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Zadeva: Informacije o sprejetih odlokih vlade v zvezi s sproščanjem ukrepov na področju športa

Spoštovani,
obveščamo vas, da je Vlada RS na svoji 57. seji dne 11. 02. 2021 sprejela nov Odlok o začasnih omejitvah pri
izvajanju športnih programov. Odlok skladno z uradnimi razlagami in dodatnimi pojasnili obsega naslednje
novosti, ki vplivajo na izvajanje tekmovanj in treningov:
1. TEKMOVANJA
Skladno z doslej veljavnim odlokom je bilo dovoljeno izvajanje članskih tekmovanj na najvišji ravni, t.j. 1. SNL,
SŽNL, 1. SFL in 1. ŽFL. Po novem se dovoli tudi izvajanje drugih tekmovanj na nacionalni ravni, in sicer:
•

2. slovenska nogometna liga in 1. slovenska mladinska liga ter

•

2. slovenska futsal liga in Futsal državno prvenstvo U19.

Še naprej je dovoljeno tudi sodelovanje klubov v evropskih in mednarodnih tekmovanjih.
Za vse igralce, strokovno vodstvo in drugo organizacijsko osebje, ki sodelujejo pri organizaciji tekem v vseh zgoraj
dovoljenih tekmovanjih, je po novem obvezno testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 (s PCR ali HAG testi)
vsakih 7 dni. Posameznikom je torej dovoljeno sodelovanje le v primeru predložitve negativnega testa, ki ni
starejši od 7 dni. Testiranje ni potrebno za posameznike, ki so Covid-19 že preboleli in navedeno lahko dokažejo
s potrdilom o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od 6 mesecev,
ali z zdravniškim potrdilom, iz katerega izhaja, da od začetka simptomov ni minilo več kot 6 mesecev.
Klubi, udeleženci tekmovanj, bodo o podrobnostih glede testiranja in morebitnem povračilu stroškov testiranj iz
proračuna države obveščeni, ko bodo podana dodatna pojasnila pristojnih organov v zvezi z interpretacijo
veljavne zakonodaje.
Trenažni proces v zgoraj navedenih tekmovanjih poteka pod enakimi pogoji, kot je to veljalo za tekmovanja, ki so
bila dovoljena doslej, oziroma brez omejitev, ki so navedena v točki 2. Podrobne protokole varovanja zdravja na
tekmah bo strokovna služba NZS pred pričetkom tekmovanj posredovala sodelujočim klubom.

Tekmovanja se bodo, pod pogojem da bodo to dovoljevali takrat veljavni ukrepi, nadaljevala predvidoma 20.
marca 2020. O točnih terminih nadaljevanja prvenstev bodo odločali pristojni organi.
2. TRENINGI
Po novem so dovoljeni treningi vseh registriranih igralcev (po definiciji Zakona o športu) v starostnih kategorijah
od 12. leta starosti dalje, pri čemer je športna vadba dovoljena individualno ali v skupinah do 10 igralcev, med
katerimi se mora ves čas vzdrževati minimalna razdalja 2 m. Omejitev števila oseb velja za posamezno skupino,
ne za prostor (igrišče), pri čemer mora biti med skupinami zagotovljena ustrezna varnostna razdalja, vsaka
skupina pa mora imeti svoje strokovno vodstvo oziroma trenersko osebje.
Testiranje na prisotnost virus SARS-CoV-2 vsakih 7 dni (ali dokazilo o preboleli bolezni, kot opredeljeno v točki
1) je obvezno za vse trenerje in drugo strokovno osebje, ki sodelujejo v trenažnem procesu, medtem ko se za
igralce, ki se udeležujejo treningov, ne pa tudi tekmovanj, negativni test ne zahteva.
Vsi navedeni ukrepi pričnejo veljati v ponedeljek, 15. februarja 2021.
Besedilo veljavnega odloka je objavljeno v Uradnem listu št. 20/2021 z dne 11.02.2021: https://www.uradnilist.si/_pdf/2021/Ur/u2021020.pdf, dodatna pojasnila Vlade pa v sporočilu za javnost, dostopnem na:
https://www.gov.si/novice/2021-02-11-57-redna-seja-vlade-republike-slovenije/.
Klube pozivamo, da pri izvajanju vseh aktivnosti dosledno skrbijo za spoštovanje vseh omejitev, varovanje zdravja
vseh udeležencev ter upoštevajo vsa navodila in smernice NIJZ v povezavi z zaščito pred širjenjem okužb.
S spoštovanjem,

Nogometna zveza Slovenije
Martin Koželj
Generalni sekretar NZS

Poslati:
-

Medobčinske nogometne zveze;
ZNSS, ZNTS;
Nogometni klubi (v tekmovanjih NZS);
Člani organov in komisij NZS;
Sodniki, delegati in kontrolorji (na listah NZS).

-

Člani NO NZS;
Člani IO NZS;
Častni predsednik NZS;
Direktor in selektorji nogometnih reprezentanc;
Arhiv, tu.

