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V skladu s 24. in 26. členom Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 
08/2015) in na podlagi izdanih ukrepov Vlade Republike Slovenije za zajezitev in obvladovanje 
epidemije SARS-CoV-2 izdajam naslednji 
 

ODLOK   
O  UPORABI JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE KOMENDA  

 

1. člen 

S tem odlokom se glede na trenutno epidemiološko sliko v Republiki Sloveniji in občini Komenda 
zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 še nadalje prepoveduje zbiranje in 
zadrževanje ljudi v Športni dvorani Komenda.  
 

2. člen 

Ne glede na določilo 1. člena tega odloka je proces športne vadbe v Športni dvorani Komenda 
dovoljen:  

 Osnovni šoli Komenda Moste za redno izvajanje športne vadbe, 

 Vrtcu Mehurčki Komenda za izvajanje športne vadbe, 

 športnikom in športnim panogam, kot jih določa Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju 
športnih programov (Uradni list RS, št. 20/2021, v nadaljevanju: odlok), brez uporabe 
garderob. 

V skladu z navedenim odlokom se izjemam, določenim z odlokom, dovoljuje uporaba Športne 
dvorane Komenda od ponedeljka, 15. 03. 2021, dalje. 
 

3. člen 

Športniki, strokovni delavci v športu in drugi posamezniki morajo upoštevati: 

 vsa navodila Ministrstva 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 ministrstva, pristojnega za zdravje 
(https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19) in 

 vsa navodila panožnih športnih zvez.   
Za spoštovanje vseh predhodno navedenih navodil in ukrepov so zadolženi posamezni nosilci 
športne vadbe oziroma odgovorne osebe društva ali kluba, ki ima podpisano pogodbo o najemu 
Športne dvorane v Komendi.   
 

4. člen 
Ta odlok začne veljati takoj in se uporablja s 15. 03. 2021, objavi pa se na spletni strani Občine 

Komenda.   
 

Številka: 89-0001/2020-34 
Datum:   11.03.2021 

Stanislav Poglajen 
župan 
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