
 
 
 

 
 

 

Skladno z novim odlokom Vlade RS, se od ponedeljka, 18.5. 2020, dalje na prostem 

oziroma odprtih javnih krajih dovoljuje proces športne vadbe vsem športnikom, kot jih 

določa ZŠpo-1. Ker še vedno obstaja velika nevarnost okužbe z virusom SARS-Cov-19, smo 

dolžni vsi, tako zaposleni v Javnem zavodu ŠKTM Radlje ob Dravi, kot tudi obiskovalci 

strogo in dosledno upoštevati pravila obnašanja na in ob javnih odprtih športnih površinah, 

otroških igralih, trim stezi, zunanjih fitnes in drugih napravah.  V primeru kakršnih koli 

nespoštovanj spodaj navedenih pravil, lahko upravljalec prepove nadaljnje zadrževanje 

na objektu in zahteva odstranitev.  

 

PRAVILA OBNAŠANJA NA  

ODPRTIH ŠPORTNIH POVRŠINAH, OTROŠKIH IGRALIH, 

TRIM STEZI, ZUNANJIH FITNES IN DRUGIH NAPRAVAH 

 

1. Poleg odlokov Vlade RS o omejitvi gibanja in združevanja in odloka o začasnih 

pogojih za izvajanje športne dejavnosti je potrebno upoštevati 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 v času epidemije Covid-19. Prav 

tako je potrebno upoštevati vsa navodila NIJZ, upravljalca objektov in ostalih 

pristojnih institucij. 

2. Upoštevati je potrebno vse splošne ukrepe za zaščito pred okužbo z novim 

koronavirusom, ki so izobešeni na vidnem mestu na odprtih športnih površinah 

(športna igrišča, otroških igralih, trim stezi, zunanje fitnes in druge naprave). 

3. Uporabniki morajo biti zdravi - brez znakov okužbe dihal. Upoštevajo naj 

higieno kihanja in kašljanja. Naj se ne dotikajo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, 

preden so roke umite ali razkužene. Vsak naj ima pri sebi razkužilo in si pogosto 

razkužuje roke oz. če je mogoče naj si pogosto umiva roke. 

4. Igrala/orodja naj razkužijo pred in po uporabi. 

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

čisto brisačo. 

6. Ob morebitnim čakanjem na vstop na športno površino naj uporabniki 

vzdržujejo priporočeno razdaljo, po koncu uporabe pa naj se ne zadržujejo na 

športni površini. 

7. Na posameznem objektu se lahko v istočasno nahaja maksimalno 50 ljudi. 

8. Po prihodu domov naj si temeljito umijejo roke. 



 
 
 

 
 

 

9. Za seboj naj obiskovalci in uporabniki ne puščajo smeti  – kar prinesejo, naj tudi 

odnesejo. 

10. Lepo prosimo vse, ki ste bolni ali imate simptome Covid-19, da preventivno 

ostanete doma in ne obiskujete zunanjih športnih površin. 

11. Ker je to tudi obdobje alergij, naprošamo vse, da v primeru kašlja ali kihanja 

poskrbite za ustrezno higieno in uporabljene robčke odnašate s seboj in jih ne 

puščate na zunanjih površina ali mečete v koše za smeti. 

12. Za pravilno in strokovno izvedeno vadbo v času posebnih ukrepov, je 

odgovoren uporabnik. 

13. O aktualnem dogajanju vas bomo sproti obveščali, vsa aktualna obvestila 

bodo objavljena na naši spletni strani www.sktmradlje.si. 

14. Skupaj moramo poskrbeti za varnost vseh zaposlenih in obiskovalcev, na vseh 

nas pa je, da dosledno upoštevamo navodila in smo odgovorni do sebe in 

naše okolice.  

15. Ukrepi veljajo do preklica.  

 

Radlje ob Dravi, 26.5.2020 

 

 

                                                                                       Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi  

                                                                                        Strokovni vodja  

                                                                                        Gregor Likar, prof. l.r. 

 

 

http://www.sktmradlje.si/

