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ŠPORTNIM DRUŠTVOM  
OBČINE RADENCI 
 
 
 
ZADEVA: POSTOPNO SPROŠČANJE TRENINGOV ZA REGISTRIRANE ŠPORTNIKE 
 
 
Spoštovani prijatelji športa, športni delavci, športniki in športnice! 
 
Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez nas je obvestil, da je Vlada RS na seji, 6. 5. 2020, 
sprejela Odlok o pogojih za izvajanje športne vadbe za registrirane športnike in organizacijo športnih 
tekmovanj v obdobju obvladovanja epidemije COVID-19, ki začne veljati 7.5.2020. To pomeni, da s 
treningi lahko začnejo tisti športniki in športnice, ki so vključeni v uradne državne tekmovalne 
sisteme. Glede sproščanja organizirane vadbe organiziranih prostočasnih športnih aktivnosti trenutno 
nimamo informacij, kakšen je predviden načrt. 
 
Vadba se lahko izvaja na ali v športnih objektih in površinah za šport v naravi razen v športnih 
objektih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov. 
  
Izvajanje športnih tekmovanj je dovoljeno do vključno državne ravni, v individualnih športnih 
panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem v skladu z Zakonom o športu. 

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora 
zagotoviti, da so prisotne le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja. 

Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj morajo nacionalne panožne športne zveze imenovati 
odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport. 

NIJZ je pripravil Priporočila za registrirane športnike in strokovne delavce v športu za izvajanje 
organizirane vadbe v času epidemije COVID-19, vendar v njih niso opredeljene številčnosti vadbenih 
skupin, časovni razmaki menjave vadbenih skupin ipd. Priporočila so dostopna na povezavi 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_registrirane_sportnike.pdf. 
Priporočila za vadbo plavalcev oziroma protokol uporabe bazenov, bodo pripravili posebej. 

Epidemiološka situacija glede novega koronavirusa v Sloveniji se umirja, zato se je začelo postopno 
sproščanje sistemskih ukrepov za zamejitev širjenja virusa.  
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Tudi Občina Radenci je 8.5.2020 objavila objavo prenehanja veljavnosti preventivnih 
ukrepov, izdanih posebej za območje občine Radenci, ki jih je izdal župan Občine Radenci. 

Posebna navodila in priporočila za športnike občine Radenci, ki so že usmerjeni v kakovostni ali 
vrhunski šport in so pri panožnih zvezah uradno registrirani po določbah Zakonu o športu: 

 Strokovni delavci - trenerji so zadolženi za dosledno spoštovanje in izvajanje vseh predpisanih 
varovalnih ukrepov svojih vadečih v času pred, med in po vadbi oz. odhodu iz športnega objekta. 

 Predlagamo, da je časovni interval med vadbenimi skupinami minimalno 10-15 minut (ena 
skupina zaključi in takoj odide, druga skupina pride šele, ko se predhodna umakne). Med 
morebitnim čakanjem na vstop v objekt naj vadeči vzdržujejo priporočeno razdaljo. 

 Vsi prostori v športnih objektih, razen sanitarij, so zaprti ( garderobe, shrambe, tudi klubski lokal 
in tribuna v ŠRC Slatina). 

 Opremo igralcev, ki je shranjena v športnem objektu v zaprtih prostorih, bo vzdrževalec/čistilka 
po predhodnem telefonskem dogovoru z igralcem ali trenerjem dostavil/a na hodnik garderob, 
po vadbi pa naj vadeči svojo opremo vzamejo s seboj za čas veljave ukrepov. Ponovno vračanje 
opreme v skupne prostore ni dovoljeno.  

 Prepovedano je nameščanje in uporaba miz in klopi na celotnem območju športnega objekta. 
 Vadeči in strokovni delavci se naj odstranijo iz športnega objekta takoj po koncu vadbe. 

Prepovedano je vsako nepotrebno zadrževanje in posedanje na celotnem območju športnega 
objekta.  

 Vadeči morajo za vodo (ali drugo pijačo) poskrbeti sami, kot tudi za morebitne smeti, ki naj jih 
odvržejo pred prihodom na/v športni objekt ali po odhodu iz objekta. 

 Umivanje rok in osnovno razkuževanje bo zagotovljeno, medtem, ko tuširanje ne bo možno. 
 Ne rokujte se pred ali po koncu vadbe. 
 Priporočamo, da imajo vadeči v torbi  sredstvo za razkuževanje, ki ga naj uporabljajo. 
 Vadeči na/v športnih objektih naj upoštevajo vse samozaščitne ukrepe! 
 Če igralci in trener ne upoštevajo priporočil za varno vadbo, bo upravljavec športnega objekta v 

skrajnem primeru le-tega zaprl.  
 

Kljub temu, da so športni objekti v Radencih pripravljeni za vas, vam svetujemo, da ne hitite z 
začetkom vadbe in da počakate na podrobnejša navodila svojih nacionalnih panožnih športnih zvez 
(odbojkarska, nogometna, rokometna…), saj ima vsaka športna panoga svoje posebnosti. Še vedno 
nam mora ostati na prvem mestu varstvo in zdravje vadečih, kar pa bomo s skupnimi močmi lahko 
dosegli le z doslednim upoštevanjem vseh splošnih priporočil za preprečevanje okužb z novim 
koronavirusom SARS-cov-2 in posebnih priporočil za izvajanje organizirane vadbe med 
epidemijo COVID-19, ki jih je pripravil NIJZ. Na vseh nas je velika odgovornost, da jih striktno 
upoštevamo, saj bomo le tako zagotovili varno vadbo in da se kljub prisotnosti koronavirusa 
izognemo izbruhu novih okužb zaradi vadbe. 

Če in ko se boste odločili za začetek vadbe, nam prosim to sporočite vsaj nekaj dni pred začetkom 

treningov po e-pošti zavod@ztsradenci.si ali telefonsko 031 758 688 (Branko). 

Za vse dodatne informacije in pojasnila smo vam na razpolago na sedežu ZTIŠ Radenci. 
 

Branko ŽNIDARIČ dipl.ekon. (UN) 

 direktor ZTIŠ Radenci 

 


