
 

 

Naše plavalke in plavalci na olimpijskih in paraolimpijskih igrah: Atlanta 1996: Alenka Kejžar, Sydney 2000: Alenka Kejžar, Nataša Kejžar in Marko Milenkovič, 
Altene 2004: Anja Klinar, Sara Isaković, Lavra Babič in Alenka Kejžar, Peking 2008: Sara Isaković, Teja Zupan, Anja Klinar in Luka Turk, London 2012: Anja 
Klinar, Sara Isaković in Robert Žbogar, Paraolimpijske igre London 2012: Darko Đurić, Rio 2016: Anja Klinar, Robert Žbogar, Špela Perše in Tjaša Pintar, 
Paraolimpijske igre Rio 2016: Darko Đurić 

HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO VADB IN TRENINGOV OD 
SEPTEMBRA 2020 DO JUNIJA 2021 V ZIMSKEM OLIMPIJSKEM BAZENU V 

RADOVLJICI 

Zdravje plavalk/plavalcev in trenerjev 

Treningov v Zimskem olimpijskem bazenu v Radovljici se lahko udeležijo le zdrave 
osebe, tudi brez blagih znakov okužbe (kašelj, nahod, izcedek iz nosu in oči, povišana 
telesna temperatura, bolečine v žrelu, grlu ...). Pred začetkom vadbe bomo trenerji izmerili 
temperaturo in v primeru, da bo več kot 37,5 stopinje se vadbe oz. treninga  otrok ne bo 
smel udeležiti. 

Uporaba obraznih mask  

• Uporaba obraznih mask, je obvezna za vse starejše osebe od 12 let. Maska mora 
prekriti nos in usta. Uporaba maske zagotavlja poleg varne medosebne razdalje 
višjo varnost pri preprečevanju okužbe s SARS-CoV-pri gibanju in zadrževanju, 
zlasti v zaprtem javnem prostoru kopališča: 

o v recepciji Zimskega olimpijskega bazena Radovljica; 
o pri uporabi sanitarnih prostorov;   
o pri uporabi garderobnih prostorov oz. kabin za preoblačenje;     
o pri uporabi prostorov za reševalce in prvo pomoč.   

• Ukrep ne velja v primeru reševanja iz vode.  

Razkuževanje rok  

• Razkuževanje rok je kot preventivni ukrep potrebno izvajati: 
o ob vstopu v recepcijo na Zimskem olimpjskem bazenu Radovljica; 
o ob vstopu in izstopu iz sanitarnih prostorov; 
o ob vstopu in izstopu iz garderobnih prostorov oz. kabin za preoblačenje. 
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Ohranimo razdaljo  

Ključni preventivni ukrep na bazenskih kopališčih je ohranjanje medosebne razdalje tako 
na kopnem (na parkirnih prostorih, pred vhodom na bazensko kopališče, na površinah za 
sprostitev in počitek), kot tudi v vodi. Obiskovalci in zaposleni naj ohranjajo medosebno 
razdaljo najmanj 1,5 m na obvodnih površinah in najmanj 2m pri plavanju v bazenu. 
Izjema so člani istega gospodinjstva.  

Garderobe 

V letošnji sezoni bomo poleg garderob v zimskem delu kompeksa, uporabljali tudi novo 
urejene garderobe pri letnem bifeju. Po posameznih garderobah bodo plavalke in plavalci 
razdeljeni na sledeč način: 

• 1., 1.A in 2. skupina – stare klubske garderobe; 
• PLAVALNI VRTEC in 8. skupina - garderoba v zimskem vrtu; 
• ostale skupine bodo koristile novo urejene garderobe pri letnem bifeju, 
• PK KAMNIK – nove garderobe od ponedeljka do petka in lanske garderobe pri 

letnem bifeju v soboto. 

Režim pred začetkom treningov 

• Plavalke in plavalci skupin, katerih se vadba začne ob 17:00, se zberejo v prostoru 
recepcije ob 16:45, kjer jih bomo trenerji prevzeli in jih pospremili do garderob. 
Obleke bodo zložili v svoje torbe in odšli na vadbo. Po zaključeni vadbi, bomo 
trenerji poskrbeli da se bodo oblekli in vam jih pripeljali nazaj v recepcijo približno 
ob 18:15. 
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• Plavalke in plavalci skupin, katerim se vadba začne ob 18:00, se zberejo v prostoru
recepcije ob 17:40, kjer jih bomo trenerji prevzeli in jih pospremili do garderob. 
Obleke bodo zložili v svoje torbe in odšli na vadbo. Po zaključeni vadbi, bomo 
trenerji poskrbeli da se bodo oblekli in vam jih pripeljali nazaj v recepcijo približno 
ob 19:15, oz. 20:15 plavalke in plavalce 3. in 4. skupine. 

• Plavalke in plavalci 1. in 2. skupine se zberejo v recepciji 15 minut pred začetkom
treninga, da jih trener/ka pospremi do garderobe. 

• V LETOŠNJI SEZONI VSTOP V BALON IN OGLED TRENINGOV STARŠEM
NI DOVOLJEN. 

Sanitarni prostori 

Sanitarni prostori predstavljajo zelo pomembno točko glede možnega prenosa 
povzročitelja okužbe, zato je treba njihovi uporabi ter čiščenju in razkuževanju nameniti 
posebno pozornost. 

• V prostor osebe vstopajo posamično;
• Obvezno umivanje in razkuževanje rok;
• Čim manj dotikanj različnih predmetov in površin oz. le toliko, kot je nujno.

V času treningov se bodo uporabljala samo sanitarije pri letnem bifeju. 

Prosim vas, da zgoraj napisana pravila pregledate skupaj z vašim otrokom. 

Športni in ZDRAV pozdrav, 

Alen Kramar - glavni trener PK Radovljica 




