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Številka:  06120-159/2020 

Datum:  10.03.2020  
 

Zadeva:  Odredba o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih 

 

Spoštovani,  

 

glede na nastalo epidemiološko situacijo v povezavi z nevarnostjo širjenja nalezljive bolezni SARS-

CoV-2 (COVID 19) je minister z Odredbo o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih 

(Uradni list RS, št. 16/20, v nadaljevanju Odredba) na podlagi tretje točke prvega odstavka 39. 

člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06–UPB1, v nadaljevanju ZNB) 

prepovedal zbiranje ljudi na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, 

kjer se zbira več kot 100 ljudi, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 

(COVID 19). Ta odredba začne veljati danes, 10. marca 2020. 
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Zdravstveni inšpektorat RS (v nadaljevanju ZIRS) je na podlagi Zakona o zdravstveni inšpekciji 

(Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZZdrI) in v povezavi z ZNB 

dolžan zagotavljati, da se izvajajo ukrepi, ki so po tem zakonu predvideni z Odredbo in sicer, da 

morebitne tovrstne prireditve tudi prepove na kraju izvedbe le-te. 

 

Vsled navedenega in zaradi nevarnosti širjenja omenjene nalezljive bolezni se na vas obračamo s 

prošnjo, da pozovete morebitne vam znane organizatorje dogodkov, kjer bi se v javnih prostorih 

zaprtega tipa zadrževalo več kot 100 ljudi, naj prireditve ne izvedejo.  

 

Slednje sicer ne pomeni, da ZIRS ne bo ukrepal v primeru kršitev Odredbe. 

  

S spoštovanjem in hvala,  
 

Eva Kompan, univ.dipl.prav. 

zdravstvena inšpektorica 

 

 

 

Poslati: naslovnikom po elektronski pošti 
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