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Javnim zavodom, ki opravljajo muzejsko, galerijsko ali
sorodno dejavnost
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Smernice za postopno odprtje javnih zavodov, ki opravljajo muzejsko,
galerijsko ali sorodno dejavnost, za obisk

Vlada Republike Slovenije je dne 28.4.2020 izdala odlok o spremembah Odloka o začasni
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki
omogoča odprtje knjižnic, muzejev in galerij (v nadaljevanju javni zavodi).
Poudarjamo, da ta odlok ne pomeni, da se morajo muzeji, galerije in knjižnice nemudoma
odpreti, ampak da se skladno z načrtom o zagotavljanju varnosti zaposlenih in obiskovalcev
lahko začnejo postopki za ponovno delovanje. Direktorji javnih zavodov so v skladu s svojo
funkcijo in pristojnostmi edini odgovorni za pripravo in izvedbo takega načrta. Vsak zavod je
namreč prostorsko in vsebinsko specifičen, zato mora biti načrt varnega delovanja prilagojen
vsem posebnostim javnega zavoda. Glede na to, da smo pozive za odprtje muzejev in galerij s
strani nekaterih muzejev prejeli že pred štirinajstimi dnevi, ste nekateri take načrte že pripravili.
Izvajanje nalog javne službe v javnih zavodih naj poteka skladno z navodili o sproščanju
različnih omejitev pri javnem življenju, ki jih pripravljajo za to pristojne institucije.
Datum odprtja javnih zavodov
V okviru normalizacije razmer podpiramo čimprejšnje, vendar premišljeno odpiranje javnih
zavodov. Njihovo odprtje naj vodstva izvedejo najkasneje do 18. maja 2020, ko obeležujemo
Mednarodni muzejski dan.
Javni zavodi morajo pred odprtjem ustrezno pripraviti prostore, omogočiti zaščito za zaposlene
in obiskovalce ter pripraviti posebno organizacijo dela. Muzeji, galerije in sorodne dejavnosti se
lahko odprejo za obiskovalce skladno s spremembami in dopolnitvami Odloka o začasni
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji in Odloka
o začasni omejitvi gibanja.
Priprava na odprtje
Tehnični ukrepi v prostoru pred ponovnim odprtjem so takšni, kot jih določa Nacionalni inštitut
za javno zdravje v danes objavljenih priporočilih za muzeje in galerije:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_prehod_na_izvajanje_dejavno
sti_muzejev_in_galerij_ob_epidemiji_covid-19.pdf.

•

•

Pred ponovnim odprtjem javnih zavodov in njihovih dislociranih enot je potrebno
zagotoviti dovolj čistilnega materiala in vso zaščitno opremo za potrebe delovnega
procesa.
Najprej se izvede čiščenje in razkuževanje sanitarnih prostorov, kljuk, držal in točk, kjer
prihaja do stikov. Redno čiščenje in razkuževanje se nato opravlja vsak dan oziroma
večkrat za dan po potrebi.

Organizacija dela v javnih zavodih
Smiselno naj se upošteva navodila, ki jih objavlja Združenje medicine dela:
• Delovna mesta s povečanim tveganjem in splošni ukrepi za delovne organizacije:
https://www.anticovid.zmdps.si/prispevki/.
• Zaposleni naj v delovnih prostorih, kjer je več ljudi, nosijo maske.
• Za organizacijo dela zaposlenih, načrtovanje in izvedbo odpiranja je odgovoren direktor
javnega zavoda.
Priprava pred vstopom obiskovalcev
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Pred vhodom naj javni zavod na vidnem mestu predstavi navodilo za vstop
obiskovalcev v objekt, vključno z odpiralnim časom - enako opozorilo naj objavi tudi na
vidnem mestu na svoji spletni strani, pri čemer se smiselno uporabijo smernice v
razdelku Organizacija poteka obiskov.
Preveri naj se delovanje klimatskih naprav in možnosti zračenja v razstavnih in
sanitarnih prostorih (občasno odpiranje oken, če to dopušča narava razstavljenih
predmetov).
Po razstavnih prostorih se jasno označi (po možnosti krožna) smer ogleda.
Iz preventivnih razlogov naj se omeji uporaba (če je možno začasno odstrani)
predstavitvenih pripomočkov, ponazoril, kopij predmetov, ipd. ki se jih v običajnih
okoliščinah obiskovalci dotikajo. (Ob njih naj se doda vljudno opozorilo/zahvala
obiskovalcem za upoštevanje trenutnih omejitev.)
Zagotovi naj se redno čiščenje in razkuževanje sanitarnih prostorov za obiskovalce in
vseh točk, kjer prihaja do stikov.
Pri vhodu v objekte in v sanitarijah ter na primernih mestih naj se namesti razkužila za
roke.
Blagajne naj se zaščitijo z zaščitnimi pregradami (pleksi steklom).
Poskrbi naj se za namestitev pos terminalov (za brezgotovinsko plačevanje) in njihovo
redno razkuževanje.
Odpiralni čas za obiskovalce naj javni zavodi prilagodijo kadrovskim možnostim in
odzivom zainteresirane javnosti za obisk. Javni zavodi spremljajo število obiskovalcev
in o tem poročajo ustanoviteljem in financerjem, po možnosti tudi javnosti.

Organizacija poteka obiskov
•
•
•
•
•

•

Obiskovalce naj se na primeren način opozori, da naj prihajajo v muzej brez
bolezenskih znakov.
Obiskovalci morajo biti pozorni na higieno rok in kašlja in zaprošeni, da si ob vhodu
razkužijo roke.
V vseh prostorih je obvezna uporaba lastne zaščitne maske.
Upoštevati je potrebno predpisano medsebojno razdaljo (najmanj 2 m).
Vstop v razstavne prostore je možen le za posameznike, družine in manjše skupine (na
primer do 3 osebe oz. v skladu z veljavnimi splošnimi določili (priporočljiva dinamika
obiska 1 obiskovalec na 20 m² neto površine prostora hkrati).
Če je obiskovalcev več, se določi interval vstopanja, kar se objavi v navodilu za vstop.
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Plačilo vstopnine in nakupa v muzejski trgovini je mogoče le brezgotovinsko.
Obiskovalci morajo obvezno upoštevati smer gibanja po razstavnih prostorih.
Listanje publikacij v muzejski trgovini ni dovoljeno.
Strokovnih vodstev po muzejskih zbirkah ne priporočamo, javni zavodi naj zaenkrat ne
izvajajo spremljevalnih pedagoško/andragoških programov, posvetovanj, okroglih miz,
odprtij razstav ter drugih dogodkov, ki vključujejo tesnejše druženje.
V dokumentacijo in knjižnico vstop za obiskovalce zaenkrat ni mogoč.

Javni zavodi naj obiskovalce spodbudijo, da na oddaljen način dajejo pobude/predloge glede
dostopnosti.
Ministrstvo za kulturo priporoča, da te usmeritve po možnosti upoštevajo tudi druge ustanove, ki
izvajajo muzejsko, galerijsko ali sorodno dejavnost, in v prilagojeni obliki tudi pri tistih
dejavnostih, ki potekajo (deloma) na prostem.
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