Tenis Slovenija (ustanovno Teniška zveza Slovenije) je neprofitno organizacijsko telo slovenskega tenisa, s sedežem v Ljubljani.
Združuje mrežo več kot 80 klubov in okoli 3000 članov s strokovnim vodstvom in načrtovanim razvojem teniškega potenciala ter
ohranja odlične odnose z odločevalnimi telesi športnega sveta. Tenis Slovenija letno nadzira, podpira in vodi več kot 250 teniških
dogodkov (vključno s tekmovanji, množičnimi prireditvami, konferencami in promocijskimi kampanjami) po vsej Sloveniji.

Drage teniške prijateljice in prijatelji,
zahvaljujemo se vsem, ki ste v zadnjih dneh pokazali pripravljenost sodelovati v obliki konstruktivne izmenjave
mnenj v teh nenavadnih časih. Edini način je ustrezna komunikacija in enotni nastop.
V četrtek je bil objavljen nov odlok Vlade RS, po katerem je razvidno, da je datum možnosti odprtja športnih
objektov ponedeljek, 20. april 2020. Prejšnji odlok je dovoljeval igranje tenisa, a zgolj na javnih površinah, ne
pa teniških objektih.
V priponki vam posredujemo dokument z določili in priporočili. Upoštevali smo skoraj vse vaše komentarje
in jih ustrezno vključili v besedilo. Poudarjamo, da gre zgolj za priporočila, s katerimi želimo zavarovati zdravje
in varnost vseh deležnikov. Vaša odgovornost pa je, da priporočila upoštevate po svojih najboljših močeh.
Dokument bo objavljen danes na naši spletni strani, prav tako bo posredovan vsej teniški javnosti. Klube
pozivamo, da o tem obvestite tudi svoje člane.
S strani krovne športne organizacije OKS, smo prejeli zapisnik sestanka med prof. dr. Simono Kustec, ministrico
za izobraževanje, znanost in šport, ter g. Bogdanom Gabrovcem, predsednikom OKS – ZŠZ. Najpomembnejši
izsek se nanaša na prepoved možnosti izvajanja trenažnih procesov, ki vam ga posredujemo v nadaljevanju:
Ministrica prof. dr. Kustec je razložila, da so sprejeta sproščanja omejitev v Odloku o začasni prepovedi
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki predvidevajo postopno sproščanje
športno-rekreativnih storitev na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob
ohranjanju varne razdalje do drugih ter namenjene izključno splošni javnosti za namen rekreativne športne
dejavnosti prebivalstva in ne za organizirane trenažne procese športnikov tekmovalcev. Prav tako
dovoljenje zaenkrat velja samo za posameznike iz iste občine prebivanja.
Poleg zapisanega prosimo spremljajte tudi navodila pristojnih organov, trenutno aktualno najdete na
povezavi. Kar se tiče omejitve gibanja med občinami, je ta še v veljavi in so prehodi med občinami možni pod
določenimi pogoji. Vse aktualne informacije pa spremljajte tudi tukaj. Prav tako prilagamo pojasnilo v zvezi z
odlokom Zdravstvenega inšpektorata RS.
O morebitnih spremembah določil in priporočil vas bomo še naprej ažurno obveščali ter jih objavljali na naši
spletni strani v osveženih oblikah dokumenta. Tak način bo potekal predvidoma do popolne sprostitve omejitev.
Verjamemo, da se kmalu vidimo na teniških igriščih. Do takrat pa bodite lepo in ostanite zdravi.
Teniški pozdrav.
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