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ŠPORTNI PARK RADOVLJICA 
 

Skladno z odlokoma Vlade RS se na prostem oziroma odprtih javnih krajih 
dovoljujejo nekatere športno-rekreacijske dejavnosti individualnega značaja ob 
upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, pod predpisanimi pogoji 
se dovoljuje tudi izvajanje organizirane vadbe. Ker še vedno obstaja velika 
nevarnost okužbe z virusom SARS-Cov-2, smo dolžni vsi strogo in dosledno 
upoštevati pravila obnašanja, tudi na športnih površinah in ob njih.  

 
PRAVILA UPORABE V ČASU EPIDEMIJE  

 
I. Športni park Radovljica je odprt od 7. do 20. ure. 

 
II. Pokrito igrišče za in-line hokej do nadaljnjega ostaja zaprto. 

 
III. Uporaba ostalih športnih površin je dovoljena pod naslednjimi pogoji: 
 
1. Uporaba je dovoljena samo uporabnikom brez simptomov COVID 19.  

 
2. Uporabniki so dolžni športno-rekreacijske dejavnosti individualnega značaja 
ali organizirano vadbo izvajati ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do 
drugih oseb. Obvezna razdalja med uporabniki na vseh delih športnega parka 
mora biti najmanj 2 m, kar velja tudi za odlaganje osebnih stvari (nahrbtnik, 
torba, oprema, pijača…). Telesni stik več oseb hkrati ni dovoljen. 

 
3. Prihod uporabnika, ki mora priti na športne površine že oblečen za vadbo, je 
dovoljen največ 5 minut pred začetkom vadbe. Objekt je potrebno zapustiti 
takoj po končani vadbi.  

 
4. Vsako zadrževanje in druženje v športnem parku izven termina in namena 
športno-rekreacijske vadbe je prepovedano.  

 



5. Garderobe in ostali skupni prostori v poslovnem objektu obiskovalcem 
niso na voljo, dovoljena je izključno uporaba sanitarij ob upoštevanju vseh 
zaščitnih ukrepov. 
 
6. Uporaba površin z umetno travo je dovoljena izključno za kondicijsko in 
splošno vadbo brez žoge ob upoštevanju obvezne razdalje med uporabniki 
(igranje nogometa ni dovoljeno). 
 
7. Uporaba uličnega fitnesa je ob upoštevanju obvezne razdalje med 
uporabniki dovoljena samo  uporabnikom, ki telovadno napravo pred in po 
uporabi ustrezno razkužijo s seboj prinesenim razkužilom. 
 
8. Uporabnikom se priporoča redna uporaba s seboj prinesenega razkužila 
(pršilo, gel, robčki), kadar je to možno (pred in po vadbi) pa tudi uporaba 
zaščitnih mask. 
 
9. Pravila veljajo do preklica oziroma do izdaje novih pravil. Kontaktna 
številka Občine Radovljica je 04 537 23 39,e-naslov: 
obcina.radovljica@radovljica.si. 
 
10. Uporabniki so dolžni upoštevati Odlok o začasnih pogojih za izvajanje 
športne dejavnosti (Ur. l. št. 63/2020) in vsa priporočila Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje. 
 
 

V primeru nespoštovanja in kršenja zgoraj navedenih pravil lahko 
lastnik objekta, upravljavec ali od njega pooblaščena oseba kršitelja 

ustrezno sankcionira, mu prepove nadaljnje zadrževanje na objektu in 
kršitelju izreče začasno ali trajno prepoved vadbe na objektu. 
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