
 

Številka: 90000-8/2021-13       K 2. točki   

Datum: 2. 7. 2021                                                                                          24. seje  

 

MESTNI SVET MOL                                                                                                    

Mestni trg 1                                                                                                                    

1000  Ljubljana 
 

 

Zadeva: Svetniško vprašanje 

Na podlagi 97. člena Poslovnika Mestne občine Ljubljana, postavljam v imenu Svetniškega kluba Nova 

Slovenija županu in pristojnim službam naslednje svetniško vprašanje: 

Dne, 18. 6. 2021, je slovenska moška članska košarkarska reprezentanca v sklopu priprav na 

kvalifikacije za olimpijske igre v Tokiu, odigrala v Dvorani Stožice pripravljalno tekmo z 

reprezentanco Hrvaške. Zaradi sproščanja vladnih ukrepov, ki so nastali zaradi zajezitve in 

obvladovanja epidemije COVID-19, je bila na tekmi omogočena prisotnost gledalcev, in sicer do 75 % 

kapacitete sedišč, pri čemer je moralo biti med gledalci vsaj eno sedišče prosto, razen med osebami iz 

skupnega gospodinjstva. Za gledalce je bila obvezna uporaba zaščitnih mask, razen za otroke do 

dopolnjenega 6. leta starosti. 

 

Spoštovanje obveznosti nošenja zaščitnih mask je v neposredni odgovornosti organizatorja 

tekmovanja. V kolikor gledalec ne želi uporabiti zaščitno obrazno masko, lahko organizator športnega 

tekmovanja gledalca zavrne oziroma odstrani s tekmovanja. 

 

Po poročanju nekaterih medijev, je animator občinstvo večkrat pozval, naj upoštevajo varnostne ukrepe 

in dosledno uporablja obrazne zaščitne maske, a kljub večkratnim pozivom tega mnogi niso storili, kar 

je tudi razvidno iz javno dostopnih fotografij dogodka. Iz medijev smo lahko prebrali, da zaščitne 

obrazne maske ni (dosledno) uporabljal tudi župan Mestne občine Ljubljana. 

 

Svetniški klub NSi zanima, zakaj se je župan, ki je medijsko prepoznan funkcionar, odločil, da na 

košarkarski tekmi, ki je potekala v zaprtem prostoru, ne bo (dosledno) uporabljal zaščitne obrazne 

maske. S svojim dejanjem in zgledom je (ne)hote sporočal napačne informacije vsem navzočim 

gledalcem.  

 

Svetniški klub NSi spodbuja župana, naj na prihajajočih dogodkih posveti nekoliko več pozornosti tudi 

vsem potrebnim in veljavnim ukrepom za zajezitev COVID-19. Z odgovorno nošnjo zaščitne maske 

gotovo lahko vpliva na mnoge Ljubljančane, da ga posnemajo in tako doprinesejo svoj delež k boljšim 

epidemiološkim razmeram v Ljubljani in Sloveniji. Taka gesta izraža tudi spoštovanje do vseh, ki 

morajo pri svojem delu ves čas in vsak dan nositi zaščino obrazno masko.  

 

Prepričani smo, da bomo le z odgovornim obnašanjem vsakega posameznika skupaj uspešno premagali 

virus in kmalu zaživeli še bolj sproščeno. 

 

Lepo pozdravljeni,  

 

 

 

Mojca Sojar  l.r. 

Vodja Svetniškega kluba NSi 

 

 

 


