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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. 18

Spoštovani,

obveščamo vas, da je danes, 5. 2. 2021, začel veljati Odlok o spremembah Odloka o začasni 
prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 15/21).

Glede na razglašeno epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 in trenutno epidemiološko situacijo 
v državi je bilo ocenjeno, da je treba podaljšati ukrepe iz  Odloka o začasni prepovedi ponujanja 
kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 9/21 in 12/21) do 12. februarja 2021, pri čemer se zaradi izboljšanja epidemioloških razmer 
na ravni celotne države odpirajo knjižnice, muzeji in galerije v vseh statističnih regijah. Ker se 
knjižnice odpirajo v vseh statističnih regijah, se iz odloka črta izvajanje brezstične izposoje 
vnaprej pripravljenega gradiva, ki ga uporabniki prevzamejo na zunanjih prevzemnih površinah 
knjižnic, kar je doslej veljalo za statistične regije, ki so se nahajale v črni fazi.

Prav tako začasna prepoved ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki 
Sloveniji še naprej tudi ne velja za storitve ponujanja dostopa in ogleda kulturne dediščine brez 
organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino.

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
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