
Nujne informacije glede izvajanja organiziranih aktivnosti za planinska društva, na katera bodite pozorni, če se 
odločite za organizacijo srečanj in pohodov v objem gora in narave. 

• Dovoljena je vodena individualna športno rekreativna dejavnost in vodena brezkontaktna športna 

vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih. To pomeni, da so pohodniki oz. planinci na prostem v mehurčkih 

do 10 oseb hkrati. V to število NI vključen licenciran vodnik – strokovni delavec v športu. Med posamezniki v 

mehurčku mora biti zagotovljena zadostna razdalja vsaj 2 metra. V primeru, da te razdalje ne morete upoštevati, 

je obvezna nošnja mask.  

Med posameznimi mehurčki je priporočljiva časovna zakasnitev starta in zaključka pohoda. Prav tako na 

postankih na prostem ne sme prihajati do srečanja mehurčkov, saj so druženja omejena na do 10 oseb. 

• Dovoljena so strokovna usposabljanja in izobraževanja do 10 oseb. V to število NI vključen strokovni 

delavec v športu (predavatelj). Med posamezniki v mehurčku mora biti zagotovljena zadostna razdalja vsaj 2 

metra. V primeru, da te razdalje ne morete upoštevati, je obvezna nošnja mask. V primeru višjega števila 

udeležencev usposabljanja, mora organizator zagotoviti delo v posameznih ločenih mehurčkih. Strokovna 

usposabljanja se lahko izvajajo tudi v planinskih kočah oz. ostalih najemnih prostorih, a mora biti v tem primeru 

viden in izkazan poslovni najem objekta.  

Strokovni delavci v športu oz. predavatelji, ki vodijo/izvajajo usposabljanje se morajo testirati skladno z določili 

za testiranje strokovnih delavcev v športu, ki vodijo programe športne vadbe 

Še vedno spodbujamo izvajanje teoretičnih delov usposabljanj preko spletnih učilnic oz. spletnih platform (kot 

npr. Zoom). 

• Vsi strokovni kadri (vodniki, mentorji, predavatelji, itd.), ki vodijo športno dejavnost oz. izobraževanje in 

usposabljanje, se morajo enkrat tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 s testom HAG oz. morajo biti ob 

rednem tedenskem testiranju negativni na prisotnost virusa SARS-CoV-2. 

 

• Organizacija avtobusnega prevoza v primeru plačila s strani društva je možna. Potrebno je upoštevati 

pravilo praznih sedežev ob vozniku (sovoznikov sedež) in za voznikom. Obvezna je nošnja maske tekom 

celotne vožnje ter uporaba razkužil za roke ob vstopu na avtobus. 

 

 


