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Ljubljana, 10. november 2021 
 

Poziv k preklicu nesmiselnih omejitev na področju kulture 
 
Spoštovani predsednik vlade, spoštovani minister za kulturo, 
 
pred nekaj dnevi sprejeti Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in 
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je začel veljati že tri 
dni po sprejetju in prinaša spremembe tudi na področju kulture, uvaja 
omejitve, ki po eni strani niso dobro opredeljene in s tem povzročajo 
zmedo, po drugi strani pa so tako zamejujoče, da onemogočajo izvajanje 
številnih kulturnih prireditev, kar sektor ponovno postavlja v slab in 
neenakopraven položaj. Odlok prepoveduje izvajanje kulturnih prireditev 
na prostem in hkrati dovoljuje samo tiste kulturne prireditve v zaprtih 
prostorih, ki imajo fiksne sedeže. Takšna splošna ureditev področja kulture 
je slaba, saj možnosti izvajanja kulturnih prireditev ne opredeljuje na jasen 
način, hkrati pa ne upošteva specifik različnih področij, v čemer so bili 
odloki spomladi 2021 – zaradi njihove natančnosti – boljši. Trenutni odlok 
pa nas pripelje tudi do položaja, v katerem bi bila otvoritev razstave možna 
zgolj v galerijah s fiksnimi sedeži, kar je seveda nesmiselno.  
 
Poudarjamo še, da so se  kulturne prireditve v preteklosti izkazale za varna 
okolja, kar v Smernicah EU za varen ponovni zagon dejavnosti v kulturnih 
in ustvarjalnih sektorjih – COVID-19 (Bruselj, 29.6.2021 C(2021) 4838 final) 
izpostavlja tudi Evropska komisija, ki med drugim v dokumentu navaja: 
»Pomembno je, da so poskusni dogodki, organizirani na različnih 
prizoriščih CCSI po vsej EU, pokazali, da je bilo le malo primerov COVID-19 
povezanih s prenosom na kulturnih prireditvah ali v povezavi z njimi.« (Str. 
3). Že zdaj za kulturna prizorišča velja pogoj PCT, ki je med drugim 
prepoznan kot eden ključnih ukrepov za minimiziranje tveganja za prenos 
okužb. Prav tako ni razumno, da se za razliko od preteklih navodil omejuje 
prireditve na prostem, saj je iz stališč vrste epidemiologov jasno, da so 
možnosti za okužbe na prostem veliko manjše. Kulturne prireditve se 
dogajajo in so v bližnji prihodnosti načrtovane tudi na prostem, zato je 
potrebno tudi to možnost še naprej dopustiti. 
 
Ker novi odlok pri načrtovanju in izvedbi kulturnih dogodkov že povzroča 
težave, vas pozivamo, da Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in 
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 z novelo čim prej 
spremenite na način, da novo določilo glede kulture ne bo veljalo. 
 
Lep pozdrav, 
 
Društvo Asociacija 
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