
3. Izvajanje športno rekreativne dejavnosti 

Dovoljena je samostojna ali vodena individualna športno rekreativna dejavnost ter vodena 

brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih. Strokovni delavec v športu se ne 

šteje v številčno omejitev. Izvajanje športno rekreativne vadbe je dovoljeno na zunanjih površinah 

oziroma na prostem ter v zaprtih športnih objektih.  

Pri izvajanju športno rekreativne vadbe v skupinah je potrebno vzdrževanje vsaj 2 metra 

medosebne razdalje. Med člani skupnega gospodinjstva med vadbo ni potrebno vzdrževati vsaj 2 

metra razdalje.  

Športno rekreativna vadba je dovoljena v vseh pojavnih oblikah in za vse starostne skupine.  

Brezkontaktna športna vadba je takšna športna aktivnost pri kateri med izvajanjem športne vadbe 

ne pride do dotika oziroma fizičnega stika med vadečimi.  

Individualna športna vadba je takšna športna vadba pri kateri posameznik vadi sam ali pod 

vodstvom strokovnega delavca v športu.  

Minimalno predpisano razdaljo med vadečimi je potrebno razumeti tako, da je to razdaljo možno 

vzdrževati ves čas izvajanja vadbe. Zaradi dinamičnosti izvajanja športne vadbe predlagamo, da 

organizatorji oz. izvajalci športnih programov zasledujejo predlagano omejitev 20 m2 vadbene 

površine na posameznika.  

Podlaga: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 55/21) 

• - 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  

• - Higienska priporočila za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2 pri 

izvajanju športne vadbe:  

• - Higienska priporočila za športna bazenska kopališča in kopalno vodo v bazenih v času 

pojavljanja COVID-19  

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

centrih  

• - Higienska priporočila za preprečevanje okužb s SARS-CoV-2 za uporabo notranjih 

športno rekreativnih objektov in površin  

• - Higienska priporočila za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za športna 

tekmovanja  

• - Higienska priporočila za preprečevanje širjenja okužb s SARS-CoV-2 za smučarje  

• Uradni list 55/21 z dne 9.4.2021  
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