Lepo pozdravljeni,
Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (Uradni list RS št. 150/2020 in 159/202) je še
vedno v veljavi, kar pomeni, da je dovoljeno izvajanje procesa športne vadbe za športnike in izvajanje
športnih tekmovanj skladno z omenjenim odlokom.
Tako je še naprej dovoljeno izvajanje procesa športne vadbe (treningov) za naslednje skupine športnikov:
- športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda
- poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu,
pristojnemu za šport ali
- športnikom, ki se udeležujejo državnih članskih prvenstev in/ali mednarodnih članskih tekmovanj.
Prav tako je dovoljeno izvajanje športnih tekmovanj opredeljenih v 3. členu Odloka.
Sprememba Odloka je posegla le v izvajanje športno rekreativne dejavnosti. Po novem je dovoljeno izvajanje
športno rekreativne dejavnosti le če jo izvajajo člani istega gospodinjstva oz. ožji družinski člani.
Dovoljeno je izvajanje športno rekreativne dejavnosti tako v zaprtih prostorih kot na prostem.
Odlok določa, da se zbiranje ljudi dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega
gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka. To pomeni, da je prepovedano vsakršno
zbiranje ljudi (več kot ene osebe) ne glede na namen zbiranja (pogovor, kava, tek ali igranje tenisa).
To nadalje pomeni, da je igranje tenisa v enem zaprtem športnem vadbenem prostoru, kot je npr. samostoječi
balon dovoljeno le enemu posamezniku ali skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega
gospodinjstva v primeru športno rekreativne dejavnosti. Torej četudi je več tenis igrišč pokritih z enim balonom
se tako pokrita tenis igrišča štejejo kot en zaprt vadbeni prostor.
Osnova za obstoj poslovnega razmerja med posameznikom in lastnikom/upravnikom tenis igrišča na
katerem poteka športno rekreativna dejavnost ali športna vadba športnikov je ostala enaka. Odlok o začasni
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS pravi: "Dovoljene so vse oblike ponujanja
in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki so kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike
Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19." Igranje tenisa spada med športno
dejavnost, ki jo v obliki izjem omogoča Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti.
Kadar pa gre za izvajanje športne vadbe športnikov pa je potrebno upoštevati priporočila NIJZ za športa
tekmovanja:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_organizacijo_klubskih_sportnih_tekmovanj_c
ovid-19_01102020_koncna.pdf
Teniški pozdrav in pazite nase.
Gregor Krušič,
direktor Tenis Slovenije
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