
Župan Občine Cerklje na Gorenjskem, na podlagi Odloka o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi 

zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2  (Uradni list Republike Slovenije, št. 55/2021) 

in Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list Republike Slovenije, št. 

55/2021) in 30. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 

Gorenjskem, št. 7/16), izdajam naslednjo 

 

ODREDBO 
o uporabi zaprtih športnih, kulturnih in drugih javnih objektov oziroma površin 

 

 

1. člen 

 

S to odredbo se, zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), še 

nadalje prepoveduje zbiranje in zadrževanje ljudi v naslednjih javnih objektih v občini Cerklje na 

Gorenjskem: 

- uporaba Kulturnega hrama Ignacija Borštnika Cerklje, 

- uporaba Večnamenske športne dvorane Cerklje (ne velja za javni zavod OŠ Davorina 

Jenka Cerklje ter za spodaj navedene izjeme), 

- uporaba pokritega športnega objekta z umetno travo (šotor) ter uporaba zunanjih 

površin v Nogometnem centru Velesovo (ne velja za spodaj navedene izjeme); 

- uporaba prostorov Petrovčeve hiše, namenjenih prireditvam in dogodkom (galerija). 

 

2. člen 

 

(1) Ne glede na 1. člen te odredbe je proces športne vadbe dovoljen samo tistim športnikom in 

športnim panogam kot to določa Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih 

programov (Uradni list Republike Slovenije, št. 55/2021; v nadaljevanju besedila: odlok), in 

sicer: 

- športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega 

razreda iz prvega odstavka 33. člena ZŠpo-1, 

- športnikom v starostnih kategorijah člani, kadeti in mladinci, registriranim v skladu z 32. 

členom ZŠpo-1, ki so člani državnih reprezentanc, 

- poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri 

ministrstvu, pristojnemu za šport, 

- športnikom, ki so navedeni zgoraj in se udeležujejo tekmovanj, 

- drugim registriranim športnikom iz 32. člena ZŠpo-1 je dovoljena brezkontaktna športna 

vadba, ki se izvaja individualno oziroma v skupini do deset športnikov ob neprekinjenem 

vzdrževanju vsaj 2 metra medosebne razdalje. 



(2) V skladu z navedenim odlokom, se izjemam določenim z odlokom, dovoljuje od 

ponedeljka 12. 4. 2021 dalje, uporaba naslednjih športnih objektov in zunanjih športnih 

površin: 

- Večnamenske športne dvorane Cerklje (brez garderob), 

- uporaba pokritega športnega objekta z umetno travo (šotor) v Nogometnem 

centru Velesovo (brez garderob), 

- uporaba zunanjih nogometnih površin v Nogometnem centru Velesovo (brez 

garderob), 

- uporaba zunanjih športnih površin (igrišč) v Nogometnem centru Velesovo (brez 

garderob). 

3. člen 

 

Športniki, strokovni delavci v športu, skrbniki športnih površin in drugi posamezniki morajo 

upoštevati: 

- navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Navodila št. 671-15/2020/1758) 

- navodila ministrstva, pristojnega za zdravje,  

- vse splošne ukrepe za zaščito pred okužbo z virusom SARS-CoV-2, 

- navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje 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) ter 

- navodila panožnih športnih zvez. 

 

4. člen 

 

(1) Ta odredbe se objavi na spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem in začne veljati 12. 4. 

2021. Odredba velja do preklica. 

 

(2) Z dnem sprejeta te odredbe preneha veljati Odredba o prepovedi uporabe zaprtih športnih, 

kulturnih in drugih javnih objektov oziroma površin št. 166-01/2020-1108 z dne 30. 3. 2021. 

 

Številka: 166-01/2020-1149 

Cerklje na Gorenjskem, 12. 4. 2021     

 

Občina Cerklje na Gorenjskem 

ŽUPAN 

       Franc Čebulj, l.r. 

https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19

