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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. 31

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 203. dopisni seji  22. aprila 2021 sprejela 
Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 63/21, v nadaljnjem besedilu: Odlok).

Z Odlokom veljajo nove začasne omejitve na področju kulture, in sicer:
- na področju ponujanja storitev knjižnic, arhivov, muzejev in galerij,
- na področju ponujanja storitev javnih kulturnih prireditev (kinematografskih, gledaliških,
  glasbenih, plesnih in drugih) in 
- na področju ponujanja storitev dostopa in ogleda kulturne dediščine na ograjenih odprtih javnih 
površinah z nepremično kulturno dediščino.

Pogoji in omejitve, pod katerimi se lahko zgoraj navedene storitve izvajajo, so določene z 2., 3. 
in 4. členom Odloka.

Odlok je začel veljati 23. aprila 2021 in velja do vključno 2. maja 2021. Z dnem uveljavitve 
Odloka preneha veljati Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih 
storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 55/21 in 60/21).
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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.

Pripravila:
Maja Jeglič           Dr. Ignacija Fridl Jarc
sekretarka             državna sekretarka
                                                     po pooblastilu št. 1003-5/2020/11 z dne 14. 4. 2021

Poslati:  
- naslovnikom elektronsko

V vednost:
- skrbnikom JZ
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