovanj  
 
Športniki in člani njihovih ekip, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj 
in gledalci morajo imeti negativni rezultat HAG ali PCR testa, ki ni starejši od 48 ur, 
potrdilo/dokazilo o cepljenju ali prebolelosti. Pogojev PCT ne rabijo izpolnjevati osebe, ki še 
niso dopolnile 15 let, če se tekmovanja udeležujejo skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma 
skrbniki, ki izpolnjujejo pogoje PCT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Veljavna potrdila/dokazila o cepljenju in prebolelosti  
Predložitev negativnega testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 ni potrebna osebam, ki 
imajo:  
1. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik 
presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev,  

2. imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več 
kot šest mesecev.  

3. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema:  

 drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,  

 drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,  

 prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 
21 dni,  

 odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-
Cilag najmanj 14 dni,  

 prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca 
najmanj 21 dni,  

 drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of 
Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni,  

 drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali  

 drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,  

 drugega odmerka cepiva posamezne vrste cepiva, če je oseba cepljena s kombinacijo 
dveh različnih cepiv, po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva. 
Če je oseba iz te alineje prvič prejela odmerek cepiva proizvajalca AstraZeneca, se zaščita 
vzpostavi takoj po prejemu drugega odmerka, če je oseba prejela drugi odmerek cepiva 
proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepivo proizvajalca Moderna v roku od 28 do 84 dni (štiri do 
12 tednov) po prejemu prvega odmerka.  
 
4. dokazilo, da je prebolela bolezen COVID-19 (dokazilo iz 1. ali 2. točke) in dokazilo, da je 
bila v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka 
simptomov cepljena z enim odmerkom katerega koli cepiva iz 3. točke, pri čemer se zaščita 
vzpostavi z dnem cepljenja.  
 
Upoštevajo se dokazila o testiranju, ki so bila izdana v državah članicah Evropske, državah 
članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, 
Republiki Srbiji, Združenih državah Amerike, Združenem kraljestvu Velike Britanije in 
Severne Irske.  
Laboratorijski izvid, ki izkazuje prisotnost protiteles proti virusu COVID-19 ni zadosten dokaz.  
 
Gledalci na športnih tekmovanjih  
 
Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih je dovoljena.  
Za gledalce je obvezna uporaba zaščitnih mask v notranjih prostorih, razen za otroke do 
dopolnjenega 6. leta starosti.  
Gledalci se lahko udeležijo športnih tekmovanj če imajo negativni rezultat testa na virus 
SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur oziroma če izpolnjujejo pogoje PCT (glej Izpolnjevanje 
pogojev PCT (prebolevnost-cepljenje-testiranje)  



Izpolnjevanje pogoja PCT ni potrebno za osebe, ki še niso dopolnile 15 let, če se tekme 
udeležujejo skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki.  
 
Organizatorji športnih prireditev (športnih tekmovanj in drugih športno-rekreativnih prireditev) 
morajo s pisnim obvestilom na vidnem mestu obvestiti gledalce o predpisanem 
izpolnjevanju pogojev PCT za udeležbo na športnih prireditvah.  
Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev PCT za udeležbo na športnih prireditvah (športnih 
tekmovanjih in drugih športno-rekreativnih prireditvah) mora izvajati organizator športne 
prireditve za vse udeležence (športnike oz. tekmovalce in člane njihovih ekip, drugo 
organizacijsko osebje ter gledalce) na način, da vzpostavi neposredno preverjanje 
izpolnjevanja pogojev že ob vstopu na športno prireditve. V kolikor udeleženec ne izkaže 
izpolnjevanja pogojev PCT, ga organizator ne sme spustiti na športno prireditev. 


