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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. 24

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 64. redni seji 17. 3. 2021 sprejela Odlok o 
začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v 
Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: odlok).

Z novim odlokom se med izjeme, za katere ne velja začasna prepoved ponujanja kulturnih in 
kinematografskih storitev končnim uporabnikom, dodajajo še arhivi ter spreminjajo pogoji in 
omejitve za izvajanje dovoljenih storitev.

Knjižnice, arhivi, muzeji in galerije so lahko odprti za zunanje obiskovalce in jim svoje kulturne 
storitve ponujajo neposredno z upoštevanjem dodatnega pogoja uporabe zaščitnih mask. Ostali
pogoji, ki se morajo ob izvajanju storitev zagotavljati, ostajajo enaki (minimalen možen stik z 
obiskovalci, prezračevanja ali ustrezna ventilacija prostorov, razkuževanje rok pred vstopom in 
ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja storitev).

Število zunanjih obiskovalcev je v knjižnicah, muzejih in galerijah omejeno na enega 
obiskovalca na 30 kvadratnih metrov zaprte javne površine. Medosebna razdalja med končnimi 
uporabniki mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. V 
knjižnicah, muzejih in galerijah, kjer po kriterijih predpisane kvadrature ne bi bilo dovoljeno 
združevanje desetih končnih uporabnikov, je dovoljeno število končnih uporabnikov največ 
deset, če je med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, razen med 
osebami iz skupnega gospodinjstva, kjer je ta razdalja lahko tudi manjša.

V arhivih je število zunanjih obiskovalcev omejeno samo na enega obiskovalca, ne glede na 
površino zaprtega javnega prostora, kjer se izvaja dejavnost ponujanja storitev arhivov.

Pri ponujanju storitev dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na 
ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino je dodan pogoj uporabe 
zaščitnih mask, razen v primerih, ko je možno zagotoviti medosebno razdaljo najmanj dva 
metra. Ostala dva pogoja, ki se morata upoštevati, ostajata enaka (minimalen možen stik z 
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obiskovalci in razkuževanje rok pred vstopom in ob izstopu iz ograjene javne odprte površine z 
nepremično kulturno dediščino).

Število oseb na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino, na katerih 
se ponuja storitev dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja končnim 
uporabnikom, se omeji na enega končnega uporabnika na deset kvadratnih metrov odprte javne 
površine oziroma na več končnih uporabnikov, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. 
Medosebna razdalja med končnimi uporabniki mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami 
iz skupnega gospodinjstva, kjer je ta razdalja lahko tudi manjša.

Odlok bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in bo veljal od 20. marca 2021 do 26. 
marca 2021.

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 elektronsko
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