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Zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji ureja Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi 

zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 92/2020 z dne 29. 6. 2020).  

Poleg ustaljene dobre higienske prakse, ki velja za posamezne prireditve oz. dogodke, je za 

preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 treba upoštevati še dodatne ukrepe, ki 

jih navajamo v nadaljevanju.  

Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je 

preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok. 

Varna medosebna razdalja zaradi virusa, ki se izloča s kihanjem, kašljanjem, glasnim 

govorjenjem, petjem … je vsaj 1,5 metra. V primeru, da je ta razdalja manjša, se 

tveganje za prenos okužbe poveča. 

Roke vedno smatramo kot onesnažene, 

izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju. 

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnosti za prenos 
okužbe in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov je 

odgovoren vsak posameznik. Popolne varnosti ni. 

Z doslednim upoštevanjem spodaj navedenih navodil je možno tveganje za prenos virusa 

zmanjšati, ne pa popolnoma izključiti. Obisk javne prireditve oz. dogodka je zaradi velike 

koncentracije ljudi, velike verjetnosti tesnih stikov, veliko glasnega govorjenja, petja … 

tvegano za prenos okužbe z novim koronavirusom. 

Obiskovalci se prireditev oz. dogodkov udeležujejo na lastno odgovornost z zavedanjem 

tveganja, ki ga s tem prevzamejo. 

Zaposleni in obiskovalci, z znaki okužbe dihal (izcedek iz nosu, kašelj, kihanje, bolečine v 

žrelu), bolečinami v mišicah in sklepih, vročino, oz. z drisko naj se ne udeležujejo prireditev. 

Nacionalni inštitut za javno zdravje ne prevzema odgovornosti ob morebitnih okužbah. 

HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE 

Z VIRUSOM SARS-CoV-2  ZA PRIREDITVE IN DOGODKE 



Splošni ukrepi, ki jih morajo upoštevati vsi - zaposleni in obiskovalci: 

 

 Zaposleni in obiskovalci morajo biti brez znakov okužbe dihal (npr. nahod, kihanje, kašlja-

nje, bolečine v žrelu, mišicah, povišana temperatura…). 

 Upoštevajo naj zadostno medosebno razdaljo vsaj 1,5 m. 

 Pogosto naj si umivajo ali razkužujejo roke (npr. z razkužilom na osnovi 60 do 80 % alko-

hola). 

 Naj se ne dotikajo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, preden so roke umite ali razkužene. 

 Upoštevajo naj higieno kihanja, kašlja.  

 Zaposleni  in obiskovalci naj na prireditvah oz. dogodkih v zaprtem prostoru nosijo maske, 

tako ob prihajanju in odhajanju na prireditev/dogodek, kot med samo prireditvijo, oz. do-

godkom v zaprtem prostoru, zaradi velikega števila ljudi glasnega govorjenja in premika-

nja.  

 V primeru prireditve na prostem naj si masko nadenejo ob vstopu na prireditveni prostor, 

na prostem pa se masko priporoča v primeru, da ni mogoče zagotoviti zadostne medo-

sebne razdalje. Maska mora segati od korena nosu do pod brado, med nošenjem se je ne 

dotikamo.  

 Obiskovalci morajo biti seznanjeni s pravilnim načinom nošenja in snemanja mask. Pred 

in po uporabi maske si je treba temeljito umiti ali razkužiti roke. Masko za enkratno upo-

rabo je potrebno takoj po uporabi odvreči v koš za odpadke. Pralno masko je potrebno 

takoj po snemanju odložiti v posebno vrečko, je ne odlagati na površine, ki se jih dotikajo 

drugi ljudje, in jo pred ponovno uporabo oprati. 

 Obiskovalci naj se čim manj dotikajo različnih skupnih predmetov in površin, le toliko, kot 

je nujno.  

 Priporočamo brezstično poslovanje (rezervacije, nakup kart preko spleta, registracija ob 

vstopu v dvorano). 

 

Dodatni ukrepi za zaposlene in obiskovalce: 

 

 Največje število obiskovalcev v prostoru naj bo prilagojeno velikosti prostora z 

upoštevanjem zadostne medosebne razdalje vsaj 1,5 metra. Zaposleni naj nadzirajo vstop 

obiskovalcev na prireditev oz. dogodek in iz nje, tako da bo med obiskovalci zadostna 

medosebna razdalja 2m. V ta namen priporočamo uporabo talnih označb in 

usmerjevalnih stebričkov s trakovi, s katerimi določimo smer gibanja obiskovalcev tako, 

da ne prihaja do istočasnega premikanja v nasprotno smer. V kolikor organizacijske 

možnosti dopuščajo, naj bodo  vhodi in izhodi ločeni. 

 Sedežni red mora biti v naprej natančno določen, sedeži morajo biti oštevilčeni, razdalja 

med sedeži pa vsaj 1,5 m v vseh smereh, izjema so člani istega gospodinjstva. Zaposleni 

naj bodo pozorni na upoštevanje sedežnega reda. Zaposleni naj z usmerjanjem poskrbijo, 

da bo prihod in odhod obiskovalcev potekal varno v skladu s higienskimi priporočili. 

 Obiskovalci naj vstopajo v takšnem redu, da najprej zapolnijo zadnje prostore prizorišča in 



nato sprednje prostore prizorišča. Za izhod obiskovalcev, v izogib gneči, priporočamo tudi 

uporabo izhodov v sili. 

 Zagotovljena mora biti možnost umivanja in razkuževanja rok za zaposlene ter razkuževa-

nja rok za obiskovalce.  

 Podajalniki razkužila naj bodo nameščeni na vhodu ter, glede na velikost prostorov, še na 

več vidnih mestih v prostoru in na izhodih.  

 Zaposleni naj bodo pozorni, da si obiskovalci ob vstopu v na prizorišče dogodka razkužijo 

roke.  

 Pred in po koncu vsakega dogodka je treba očistiti in razkužiti vse površine, s katerimi so 

bili obiskovalci v stiku (sedeži, naslonjala za roke, vrata, kljuke, pulti… ).  

 Za čiščenje in razkuževanje prostorov naj se smiselno uporabljajo navodila iz dokumenta 

Priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času epi-

demije COVID-19: 

https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-

ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval. 

 V primeru, da je dogodek v notranjih prostorih, je treba prostore stalno in učinkovito 

zračiti. V primeru mehanskega prezračevanja zrak ne sme krožiti. V kolikor ima predstava 

več dejanj, naj se učinkovito zračenje izvaja tudi med odmori. Podrobnejša navodila za 

izvedbo prezračevanja in varno uporabo prezračevalnih sistemov si lahko preberete v 

Navodilih za prezračevanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času širjenja okužbe s 

SARS-CoV-2:https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-

zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19).  

 Na blagajnah naj se za zaščito zaposlenih  namestijo zaščitni zasloni iz stekla pleksi. 

 Starejši in bolniki s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi z večjim tveganjem za težji potek 

bolezni naj še posebej upoštevajo preventivne ukrepe in se dodatno zaščitijo, oziroma naj 

razmislijo o obisku predstave.  

 Obvestila o zaščitnih ukrepih (plakati, infografike …) naj bodo razobešena na več vidnih 

mestih.  

 
Vsi splošni ukrepi za zaščito pred okužbo z novim koronavirusom: Preprečevanje okužbe z 

virusom SARS-CoV-2 so  dostopni tu:  https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-

virusom-sars-cov-2019.  

Prikazi ukrepov  naj bodo izobešeni na vidnem mestu ob vstopu in na več vidnih mestih na 

prireditvi oz. dogodku, dostopno na:  

 Kaj lahko storim, da preprečim širjenje novega koronavirusa: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_preprecitev

-sirjenja.pdf 

 Umivanje rok: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-

rok_zdravstveni-delavci.pdf 



 Higiena kašlja: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-

kaslja_0.pdf 

 Pravilna namestitev maske: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf 

 

V kompleks prostorov za dogodke  pogosto sodijo tudi druge komplementarne storitve, zato v 

teh primerih priporočamo smiselno upoštevanje sledečih priporočil za: 

 

 turistično-gostinske dejavnosti: Higienska priporočila za izvajanje turistično-

gostinske dejavnosti za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2. 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_priporocila_za_izvaja

nje_turisticnih_in_gostinskih_storitev_v_casu_epidemije_covid.pdf 

 sanitarije: Higienska navodila za uporabo in čiščenje javnih sanitarij za preprečeva-

nje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_navodila_za_uporabo
_in_ciscenje_javnih_sanitarij.pdf 

 in po potrebi še drugih priporočil. Vsa priporočila v času sproščanja ukrepov so 
dostopna na: https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19 
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Pri izvajanju športno-rekreacijskih dejavnosti individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, 

golf, joga) in športno-rekreacijskih dejavnosti, pri katerih ob običajnem izvajanju ne prihaja  

do stika z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, golf, balinanje), je za preprečevanje 

širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 treba upoštevati splošne in specifične ukrepe,  

ki jih navajamo v nadaljevanju. 

 

Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je 

preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok. 

Varna medosebna razdalja zaradi virusa, ki se izloča  

s kihanjem, kašljanjem, glasnim govorjenjem ... je vsaj 1,5 oz. 2 metra.  

V primeru, da je ta razdalja manjša, se tveganje za prenos okužbe poveča.  

Roke vedno smatramo kot onesnažene, 

izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju. 

Z onesnaženimi rokami prenašamo povzročitelje okužbe nase ter na druge osebe  

in predmete, ki se jih dotikamo (npr. ograje, držaji, kljuke, denar, športni rekviziti). 

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov  

bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge.  

Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik. 

Popolne varnosti ni. 

 

  

HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA UPORABO  

ŠPORTNO REKREATIVNIH POVRŠIN NA PROSTEM,  

ŠPORTNIH OBJEKTOV NA PROSTEM IN  

NA POVRŠINAH ZA ŠPORT V NARAVI  



Vsi, ki se ukvarjajo s športom in za upravljavci igrišč naj upoštevajo naslednje splošne ukrepe: 

 Vse splošne ukrepe za zaščito pred okužbo z novim korona virusom: Preprečevanje okužbe 

z virusom SARS-CoV-2:  https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-

2019 . Ukrepi naj bodo izobešeni na vidnem mestu ob vstopu na igrišče. 

 Udeleženci morajo biti zdravi - brez znakov okužbe dihal. 

 Upoštevajo naj higieno kihanja, kašljanja. 

 Naj se ne dotikajo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, preden so roke umite ali razkužene. 

 Zagotavljajo naj razdaljo med osebami vsaj 2 metra. Zato naj pri igrah igralci ne igrajo  

v paru, razen, če so člani skupnega gospodinjstva.  

 Uporabniki naj pridejo na igrišče z vso potrebno opremo in garderobo (za tenis, jogo, golf 

…). 

 Prostori za preoblačenje in prostori za shranjevanje rekvizitov ostajajo zaenkrat zaprti.  

 WC-ji naj bodo odprti, če upravljavec lahko zagotovi ustrezno čiščenje in razkuževanje  

prostorov z upoštevanjem navodil iz dokumenta Priporočila za čiščenje in razkuževanje 

prostorov izven zdravstvenih ustanov v času epidemije COVID-19  

(https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstve-

nih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval) ter stalno zračenje (naravno, če je mehansko,  

pa brez rekuperacije in kroženja zraka). 

 Igralci naj se čim manj dotikajo različnih predmetov in površin, le toliko, kot je nujno. 

 Igralci naj si med samo ne izmenjujejo predmetov, v kolikor niso člani istega gospodinjstva.  

 Pred začetkom in po koncu igre naj razkužijo rekvizite (ročaje palic, loparjev, žogice, krogle 

za balinanje…).  

 Vsak naj ima pri sebi razkužilo. 

 Pogosto naj si umivajo ali razkužujejo roke (npr. pred in po uporabi loparja, žoge…). 

 Med igro in uporabo rekvizitov (loparji, palice, žogice…) naj se zavedajo, da imajo roke 

onesnažene in da so na njih lahko prisotni povzročitelji okužb, tudi novi koronavirus. 

 V primeru brisanja potu z obraza naj si predhodno razkužijo roke in uporabijo čisto  

brisačo. 

 Med morebitnim čakanjem na vstop na igrišče naj igralci vzdržujejo priporočeno razdaljo, 

po koncu igre pa naj se ne zadržujejo več na igrišču. 

 Po prihodu domov naj si temeljito umijejo roke. 

 V kolikor so na igrišču pitniki, je treba upoštevati navodila za njihovo uporabo: 

https://www.nijz.si/sl/uporaba-pitnikov-covid-19   

 Starejši igralci in bolniki s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi z večjim tveganjem za težji 

potek bolezni, naj se dodatno zaščitijo tako, da igrajo le v krogu članov gospodinjstva.   

 

 



Specifični ukrepi pri posameznih športih, ki naj se upoštevajo poleg prej navedenih: 

REKREATIVNI TEK 

 Po opravljenih vajah za ogrevanje oz. raztezanje ob opori (npr. ograja) svetujemo 

razkuževanje rok. 

 Svetujemo vzdrževanje zadostne medsebojne razdalje (vsaj 2 metra), po koncu teka  

in opravljenih raztezalnih vajah pa naj se tekači razidejo. 
 

REKREATIVNO KOLESARJENJE 

 Uporaba lastnega kolesa. Izmenjava naj bo omejena med člane istega gospodinjstva. 

 Svetujemo razkuževanje vseh delov kolesa, ki se jih dotikamo z rokami (krmilo, sedež, 

prtljažnik itd.) pred vsako vožnjo. 

 

GOLF 

 Če je oprema igralcev čez zimo shranjena v prostorih golf igrišča, naj se predaja izvede 

na varen način, z upoštevanjem vseh splošnih ukrepov. Po igranju naj igralci svojo 

opremo vzamejo s seboj. 

 Uporabo golf avtomobilčkov za prevoz oseb in vozičkov za opremo odsvetujemo. Izjema 

je v primeru, če je pri upravljavcu igrišča zagotovljeno njihovo čiščenje in razkuževanje 

po vsaki uporabi. Golf avtomobilček lahko uporablja samo ena oseba, oziroma več,  

če so člani skupnega gospodinjstva. 

 

JOGA 

 Svetujemo vzdrževanje zadostne medsebojne razdalje (vsaj 2 metra). 

 Svetujemo uporabo lastnih rekvizitov, po potrebi označenih. 

 

TENIS 

 Pri odpiranju in zapiranju kljuke vrat igrišča si pomagamo s komolcem. 

 Igralci naj s seboj prinesejo večje število žogic za tenis in naj jih med igro čim manj 

pobirajo. Priporočamo, da jih poberejo le na koncu igre, v kolikor je to izvedljivo. 

 Po koncu igre naj žogice in loparje očistijo z detergentom ali razkužijo. 

 

BADMINTON 

 Svetujemo smiselno upoštevanje priporočil za tenis. 

 Zaradi potrebnega čiščenja in razkuževanja naj bodo perjanice za badminton iz plastike 

in gume oz. materiala, ki prenese čiščenje z detergentom ali razkuževanje. 

 

BALINANJE 

 Za vzdrževanje medosebne razdalje vsaj 2 metra naj se v območju igrišča, ki je omejeno, 

zadržuje le igralec, ki je na vrsti za igro. Ostali so umaknjeni izven proge za balinanje. 

 Krogle za balinanje naj bodo označene, da uporablja vsak svoje. 

 Pred in po uporabi naj igralci krogle za balinanje obrišejo z detergentom ali razkužijo. 



 
 

 

ČLANOM OZS 
  
Spoštovani, 
  
Vlada je na 18. redni seji izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi 
na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji. S spremembo se sprošča začasna omejitev zbiranja 
na javnem kraju. In sicer bo s 1. junijem, ko začne veljati sprememba odloka, na javnih krajih 
dovoljeno zbiranje do 200 oseb. To seveda velja tudi za športne prireditve. Pri tem pa bo še 
vedno treba spoštovati varnostne ukrepe za preprečevanje prenosa okužbe. 
  
Prav tako je Vlada izdala Odlok o spremembah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga 
in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. S spremembo odloka se s 1. junijem odpravi 
prepoved opravljanja storitev fitnes centrov. 
  
Pri izvajanju športnih aktivnosti je potrebno upoštevati vsa navodila ministrstva, pristojnega za 
zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-
2, ki so objavljena na spletnih straneh pristojnih inštitucij. 
 

• Higienska priporočila za uporabo športno rekreativnih površin na prostem, športnih 
objektov na prostem in na površinah za šport v naravi ob postopnem sproščanju 
nekaterih omejitvenih ukrepov - posodobljeno (05. 05. 2020) 

• Higienska priporočila za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2 pri 
izvajanju športne vadbe - posodobljeno (26. 05. 2020) 

• Priporočila za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2 v fitnes 
centrih – novo 

Odbojkarska zveza Slovenije predlaga naslednja priporočila za igralce in trenerje odbojke 
na mivki, kot tudi upravitelje igrišč na zunanjih površinah, upoštevajoč veljavne odloke 
vlade RS in priporočila NIJZ. 
 

• Pred odhodom na posamezen trening si igralci in trenerji doma izmerite telesno temperaturo. Če 
ste bolni ali imate katerega od simptomov respiratornega obolenja (kihanje, izcedek iz nosu, 
bolečina v grlu, kašljanje, povišana telesna temperatura, glavobol …), ostanite doma. 

• Priporoča se maksimalna oziroma celo pretirana previdnost pri preverjanju primernosti udeležbe 
na vadbi za vsakogar, ki bi imel najmanjši znak bolezni ali občutek, da je bolan. 

• Garderobe in skupni prostori (hramba torb, košar z žogami in rekvizitov) naj bodo zaklenjeni in jih 
igralci ne smejo uporabljati.  

• Uporaba sanitarij je dovoljena le, če upravitelj lahko zagotovi ustrezno razkuževanje prostorov in 
sredstva za razkuževanje rok. V nasprotnem primeru dostop do sanitarij ni dovoljen.  

• Uporaba tušev se odsvetuje. 
• Obvezno je razkuževanje rok vseh akterjev pred vadbo, med odmori in po vadbi.   
• Preoblačenje na igrišču ni dovoljeno.   
• Držite se priporočene oddaljenosti od osebja/zaposlenih v klubu in sledite njihovim navodilom.  
• Na igrišče pridite pripravljeni za igro. Odlaganje oblačil in drugih osebnih predmetov na skupne 

površine ni dovoljeno.  



 
 

 

• Z igrišča se odstranijo vsi drugi pripomočki kot so grablje, pripomoček za ravnanje terena. Koše za 
smeti se prekrije in zavaruje, saj jih igralci in trenerji ne smejo uporabljati.  

• Uporaba pripomočkov za urejanje igrišč je dovoljena samo upravljalcem igrišč za odbojko na mivki. 
• Upravljalec igrišč za odbojko na mivki zagotovi razkužilo za roke za vsako igrišče. Razkužilo je 

postavljeno pred vhodom na igrišče. 
• Uporaba cevi za zalivanje igrišča je dovoljena le urejevalcu igrišč za odbojko na mivki. 
• Rezervacijo termina sme opraviti le tisti trener, ki bo tudi vodil trening in bo odgovoren za 

upoštevanje splošnih priporočil pristojnih organov za preprečevanje širjenja okužbe. 
• Prihod na igrišče naj bo največ 5 minut pred rezerviranim terminom treninga, igralci pa naj zapustijo 

prizorišče takoj po koncu treninga. 
• Prepričajte se, da na igrišču ni rekvizitov, ki bi lahko potencialno vplivali na prenos virusa.  
• Pred treningom in po treningu je treba žoge obvezno razkužiti in pospraviti v vrečo ali koš za žoge. 

Zaradi potencialne prisotnosti virusov svetujemo, da skupina igralcev uporablja vedno iste žoge.  
Za nadzor nad tem je odgovoren trener. 

• Trener mora pred treningom razkužiti tudi vse rekvizite, ki se bodo uporabljali med treningom. 
Uporabljene rekvizite je potrebno razkužiti tudi po končanem treningu. 

• Z vsemi ostalimi pripomočki za trening (stožci, ovire,...) lahko rokuje le trener. 
• Izmenjava rekvizitov (uteži, elastike, valjčki,...) med igralci ni dovoljena.  
• Med igralci in trenerji mora biti ves čas razdalja najmanj 2 metra. 
• Izogibajte se fizičnemu stiku z drugimi igralci in njihovo opremo.  
• Igralci naj s seboj prinesejo le z vodo napolnjene flaške, vsa ostala oprema se odsvetuje.  
• Vadba naj bo v največji možni meri organizirana na zunanjih športnih objektih. 
• Med vadbo se igralci zaradi preprečevanja okužbe med seboj ne dotikajo, se ne rokujejo oz. 

pozdravljajo na kakršenkoli fizičen način. 
• Po končanemu treningu zapustite igrišče.  
• Odsvetujemo uporabo pitne vode, ki je nameščena ob in na igrišču.  
• Druženje ali zadrževanje v objektu ali na zunanjem igrišču pred in po končanem treningu je 

odsvetovano. 
• Priporoča se, da se igralci po končanem treningu takoj vrnejo domov in se ne družijo ter zadržujejo 

na javnih površinah ali lokalih zaradi možnosti širjenja okužbe.    
• Strokovni delavci/trenerji naj s svojim zgledom in stalnim dodatnim opozarjanjem skrbijo, da se 

športniki tudi izven športnih objektov obnašajo samozaščitno – dejansko izvajajo karanteno, se ne 
družijo v velikih skupinah oziroma so v socialnem stiku praviloma le z družinskimi člani in 
upoštevajo vsa priporočila. Z neodgovornim ravnanjem zunaj športnih objektov ob prihodu na 
vadbo namreč lahko ogrozijo vse ostale. 

• Upoštevajte splošna priporočila pristojnih organov glede zmanjšanja širjenja okužbe.  
• Vsak udeleženec je odgovoren za upoštevanje odloka vlade RS, priporočil NIJZ ter priporočil OZS. 
• Strokovni delavci/trenerji so dolžni posameznike, ki namenoma ne upoštevajo navodil, izključiti iz 

vadbenega procesa. 
• Če igralci in trener ne upoštevajo priporočil za varno vadbo, upravitelju igrišč za odbojko na mivki 

svetujemo, da igrišča zapre.  

 
 



 
 

 

O morebitnih spremembah ali novih informacijah vas bomo obvestili v najkrajšem možnem času. 
 
Ljubljana, 1. 6. 2020 

 
Športni pozdrav, 
               Odbojkarska zveza Slovenije  
                                     Generalni sekretar 
                             Gregor Humerca 
 


