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Zadeva: Dodatna obrazložitev - Spremembe in dopolnitve omejitve pri izvajanju športnih programov od 1. 11. 

2021 

 

Spoštovani, 

v teh dneh smo od vas prejeli kar nekaj vprašanj glede obrazložitve omejitev pri izvajanju športnih programov 

od 1. novembra 2021, ki smo vam jih posredovali v ponedeljek.  

Zato smo se obrnili na Direktorat za šport in pridobili dodatno tolmačenje trenutno veljavnega Odloka, in sicer: 

Spremenjen Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb 

z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21, 152/21, 155/21, 170/21 in 171/21) v četrtem odstavku 

8. člena predpisuje samotestiranje za vse učence in dijake za udeležbo v športnih programih, športno 

rekreativnih dejavnostih in obšolskih dejavnostih.  

To določilo sledi prvemu odstavku istega člena, ki prostovoljno samotestiranje po novem uvaja za vse učence 

osnovnih šol in dijake srednjih šol (do sedaj je to veljalo za otroke od 12 do 18 let).  

Učencem in dijakom, ki izpolnjujejo pogoj PCT (so cepljeni, preboleli ali testirani s HAG testi ali PCR testi pri 

pooblaščenih izvajalcih), ni treba izvajati testiranja s testi HAG za samotestiranje. 

Zgoraj navedeno je potrebno razumeti tako, da je samotestiranje za namen udeležbe v športnih programih, 

športno rekreativnih dejavnostih in obšolskih dejavnostih obvezno za učence od prvega razreda osnovne šole 

dalje ter za vse dijake srednjih šol, ne glede na določbo prve alineje tretjega odstavka 5. člena, ki pravi da pogoja 

PCT ni treba izpolnjevati osebam, ki so mlajše od 15 let. 

Samotestiranje s testi HAG za samotestiranje iz tega člena se izvaja dvakrat tedensko v enakih presledkih 

oziroma praviloma ob ponedeljkih in sredah. Vsem učencem in dijakom pripada deset brezplačnih testov HAG 

za samotestiranje na mesec, ki jih sami ali njeni starši oz. zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi 

kartice zdravstvenega zavarovanja.  

Samotestiranje velja za vse oblike športnih dejavnosti (rekreativne, trenažni proces, tekmovanja). 

Preverjanje izkazovanja izpolnjevanja pogoja PCT s samotestirajem za učence in dijake za udeležbo v športnih 

programih, športno rekreativnih dejavnostih in obšolskih dejavnostih ni predpisano. To pomeni, da izvajalci 

športne dejavnosti niso dolžni preverjati izpolnjevanja pogoja PCT samotestiranja za učence in dijake. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2873
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2882
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2913
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2979
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3343
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3344


 

 

 

 

 

 

 

Tolmačenje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je, da ukrep samotestiranja za učence in 

dijake temelji na zaupanju.  

 

V praksi se je v Odloku od 2. 11. spremenilo samo to, da je za delavce, ki niso cepljeni proti SARS-CoV-2 ali 

niso preboleli COVID-19 obveznost testiranja s HAG testi za samotestiranje bolj pogosta in znaša 48 ur. Torej 

vsi, ki delajo in niso cepljeni ali niso prebolevniki se morajo po novem samotestirati na vsakih 48 ur. Druga 

sprememba je sicer ta, da se uvaja obvezno samotestiranje za vse učence osnovnih šol in dijake srednjih šol 

za namen udeležbe v športnih in drugih obšolskih dejavnostih, vendar ta sprememba ne vpliva na dosedanje 

delo organizatorjev športnih programov, saj je mnenje MIZŠ, da se od učencev in dijakov ne zahteva izkazovanje 

dokazila o izvedenem samotestiranju z obrazložitvijo, da ukrep temelji na zaupanju. 

 

Za morebitna dodatna vprašanja vam ostajamo na voljo. 

 

Lep pozdrav, 

 

Katarina Obranovič O'Dell, 

 Vodja nacionalnih tekmovanj, UTR in Pro tenis 

 

 

           

 


