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Ljubljana, 13. oktober 2020 

 

 

Zadeva: Poziv za nadaljnjo uporabo telovadnic in športnih dvoran ter objektov 

za izvajanje nacionalnega programa športa 
 

 

Spoštovani! 

 

Košarkarska zveza Slovenije, Nogometna zveza Slovenije, Odbojkarska zveza Slovenije in Rokometna 

zveza Slovenije lastnike in upravljalce telovadnic ter športnih dvoran in objektov s skupnim dopisom 

pozivamo, da naj le te še naprej ostajajo odprte ter tako nadobudnim športnikom in športnicam ter 

profesionalnim ekipam ostajajo na voljo za izvajanje klubskih treningov in tekem. 

 

 

V zadnjih dneh s strani nekaterih klubov, članov naših zvez, namreč prejemamo informacije, da se na 

lokalni ravni že srečujejo z zapiranjem telovadnic oziroma športnih dvoran in objektov za določene 

vadbene skupine. S tem so športniki in športnice postavljeni pred vrata in jim je onemogočena vadba, 

izvedba športnih tekmovanj ter na splošno izvajanje svojih aktivnosti. 

 

 

Naj poudarimo, da se na vseh športnih panožnih zvezah dobro zavedamo resnosti trenutne situacije. 

Tako smo v skupnem sodelovanju zvez in NIJZ znotraj svoje organizacije pripravili protokole za 

izvajanje treningov in tekem, ki se redno posodabljajo in zajemajo upoštevanje vseh navodil 

ministrstva, pristojnega za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe 

z virusom SARS-CoV-2. Protokole klubi dosledno spoštujejo in izvajajo. Dokaz temu je tudi podatek, da 

ni javno znano, da bi bil kakšen klub, ki se ukvarja z dvoranskim športom, žarišče okužbe.  

 

 

Šport je za celotno družbo izjemno pomemben. Ob pozitivnem učinku na zdravje skozi šport že otroke 

navajamo na prenašanje naporov, preizkušanje lastnih zmožnosti in s tem oblikovanje pozitivne 

samopodobe, jim skozi igro razvijamo družbeno sprejemljive oblike obnašanja ter jih usmerjamo k 

strpnosti in sprejemanju drugačnosti. Tudi s pomočjo športa se naši otroci oblikujejo v odgovorne 

odrasle osebe, ki se znajo uspešno soočiti z marsikaterim izzivom.  

  

 

Šport je naši državi veliko dal. Na številne izjemne uspehe slovenskih športnikov in športnic smo lahko 

upravičeno ponosni. Vsi ti uspehi pa so plod načrtnega, dobrega in predvsem dolgoletnega treniranja. 

Zato še enkrat izrekamo poziv, naj se telovadnice in športne dvorane ter objekti NE zapirajo. 

Omogočimo naši mladini naj še naprej uživa v športu in omogočimo profesionalnim športnikom, da še 



naprej izvajajo svoje poslanstvo. Tudi s pomočjo športa bomo s tekme proti virusu SARS-CoV-2 odšli 

kot zmagovalci. 

 

 

Vse dobro vam želimo in ostanite zdravi! 

 

Športni pozdrav, 

 

 

Košarkarska zveza Slovenije Nogometna zveza Slovenije 
 

Odbojkarska zveza Slovenije Rokometna zveza Slovenije 

Matej Erjavec, 
predsednik 

 
PODPIS 

Radenko Mijatović, 
predsednik 

 
PODPIS 

Metod Ropret,  
predsednik 

 
PODPIS 

 
 
 

Franjo Bobinac,  
predsednik 

 
PODPIS 

 

 

 
 

 

 


