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Zadeva:  Načrtovanje ukrepanja in ravnanja v primeru pojava epidemije oziroma 
pandemije

                nalezljive bolezni pri ljudeh

Spoštovani,

v prilogi vam pošiljamo Priporočila in usmeritve za javne zavode, agenciji in sklad s področja 
kulture za načrtovanje ukrepanja in ravnanja v primeru pojava epidemije oziroma pandemije 
nalezljive bolezni pri ljudeh (v nadaljevanju: Priporočila).

Pred kratkim smo vam poslali dopis z naslovom COVID -19 - usmeritve za nadaljnje ravnanje in 
ukrepanje (dopis št. 842-1/2020/62 z dne 14. 7. 2020), ki se je nanašal na usmeritve za 
ravnanje in ukrepanje v trenutni situaciji (epidemija COVID-19 preklicana, preklicano aktiviranje 
Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive 
bolezni pri ljudeh, v veljavi so določeni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe, obstoj možnosti 
poslabšanja epidemiološke slike, zaostrovanje ukrepov). 

Priporočila, ki vam jih pošiljamo v prilogi, se nanašajo na načrtovanje ukrepanja in ravnanja v 
primeru katerekoli nalezljive bolezni pri ljudeh, ki se (še) lahko pojavi. 

Dodatna pojasnila o namenu teh priporočil so v uvodni točki priloženega gradiva. 

Ker je Ministrstvo za kulturo v primerih pojava epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni 
pri ljudeh v Republiki Sloveniji odgovorno za usmerjanje in usklajevanje priprav javnih zavodov, 
agencij in sklada s področja kulture, vas prosimo za povratno informacijo glede vašega 
načrtovanja oziroma izdelave načrta za ukrepanje in ravnanje v primeru epidemije oziroma 
pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh (v nadaljevanju: načrt za ukrepanje ob epidemiji).

Prosimo vas, da nam izdelan načrt za ukrepanje ob epidemiji pošljete v vednost, da bomo lahko 
imeli pregled, katere izmed institucij, ki so v pristojnosti Ministrstva za kulturo, imajo izdelan tak 
načrt. V vednost nam pošiljajte tudi načrte, ki jih boste v prihodnje ažurirali in dopolnjevali. Pri 
načrtih, ki nam jih boste posredovali, poskrbite za ustrezno upoštevanje predpisov o varstvu 
osebnih podatkov in te (osebne podatke) po potrebi zakrijte.

Nacionalni javni zavodi, javni agenciji in javni 
sklad s področja kulture
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Ob tej priložnosti bi vas želeli še spomniti na upoštevanje sprejetega Odloka o začasnih ukrepih 
za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 
117/20), ki je začel veljati 4. 9. 2020.

Lep pozdrav,

Miloš Kosić
namestnik generalnega sekretarja 

Priloga:
- Priporočila in usmeritve za javne zavode, agenciji in sklad s področja kulture za načrtovanje 
ukrepanja in ravnanja v primeru pojava epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri 
ljudeh

Poslati: 
- naslovnikom po e-pošti
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