
COVID PROTOKOL-2 UPORABE TELOVADNICE OŠ IVANA GROHARJA ZA ŠOLSKO LETO 2021/22 – z dne 
10. 9. 2021. 
 
Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je Vlada Republike Slovenije z odloki določila 
začasne omejitve, katerih namen je zajezitev in obvladovanja epidemije COVID-19, ki jih morajo 
upoštevati udeleženci športne vadbe v šolskih telovadnicah. Zato morajo uporabniki šolskih prostorov 
izpolnjevati pogoje, ki jih predpisujejo Vlada Republike Slovenije, MIZŠ, MZ in upošteval priporočila NIJZ 
za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2. 
 
Maske so obvezne od vhoda do vadbenega prostora.  
 

 V telovadnico s spremljajočimi prostori lahko vstopajo le zdrave osebe.  

 Vsaka skupina bo imela 10 minut krajšo vadbo zato, ker mora garderobo zapustiti pred prihodom 
naslednje skupine v hodnik pred garderobo.   

 Skupine se za posamezno vadbo (trening) zberejo pod stopnicami, ki vodijo k vhodu v telovadnico 
pet (5) minut pred začetkom treninga. Skupaj s trenerjem počakajo, da skupina, ki je bila pred njimi 
na vadbi zapusti telovadnico. Šele nato lahko vstopajo po stopnicah v hodnik in garderobo. 
Predhodno jim trener odklene vrata.  

 Na vstopu razkužijo roke upoštevajoč navodila za razkuževanje, ki so nameščena ob razkužilniku, 
otroci in mladina, ki imajo trening v telovadnici, si lahko umijejo roke v garderobah.  

 V eni garderobi je lahko največ 10 vadečih. Če jih je več, gredo v drugo garderobo. V garderobi 
morajo vsi udeleženci vadbe nositi maske.  

 Enako velja za vadeče na balkonu telovadnice, kjer je garderoba pred vhodom na balkon oz. za 
garderobo koristijo tudi del balkona.  

 Skiroje in kolesa vadeči pustijo pred vhodom v telovadnico na za to pripravljenih stojalih in jih ne 
puščajo v hodniku pred garderobami. 

 Vhod v telovadnico trenerji po prihodu vadečih zaprejo. Če se zgodi, da pride kakšen zamudnik, 
trenerja pokliče na telefon in mu le ta gre odklenit vrata. 

 Uporabniki naj se v garderobah samo preobujejo v športne copate. Na trening pridejo v športni 
opremi. 

 Za zaščito pred okužbo je nujno redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oziroma 
razkuževanje rok, uporaba brisačk za enkratno uporabo ter upoštevanje higiene kašlja. 

 Razkužilo in brisačke se nahajajo v mali kamri, ki je vedno odklenjena. 
 Vodje skupin, trenerji oz. njihove pooblaščene osebe: 

o so odgovorni, da vadeči izpolnjujejo predpisane pogoje npr. PCT in da pri vadbi upoštevajo 
predpisana higiensko varnostna priporočila, vodijo evidenco udeležencev posameznih 
treningov oz. vadb (ime in priimek, telefon) in beležijo, kje se obiskovalci zadržujejo oz. 
katere prostore uporabljajo. Sezname hranijo 30 dni od vsake izvedene dejavnosti in jih po 
tem roku uničijo (GDPR). 

o Obvestijo udeležence oz. starše in učence, da lahko v šolo vstopajo le zdrave osebe. 
o V telovadnici poskrbijo za razkuževanje in zračenje telovadnice, garderob med 

popoldanskimi skupinami bodisi da razkužujejo in zračijo sami, bodisi da organizirajo 
»dežurno« službo udeležencev. 

o Poskrbijo, da so prostor za vadbo in oprema ob zaključku termina pospravljena in 
pripravljena za naslednje uporabnike. 

o Poskrbijo, da so garderobe po odhodu udeležencev pripravljene za naslednje uporabnike. 
o Poskrbijo, da udeleženci sanitarije uporabljajo posamično. 
o Delijo športne rekvizite. Rekviziti se ne mešajo med seboj. Žogo prinašajo vadeči s sabo, 

klubske skupine ne uporabljajo šolskih žog. 



o Poskrbijo, da starši ne vstopajo in hodijo po otroke v telovadnico in na balkon. Vrata so 
zaklenjena, dokler se ne zberejo vsi in počakajo, da se odklene, da otroci vstopijo/izstopijo 
naenkrat. 

o Po končani vadbi poskrbijo za razkuževanje rekvizitov, ki so jih uporabljali na vadbi in 
pospravljanje na mesto. 

o Poskrbijo, da so vsi odpadki odneseni ven iz prostorov vadbe. 
o Poskrbijo, da je vhod v telovadnico v času izvajanja treninga oz. vadbe zaklenjen. 

 Telovadnico, garderobe s sanitarijami in ostale površine se redno čistijo in razkužujejo. Šola bo 

poskrbela za čiščenje med dopoldanskim poukom in aktivnostmi v organizaciji šole in 

popoldanskimi uporabniki prostorov.  

 Izpolnjevanje ukrepov in vodenje dokumentov je obvezno, vadba brez dokumentov je lahko ob 

kontroli (NIJZ, državni organ, Zavod za šport, šola) prekinjena in se bo nadaljevala, ko bo uporabnik 

telovadnice ali balkona pripravljen spoštovati pravila  izvajanja in vodenja evidenc. 

COVID PROTOKOL  je priloga sklenjene pogodbe med uporabnikom in OŠ Ivana Groharja. 

 

Marko Primožič, ravnatelj 


