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Ljubljana, 22. 09. 2021 

 
 
 
IO MTP pri PZS je na svoji 18. seji sprejel odločitev glede nošenja mask med nastopi na DP 
25. 9. 2021 po daljši razpravi in na podlagi trenutno veljavnega vladnega odloka in v skladu z 
dodatnim tolmačenjem le-tega s strani Direktorata za šport. 
 
ODLOK pravi: 
»Uporaba zaščitne maske ostaja obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih 
krajih oziroma prostorih, razen med izvajanjem športne vadbe, če je zagotovljena medosebna 
razdalja vsaj 1,5 metra. Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju na 
odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 
1,5 metra, razen na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT.«  
 
Vprašanje PZS je bilo: 
Spoštovani,  
  
imamo vprašanje glede uporabe zaščitnih mask na tekmovanjih in na treningih za 
tekmovanja. 
 
Ali to potem pomeni, da morajo plesni pari med treningom in na tekmi (na plesišču) 
nositi zaščitne maske? Enako vprašanje imamo tudi za male skupine in formacije, ki 
v tekmovalnih točkah plešejo v kontaktu (ne vzdržujejo ves čas medsebojne razdalje 
1,5 m).  
  
Hvala za odgovor, naslednji teden namreč organiziramo DP 2021 za otroke in je to 
za nas pomembno vprašanje.  
  
Lep dan,  
Jadran Živković  
Predsednik Plesne zveze Slovenije 
 
Odgovor Direktorata za šport pa: 
Pozdravljeni,  
 
V nadaljevanju odgovarjamo na vaše vprašanje iz dopisa prejetega dne 15. 9. 2021.  
 
Odgovor na vaše vprašanje je, žal, da.  
 
Glede na veljavno določbo odloka je nošenje zaščitnih mask obvezno pri gibanju in 
zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, razen med izvajanjem 
športne vadbe, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra. Če se med 



izvajanjem vadbe vadeči približajo na manj, kot 1.5 metra, morajo uporabiti zaščitno 
mask razen če gre za plesalce, ki so iz istega gospodinjstva (npr.če bi osebi, ki 
tvorita plesn par živela v sitem gospodinjstvu). Glede na veljavni odlok je nošenje 
zaščitnih mask med vadbo plesa v zaprtih prostorih v paru ali skupini, kjer se plesalci 
približajo na manj, kot 1,5 metra, obvezno.    
 
Bodite dobro in ostanite zdravi.  
 
Direktorat za šport / Sport Directorate  
 
Na dodatno posredovanje s strani sekcije RNR pa smo prejeli še dodatno razlago: 
Spoštovani,  
 
Žal je določba, ki opredeljuje nošenje mask v Odloku o načinu izpolnjevanja pogoja 
prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-
CoV-2 (Uradni list RS št. 147/21) takšna, kot sem zapisal. Pri zapisu ni šlo za mojo 
interpretacijo ampak za prepis določb iz odloka.  
 
Obvezno nošenje oziroma uporaba zaščitnih mask bo najverjetneje povzročila težave 
vsem športnikom v športnih pri katerih je kontakt ali fiizčna bližina bistvena sestavina 
športa in se izvajajo v zaprtih prosotorih (košarka, rokomet, noogmet, judo, karate, 
ples, boks, cheerleading, floorball, hokej, ju-jitsu, kickboxing, rokoborba, vaterpolo, 
rugby, sambo, tajski boks, squash, odbojka....).  
 
Težava se bo najhitreje rešila če bodo nacionalne panožne športne zveze na to 
težavo opozorile s skupno pobudo.  
 
 
Direktorat za šport / Sport Directorate 
 

 
Odločitev IO MTP je v skladu z veljavnim odlokom. Sekcija MTP pri PZS je v skladu z 
veljavnimi odloki izpeljala vsa dosedanja tekmovanja. Prav tako Zveza sproti obvešča vse svoje 
članice, le-te pa naj bi informacije predale naprej plesalcem. Plesna zveza Slovenije je na vlado 
RS že naslovila pobudo o spremembi odloka o nošenju zaščitnih mask za športnike. 
 
 
 
Sekcija MTP pri PZS 


