
INICIATIVA FITNES SKUPNOSTI  
PREDSTAVNIKI ŠPORTNO REKREACIJSKIH CENTROV 
  
 

PREDMET: Odpiranje objektov in zagotavljanje dela celotne športno-rekreacijske 
dejavnosti – iniciativa 
 
Spoštovani,  
zaposleni na področju športa in športne rekreacije, ki svoje poslovanje opravljajo skozi skoraj 
vse pravne oblike, ki jih določa Zakon o športu (d. o. o., športna društva, samostojne športne 
dejavnosti, športni klubi itd.), vas obveščamo o najpomembnejših sklepih in predlogih po 
vzoru evropske športno rekreativne fitnes organizacije EuropeActive, ki ima velik vpliv glede 
vspostavljanja in normaliziranja delovanja fitnes športno rekreativnega sektorja v Nemčiji, 
Belgiji, skandinavskih državah, Angliji ter drugih. 
 
Pozivamo k podpori smernic, ki bi lahko vplivale na razumevanje pri odločanju o ublažitvi 
ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusne bolezni. Prosimo, da upoštevate pogoje, ki 
bi zagotovili začetek obratovanja celotne športne in rekreacijske dejavnosti ob upoštevanju 
sprejetih in dogovorjenih varnostnih epidemioloških pogojev.  
Športno-rekreacijske dejavnosti so usmerjene v vadbo in šport kot obliko ohranjanja in 
razvoja psihofizičnega zdravja državljanov in so kot take eden najpomembnejših sestavnih 
delov preprečevanja številnih bolezni in hkrati delujejo kot terapija.  
 
Za profesionalne športne in rekreacijske centre običajno in redno veljajo visoka higienska 
pravila: ob prihodu se preobleče obleka in obutev, uporabljajo se brisače, vsa oprema se 
redno razkužuje, zagotavlja se prezračevanje.  
 
Glede na trenutne razmere predlagamo naslednje postopke in ukrepe za varno delo v 
fitnes športno rekreativnih centrih (smernice se morajo še točno razdelati in nadgraditi s 
pristojno epidemiološko službo):  
1. Uporaba zaščitnih mask za zaposlene.  
2. Postavljena razkužila za roke na vhodu v vsak športni center. 
3. Vsaj 3 prenosna razkužila za opremo in rekvizite na 50 m2 prostora športnega centra.  
4. Postavljena razkužila za roke in opremo v garderobah in sanitarijah. 
5. Obvezna uporaba čistih brisač med treningom za zaščito površin, na katerih se sedi, leži ali 
telovadi, da ne prihaja do stika s površino za vadbo. 
6. Priporočilo za upoštevanje pravil o številu vadečih na enoto časa v zaprtih prostorih: 15 
oseb na 100 m2 površine, kar zagotavlja razdaljo več kot 2 m, in tudi največje število skupin 
do 15 udeležencev na 100 m2 z obvezno najmanjšo razdaljo 2 m (se določijo vidne pozicijske 
točke, postaje kjer udeleženec vadi). 
7. V prvi fazi zagona prehodna uporaba slačilnic (na vadbo pridejo člani že oblečeni v 
vadbena oblačila, v garderobi se samo preobujejo). Tuširanje in savnanje se v prvi fazi 
odpiranja prepove.  Šele v nadaljnjih fazah se glede na uspešnost lahko postopoma uvede 
preoblačenje, tuširanje itd.  
8. Zagotavljeno prezračevanje prostora ves čas vadbe. 
9. Prepoved udeležbe, dostopa do vadbenih prostorov osebam, ki jim je bila predpisana 
obveznost karantene, pa tudi osebam z vidnimi simptomi in vročino ali osebam, za katere 
obstajajo podatki, da so aktivni ali pasivni nosilci okužbe. 



10. Dezinfekcija opreme med vadbo in takoj po njej. 
11. Postrežba tople in hladne pijače izključno v kozarcih in skodelicah za enkratno uporabo 
ali v originalni zaprti embalaži. 
 
Za boljše razumevanje športno rekreativne fitnes skupnosti smo pripravili dodaten opis 
strukture vadbenih centrov,  kot so formulirani na trgu dela.  
Športno rekreativna dejavnost je poleg že omenjenega zadovoljevanja potreb po ohranjanju, 
vzdrževanju, izboljšanju psihofizičnih sposobnosti in zdravja namenjena obogatitvi prostega 
časa s telesno vadbo. Te športne aktivnosti predstavljajo pomemben člen vadbenih procesov 
rekreativnih in profesionalnih športnikov.  
 
Športno rekreacijske aktivnosti lahko potekajo na prostem (igrišča, parki, zunanja igrišča ...) 
ali v zaprtih prostorih (dvorane, igrišča, športni centri ...), glede na število uporabnikov pa se 
lahko izvajajo:  

 samostojno, 

 v parih (trener in vadeči), 

 v manjših skupinah(do 5 oseb) ali večjih skupinah (več kot 5 oseb) z nadzorom 
strokovnega sodelavca (trener, inštruktor). 

 
Pojavne oblike sestave športno rekreativnih fitnes centrov lahko  razdelimo v dve osnovni 
kategoriji:  
1. Telovadnica/fitnes/gym: prostor, opremljen z večjo količino vadbene opreme v obliki 

stacionarnih naprav, prostih uteži in rekvizitov ter vadbenih konstrukcij. Velikost je 
določena s številom vadbenih mest in površino. 

2. Dvorana: odprt prostor, namenjen različnim športnim in rekreacijskim dejavnostim, 
opremljen z manjšimi in mobilnimi rekviziti za različne namene.  
V dvoranah se izvaja veliko različnih programov športne rekreacije: različni skupinski 
fitnes programi, joga, pilates, borilne veščine, različne vrste plesa, različni moštveni športi 
in podobno.  

 
Glede na stopnjo stika med strokovnim osebjem in rekreativci ter med samimi rekreativci 
lahko športne in rekreacijske dejavnosti razvrstimo v:  

 brezkontaktne (večina fitnes programov, joga, pilates ...),  

 kontaktne (ples, borilne veščine, moštveni športi), s tem da kontaktne športne in 
rekreacijske dejavnosti lahko potekajo tudi v brezkontaktni različici. 
 

Fitnes centri, rekreacijski centri in športno-rekreacijski centri so večji športni objekti, ki so 
običajno sestavljeni iz številnih zgoraj omenjenih sestavnih delov športno-rekreacijskih 
objektov (telovadnice, dvorane). Vsebujejo in vključujejo lahko spremljajoče prostore, kot 
so savne ali bazeni, pa tudi vse spremljajoče prostore in enote (recepcija, garderobe, prhe, 
shrambe, pisarne itd.)  
Nadaljnja klasifikacija specifičnih športno rekreacijskih centrov so:  

 pilates in/ali joga studio,  

 centri borilnih veščin,  

 specializirani kinezioterapijski centri za individualne športne in rekreacijske treninge, 

 centri za osebne treninge,  

 gimnastični centri,  



 crossfit centri,  

 centri za aerobiko. 
 
Želeli bi tudi opozoriti, da do sprejetja Sklepa o prepovedi dela ni bilo zabeleženih primerov 
prenosa okužbe znotraj področja našega dela in da, čeprav je zaznavanje javnosti pogosto 
izkrivljeno, naša dejavnost pomeni KULTURO TELESA in da bo največje število uporabnikov in 
tudi ponudnikov storitev zelo vestno pristopilo k izvajanju in spoštovanju sprejetih 
postopkov in ukrepov za varno delo.  
 
Glede na vse zgoraj navedeno prosimo, da ob sprejetju odločitev o odpravi ukrepov za 
zaščito pred širjenjem koronavirusne bolezni upoštevate naše predloge in nam omogočite, 
da skupaj z epidemiološko službo določimo vse potrebno (tudi datum) za zagotovitev začetka 
delovanja športno rekreativnih centrov.   
Izvedli bomo vse potrebno, da se zaščitijo uporabniki. Hkrati moramo vzpostaviti tudi 
osnovno delovanje našega sektorja, ki je že doživel velike izgube glede na to, da je vrh 
ukrepov trajal v obdobju najvišje letne sezone. Delujemo v izogib zapiranja centrov, 
odpuščanja delovne sile in drugih kriznih manj zaželjenih rešitev. 
 
 
S spoštovanjem. 
 
 

Marko Geršak  
predsednik BODIFIT društva 

 
 
 
ČLANI INICIATIVE 
1) BODIFIT DRUŠTVO, Nova ulica 24, 2000 Maribor 
2) VICTUS d. o. o., BODIFIT fitnes centri, Preradovičeva 22, 2000 Maribor 
3) FIT13 fitnes center, Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana - Črnuče 
4) Olimpus d. o. o., Celjska cesta 8, Žalec 
5) Gym24, GJM d. o. o., Dunajska 154, 1000 Ljubljana 
6) Fly99 d. o. o., Visoko 29, 1292 Ig 
7) Fitnes center Herkul Gym, Katarina Praper s. p.  Trg 40, 2391 Prevalje 
8) Damir Ćujo s. p., Ul. Vita Kraigherja 12, 2000 Maribor 
9) Re.Aktiv Spine d. o. o., Stražarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana 
10) JH STUDIO, Janez Homšak s. p., Škrjančevo 82, 1235 Radomlje  
11) Zdravje in šport, Mitja Kernc s. p., Dolenja Stara vas 55, 8310 Šentjernej  
12) ZEKO SPORTS, Dejan Zečević s. p., Mladinska ulica 3, 9000 Murska Sobota 
13) Fitnes studio M, Vilharjeva 31 a, 6250 Ilirska Bistrica 
14) Fitnes Elipsus, Industrijska ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica 
15) Gašper Simčič, Studio Fly99, Vodovodna cesta 99, Ljubljana, Slovenija 
16) Fitcity fitness, Fitcity d. o. o., Nazorjeva ulica 4a, 1000 Ljubljana 
17) Squashland Ljubljana, CURBIS storitve v športu d. o. o., Pesarska cesta 8, 1000 Ljubljana 
18) Apolon Vadbeni center, SPORTMAR d. o. o., Gasilska Cesta 10, 1290 Grosuplje 
19) Fitnes center Starfit, ST FIT, Niko Valand s. p., Liptovska cesta 34, 3210 Slovenske Konjice 
20) 4P Fitness club Stegne, Stegne 11, 1000 Ljubljana 
21) 4P Fitnessclub, 4IMPULSE d. o. o., Foersterjeva ulica 10, 8000 Novo mesto 

http://www.stop-neplacniki.si/zeko-sports-dejan-zecevi-sp/lokacija/


22) Športno društvo fitnes Ekstrem, Ulica dr. Franca Kovačiča 12, 9240 Ljutomer 
23) Boks klub Đuli boxing team, Smoletova ulica 5, 2000 Maribor 
24) Fitnes ŠIC Ljutomer, Grossmanova ulica 7, 9240 Ljutomer 
25) ŠD T.E.A.M., Cesta na Lepo Njivo 5, 3330 Mozirje 
26) FITZONE funkcionalni center, Matej Cankar s.p., V Dolini 30, 1000 Ljubljana 
27) Športno-plesno društvo Plešem zase, Ljubljanska c. 38b, 1360 Vrhnika 
28) UNIFITNES, d. o. o., Glavni trg 19 c, 2000 Maribor 
 

 
V vednost: 

 g. Borut Pahor, predsednik države 

 Marjan Dolinšek, državni sekretar za področje izobraževanja in športa 

 Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije 

 Ministrstvo za zdravje 

 NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje 

 OKS – Olimpijski komite Slovenije 

 FZS – Fitnes zveza Slovenije 


