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Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez
Športnim društvom in združenjem
Drugim organizatorjem športnih programov
Širši javnosti

Številka: 671/20-2021/336
Datum: 24. 1. 2022

Zadeva: Ravnanje v primeru visoko tveganega stika učencev ali dijakov s 
povzročiteljem COVID-19 pri izvajanju obšolske (športne) dejavnosti

Spoštovani,

V vednost vam pošiljamo pojasnilo Ministrstva za zdravje glede ravnanja v primeru zaznave 
visoko tveganega stika s povzročiteljem COVID-19 pri izvajanju obšolske (športne) dejavnosti
za učence (osnovnih šol) in dijake (srednjih šol). 

Razlago Ministrstva za zdravje, ki temelji na Odloku o izjemah od karantene na domu po visoko 
tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 87/21, 132/21, 
144/21, 149/21, 164/21, 190/21, 200/21, 2/22 in 8/22), je potrebno upoštevati, kot navodila kako 
ravnati ob zaznavi okužbe s COVID-19 v homogenih športno-gibalnih vadbenih skupinah v 
katerih vadijo otroci, ki so šoloobvezni in/ali mladostniki, ki obiskujejo srednjo šolo. 

Razlaga Ministrstva za zdravje je, kot sledi:

 učenec ali dijak, ki je bil v času udeležbe pri izvajanju obšolske (športne) dejavnosti v 
visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19 (ki se je med izvajanjem športne vadbe 
znašel  v visoko tveganem stiku z osebo okuženo s COVID-19), se ne napoti oziroma se 
mu ne odredi ukrep karantene na domu, če se testira s testi HAG za samotestiranje vsak 
dan v obdobju sedmih dni od dneva visoko tveganega stika s testom HAG za 
samotestiranje. Testiranje s testi HAG za samotestiranje se opravi na dan izvajanja 
obšolske (športne) dejavnosti pri izvajalcu obšolske (športne) dejavnosti ali na domu, 
vsakokrat pred udeležbo na obšolski (športni) dejavnosti, in vzporedno pri izvajanju 
vzgojno-izobraževalne dejavnosti v vzgojno-izobraževalnem zavodu v dnevih, ko se ne 
udeležuje obšolske dejavnosti.

 Nenapotitev učencev ali dijakov, ki so bili v času udeležbe pri izvajanju obšolske (športne) 
dejavnosti v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19, v karanteno na domu je 
dovoljena vse dokler v vadbeni skupini pri izvajalcu obšolske (športne) dejavnosti ni 
potrjena okužba pri več kot 30 % udeležencev vadbene skupine. 

Zgornjo razlago je mogoče uporabiti tudi za mešane skupine v katerih so otroci, ki obiskujejo 
osnovno šolo in mladostniki, ki obiskujejo srednjo šolo. 

Razlage ni mogoče uporabiti za predšolske otroke, kot tudi ne za mladostnike, ki ne 
obiskujejo srednje šole (npr. za študente). Prav tako razlage ni mogoče uporabiti za 



mešane vadbene skupine v katerih sočasno vadijo otroci, ki obiskujejo osnovno šolo 
in/ali mladostniki, ki obiskujejo srednjo šol, ter odrasli. V primeru tako mešanih skupin je 
potrebno upoštevati splošno razlago Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko 
tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 kar pomeni, da je v primeru visoko 
tveganega stika v vadbeni skupini potrebno napotiti v karanteno na domu vse osebe, ki so bile v 
visoko tveganem stiku.

Celovito razlago Ministrstva za zdravje prilagamo.

Prosimo vas, da s to razlago seznanite vaše članice oziroma organizatorje športnih programov 
za otroke in mladostnike.

dr. Mojca DOUPONA
GENERALNA DIREKTORICA

V vednost:
- Inšpektorat za šolstvo in šport, po e-pošti (inspektorat-solstvo.mss@gov.si)  
- Zdravstveni inšpektorat, po e-pošti (gp.zirs@gov.si) 
- Nacionalni inštitut za javno zdravje, po e-pošti (info@nijz.si, cnb@nijz.si)
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