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Spoštovani predsednik, g. Bogdan Gabrovec! 

Uvodoma bi se vam in vašim strokovnim službam zahvalili za vašo redno poročanje o aktivnosti OKS-
ZŠZ vezanih na blaženje posledic epidemije. Na Športni uniji Slovenije redno spremljamo ukrepe, ki 
jih izvaja Vlada RS, kakor tudi redno komuniciramo z našimi člani, ki pretežno delujejo na področju 
športa za vse. Zavedamo se, da je trenutno slovenski šport v zelo nezavidljivem položaju, saj vse stoji 
in posledice znajo biti zelo resne. To se tudi odraža na psihofizično stanje prebivalcev, ki imajo zaradi 
vseh omejitev države in nedelujočega športnega sektorja, slabše pogoje za krepitev imunskega 
sistema. 

Veseli nas, da imate že danes prvi konkreten sestanek pri resorni ministrici. Predvidevamo, da bodo 
v prihodnje sledili tudi drugi sestanki, v okviru katerih bo obravnavan tudi drugi steber slovenskega 
športa, ki pokriva šport za vse. Športna unija Slovenije je na tem področju vodilna nacionalna zveza, 
zato vas naprošamo, da se, ko bo ta tema na dnevnem redu, sestanka udeležimo skupaj. 

Vlada RS je včeraj še dodatno sprostila nekatere športne dejavnosti, kot ste sporočili tudi v vašem 
sporočilu članstvu OKS-ZŠZ: »športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na 
prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih«. Na tem mestu bi 
vas prosili, če lahko v okviru današnjega sestanka izpostavite, da iz tega odloka Vlade RS ni jasno 
razumljeno, za katere športne dejavnosti konkretno gre. Podajamo pobudo, da se naredi seznam vseh 
športnih dejavnosti in naj MIZŠ ali Vlada RS označi tiste, ki so dovoljene in tiste, ki niso. Prebivalstvo 
je namreč potrebno seznaniti pravočasno, da bodo vedeli s katerimi rekreativnimi dejavnostmi v 
naravi se lahko ukvarjajo. Obenem tudi naj se pojasni, kaj točno pomeni »varna razdalja« pri 
rekreaciji, saj to znatno vpliva na določene športne panoge. 

V zaključku bi vas prosili, če lahko na današnjem sestanku izpostaviti tudi splošno problematiko glede 
določenih ponudnikov športnih dejavnosti, ki niso zajeti v še nobenem konkretnem predlogu. Vlada 
RS je namreč napovedala, da naj bi se nekatere storitvene dejavnosti sprostile 20. aprila in druge 4. 
maja (kot npr. kozmetični in frizerski saloni). Gre za dejavnosti, ki ne omogočajo varne razdalje med 
ljudmi. Tudi v športu imamo podobne dejavnosti, ki jih izvajajo npr. fizioterapevti, kineziologi, osebni 
trenerji, individualne vadbe itd. Tudi tovrstne dejavnosti bi morale imeti možnost ponovnega 
obratovanja, saj niso kaj nič v drugačne kot tiste, ki naj bi jim Vlada RS omogočila. 

Veselilo bi nas, če lahko vse navedene predloge sprejmete in jih tudi sprožite pri pristojnih 
inštitucijah. Na Športni uniji Slovenije smo vam za vsa dodatna vprašanja in kakršnokoli pomoč vedno 
na voljo.  



  

 

 

 

S športnimi pozdravi,  

 

 Dejan Crnek, predsednik 
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