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Odlok 0 zacasnih omejitvah pri izvajanju sportne dejavnost: napotilo za
uporabo sportnih objektov

Pozdravljeni,

Kot ze veste je bil v Uradnem listu s1. 150/2020 dne 21.10.2020 objavljen Odlok 0 zaeasnih
omejitvah pri izvajanju sportne dejavnos1. Odlok je zaeel veljati z danasnjim dnevom.

Odlok je dostopen na naslednji povezavi https:l/www.uradni-lis1.si/pdf/2020/Ur/u2020150. pdf.

V izogib raz/icnim to/macenjem Od/oka g/ede uporabe sportnih objektov vam posiljamo
podrobnejso razjasnitev s priporocilom za ravnanje pri zagotavljanju uporabe sportnih objektov.

Odlok opredeljuje zaeasne omejitve pri izvajanju sportne dejavnosti za sportnike in izvajanje
sportnih tekmovanj ter izvajanje druge sportno gibalna dejavnos1.

Za sportne dejavnosti za sportnike in izvajanje sportnih tekmovanj, ki so dovoljeni stem
odlokom, se lahko uporabljajo sportni objekti in povrsine za sport v naravi iz 67. elena ZSpo-1.

Odlok v 4. elenu omogoea uporabo sportnih objektov za proces sportne vadbe naslednjih
skupin sportnikov:

sportnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega
razreda iz prvega odstavka 33. elena ZSpo-1,
poklicnim sportnikom, starejsim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih sportnikov pri
ministrstvu, pristojnemu za sport,
sportnikom v sportnih panogah hokej na ledu, kosarka, nogomet, odbojka in rokomet, ki
se udelezujejo tekmovanj v 1. slovenski ligi ter v evropskih ali regionalnih ligaskih
tekmovanjih (vse v absolutnih/elanskih kategorijah);
sportnikom elanom uradne drzavne reprezentance v elanski kategoriji v kolektivnih
sportnih panogah, ki se udelezujejo kvalifikacijskih tekem drZavne reprezentance za
nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu,
sportnikom elanom uradne drzavne reprezentance v elanski kategoriji v individualnih
sportnih panogah, ki se udelezujejo svetovnega ali evropskega prvenstva ali tekem
svetovnega pokala.
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Odlok prav tako v 4. clenu omogoca uporabo sportnih objektov za izvajanje naslednjih
sportnih tekmovanj:

v kolektivnih sportnih panogah hokej na ledu, kosarka, nogomet, odbojka in rokomet,
izvajanje tekmovanj v najvisjem kakovostnem nivoju nacionalnega ranga (drZavnih
prvenstev za clane), regionalnega ranga (npr. Alpska hokejska liga), mednarodnega
(npr. nogometna Liga narodov) oziroma evropskega tekmovanja (npr. kosarkarska ABA
liga)
v vseh kolektivnih sportnih panogah izvajanje evropskih in svetovnih prvenstev (v
starostni kategoriji ciani in mladinci) ter kvalifikacijskih tekem drzavnih clanskih
reprezentanc za nastop na evropskih in svetovnih prvenstvih
v individualnih sportnih panogah izvajanje drzavnih prvenstev za sportnike v starostni
kategoriji ciani ter naslednjih mednarodnih sportnih prireditev za sportnike v starostni
kategoriji ciani: svetovno in evropsko prvenstvo ter svetovni pokal.

Prosimo vas, da omogocite nemoteno uporabo sportnih objektov izkljucno za
upravicence in dejavnosti iz predhodnih dveh odstavkov.

Uporaba sportnih objektov iz 67. clena ZSpo-1 za izvajanje druge sportno gibalna dejavnost
(opredeljene v 3. odstavku 2. clena Odloka) pa z Odlokom ni prepovedana. Ali in na kaksen
nacin naj bode sportni objekti namenjeni uporabnikom za izvajanje druge sportno gibalne
dejavnosti pa prepuscamo odlocitvi lastnikov oz. upravljavcev sportnih objektov.

Uporaba solskih sportnih objektov in prostorov v vzgojno-izobrazevalnih zavodih za izvajanJe
sportne dejavnosti je prepovedana.

Ker se zavedamo, da je za lastnike/upravljavce sportnih objektov zelo zahtevno preverjati
izpolnjevanje pogojev iz Odloka tako za vsebino sportne dejavnosti, ki se izvaja, kot tudi
upravicenosti sodelovanja posameznikov teh sportih dejavnosti predlagamo, da
lastnikilupravljavci sportnih objektov od najemnikov zahtevajo izjavo 0 izpolnjevanju pogojev
za izvajanje sportne dejavnosti v sportnem objektu skladno z Odlokom 0 zacasnih
omejitvah pri izvajanju sportne dejavnost (Uradni list st. 150/2020 dne 21.10.2020), ki naj
ji prilozijo poimenski seznam upravicenih uporabnikov - fizicnih oseb.

Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo na gp.mizs@gov.si

S spostovanjem,

Pripravil:
Zvijezdan Miki6
Visji svetovalec

dr. Mojca Douponavt::er~e
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