Vlada RS je 7. januarja 2020 izdala Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih
programov ter ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z odlokom se zameji izvajanje športne dejavnosti zaradi razglašene epidemije COVID19. Z njim se prepove vsa športno-gibalna dejavnost in proces športne vadbe –
trening.
Treningi se dovolijo samo vrhunskim in poklicnim športnikom ter v starostnih
kategorijah kadeti in mladinci.
Treningi so tako omogočeni:




vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred),
športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v
skladu z členom ZŠpo-1, ki so člani reprezentanc,
poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid
poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport

V kolektivnih športnih panogah: hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka,
rokomet, vaterpolo in mali nogomet se dovoli izvajanje tekmovanj v najvišjem
kakovostnem nivoju nacionalnega (1. slovenska liga), regionalnega (npr. alpska
hokejska liga) mednarodnega (npr. Liga narodov) oziroma evropskega
tekmovanja (npr. ABA liga), to pomeni sodelovanje športnih klubov iz 1.
slovenske lige v nacionalnih, regionalnih, evropskih in mednarodnih ligah.
Prav tako so dovoljene vse kvalifikacijske tekme državnih reprezentanc v
kolektivnih športnih panogah za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu.
V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje velikih mednarodnih športnih
prireditev kot so: državno, evropsko in svetovno prvenstvo ter svetovni pokal. V
naslednjih mesecih je predvidena organizacija nekaj svetovnih pokalov in svetovnih
prvenstev v zimskih športnih panogah (biatlon, smučarski skoki, tek na smučeh, alpsko
smučanje), kjer tekmovanja na mednarodni ravni normalno potekajo.
Za športnike, ki jim je v skladu s tem členom dovoljeno tekmovati je dovoljen
tudi proces športne vadbe.
Za izvajanje procesa športne vadbe – treningov in izvedbo tekmovanj se lahko
uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o
športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine
za šport v naravi in šolske telovadnice.
Upoštevati pa je potrebno navodila ministrstva, pristojnega za zdravje in Nacionalnega
inštituta za javno zdravje, ki jih morajo upoštevati tako športniki kot tudi strokovni
delavci v športu.
Določeno je, da odlok prične veljati 9. januarja, z dnem njegove uveljavitve pa
preneha veljati Odlok o začasnih omejitvah pri opravljanju športne dejavnosti.

Odlok velja do vključno 15. januarja 2021.
Spremenjena pa so določila glede obratovanja žičniških naprav. Z novim odlokom
je prepovedano obratovanje vseh žičniških naprav za prevoz oseb. Izjema so prevozi
oseb z žičniškimi napravami za nujno oskrbo, medicinsko pomoč, zaščito in reševanje,
ter prevozi za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in druge organizatorje
tekmovanj in treningov za tekme, ki so dovoljene na podlagi drugih odlokov.
Prav tako se v Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve
in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 črta izjema za športnike, saj testiranja
s hitrimi antigenskimi testi na meji odlok več ne predvideva.

