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Ljubljana, 11. maj 2020 

Priporočila za registrirane športnike in 
strokovne delavce v športni panogi cheerleading 

za izvajanje organizirane vadbe 
v času epidemije covida-19 

1. Športniki in trenerji morajo upoštevati vsa navodila 
ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom 
SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, 
pristojnega za zdravje (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-
covid-19). Prilagamo »Higienska priporočila za registrirane športnike 
in strokovne delavce v športu za izvajanje organizirane vadbe v času 
epidemije COVID-19«, NIJZ z dne 6. maja 2020. 

2. Športna vadba (trening) je v skladu z Odlokom o začasnih pogojih za 
izvajanje športnih dejavnosti (velja od 7. maja 2020) dovoljena vsem 
posameznikom, ki jih je OKS-ZŠZ na predlog CZS uvrstil na seznam 
registriranih športnikov v športni panogi cheerleading 
(https://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija). 

3. Trening se lahko izvaja na ali v športnih objektih in površinah za šport 
v naravi, razen v športnih objektih, ki so sestavni del vzgojno-
izobraževalnih zavodov. Če se trening izvaja v notranjih prostorih, se 
mora izvajati na podlagi, ki jo lahko očistimo. Vsa uporabljena 
podlaga mora biti po uporabi ustrezno očiščena. Cheerleading parter 
se smatra kot podlaga, ki se je ne da ustrezno očistiti, zato je za 
izvedbo treninga ni dovoljeno uporabljati. Vsebina treninga mora biti 
prilagojena zagotovljenim varnostnim standardom. Zaradi 
omejenega dostopa do šolskih telovadnic predlagamo izvedbo vadbe 
na površinah za šport v naravi s ciljem izboljšanja splošne in 
specialne telesne priprave. 

4. Z registriranimi športniki v cheerleadingu se lahko izvaja tudi 
dopolnilno strokovno delo (psihološka podpora, fizioterapevtska 
podpora, svetovanje za ustrezno prehrano ...). 

5. Posamezniki (športniki, strokovni delavci), ki so okuženi s 
koronavirusom, so v karanteni, imajo znake okužbe respiratornega 
trakta, kažejo znake okužbe ali ne upoštevajo navodil za 
zagotavljanje varnosti pred covidom-19, se organizirane športne 
vadbe (treninga) ne smejo udeležiti. 
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6. Strokovni delavci (trenerji) morajo pripraviti trening brez uporabe 
pripomočkov. Če je za izvedbo treninga uporaba pripomočkov 
obvezna, mora imeti vsak posameznik svoje pripomočke, ki se jih 
lahko dotika samo on. 

7. Smernice za osebno higieno v zvezi z vadbo:  
• vsi udeleženci treninga (športniki in trenerji) si morajo pred in po 

treningu dobro umiti roke. Priporoča se uporaba sredstva za 
razkuževanje rok; 

• skupne garderobe in prhe se ne smejo uporabljati; 
• udeleženci treninga se morajo po treningu preobleči; 
• udeležence treningov in trenerje spodbujamo, da poiščejo 

alternativo za javni prevoz na in s treninga. 

8. Pri izvajanju treninga morajo športniki in trenerji ves čas ohranjati 
najmanj 2 metra razdalje med seboj in do drugih oseb. Ker je 
cheerleading skladno z razvrstitvijo športnih panog pri OKS – ZŠZ 
uvrščen med individualne športne panoge, je telesni stik med 
športniki za izvedbo tehničnega dela procesa športne vadbe dovoljen 
v skladu s pravili športne panoge, vendar je omejen na sodelovanje 
dveh, vsakič istih partnerjev. Telesni stik več športnikov hkrati ni 
dovoljen. 

 

Ta priporočila so splošna, zato pozivamo klube/društva, da 
pripravijo svoja, bolj specifična določila ukrepov za zagotavljanje 
zdravja in varnosti v času epidemije covida-19. 


