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               omejitev izvajanja kulturnih dejavnosti in druge splošne informacije – št. 11

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo jutri, 19. 12. 2020, začel veljati nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja 
kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 190/20). Z odlokom se začasno prepoveduje ponujanje kulturnih in kinematografskih storitev 
končnim uporabnikom z izjemo knjižnic in storitev ponujanja dostopa in ogleda kulturne 
dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično 
kulturno dediščino. Kot izjemo od prepovedi se na novo dodaja muzeje in galerije v 
Osrednjeslovenski, Goriški, Obalno-kraški in Gorenjski statistični regiji. Za muzeje in 
galerije, ki lahko ponujajo svoje storitve neposredno končnim uporabnikom, veljajo pogoji in 
omejitve, določeni v 3. členu odloka. 
Muzeji in galerije, ki so vpisani v razvid iz 87. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni 
list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) s svojimi 
ustanovitelji uskladijo odpiralni čas ponujanja storitev neposredno končnim uporabnikom, pri 
čemer se upoštevajo še druge okoliščine glede odpiranja.
Odlok velja do vključno 29. 12. 2020.

Besedilo odloka je dostopno na spletni strani Uradnega lista RS (https://www.uradni-
list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3332/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-
kulturnih-in-kinematografskih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji).

Obveščamo vas tudi, da bo dne 19. 12. 2020 začel veljati nov Odlok o začasni prepovedi 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 
190/20), ki med izjeme od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom na 
novo dodaja knjigarne, papirnice, fotokopirnice, prodajalne z drobno galanterijo in 
darilnim programom v Osrednjeslovenski, Goriški, Obalno-kraški in Gorenjski statistični 
regiji. Pri ponujanju in prodajanju blaga in storitev se mora upoštevati pogoje, določene v 
navedenem odloku.
Odlok velja do vključno 23. 12. 2020.

Javni zavodi, javni agenciji in javni sklad 
s področja kulture



2/2

Besedilo odloka je dostopno na spletni strani Uradnega lista RS (https://www.uradni-
list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3335/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-
prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji).

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 po e-pošti
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