
Predlog načrta sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19 
na področju izvajanja športne dejavnosti 

 

  ČRNA RDEČA ORANŽNA RUMENA ZELENA 

NAČRT SPROŠČANJA 
VLADE Z DNE 13.12.2002 

 > 1200 hospitaliziranih  < 1200 hospitaliziranih  <1000 hospitaliziranih  < 500 hospitaliziranih  < 200 hospitaliziranih 

UKREPI  ukrepi kot veljajo, z izjemo 
prehajanja med regijami, ki se 
omogoči za namen izvajanja 
športne dejavnosti  

sprostijo se: 
vrtci in šole 1.triade po 
programu C, nujne 
laboratorijske vaje za 
študente, muzeji, knjižnice, 
galerije,avtomehanične in 
podbne servisne dejavosti, 
smučišča, nekatere trgovine,  
(sproščanje po regijah) 
 

sprostijo se: 
preostali razredi osnovne šole 
in zaključni letniki srednje 
šole po programu C, na 
fakultetah izpiti in seminarji do 
10 ljudi, odprtje nekaterih 
ostalih servisnih dejavnosti, 
trgovin, zbiranje do 10 ljudi, 
odprava prepovedi prehoda 
občinskim meja  
(sproščanje po regijah) 

sprostijo se: 
ostali razredi srednjih šol, 
pouk na fakultetah, odprtje 
dijaških in študentskih domov 
za vse, odprtje preostalih 
servisnih dejavnosti, odprava 
prepovedi gibanja v nočnem 
času v celi državi(opcijsko: 
možno tudi po regijah) 

odprava omejitev v celi 
državi, veljajo splošni 
higienski ukrepi ter prepoved 
barov in diskotek.... 
 

Pojavne oblike športa       

Prostočasna športna 
vzgoja otrok in  
mladine 
 
Športna vzgoja otrok in 
mladine s posebnimi 
potrebami  
 
Obštudijska športna 
dejavnost 
 
Športna rekreacija 
 
Šport starejših 

 
Šport invalidov 

Z Individualno oz. v krogu 
skupnega gospodinjstva  
(vodena in samostojna). 

Individualna športna vadba in strokovno vodena vadba skupin pod naslednjimi pogoji: 
1 vadeči na 20 m2 vadbenega prostora in istočasno vsaj 2 m med vadečimi.  
Trajanje vadbe največ 1 uro. Pred vsako vadbeno skupino se vadbeni prostor temeljito prezrači 
z odpiranjem vseh vrat in oken v trajanju najmanj 15 minut. 
Vodja športnega programa posebej opozori udeležence športnih programov in njihove 
spremljevalce (npr. starše) na preventivne ukrepe pri prihodu in odhodu iz športne vadbe (npr. 
nošnja mask pri skupnem prevozu).   
 
 

Brez omejitev 

O Individualno oz. v krogu družine ter strokovno vodena vadba skupin pod naslednjimi pogoji: 
1 vadeči na 20 m2 vadbenega prostora in istočasno vsaj 2 m med vadečimi.  
Vodja športnega programa posebej opozori udeležence športnih programov in njihove spremljevalce (npr. starše) na preventivne 
ukrepe pri prihodu in odhodu iz športne vadbe (npr. nošnja mask pri skupnem prevozu).   

Brez omejitev 

Športna vzgoja otrok in 
mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski 
šport 

Z Individualna vadba in vadba v 
družinskem krogu za 
registrirane športnike in 

Individualna vadba za registrirane športnike in strokovno 
vodena vadba skupin v t.i. vadbenih mehurčkov oz.strokovno 
vodena športna vadba za kategorizirane športnike pod 
naslednjimi pogoji: 

Vadba enako kot v prejšnjih 
conah, poleg tega so 
dovoljena vsa tekmovanja ob 

Brez omejitev 



 
Vrhunski šport 
 
Kakovostni šport  

strokovno vodena vadba 
skupin v t.i. vadbenih 
mehurčkov. 

1 vadeči na 20 m2 vadbenega prostora in istočasno vsaj 2 m 
med vadečimi.  
Med vadbo se izvaja dodatno prezračevanje (npr. odprta 
okna). Pred vsako vadbeno skupino se vadbeni prostor 
temeljito prezrači z odpiranjem vseh vrat in oken v trajanju 
najmanj 15 minut. 
Vodja športnega programa posebej opozori udeležence 
športnih programov in njihove spremljevalce (npr. starše) na 
preventivne ukrepe pri prihodu in odhodu iz športne vadbe 
(npr. nošnja mask pri skupnem prevozu).   
 
Dovoljena izbrana tekmovanja v kolektivnih in individualnih 
panogah ob upoštevanju posebnih pogojev, ki jih opredeli 
NIJZ. 

upoštevanju posebnih 
pogojev, ki jih opredeli NIJZ.  

O Individualno oz. v krogu družine ter strokovno vodena vadba skupin pod naslednjimi pogoji: 
1 vadeči na 20 m2 vadbenega prostora in istočasno vsaj 2 m med vadečimi.  
Vodja športnega programa posebej opozori udeležence športnih programov in njihove 
spremljevalce (npr. starše) na preventivne ukrepe pri prihodu in odhodu iz športne vadbe (npr. 
nošnja mask pri skupnem prevozu).   
in 
Športna vadba za kategorizirane športnike pod posebnimi pogoji vadbe v t.i. vadbenih 
mehurčkih.  
 
Dovoljena izbrana tekmovanja v kolektivnih in individualnih panogah ob upoštevanju posebnih 
pogojev, ki jih opredeli NIJZ. 

Vadba enako kot v prejšnjih 
conah, poleg tega so 
dovoljena vsa tekmovanja ob 
upoštevanju posebnih 
pogojev, ki jih opredeli NIJZ. 

Brez omejitev 

Športne prireditve 
(gledalci) 

Z+
O 

Ni dovoljeno Ukrepi sledijo omejitvam 
zbiranja ljudi 

Ukrepi sledijo omejitvam 
zbiranja ljudi 

Ukrepi sledijo omejitvam 
zbiranja ljudi 

Brez omejitev 

Usposabljanja v športu  Dovoljeno v obliki na daljavo Ukrepi sledijo omejitvam 
zbiranja ljudi 

Ukrepi sledijo omejitvam 
zbiranja ljudi 

Ukrepi sledijo omejitvam 
zbiranja ljudi 

Brez omejitev 

 

Legenda: 

Z = Zaprte vadbene površine. Kot zaprta vadbena površina se šteje fizično ločen vadbeni prostor. Če ima športni center več fizično ločenih vadbenih 
prostorov, se omejitve števila vadečih nanašajo na vsak posameznih vadbeni prostor. 

O = Odprt vadbeni prostor; odprti športni objekti (nogometna igrišča na prostem, smučarske skakalnice, atletski stadioni na prostem, smučarske tekaške steze 
in poligoni…) in površine za šport v naravi. 


