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Zadeva: Informacije za javne zavode, javni agenciji in javni sklad s področja kulture glede
               omejitev izvajanja kulturnih dejavnosti in druge splošne informacije – št. 6

Spoštovani,

obveščamo vas, da je 27. 10. 2020, začel veljati Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in 
omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list 
RS, št. 155/20; v nadaljnjem besedilu: Odlok), ki med drugim določa:

– ta Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, 
samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb;

– še velja začasna prepoved zbiranja več kot šest ljudi. Zbiranje do šest 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. Ne glede na to določbo se zbiranje 
ljudi dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva;

– še so začasno prepovedane vse kulturne prireditve;

– omejeno gibanje ljudi med 21.00 in 6.00 uro, razen za primere odpravljanja neposredne 
nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, prihoda in odhoda na delo ter izvajanja nujnih 
delovnih nalog, dostopa in nudenja storitev za nujne primere, opravljanja storitev dostave hrane 
ali zdravil, ter potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez 
ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji;

– začasno se omeji prehajanje med občinami, razen če ta Odlok določa drugače. Med drugim je 
dopustna izjema od te prepovedi tudi prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, ob 
upoštevanju priporočil NIJZ. Pri prehajanju med občinami mora imeti posameznik pri sebi 
ustrezno dokazilo, s katerim izkaže uveljavljanje izjeme iz tega Odloka, in lastnoročno 
podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, naslov bivališča, naslov 
oziroma kraj cilja potovanja, navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje iz prvega 
odstavka 4. člena Odloka, navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega 
gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom 4. člena Odloka gibljejo in zadržujejo z njim,
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navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se v 
skladu s prvim odstavkom 4. člena Odloka gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena 
osamitev (izolacija) ali karantena, navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske 
odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje 
nalezljivih bolezni pri ljudeh, in navedbo, da se zaveda omejitev iz tega Odloka in da jih bo 
spoštoval. Dokazilo in izjavo mora na zahtevo pokazati inšpektorju Zdravstvenega inšpektorata 
Republike Slovenije ali policistu;

– z dnem uveljavitve tega Odloka (torej 27. 10. 2020) preneha veljati Odlok o začasni delni 
omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s 
SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/20 in 151/20).

Besedilo Odloka je dostopno na spletni strani Uradnega lista, z dodatnimi pojasnili pa se lahko 
seznanite tudi na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

Glede na epidemiološke razmere ter spreminjanje ukrepov, ki jih sprejemajo Vlada Republike 
Slovenije in drugi pristojni organi z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, 
vam priporočamo, da še naprej spremljate informacije o morebitnih novih ali drugačnih 
omejitvah, ki bi vplivale na vaše delovanje. Ministrstvo za kulturo bo še naprej na svoji spletni 
strani sproti objavljalo informacije o omejitvah izvajanja kulturnih dejavnosti in druge informacije, 
povezane z epidemijo COVID-19.

Lep pozdrav,

                    Igor Prodnik
                                                                     v. d. generalnega sekretarja

Poslati:  
– naslovnikom po e-pošti
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