
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00
F: 01 369 59 01 
E: gp.mk@gov.si
www.mk.gov.si

Številka:                 842-2/2020/186
Datum:                   6. 9. 2021

Zadeva: Informacije za javne zavode, javni agenciji in javni sklad s področja kulture glede
               omejitev izvajanja kulturnih dejavnosti in druge splošne informacije – št. 51

Spoštovani,

obveščamo vas, da je bil sprejet Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in 
testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 142/21; v 
nadaljnjem besedilu: odlok).

Odlok ureja tudi začasne omejitve in pogoje, ki zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb in 
širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 veljajo tudi na področju kulturnih dejavnosti. Po 
novem tako za področje kulture ni več posebnega predpisa, temveč velja enoten odlok.

Z odlokom je med drugim določeno naslednje:

 2.  in 3. člen (dokazila za izpolnjevanje PCT pogoja)

- Določeno je, kaj se šteje kot dokazilo, da ima oseba izpolnjen pogoj prebolevnosti, cepljenja 
ali testiranja (v nadaljnjem besedilu: PCT pogoj).

 5. člen (PCT pogoj za osebe, ki opravljajo delo v kulturni dejavnosti)

- PCT pogoj morajo izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z 
drugimi osebami oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji, kjer 
obstaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in širjenje okužb s COVID-19 in s tem 
nevarnost za zdravje oseb, ki delajo v tem okolju, ali uporabnikov storitev, in sicer tudi v 
kulturnih dejavnostih (v nadaljnjem besedilu: osebe, ki opravljajo delo v kulturni dejavnosti).

- Za prej navedene osebe, se kot pogoj testiranja šteje tudi testiranje s testom HAG za 
samotestiranje, ki se mora izvajati enkrat tedensko v enakih presledkih.
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- Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj 
samotestiranja, ki je lahko izvedeno v domačem okolju ali na delovnem mestu. Za namen 
samotestiranja odgovorna oseba posreduje zaposlenemu evidenčni list, ki vsebuje datum 
samotestiranja, rezultat testa in podpis zaposlenega.

- Osebe, ki opravljajo delo v kulturni dejavnosti samo občasno, dokazujejo PCT pogoj testiranja 
z dokazilom  o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali 
testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.

 6. člen (PCT pogoj za obiskovalce)

- Osebe, ki so uporabniki storitev ali so udeleženi ali prisotni pri izvajanju kulturnih dejavnosti  (v 
nadaljnjem besedilu: obiskovalci), morajo izpolnjevati PCT pogoj.

- V drugem odstavku 6. člena so določene izjeme glede izpolnjevanja PCT pogoja, med drugim 
tudi osebe, ki so mlajše od 12 let.

 7. člen (preverjanje izpolnjevanja PCT pogoja)

- Preverjanje PCT pogoja za osebe, ki opravljajo delo v kulturni dejavnosti, in obiskovalce 
organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, pri čemer se 
preverjanje izpolnjevanja pogoja opravlja z dokazili, določenimi v 2. členu odloka.

- Nadzor nad izpolnjevanjem PCT pogoja izvajajo pristojne institucije.

- Prej navedene odgovorne osebe so dolžne na vidnem mestu pisno opozoriti osebe, ki 
opravljajo delo v kulturni dejavnosti, in obiskovalce glede dolžnosti izpolnjevanja PCT pogoja, in 
na vstopnih točkah preverjati njegovo izpolnjevanje.

- Zoper osebo, ki opravlja delo oziroma je udeležena v okoljih ali dejavnostih v Republiki 
Sloveniji iz 5. člena tega odloka, ki ne izpolnjuje PCT pogoja, delodajalec uporabi ukrepe v 
skladu s predpisom, ki ureja varstvo in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali 
uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti. 

- Obiskovalcem, ki PCT pogoja ne izpolnjujejo, se ne dovoli uporaba storitve ali udeležbe ali 
prisotnosti pri izvajanju dejavnosti.

 10. člen (financiranje testiranja)

-  Sredstva za izvajanje testiranja s testi HAG za samotestiranje za osebe, ki opravljajo delo v 
kulturni dejavnosti, zagotavljajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela.

- Sredstva za testiranje s testi HAG in testi PCR za osebe, ki se zaradi svojega zdravstvenega 
stanja ne smejo cepiti, kar dokazujejo s pisnim potrdilom zdravnika, se zagotavljajo iz proračuna 
Republike Slovenije.

- Obiskovalci stroške testiranja, ki so pogoj za izpolnjevanje PCT pogoja, krijejo sami.

 11. člen (uporaba zaščitne maske)

- Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih 
oziroma prostorih.
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- Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih 
oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in v osebnih 
vozilih. Ne glede na prejšnji stavek nošenje zaščitne maske pri gibanju in zadrževanju na 
odprtih javnih krajih oziroma prostorih ni potrebno, če gre za člane istega gospodinjstva in je 
zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb, v osebnem vozilu, če je v 
vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva, in na odprtih javnih krajih oziroma 
prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT.

 12. člen (izjeme glede uporabe zaščitne maske)

- Uporaba zaščitne maske ni obvezna za:
1. otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
2. učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku,
3. učence glasbene šole do vključno 2. razreda,
4. vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike pri opravljanju 
neposrednega dela z otroki,
5. višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega 
materiala,
6. govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja 
vsaj 1,5 metra,
7. nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,
8. osebe, ki izvajajo športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra,
9. osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov 
onemogočena,
10. učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa, učence glasbene šole 
pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta ter dijake pri pouku 
plesa, petja in inštrumenta,
11. ob upoštevanju pogoja PCT za goste v igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na 
srečo, v nastanitvenih obratih, v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni 
program ter v prostorih v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač.

 13. člen (razkuževanje rok)

- Ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je 
registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in na svoji 
spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije.

- Razkužila mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem kraju 
oziroma prostoru pri vhodu v tak prostor.

- Izvajalci dejavnosti oziroma upravljalci poslovnih stavb in stavb, v katerih se izvaja dejavnost 
na območju Republike Slovenije, so dolžni poskrbeti za redno prezračevanje zaprtih prostorov, 
v katerih opravljajo dejavnost oziroma jih upravljajo.

Odlok je začel veljati  6. 9. 2021 in nima določeno, do kdaj predpisani ukrepi veljajo. Določeno 
je le, da Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi 
strokovnih mnenj.

Zavedamo se, da odlok prinaša precej novih oziroma drugačnih ukrepov, ki jih je treba 
spoštovati in bodo zahtevali določene spremembe pri organiziranju in izvajanju kulturnih 
dejavnosti.  Odlok je v resorni pristojnosti Ministrstva za zdravje. Če bomo prejeli dodatne 
informacije in pojasnila glede izvajanja z odlokom predpisanih določb, vas bomo o tem obvestili. 
Prav tako  bodo pojasnila in informacije še naprej objavljeni tudi na naši spletni strani.
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Lep pozdrav.

                                                                            Igor Prodnik
                                                          v. d. generalnega sekretarja

                                                         

                                                              
Poslati:  
- naslovnikom elektronsko

V vednost:
- skrbnikom
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