ČLANICAM OKS - ZŠZ
Spoštovani,
vsled odzivov, ki smo jih dobili na naše obvestilo, glede prepovedi zbiranje več kot deset ljudi,
vam pošiljamo izjave in objave na podlagi katerih smo oblikovali obvestilo.
V Uradnem listu je bil objavljen Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja
ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času
zbiranja ljudi na podlagi katerega je:
•
•

•

začasno prepovedano zbiranje več kot deset ljudi;
Zbiranje do deset ljudi je dovoljeno samo v primeru, če je mogoče zagotoviti
minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili oziroma
priporočili NIJZ;
Zbiranje ljudi na organiziranih javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih oblikah
zbiranja, za katere se Zakon o javnih zbiranjih ne uporablja, je dovoljeno do 500
udeležencev (brez nastopajočih) pod pogojem, da organizator pridobi pozitivno
mnenje NIJZ za tak shod ali prireditev oziroma drugo obliko zbiranja in zagotavlja
minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili oziroma
priporočili NIJZ. Organizator na zahtevo pristojnega nadzornega organa predloži
pozitivno mnenje NIJZ.

Glede organizirane vadbe smo se sklicevali na izjavo notranjega ministra Aleša Hojsa
(povzeto v objavah 24ur.com), ki je dejal, "da je za vsako zbiranje, ki je več kot 10 ljudi
potrebno pridobiti pozitivno mnenje NIJZ" ter po dodatnem novinarskem vprašanju
glede organizirane vadbe dodal, da "je situacija glede, recimo juda ali rekreacije
enaka", in pojasnil, da s tem odlokom ne urejajo zbiranja in dejavnosti v šolah,
opredeljujejo pa popoldanske dejavnosti, ki jih ne organizirajo šole, denimo športne
dejavnosti. Sledilo je ponovno vprašanje, glede organizirane vadbe in delovanja fitnes
centrov, na kar je minister odgovoril, da so omejitve tudi tukaj in da "kjer se zbira več
kot 10 ljudi in je organizirana neka rekreacija, potrebno imeti tudi tako pozitivno
mnenje." Izjavo ministra si lahko pogledate na tej povezavi (do 34:30).
Na OKS - ZŠZ smo se nemudoma obrnili na resorno ministrstvo za šport in jih pozvali k pisni
obrazložitvi sprejetega odloka in sprejetje izjem na področju športa.

Športni pozdrav,

Blaž Perko
generalni sekretar

