
NAVODILA ZA PREPPREČEVANJE OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-CoV-2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlok vlade RS in navodila NIJZ o  začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov zaradi omejevanja širjenja 
virus SARS-CoV-2, opredeljuje pogoje za udeležbo na športnih tekmovanjih.  
 

Organizator bo ta navodila tako ob vstopu na prireditveni prostor kot na ostalih področjih striktno upošteval! 
 

Športniki in člani ekip, ki se udeležujejo tekmovanja, organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanja ter s 
strani organizatorja pooblaščene osebe se tekmovanja lahko udeležijo, če predložijo negativen rezultat PCR testa na 
virus SARS-CoV-2 ali hitrega antigenskega testa, ki ni starejši od 72 ur. 
 

Obveznost testiranja je predpisana za vse, ne glede na starost, torej tudi za otroke. 
 

Določene so izjeme, na podlagi katerih je posameznik izvzet iz sistema obveznega testiranja. Testirati se ni potrebno 
osebam, ki predložijo eno od spodnjih potrdil: 

- dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar 

ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni 

minilo več kot šest mesecev; 

dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema: 
- drugega odmerka cepiva Comirnaty, proizvajalca Biontech/Pfizer, najmanj sedem dni 

- drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine, proizvajalca Moderna, najmanj 14 dni 

- prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine), proizvajalca AstraZeneca, najmanj 21 dni 

- prvega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen, proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag, najmanj 14 

dni 

- prvega odmerka cepiva Covishield, proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca, najmanj 21 dni 

- drugega odmerka cepiva Sputnik V, proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and 

Microbiology, preteklo najmanj 14 dni 



- drugega odmerka cepiva CoronaVac, proizvajalca Sinovac Biotech, najmanj 14 dni 

- drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine, proizvajalca Sinopharm, najmanj 14 dni. 
 

Vstop na prizorišča tekmovanja: prireditveni prostor Železniki, štartni prostor Prtovč, ciljni prostor na Ratitovcu, bo 
dovoljen le tekmovalcem, osebam organizatorja ter s strani organizatorja pooblaščenim osebam. Vstop bo dovoljen 
tudi enemu trenerju z ustrezno trenersko licenco na posamezno društvo/klub, ki ima na tekmovanju prijavljene 
tekmovalce. Društvo/klub mora ime in priimek trenerja sporočiti na e-mail: brane.cencic@gmail.com do ponedeljka, 
31. 5. 2021. 
 

GLEDALCEM PRISOTNOST NA TEKMOVANJU NI DOVOLJENA! 
 

Organizator bo ob vstopu na tekmovalno prizorišče od vseh udeležencev zahteval predložitev ustreznega dokazila 
glede na zgoraj navedene zahteve. Vsak udeleženec bo ob tem podpisal izjavo, da je predloženi dokument 
verodostojen. 
 

Vstop na tekmovalno prizorišče brez predložitve ustreznega dokumenta in s tem posledično nastop na tekmovanju ne 
bo dovoljen! 
 

Obveznost predložitve predpisanega dokumenta je predpisana za vse, ne glede na starost, torej tudi za otroke. 
 

Vse s strani organizatorja pooblaščene osebe bodo za dovoljenje dostopa na prireditvene prostore prejele 
akreditacijo. Dvignejo jo na dan tekmovanja v pisarni tekmovanja. Ob vstopu na prireditveni prostor tudi zanje velja 
predložitev ustreznega dokazila. 
 

Na posameznih prizoriščih bodo na več mestih nameščena razpršila za razkuževanje rok. 
 

Na vseh prizoriščih tekmovanja je priporočeno nošenje zaščitnih mask v primerih, ko ni možno zagotavljati 
medosebne razdalje vsaj 1,5 m. To velja tudi za cilj teka. Poskrbite, da bo zaščitna maska med vašo nujno opremo, ki 
bo dostavljena na cilj. 
 

Ob dvigu štartnih številk je priporočeno nositi zaščitne maske. Potrebno je upoštevati medosebno razdaljo vsaj 1,5 m. 
 

Podelitev bo potekala brezstično, z ustrezno varnostno razdaljo. Obvezna je uporaba zaščitnih mask in razkuževanje 
rok. 
 

Tekmovalci lahko ogrevanje opravljajo izven štartnih prostorov. Nazaj na prizorišče, štartne prostore, lahko vstopajo 
le s štartno številko. Organizator ima ob ponovnem vstopu pravico preverjanja identitete. 
 

Prav tako bo možen vstop v avtobus za prevoz na štart na Prtovču in po tekmovanju s Prtovča nazaj v Železnike le s 
štartno številko in zaščitno masko. 
 

Izven prireditvenih prostorov morajo tekmovalci in ostali udeleženci teka upoštevati vsa veljavna določila o varovanju 
pred okužbo z virusom SARS-CoV-2. 
 

Več podatkov v zvezi z odloki in priporočili za preprečevanje okužbe s SARS-CoV-2 najdete na povezavah: www.nijz.si 
in www.gov.si  
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