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Zadeva: Aktualne informacije za javni agenciji, javni sklad in javne zavode s področja 
kulture v zvezi z omejitvami izvajanja kulturnih dejavnosti in druge splošne informacije

1. Obveščamo vas, da bo 16. 10. 2020 začel veljati Odlok o spremembah Odloka o začasni 
splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa 
posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 143/20), ki med 
drugim določa:
– začasno je prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi. Zbiranje do 10 ljudi je dovoljeno samo, če je 
mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu s sprejetimi navodili oziroma 
priporočili NIJZ, ki so objavljeni na spletnih straneh NIJZ;
– začasno so prepovedane vse kulturne prireditve v statističnih regijah, kjer število na novo 
okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100 000 prebivalcev (v nadaljnjem besedilu: rdeče 
statistične regije). Uradne podatke o številu okuženih po regijah tedensko objavlja NIJZ na svoji 
spletni strani in v Uradnem listu Republike Slovenije;
– javne posamične kulturne prireditve, za katere je pred uveljavitvijo tega odloka NIJZ izdal 
pozitivno mnenje v skladu z Odlokom o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi 
v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja 
ljudi (Uradni list RS, št. 138/20), se lahko izvedejo, če izpolnjujejo predpisane pogoje;
– v skladu z drugim odstavkom 1. člena Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi 
zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v 
času zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 138/20) se ta odlok ne uporablja za dejavnosti, ki se 
izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih 
služb.

2.  V primeru, da se v vaših prostorih izvajajo gostinske dejavnosti oziroma dejavnosti ponujanja 
in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, vas obveščamo tudi o omejitvah teh dejavnosti, kot 
izhajajo iz Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 143/20), ki bo začel veljati 
16. 10. 2020, in so naslednje:
– opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih je 
dovoljeno od 6.00 do 22.30 ob ostalih omejitvah iz 1. člena te novele odloka;
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– število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev potrošnikom (med drugim posamezne trgovine), se omeji na 20 kvadratnih 
metrov na posamezno stranko;
– prepovedano je opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih 
obratih (gostišča, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari) v rdečih 
statističnih regijah.

3. Obveščamo vas tudi o splošnih informacijah o omejitvah, ki bodo prav tako stopile v veljavo 
16. 10. 2020:
– začasna prepoved prehajanja iz rdečih statističnih regij, razen če Odlok o začasni delni 
omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 143/20) ne 
ureja drugače. Med drugim je dopustna izjema od te prepovedi tudi prihod in odhod na delo ter 
izvajanje delovnih nalog, ob upoštevanju priporočil NIJZ. Ta odlok se ne uporablja za 
dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, 
samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb;
– v rdečih statističnih regijah je obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite 
ustnega in nosnega predela obraza tudi na odprtih javnih krajih oziroma prostorih in v osebnih 
vozilih (Odlok o dopolnitvah in spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja 
okužbe in širjenja okužbe z virusom z virusom SARS-CoV-2; Uradni list RS, št. 143/20).

Lep pozdrav,

dr. Ignacija Fridl Jarc
državna sekretarka

Poslati na:  (po e-pošti)
- javni agenciji, javni sklad in javne zavode s področja kulture 
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