
 
 
 

 
 

 

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 športnih površinah in ob njih. V primeru kakršnih koli 

nespoštovanj spodaj navedenih pravil, lahko upravljalec prepove nadaljnje zadrževanje na 

objektu in zahteva odstranitev.  

 

PRAVILA OBNAŠANJA NA  

ŠPORTNEM STADIONU IN POMOŽNEM STADIONU 

RADLJE OB DRAVI 

 

1. Potrebno je upoštevati novi odlok Vlade RS o začasnih pogojih za izvajanje 

športne dejavnosti z dopisne seje z dne 15. 5. 2020, s katerim se določajo pogoji 

za izvajanje športne dejavnosti za športnike, izvajanje športnih tekmovanj in 

izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu. Prav 

tako je potrebno upoštevati vsa navodila NIJZ in ostalih pristojnih institucij. 

2. V skladu z priporočili NIJZ vas obveščamo, da je ob vstopu na stadion in uporabi 

toaletnih prostorov ali premične WC kabine nujna zaščita ustnega in nosnega 

predela. 

3. Pomembno je umivanje rok z milom in vodo, v primeru, da v bližini ni umivalnika 

za roke, le-te razkužimo. V ta namen uporabimo namensko razkužilo za roke s 60 

do 80% etanola. 

4. Na vhodu v objekt, na več vidnih mestih v objektu in na izhodu iz objekta, je 

potrebno zagotoviti podajalnike za razkužilo. 

5. V spremljevalne prostore uporabnikom stadiona ni dovoljeno vstopati. 

Garderobe, tuši in ostali skupni prostori so zaklenjeni in uporabnikom niso na voljo.  

6. Prihod uporabnikov, ki morajo priti na stadion že oblečeni za vadbo, naj bo največ 

5 minut pred začetkom vadbe. 

7. Na stadionu se lahko istočasno nahaja maksimalno 50 uporabnikov. 

8. Pred in po vadbi druženje in posedanje na oziroma pred objektom ni dovoljeno. 

Po končani vadbi naj uporabniki čim prej zapustijo območje stadiona. 

9. Uporabniki naj imajo s seboj primerno obliko razkužila (pršilo, gel, robčki) in ga po 

potrebi uporabljajo. 

 



 
 
 

 
 

 

10. Upravljalec si pridržuje pravico, da kršenje pravil ustrezno sankcionira in izreče 

kršitelju začasno ali trajno prepoved vadbe. 

11. Naprošamo vse, ki ste bolni ali imate simptome COVID 19, da preventivno 

ostanete doma in ne obiskujete objektov. 

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

poskrbite za ustrezno higieno in uporabljene robčke odnašate s seboj z igrišča in 

jih ne puščate na objektih ali mečete v koše za smeti; 

13. Pred in po končani uporabi vseh pripomočkov za vadbo, je potrebno vsa 

orodja/opremo, ki je bila uporabljena, razkužiti. 

14. Za pravilno in strokovno izvedbo vadbe in treningov v času posebnih ukrepov, je 

odgovoren uporabnik. 

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

objavljena na naši spletni strani www.sktmradlje.si. 

16. Skupaj moramo na športnih površinah poskrbeti za varnost vseh uporabnikov in 

zaposlenih, na vseh nas pa je, da dosledno upoštevamo navodila in smo 

odgovorni do sebe in naše okolice.  

17. Ukrepi veljajo do preklica.  

 

Radlje ob Dravi, 22. 5. 2020 

 

 

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi 

Strokovni vodja 

Gregor Likar, prof. l.r. 
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