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Spoštovani,

obveščamo vas, da je 31. 10. 2020 začel veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 157/20; v nadaljnjem besedilu: novela Odloka), ki določa novo izjemo od 
prepovedi ponujanja storitev neposredno potrošnikom za knjižnice.

Z 31. 10. 2020 so se odprle knjižnice z namenom nemotenega vzgojno izobraževalnega-
procesa ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov. Število oseb v zaprtih javnih 
prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev knjižnic neposredno potrošnikom, je 
omejeno na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni 
prostor manjši od 20 kvadratnih metrov. Upoštevanje teh navodil zagotovi knjižnica.

Ponujanje storitev knjižnic neposredno potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se 
zagotovi minimalen možen stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ). Pri opravljanju dejavnosti knjižnic se smiselno 
upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za 
preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in 
NIJZ. Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo 
spoštovanje vseh veljavnih navodil.

Besedilo novele Odloka je dostopno na spletni strani Uradnega lista, z dodatnimi pojasnili pa se 
lahko seznanite tudi na spletni strani vlade.

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 
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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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