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Hokejska zveza Slovenije
Košarkarska zveza Slovenije
Nogometna zveza Slovenije
Odbojkarska zveza Slovenije
Rokometna zveza Slovenije

Številka: 671-15/2020/1707
Datum: 1. 4. 2021

Zadeva: Odgovor na poziv kolektivnih panožnih športnih zvez za nadaljevanje 
tekmovanj, ki se izvajajo na podlagi Odloka o začasnih omejitvah pri 
izvajanju športnih programov z dne, 11. februarja 2021

Veza: Dopis z dne 29. 3. 2021

Spoštovani,

Zaradi zaostrene epidemiološke situacije je Vlada RS na 67. redni seji sprejela dodatne 
omejevalne ukrepe za zajezitev epidemije COVID-19, ki bodo v veljavi od 1. aprila do vključno 
11. aprila 2021. 

Ustavitev javnega življenja je vladi predlagala svetovalna skupina pri Ministrstvu za zdravje. Kot 
je že večkrat poudarila vodja svetovalne skupine dr. Mateja Logar, ja glavni namen 11 dnevne 
ustavitve javnega življenja zmanjšanje stikov ter s tem preprečitev širjenja virusa in varovanje 
življenj ljudi. 

Edini način, da se ustavi širjenje virusa, je zmanjšanje števila stikov oz. zmanjšanje interakcije 
med državljani, za kar je bilo potrebno sprejeti niz ukrepov. Ta odločitev vpliva tudi na področje 
športa. 

Navkljub zaostrovanju ukrepov se je Vlada RS odločila omogočiti izvajanje športne vadbe 
(treningov) najvišjim kategorijam športnikov (vrhunskim in perspektivnim športnikom, ter članom 
državnih reprezentanc v starostni skupini kadeti, mladinci in člani). Odlok prav tako dovoljuje, da 
se lahko v odboju med 1. in 11. aprilom 2021 izvajajo mednarodne športne prireditve 
opredeljene v 74. členu Zakona o športu. 

Na podlagi navedenega vas naprošamo, da koledarje športnih tekmovanj na državni ravni, 
prilagodite trenutni situaciji in jih po potrebi časovno zamaknete po 12. aprilu 2021.

Zavedamo se, da bo začasna zaustavitev večine družbe prizadela tako šport, kot druge 
družbene podsisteme v Sloveniji. Vlada in stroka so se skupaj odločili za takšen pristop v 
upanju, da bo prispeval k umiritvi epidemioloških razmer in, da se bomo po 12. aprilu lahko vrnili 
k ukrepom iz načrta sproščanja ukrepov, ki ga je Vlada sprejela letos januarja.  
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Prosimo vas, da naša prizadevanja podprete s ciljem, da se šport čim prej sprosti.

Za razumevanje zahtevne situacije se vam iskreno zahvaljujemo.

dr. Mojca Doupona
            generalna direktorica     

Odposlano:
- Hokejska zveza Slovenije, po elektronski pošti (hzs@hokejska-zveza.si)
- Košarkarska zveza Slovenije, po elektronski pošti(kzs@kzs.si) 
- Nogometna zveza Slovenije, po elektronski pošti (nzs@nzs.si)
- Odbojkarska zveza Slovenije, po elektronski pošti (ozs@odbojka.si)
- Rokometna zveza Slovenije, po elektronski pošti (office@rokometna-zveza.si) 

V vednost:
- Kabinet Predsednika Vlade, po elektronski pošti (gp.kpv@gov.sii) 
- Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, po elektronski pošti 

(info@olympic.si) 
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