RAZISKAVA

Slovenski
kulturno-kreativni
delavec v času
covida-19

Eva MATJAŽ
Polona ČERNIČ
Luka PIŠKORIČ

IV. del
Pomlad 2022

Slovenski kulturno-kreativni
delavec v času covida-19

“Mislim, da se v Sloveniji socialne stiske
ustvarjalcev zelo lepo skrijejo, ker nas podpirajo
partnerji in družine.”
Misel anketiranca / anketiranke

Raziskava je nastala v ko-produkciji
Poligon kreativnega centra in Centra za kreativnost.
Projekt Czk sofinancirata EU iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
Junij 2022

Slovenski kulturno-kreativni
delavec v času covida-19

4

Predgovor

6

Preface

8

Povzetek in priporočila

11

Abstract and Recommendations

16

Metodologija

22

Rezultati
23

Iztek epidemije in poglabljanje krize v sektorju

30

Epidemijo revnih delavcev zakriva podpora bližnjih

43

Nezadovoljstvo s staro in številne naloge za novo vlado

54

Zaskrbljujoče prakse javnih kulturnih zavodov

65

Spreminjanje delovnih navad

Slovenski kulturno-kreativni
delavec v času covida-19

Predgovor

4

Predgovor

Od občutkov k dejstvom!
»Ali lahko o prekarnosti sploh še povemo kaj, česar ne bi vedeli? Stvari so
tako očitne že toliko časa, da pisanje o tem postaja mučno,« piše Nika Kozinc
v uvodniku pronicljive številke »Kultura: zasebni zavod« Časopisa za kritiko
znanosti leta 2018.
Skoraj ni delavca v kulturno-ustvarjalnem sektorju, ki ne bi vsaj v določenih
obdobjih preizpraševal smiselnost izbire svojega poklica, ki poleg nedvomno
zanimivega in pogosto izpolnjujočega dela, prinaša številne preživetvene
dileme. Kriza izpred desetletja in čeprav trenutno v ozadju, že tretje leto pristona
epidemija covida-19, še poglabljata dileme delavcev, ali vztrajati ali sektor
zapustiti. Danes o odhodu razmišlja že vsak drugi kolega. In v pogovorih se nam
lahko velikokrat zdi točno tako, kot pravi Kozinc, da si o prekarnosti res morda
ne moremo povedati kaj dosti novega. Tudi zato, ker je naš sektor pionirsko
prekariziran, saj je boemski izraz svobodnjak obstajal v kulturi, še preden je
fleksibilizacija postala priljubljena mantra v gospodarstvu.
Ko se pogovarjamo ob pivu, o izredno slabih pogojih (nedovisnega) ustvarjanja
v sektorju vemo vse, ob tretjem kozarcu se spregovori tudi o tabujih, o neetičnih
praksah, ki še slabšajo že v osnovi težavne produkcijske pogoje. Naša panoga je
izredno majhna in prepletena. Izpostaviti izkoriščevalske prakse predstavlja za
ustvarjalce veliko tveganje, saj si lahko s tem v prenekateri javni in tudi neodvisni
instituciji zaprejo vrata, ker obveljajo za problematične. Zato je marsikaj, »kar
vemo vsi«, takšnega, kar ostaja izgovorjeno zgolj v intimnem krogu. Kot kažejo
številke, so izkušnje podplačanosti tako pogoste, da bi jih bilo nujno potrebno
začeti sistematično naslavljati in sistemsko odpravljati.

Slovenski kulturno-kreativni
delavec v času covida-19

Prvoten namen naše že tretje leto trajajoče raziskave je bil narediti diagnostiko,
kako hudo je epidemija covida-19 ranila naš sektor. V obdobju štirih merjenj,
vmesnih številnih debat in temeljitih premišljevanj je postajalo očitno, da
osredotočenje zgolj na vplive epidemije na delo in življenje kulturno-ustvarjalnih
delavcev ni dovolj. Rane v sektorju so veliko globlje in jih ni povzročila sama
epidemija. Ta zadnja kriza jih je le še dodatno poudarila. Kronična prekariziranost
sektorja, strahovita revščina in – kar tokrat obravnavamo prvič – zaskrbljujoče
prakse javnih kulturnih zavodov, so problemi, ki so vsi obstajali že pred virusom.
In da, o vseh teh stiskah vsi v sektorju vemo že skoraj vse. Novost pa je, da
z našo raziskavo te probleme prvič prevajamo v številke, da lahko v čevlje
delavcev v kulturno-ustvarjalnem sektorju stopi tudi nekdo, ki ni v našem krogu
zaupnikov, čuti pa odgovornost in ima (politično) moč, da se s temi spornimi
praksami spopade.
S pomladjo 2022 smo izgubili financiranje naše študije. Imamo energijo, vizijo
in načrt, katere teme in probleme v kulturno-ustvarjalnem sektorju raziskovati
v prihodnosti, da delavcem pomagamo naprej. Možni financerji, ki cenite naše
dosedanje delo, podprite nas!
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Preface

From feelings to facts!
“Is there anything more to be said about precarity that we don’t already know?
Things have been so clear for so long that writing about it is becoming wearisome,”
writes Nika Kozinc in the editorial of the insightful 2018 issue of the Journal for
the Critique of Science, Imagination, and New Anthropology, entitled Culture, A
Private Non-Profit Organization.
There is hardly a worker in the cultural and creative sectors who, at one time or
another, did not question their choice of profession which, in addition to being
interesting and often fulfilling, brings with it a number of survival dilemmas. The
crisis of a decade ago and the COVID-19 epidemic which, despite being in the
background at the moment, is already in its third year, are making the workers’
decision on whether to persevere or leave the industry even more difficult.
Today, every other colleague is considering leaving. And our discussions
often feel exactly as Kozinc says, that perhaps nothing really new can be said
about precarity. Not least because our industry is a pioneer when it comes to
precarity, the bohemian expression “freelancer” having existed in culture before
flexibilization became a popular mantra in the private sector.
We learn everything about the extremely awful conditions of (independent)
labour in the two sectors over a glass of beer, and by the third glass, the
conversation moves onto taboo topics, the unethical practices exacerbating
the already difficult conditions of production. Our industry is very small and
intertwined. Exposing practices of exploitation is a major risk for cultural
workers, as doors to many public as well as independent institutions may be
closed to them as they are suddenly regarded as problematic. As a result, many
things “that everyone knows” are only discussed in intimate circles. Figures
show that being underpaid is such a common experience that it should be
addressed systematically and eradicated systemically.

Slovenian Cultural and Creative Worker
in Times of Covid-19

The initial purpose of our now three-year study was to carry out diagnostics to
see the extent of damage caused by the COVID-19 epidemic in our two sectors.
In the course of four surveys, numerous interim debates and deep reflection, it
was becoming clear that focusing merely on the impact of the epidemic on the
work and life of workers in the cultural and creative sectors would not suffice.
The wounds in the two sectors run much deeper and were not inflicted by the
epidemic alone. This last crisis merely accentuated them further. The chronic
precariousness of the two sectors, the grinding poverty and – discussed here
for the first time – the disturbing practices of public cultural institutions are
all problems predating the virus. And yes, everyone in the two sectors knows
practically everything about all these issues. But what is new in our study is
that, for the first time, these problems are being translated into numbers so that
someone who is not in our circle of confidants but feels the responsibility and has
the (political) power to tackle these problematic practices can put themselves
in the shoes of workers in the cultural and creative sectors.
As of spring 2022, our study no longer has funding. We have the energy, the
vision and a plan of topics and issues in the cultural and creative sectors to
be studied in the future in order to keep helping these workers. Potential fund
providers that appreciate the work we have done so far are welcome to support
us!
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Povzetek

zgolj dva od desetih poslovnih subjektov v kulturno-ustvarjalnem sektorju
sta samoocenila, da sta večinsko javno financirana. Delavci od nove vlade
pričakujejo temeljito prenovo ministrskega delovanja v smeri večje strokovnosti
in vključevalnosti, sanacijo škode političnih napadov v preteklem dvoletnem
obdobju ter povrnitev ugleda sektorju. Izpostavljajo, da močna prizadetost
sektorja v epidemiji zahteva hitro identifikacijo najbolj prizadetih panog in
uvedbo konkretnih rešitev za učinkovito regeneracijo. Delavci zahtevajo, da se
nemudoma naslovi osnovne eksistencialne stiske vse večjega deleža revnih
delavcev.

Od 17. marca do 11. aprila 2022 smo četrtič v dobrih dveh letih merili delovne
in življenjske pogoje delavcev v slovenskem kulturno-ustvarjalnem sektorju. V
vzorec smo vključili 1005 delavcev. Tako kot v prejšnjih treh merjenjih, smo tudi
tokrat v vključili vse delavce, ne glede na delovni status: študente, delavce prek
avtorskih pogodb, samozaposlene v kulturi, samostojne podjetnike, zaposlene v
podjetjih in v zasebnih zavodih, društvih in zadrugah, zaposlene v javnih zavodih
ter tudi neprijavljene delavce, dejavne na vsaj enem izmed 21 podpodročij
sektorja.
Pomladi 2022 je stanje v sektorju slabše kot, je bilo pred enim letom. Kombinacija
epidemije in oblasti, nenaklonje ustvarjalni dejavnosti, je številne, predvsem
delavce v neodvisnem delu sektorja, pahnila na rob preživetja. Zdi se, da je
slovenski kulturno-ustvarjalni sektor v temačnem srednjem veku. Naše ključne
ugotovitve so:
•

Kljub izteku epidemije poglabljanje krize v sektorju. Več kot polovica delavcev
trenutno nima dovolj dela za preživetje. Štirje od desetih zasebnih poslovnih
subjektov ocenjujejo letošnje poslovanje kot (zelo) slabo.

•

Epidemijo revnih delavcev zakriva podpora bližnjih. Vsak drugi delavec
razmišlja o odhodu, skoraj desetina jih je sektor že zapustila. Več kot polovica
ustvarjalcev, v primeru, da bi se ji pokvaril najpomembnejši delovni pripomoček,
nima denarja, da bi si ga lahko takoj nadomestila. Vsak drugi delavec ima neto
plačo do 1000 evrov. Najbolj prekarizirani delavci so najmanj plačani. Zaposlitve
v javnem sektorju so čez celotno obdobje merjenja plačane najbolje. Manj kot
petina delavcev izhaja iz slabo preskrbljene izvorne družine. Brez podpore
bližnjih si dve tretjini lastnikov doma le-tega ne bi mogli privoščiti.

•

Visoko nezadovoljstvo s staro oblastjo. Dolg seznam nalog za novo vlado. Tako
kot v prejšnjih merjenjih, je tudi letos večinski delež delavcev delu odhajajoče
vlade pripisal najnižji šolski oceni – ena in dve. Tudi tokrat lahko zavrnemo
ustaljena prepričanja o visoki odvisnosti sektorja od javnega financiranja,

•

Zaskrbljujoče prakse javnih kulturnih zavodov. Večino anketiranih si deli
mnenje, da javni kulturni zavodi v epidemiji za delavce in sektor niso naredili
dovolj, saj so molčali, namesto da bi se zoperstavili oblastniškemu uničevanju
sektorja. Ena najbolj zaskrbljujočih ugotovitev raziskave je, da štirje od desetih
delavcev za zadnje sodelovanje z javnim kulturnim zavodom plačila niso prejeli
oziroma so ga ocenili kot (zelo) slabo. Zgolj petina si jih neplačano sodelovanje
drzne zavrniti. Delavci izražajo strah, da v primeru odklonitve neplačanega
sodelovanja ne bodo dobili morebitnega plačanega dela v prihodnosti ter tudi
ne nujnih referenc za (podaljšanje) statusa samozaposlenega v kulturi. Seznam
del, ki jih delavci za javne zavode izvajajo zastonj, kaže, da bi lahko ob sočasni
koncentraciji vseh teh neplačanih aktivnosti v okviru enega javnega zavoda, le-ti
zavodu v celoti omogočili brezplačno produkcijo projekta.

•

Epidemija spreminja delovne navade. Več kot polovica delavcev je v primerjavi
s časom pred epidemijo manj delovno učinkovitih. Kljub ukinitvi ukrepov v letu
2022 dela od doma več delavcev kot pred epidemijo. Čeprav s pomladjo 2022
vse več aktivnosti poteka enako kot pred epidemijo, so še vedno odpovedani,
prestavljeni ali v mirovanju štirje od desetih koncertov, tretjina predstav in
performansov ter razstav. Kljub ukinitvi večine ukrepov določene aktivnosti
vztrajajo na spletu in sicer konference in manjši izobraževalni dogodki,
predstavitve projektov ter sestanki, svetovanja in mentorstva.
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Priporočila
Odprava revščine, izkoriščanja delavcev in klik moči
»Javni zavod, ki v okviru programa ali projekta financiranega iz državnega
proračuna za izvedbo določenega dela angažira samozaposlenega v kulturi,
mu mora zagotoviti plačilo za delo, ki ne sme biti nižje od najnižjega plačnega
razreda za primerljivo delovno mesto v sistemu plač v javnem sektorju, oziroma
če primerljivega delovnega mesta ni, do plačila, določenega s kolektivno pogodbo
primerljive dejavnosti, upoštevajoč vrsto in obseg dela ter delež javnih sredstev,
ki jih pridobi za izvedbo programa ali projekta.«
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK),
82.b člen (vrednotenje dela)

Zagovorniške organizacije v Sloveniji za prihajajočo ministrsko ekipo že
oblikujejo pozive, temeljite sezname in priporočila, katere konkretne probleme
je po težkem obdobju kovidne in oblastniške kuge potrebno nemudoma
nasloviti. Na tem mestu zato namesto specifičnih akcij izpostavljamo tri
teme, ki naj usmerjajo preobrazbo sektorja: odprava revščine in izkoriščanja
delavcev ter obvodi klik moči.
Veriga je močna toliko, kot njen najšibkejši člen. Statistike kažejo, da je
v verigi delavcev v kulturno-ustvarjalnem sektorju šibek vsak drugi člen.
Vsak drugi člen si ne more kupiti nadomestne delovne opreme, če se mu ta
pokvari. Vsak drugi člen zasluži do 1000 evrov mesečno, kar je malenkost
nad ali že pod mejo revščine. Vsak drugi člen brez pomoči bližnjih ne more
dostojno živeti, sploh v času naraščajoče inflacije in energetske krize. Večina
teh najšibkejših členov so prekarni delavci v zasebnem, neodvisnem delu
sektorja. Vendar, da sektor sploh lahko deluje, je njihov vsebinski prispevek
ključen. Paradoksalno je, da so od njihove produkcije močno odvisni številni
močnejši členi v verigi sektorja in pogosto so ravno ti njihovi največji
izkoriščevalci.

Neetične sodelovalne prakse so izvirni greh sektorja. Tega greha ni
povzročila niti kovidna kriza niti desna oblast, temveč so te izkoriščevalske
prakse vgrajene v bit delovanja javnih kulturnih zavodov. Javni zavodi
slabo ali sploh ne plačujejo 40 % zunanjih sodelovanj z umetniki in drugimi
profili ustvarjalcev. S tem kršijo 82.b člen Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo, ne da bi bili ustrezno sankcionirani. Upora izkoriščanih
ni, saj ustvarjalci prisilno požrejo krivično monetarno (ne)izmenjavo za
ceno pridobljenih referenc, ki so za vzdrževanje statusa nuja. Paradoks
neplačanega dela je še toliko večji ob vse bolj udomačeni miselnosti pošiljanja
umetnikov po zaslužek na trg, saj njihovo preživljanje na trgu odpove že
ob stiku s prvim naročnikom – javnimi kulturnimi zavodi, ki namesto, da bi
umetniško delo primerno ovrednotili, izsiljujejo zastonjkarstvo in s tem kot
referenčni strokovnjaki splošni javnosti oziroma trgu dajejo nevarno sporočilo
o nesmiselnosti plačevanja umetniškega dela.
Reševanje problema revščine in izkoriščanja delavcev v sektorju
bo neuspešno brez sočasne identifikacije (ne)formalnih klik moči.
Neomejeni vodstveni mandati v javnem delu kulturno-ustvarjalnega sektorja
lahko sicer omogočijo stabilno in kontinuirano kakovostno delo, obenem pa
lahko utrjujejo zgolj določena sodelovanja in izpostavljanje le specifičnih
vsebin. Zanašanje na odgovorno samoomejevanje vodilnih ne prinaša
želenih učinkov, potrebna je sistemska regulacija z namenom odpiranja
javnih kulturnih zavodov. Poleg tega sta zgolj dva od desetih zasebnih
poslovnih subjektov v sektorju večinsko javno financiranja, kar izpodbija mit
o državnem preživljanju ustvarjalcev in kaže na nedostopnost financiranja.
Nujna je vpeljava ukrepov, ki bodo korektor ekonomskih, generacijskih,
socialnih in drugih neenakosti v sektorju. Nujna je vpeljava ukrepov, ki bodo
sektor potegnili iz primeža revščine in delavcem omogočili dostojne delovne
pogoje in pravično plačilo.
Začnimo pri osnovah. Plačajmo ustvarjalno delo!
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Abstract
Between 17 March and 11 April 2022, the fourth survey in a little over two years
examining the working and living conditions of workers in the Slovenian cultural
and creative sectors was carried out. The sample comprised 1,005 workers.
Like on the first three occasions, the survey targeted all workers, regardless
of their work status: students, contract workers, the self-employed in culture,
private entrepreneurs, those employed in companies and private institutions,
associations and cooperatives, those employed in public institutions as well as
unregistered workers active in at least one of the 21 subfields of the two sectors.

•

Considerable dissatisfaction with the previous government. A long list of
tasks for the new government. Like in previous surveys, the majority of
workers this year gave the outgoing government one of the lowest two grades –
1 or 2. Once again, the deep-seated belief about the sectors’ high dependence
on public funding can be rejected, as merely two out of ten entities in the
cultural and creative sectors have predominantly public funding based on
their self-assessment. The workers expect the new government to carry out
a substantial reform of ministerial practices towards greater professionalism
and inclusion, to repair the damage caused by political attacks in the past
two-year period and to restore the sectors’ reputation. They point out that
the damage sustained by the two sectors during the epidemic requires a swift
identification of the most affected fields and an implementation of concrete
solutions for an effective regeneration. The workers demand that the basic
existential problems of the growing population of poor workers be addressed
immediately.

•

The disconcerting practices of public cultural institutions. Most respondents
agree that public cultural institutions did not do enough for the workers and the
industry during the epidemic, as they remained silent instead of standing up
to the despotic destruction of the two sectors. One of the most disconcerting
findings of the study is that four out of ten workers did not receive payment
or consider to have received (very) poor payment for their last job for a public
cultural institution. Only one fifth of workers dare refuse an unpaid job. The
workers fear that if they refused an unpaid job, they would not get a potential
paid job in the future, as well as the necessary references for (renewing) their
status of a self-employed cultural worker. The list of jobs that are performed
for public institutions free of charge suggests that, if all these unpaid activities
in one public institution were pooled together, the institution could produce a
project entirely for free.

In spring 2022, the situation in the two sectors was worse than it was a year ago.
The combination of the epidemic and a government unfavourable to the creative
industry has pushed the workers, particularly independent workers, to the brink.
The Slovenian cultural and creative sectors seem to have found themselves in the
Dark Ages. Our key findings are as follows:
•

•

Despite the epidemic coming to an end, the crisis in the two sectors has
deepened. More than one half of workers do not have enough work to make a
living at the moment. Four out of ten private entities consider their business
operations this year to be (very) poor.
The epidemic of poor workers is concealed by the support of loved ones.
Every other worker is thinking of leaving, nearly one tenth of workers have
already left the industry. More than one half of workers could afford to replace
their most important working tool immediately if it broke. Every other worker
has a net salary of up to 1,000 euros. The most precarious workers are paid
the least. Employments in the public sector have received the best payment
throughout the duration of this survey. Less than one fifth of workers come
from a disadvantaged family background. Two thirds of homeowners would
not be able to afford a home without the support of their loved ones.
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The epidemic is changing people’s work habits. More than one half of
workers are less effective compared to the pre-epidemic period. Despite
the suspension of measures, more workers work from home in 2022 than
before the epidemic. Even though activities have increasingly been returning
to normal since spring 2022, four out of ten concerts and one third of shows,
performances and exhibitions are still cancelled, postponed or suspended.
Despite the majority of measures being suspended, certain activities still
take place online, i.e. conferences and small education events, project
presentations and meetings, consulting and mentorship.
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Recommendations
Eliminating poverty, labour exploitation and power cliques
A public institute that engages a self-employed person in culture for the
implementation of particular work within the context of a programme or
project financed from the state budget, must provide remuneration for such
work which may not be less than the lowest salary grade for a comparable
employment position in the public sector salary system, or if there is no such
comparable employment position, less than the payment defined by the
collective agreement for a comparable activity, taking into account the type
and scope of work and the amount of public resources obtained by the public
institute for the implementation of the programme or project.
Exercising of the Public Interest in Culture Act (ZUJIK),
Article 82b (Work remuneration)

Advocacy organisations in Slovenia are already drafting calls, detailed lists
and recommendations for the incoming ministerial team, identifying the
concrete issues to be addressed immediately after the difficult period of the
COVID-19 and authoritarian plague. Instead of specific actions, we wish to
draw attention to three topics that should guide the transformation of the
industry: eliminating poverty and labour exploitation and bypassing power
cliques.
A chain is as strong as its weakest link. Statistics show that every other
link in the chain of workers in the cultural and creative sectors is weak.
Every other link could afford to replace their work equipment if it broke. Every
other link earns up to 1,000 euros per month, which is only just above or even
below the poverty line. Every other link cannot live a decent life without the
help of their loved ones, particularly in a time of growing inflation and energy
crisis. Most of these weakest links are precarious workers in the private,

independent part of the industry. However, their contribution in content is
essential to the industry’s operation. It is a paradox that many stronger links
in the chain are highly dependent on their production, yet they are often their
biggest exploiters.
Unethical collaboration practices are the industry’s original sin. This sin
was not caused by the COVID-19 crisis, nor the right-wing government;
these exploitation practices are ingrained in the very essence of how public
cultural institutions work. Public institutions provide poor or zero payment
for 40% of their outsourced work performed by artists and other profiles. By
doing so, they are violating Article 82b of the Exercising of the Public Interest
in Culture Act (ZUJIK) without proper punishment. The exploited do not resist,
workers put up with the unfair monetary (non-)exchange for the price of
acquiring references, which are essential to keeping their status. The paradox
of unpaid labour is all the greater given the increasingly prevailing mindset of
having artists make money on the market, as their market efforts fails when
they come into contact with their first client – public cultural institutions that,
instead of attaching a proper value to a work of art, force people to work for free
and, by doing so, send a dangerous message as authorities in the field to the
general public or the market about the unreasonableness of paying for art.
The issues of poverty and labour exploitation in the two sectors cannot
be resolved without also identifying the (in)formal power cliques. While
the unlimited terms of management positions in the public part of the cultural
and creative sectors can enable a stable and continuous operation at a high
level, it may also promote only certain collaborations and the exposure of
only certain topics. Relying on the responsible self-limitation of managers is
not producing the desired effects; a systemic regulation is needed in order
to open public cultural institutions. Furthermore, only two out of ten private
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Slovenian Cultural and Creative
Worker in Times of Covid-19

entities in the two sectors have predominantly public funding, which debunks
the myth about the artists being dependent on the state and points to the
inaccessibility of funding. Measures must be introduced to correct economic,
generational, social and other inequalities in the two sectors. Measures must
be introduced to free the two sectors from the grip of poverty and provide
the workers with decent working conditions and fair payment.
Let us start with the basics. Let us ensure payment for creative labour!
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Slovenski kulturno-kreativni
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Metodologija

Metodologija

Slovenski kulturno-kreativni
delavec v času covida-19

Metoda

Anketni vprašalnik je vseboval
72 vprašanj.

Vprašalnik je bil aktiven 26 dni,
od 17. marca do 11. aprila 2022.

Uporabljeni so bili naslednji tipi anketnih
vprašanj:
• 22 vprašanj je bilo izbirnih,
• 7 vprašanj je bilo odprtih,
• 14 vprašanj je bilo kombiniranih,
• 24 vprašanj je vključevalo mersko lestvico
• in 5 vprašanj je bilo številskega tipa.

Povabilo za reševanje je bilo prek celotnega
obdobja objavljeno na Facebook in Instagram
profilu Poligon kreativnega centra in Centra za
kreativnost. Vabila za reševanje so se pošiljala
tudi prek spletne pošte in prek novičnika
Centra za kreativnost ter številnih drugih
partnerskih organizacij, ki delujejo na polju
kulturno-kreativnega sektorja.
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Metodologija

Slovenski kulturno-kreativni
delavec v času covida-19

Vzorec
Vprašalnik je rešilo 1005 delavcev
slovenskega kulturno-kreativnega sektorja.

Spol

Izobrazba
2,6 %

DOKTORAT

8,1 %

ZNANSTVENI MAGISTERIJ

43,0 %

UNIVERZITETNA OZ.
2. STOPNJA BOLONJSKE

28,5 %

VIŠJEŠOLSKA

15,2 %

SREDNJEŠOLSKA

2,7 %

BREZ, OSNOVNOŠOLSKA
ALI POKLICNA

Povprečna starost
anketiranca je 41,0 let.

Povprečno število
delovnih izkušenj v KKS
znaša 13,5 let.
12,4 % anketirancev je sodelovalo v vseh štirih merjenjih.
V dveh ali treh merjenjih je sodelovalo 30,9 %. Pomladi
2022 je prvič sodelovalo 45,7 % anketirancev.
10,9 % ni prepričanih, če so v merjenju sodelovali tudi v
letu 2020 ali 2021.
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Metodologija

Slovenski kulturno-kreativni
delavec v času covida-19

Vzorec
Vprašalnik je rešilo 1005 delavcev
slovenskega kulturno-kreativnega sektorja.

Regija dela
61,1 %

OSREDNJESLOVENSKA

8,8 %

PODRAVSKA

5,4 %

GORENJSKA

3,9 %

OBALNO-KRAŠKA

3,4 %

SAVINJSKA

2,5 %

JUGOVZHODNA SLOVENIJA

2,4 %

GORIŠKA

1,7 %

PRIMORSKO-NOTRANJSKA

1,2%

POMURSKA

1,0 %

POSAVSKA

0,9 %

KOROŠKA

0,1 %

ZASAVSKA

7,6 %

DELO V VEČ RAZLIČNIH REGIJAH

Kraj dela
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Slovenski kulturno-kreativni
delavec v času covida-19

Metodologija

Vzorec
Četrtina (25,3 %) delavcev deluje zgolj na glavnem podpodročju,
dobra tretjina (36,0 %) na dveh in štirje od desetih delavcev
(38,7 %) na treh ali več.

Najmanj delavcev deluje na glavnem polju krajinske arhitekture,
storitvenega oblikovanja, kulturnega in kreativnega turizma,
raziskav in razvoja ter razvoja programske opreme in
računalniških iger.

Največ anketiranih deluje na glavnem podpodročju
uprizoritvenih umetnosti, grafičnega oblikovanja,
vizualnih umetnosti in glasbe.

Slika 1: Delavci po glavnih podpodročjih kulturno-ustvarjalnega sektorja (v %).
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2,1
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prevajanje z N = 36.

1,1

RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME IN RAČUNALNIŠKIH IGER

1,0

RAZISKAVE IN RAZVOJ
KULTURNI IN KREATIVNI TURIZEM
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tistih, ki delujejo na več kot
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Katero je glavno področje vašega delovanja v kulturno-kreativnem sektorju?

treh ali več podporočjih KKS.
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Metodologija

Slovenski kulturno-kreativni
delavec v času covida-19

Vzorec
Največ delavcev ima status samozaposlenega v kulturi s
pokritimi prispevki, samostojnega podjetnika in zaposlenega v
javnem zavodu.

Najmanj kulturno-kreativnih delavcev sodelujočih v raziskavi
ima popoldanski s.p., je upokojenih,
ali na porodniški ali dolgi bolniški.

Slika 2: Tipi poslovnih subjektov v kulturno-ustvarjalnem sektorju (v %).

SAMOZAPOSLEN_A V KULTURI S POKRITIMI PRISPEVKI
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V poglavju rezultati so
prikazane analize poslovnih
subjektov z N = 30 delavcev
ali več. Še zadnja skupina
vključena v analizo so študenti

Kakšna je vaša oblika delovanja v kulturnem ali kreativnem sektorju?

z N = 32.
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Rezultati

Slovenski kulturno-kreativni
delavec v času covida-19

Rezultati

I. Iztek epidemije in poglabljanje krize
v sektorju
→ Štirje od desetih zasebnih
poslovnih subjektov ocenjujejo
svoje poslovanje v letu 2022 kot
(zelo) slabo. Tretjina ocenjuje,
da je poslovanje v letu 2022 še
(veliko) slabše kot lansko leto.
→ Pomladi 2022 več kot polovica
vseh delavcev nima dovolj dela za
preživetje in delež teh delavcev
je v primerjavi s pomladjo 2021
narasel. Šest delavcev od desetih
do konca junija 2022 nima nič ali
nima v celoti zagotovljenega dela.

→ Povratek v normalnost z ukinitvijo
številnih ukrepov v 2022 je
povzročil, da se je delež odpovedi
poslov v primerjavi s predhodnim
letom prepolovil.
→ Skoraj dve tretjini poslovnih
subjektov ocenjujeta, da so se
prihodki s časom pred epidemijo
(zelo) znižali. Manj kot petini so se
prihodki v primerjavi z letom 2019
(zelo) zvišali.
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I.I Poslovanje v 2022
Največji delež poslovnih subjektov, z izjemo javnih zavodov, v letu
2022 in 2021 svoje poslovanje ocenjuje kot slabo.
V prvi četrtini leta 2022 kot slabo oziroma zelo slabo svoje
poslovanje ocenjuje 43,9 %, kot srednje 31,3 % in kot dobro
oziroma zelo dobro četrtina (24,8 %) poslovnih subjektov.

Delež nezadovoljnih s poslovanjem v 2021 je 38,7 %, tretjina
poslovnih subjektov (34,0 %) je srednje zadovoljnih, četrtina (27,3
%) poslovanje ocenjuje kot dobro ali zelo dobro.

Slika 3: Ocena poslovanja v prvi četrtini leta 2022 in v letu 2021 (v %).
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Kako bi ocenili vaše poslovanje v prvih mesecih leta 2022?
Kako bi ocenili vaše poslovanje v letu 2021?
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I.I Poslovanje v 2022
Primerjava ocen uspešnosti poslovanja poslovnih subjektov med
letoma 2021 in 2022, z izjemo javnih zavodov, kaže, da dobra
tretjina anketiranih (34,2 %) svoje poslovanje v 2022 ocenjuje kot
slabše ali veliko slabše. 38,0 % ocenjuje svoje poslovanje v 2021
in 2022 kot enako in dobra četrtina (27,8 %) kot boljše oziroma
veliko boljše.

Slika 4: Primerjava ocene uspešnosti poslovanja v letu 2022 z letom 2021 (v %).
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VELIKO SLABŠE.
SLABŠE.
ENAKO.
BOLJŠE.
VELIKO BOLJŠE.

Če primerjate vaše poslovanje v letu 2022 z lanskim letom je letos poslovanje:
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I.II Trenutni obseg dela
Več kot polovica vseh delavcev (51,2 %) pomladi 2022 nima dovolj dela za

Primerjava merjenj kaže, da je bil jeseni 2020 delež delavcev, ki dela ni imela

preživetje. 40,1 % delavcev je imelo dela nekaj, a ne dovolj. 11,1 % delavcev je bilo

dovolj ali ga ni imela, najvišji in sicer 58,1 %, pomladi 2021 jih je bilo 47,9 %, v 2022

pomladi 2022 povsem brez dela.

pa se je delež delavcev brez nezadostne količine dela zopet zvišal na 51,2 %.

Skoraj polovico delavcev (48,8 %) je v marcu in aprilu 2022 dela imelo ravno dovolj

Delavcev, ki so imeli dela več, kot ga lahko opravijo, je bilo jeseni 2020 12,0 %,

ali celo več, kot so ga lahko opravili.

pomladi 2021 skoraj ena petina (19,5 %), v 2022 pa 17,4 %.

Delavci pomladi 2022 poročajo o (še) manjšem obsegu dela kot pomladi 2021.

Slika 5: Delež plačanega dela pomladi 2022, pomladi 2021 in jeseni 2020 (v %).
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DELA NIMAM.

“Dejavnosti so počasi zamrle
in ne kaže, da se bodo
kar avtomatično vrnile na
prejšnje stanje.”
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I.II Trenutni obseg dela
38,1 % delavcev ima do konca junija 2022 zagotovljeno delo. 30,0
% ima delo v naslednjih treh mesecih vsaj delno zagotovljeno.
28,6 % je tistih delavcev, ki dela do začetka poletja nimajo
zagotovljenega.
Skoraj šest delavcev od desetih (58,6 %) do konca junija 2022 nima
ali nima v celoti zagotovljenega dela.

Jeseni 2020 v primerjavi s pomladjo 2021 in 2022 je bil delež
delavcev, ki so imeli delo v celoti zagotovljeno, skoraj 10
odstotnih točk manjši. Medtem ko je bil delež tistih, ki jeseni
2020 dela niso imeli dovolj ali niso imeli, dvotretjinski (68,2 %),
se je ta delež pomladi 2021 znižal na 59,4 % in ostal enak tudi
pomladi 2022 (58,6%). Med pomladjo 2022 in 2021 ni bistvenih
razlik v količini zagotovljenega dela.

Slika 6: Delež zagotovljenega dela v naslednjih treh mesecih pomladi 2022, pomladi 2021 in jeseni 2020 (v %).

POMLAD
2022

38,1

POMLAD
2021

37,5

JESEN
2020

29,2

0

30,0

28,6

29,4

30,0

3,1

39,9

28,3

20

3,3

40

60

2,6

80

100

DA. ZA NASLEDNJE TRI MESECE IMAM V CELOTI ZAGOTOVLJENO DELO.
DELNO. ZA NASLEDNJE TRI MESECE IMAM DELNO ZAGOTOVOLJENO DELO.
NE. ZA NASLEDNJE TRI MESECE NIMAM ZAGOTOVOLJENEGA DELA.
DRUGO

Ali imate za naslednje tri mesece že zagotovljeno delo?

“Konec marca še vedno nismo
prejeli rezultatov razpisov, na
katere smo se prijavili konec
decembra 2021.”
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I.III Odpovedani posli
V prvi četrtini leta 2022 je odpoved posla kot posledico epidemije
covida-19 dobilo 30,6 % poslovnih subjektov, z izjemo javnih
zavodov.

Povratek v normalnost z ukinitvijo številnih ukrepov pomladi
2022 zagotovo prispeva, da se je delež odpovedi poslov
prepolovil v primerjavi z letom 2021.

Več kot polovica anketiranih posla zaradi epidemije covida-19 letos
ni izgubila.

Slika 7: Odpovedani posli pomladi 2022, pomladi 2021 in jeseni 2020 (v %).
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“Letos so dogodki vendarle
napovedani in jih ni malo,
a je vprašanje, če bodo tudi
realizirani in kakšna bodo
plačila, večinoma verjetno
nižja.”
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Rezultati

I.IV Poslovanje v 2022 vs. 2019
Primerjava s pomladjo 2021 kaže, da je situacija nespremenjena
in da se poslovanje ne izboljšuje.

Rezultati za celoten sektor, z izjemo javnih zavodov, kažejo, da so
se prihodki iz poslovanja v primerjavi z obdobjem pred epidemijo
znižali oziroma zelo znižali 63,6 % poslovnim subjektom.
19,0 % poslovnih subjektov je v letu 2022 obdržalo enake
prihodke kot v 2019, 16,4 % poslovnim subjektom pa so se
prihodki zvišali ali zelo zvišali.

Slika 8: Ocena spremembe prihodkov v letu 2022, 2021 in 2020 v primerjavi z letom 2019 (v %).
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PRIHODKI SO SE ZELO ZNIŽALI.
PRIHODKI SO SE ZNIŽALI.
PRIHODKI SO OSTALI ENAKI.
PRIHODKI SE SE ZVIŠALI.
PRIHODKI SO SE ZELO ZVIŠALI.

Kako ocenjujete spremembo vaših prihodkov iz poslovanja v letu 2020 v primerjavi z letom 2019?
Kako ocenjujete spremembo vaših prihodkov iz poslovanja danes v primerjavi s časom pred epidemijo (pred marcem 2020)?

“Prihodki so 11 let
nespremenjeni. Beležimo pa
radikalno rast stroškov.”
“Delam več s tujimi naročniki
in jim lahko računam več kot
v Sloveniji.”
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Rezultati

II. Epidemijo revnih delavcev zakriva
podpora bližnjih
→ Za izbiro ustvarjalnega poklica je podpora
izvorne družine izrednega pomena.
Manj kot petina delavcev v kulturnoustvarjalnem sektorju izhaja iz okolja, ki je
bilo nenaklonjeno ustvarjanju ali iz slabo
preskrbljene družine.
→ Več kot polovica ustvarjalcev v primeru, da
bi se ji pokvaril najpomembnejši delovni
pripomoček, nima denarja, da bi si ga lahko
takoj nadomestila.
→ Več kot polovica delavcev prejema prihodke
do 1000 evrov mesečno neto in polovici
delavcev se je v primerjavi z obdobjem pred
epidemijo zaslužek (zelo) znižal. Najbolj
prekarizirani delavci so najmanj plačani.
Zaposlitve v javnem sektorju so čez celotno
obdobje merjenja plačane najbolje.

→ Desetina dvočlanskih, tričlanskih in
štiričlanskih gospodinjstev ima dohodke do
1.500 evrov.
→ Več kot polovica delavcev biva v lastniški
nepremičnini, z ali brez kredita. Primerjava
med lastniki in najemniki bivalnih nepremičnin
kaže, da je lastništvo predvsem rezultat
pomoči družine in ne višjega dohodka. Brez
bližnjih si dve tretjini lastnikov doma, ki ga
imajo, ne bi mogli privoščiti. Zgolj dobra
desetina lastnikov je kreditno sposobnih.
→ Pomladi 2022 je delež delavcev, ki si s svojim
poklicem ne morejo zagotavljati preživetja,
najvišji v vseh štirih merjenjih. Tretjina
delavcev mora za preživetje opravljati dodatna
dela. V primerjavi s preteklim letom narašča
delež delavcev, ki želi sektor zapustiti. Vsak
drugi delavec razmišlja o odhodu, skoraj
desetina je sektor že zapustila.
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II.I Podpora izvorne družine
Literarno ustvarjanje, bibliotekarstvo, založništvo in prevajanje
sodijo med tiste ustvarjalne poklice, ki so dostopnejši za
ustvarjalce, ki izhajajo iz ekonomsko šibkejših družin ali tistih, ki
pri otrocih ustvarjalnosti ne spodbujajo.

50,5 % delavcev je odraščalo v okolju izredno ali precej
naklonjenemu ustvarjanju. 17,2 % je živelo v okolju, ki je bilo
ustvarjanju precej ali izredno nenaklonjeno.
28,3 % delavcev izhaja iz zelo dobro ali dobro preskrbljene
družine. 15,1 % delavcev izhaja iz zelo slabo ali slabo
preskrbljene družine.
Slika 9: Ne-naklonjenost izvorne družine ustvarjanju (v %).
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V kakšnem okolju ste odraščali?

Slika 10: Ne-preskrbljenost izvorne družine (v %).
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največji delež delavcev, ki izhajajo iz družin, ki so bile precej oziroma izredno nenaklonjene
ustvarjanju (38,9 %) ali iz slabo oziroma zelo slabo preskrbljenih družin (27,8 %).
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“Zamenjati sistem
kapitalizma, ki dela še
večje razlike me bogatimi in
revnimi.”
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II.II Nakup delovnega orodja
Če bi se danes pokvaril glavni delovni pripomoček, kot je npr.
računalnik, glasbeni inštrument, šivalni stroj ... 52,3 % kulturnoustvarjalnih delavcev ne bi imelo denarja, da bi ga nadomestili.
Brez težav bi novo delovno orodje kupil vsak peti delavec (22,5%).

Tri četrtine vseh delavcev prek pogodb, več kot polovica delavcev
samozaposlenih v kulturi in skoraj vsak drugi samostojni podjetnik
nima dovolj denarja, da bi si v primeru okvare, delovno orodje
nadomestilo brez težav.

Slika 11: Ne-zmožnost nakupa najpomembnejšega delovnega pripomočka (v %).
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Če bi se vam danes pokvarilo vaše najpomembnejše delovno orodje (npr. računalnik, delovni stroj, glasbeni inštrument ...),
ali imate dovolj denarja, da bi si lahko takoj kupili nadomestno?

100

“Stroški materialov so šli gor
tudi za 200-300 %!”

76,9 % pogodbenih delavcev, 56,1 % samozaposlenih v
kulturi brez pokritih prispevkov, 51,4 % samozaposlenih
v kulturi s pokritimi prispevki in 47,1 % samostojnih
podjetnikov nima dovolj denarja za nakup nadomestnega
delovnega pripomočka.
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II.III Prihodki delavcev
Ob začetku epidemije je bil delež tistih s prihodki do 500 evrov
najnižji (17,7 %), danes toliko zasluži vsak četrti delavec.

Podatki kažejo, da ima pomladi 2022 52,3 % vseh delavcev
dohodek do 1.000 evrov neto. Vsak peti (19,7 %) ima dohodek
višji od 1.500 evrov.
Primerjava prihodkov v dvoletnem obdobju, od pomladi 2020 do
pomladi 2022, kaže, da so prihodki vsakega drugega delavca v
kulturno-kreativnem sektorju do 1000 evrov neto.

Delež tistih, katerih prihodki presegajo 1.500 evrov neto, je prek
celotnega obdobja merjenja približno petinski.

Slika 12: Mesečni neto prihodek delavcev v kulturno-ustvarjalnem sektorju pomladi 2022, pomladi 2021, jeseni 2020 in pomladi 2020 (v %).

POMLAD
2022

23,3

POMLAD
2021

22,9

JESEN
2020

24,9

POMLAD
2020

17,7

29,0

32,8

40
1.001-1.500 €

1.501-2.000 €

8,2

10,4

11,0

29,7

20

9,1

13,6

25,0

34,2

501-1.000 €

10,6

27,1

28,2

0
0-500 €

28,0

60

80

VEČ KOT 2.001 €

6,9

7,4

100

“Poglejte, kakšni so pogoji
za izobraževanje novega
kreativnega kadra.
Honorarno poučujem kot
asistent, sicer minimalno,
vendar s plačilom, ki ga
prejmem, upoštevajoč vse
ure, zaslužim manj kot
prodajalka v Mercatorju.”

Kakšen je vaš redni mesečni dohodek. Če nimate rednega dohodka, ker ste samozaposleni, določite mesečni približek/povprečje.
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II.III Prihodki delavcev
Trend identificiran v vseh štirih merjenjih je: najbolj prekarizirani
delavci so najmanj plačani. Zaposlitve v javnem sektorju so čez
celotno obdobje merjenja plačane najbolje.

Medtem ko 30,5 % samozaposlenih v kulturi s pokritimi prispevki
prejme mesečno do 500 evrov neto, najnižji zaslužek od 500 do
1000 evrov prejema 16,1 % zaposlenih v javnih zavodih.

Slika 13: Mesečni neto prihodek po poslovnih subjektih (v %).
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“Včasih mi v žepu po plačilu
prispevkov ne ostane za nič,
še dobro, da ima partner
vsaj minimalno. Se pa
zavedam, da je to revščina,
sploh če se primerjam z
ljudmi s 7. stopnjo izobrazbe
v javnem sektorju.”

Kakšen je vaš redni mesečni dohodek. Če nimate rednega dohodka, ker ste samozaposleni, določite mesečni približek/povprečje.
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II.III Prihodki delavcev
Primerjava prihodkov (prometa) samozaposlenih v kulturi in samostojnih

in samostojnih podjetnikov so se v letu 2021 znižali, medtem ko so se prihodki

podjetnikov kaže, da je bil povprečen promet samostojnih podjetnikov in

samozaposlenih v kulturi s pokritimi prispevki zvišali.

samozaposlenih v kulturi brez pokritih prispevkov v letu 2020 za skoraj polovico
višji kot prihodek samozaposlenih v kulturi s pokritimi prispevki.

Promet vseh treh poslovnih subjektov je nizek. Samozaposleni v kulturi brez
pokritih prispevkov in samostojni podjetniki morajo ob teh nizkih prihodkih

Lanskoletne samoocene prihodkov med temi tremi poslovnimi subjekti kažejo

plačevati še prispevke.

očitne spremembe. Prihodki samozaposlenih v kulturi brez pokritih prispevkov

Slika 14: Prihodki samozaposlenih v kulturi z in brez pokritih prispevkov in samostojnih podjetnikov
pomladi 2022 in pomladi 2021, brez državne pomoči (v evrih).

SAMOZAPOSLEN_A V KULTURI
BREZ POKRITIH PRISPEVKOV

15.235
22.738

SAMOZAPOSLEN_A V KULTURI
S POKRITIMI PRISPEVKI

16.093
12.177
20.030

SAMOSTOJNI PODJETNIK_CA
(S. P.)

21.743
0

5.000
PRIHODKI 2020

10.000
PRIHODKI 2021

15.000

20.000

25.000

“Prekarci in prekarke vseh
dežel, združimo se!”
“A še preden je denar prispel
do mene, ga je več kot
polovica izginila… In to je
skoraj enako kot brezplačno
delo, po večini si pokrivam
samo stroške.”

Koliko so okvirno znašali vaši prihodki iz poslovanja v letu 2021?
Koliko so okvirno znašali vaši prihodki iz poslovanja v letu 2020?
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II.III Prihodki delavcev
50,3% delavcev ocenjuje, da se jim je dohodek v letu 2022 v
primerjavi z obdobjem pred epidemijo znižal ali zelo znižal.
Takšnih delavcev je bilo preteklo leto 56,0 %, jeseni 2020 pa dve
tretjini (66,1 %).

Dohodek prek treh merjenj za tri od desetih delavcev ostaja v
primerjavi z obdobjem pred epidemijo nespremenjen.
Najnižji je delež anketiranih, ki poročajo o zvišanju dohodkov v
primerjavi z letom 2019, in sicer jih je v letu 2022 17,8 %, v 2021
14,8 % in jeseni 2020 5,2 %.

Slika 15: Vpliv epidemije covida-19 na spremembo mesečnega prihodka pomladi 2022 in 2021 ter jeseni 2020 (v %).
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“Bolj kot covid je na moje
težave pri delu vplival
gospod minister za kulturo.”
Moj redni mesečni dohodek se je v primerjavi z obdobjem pred epidemijo covida-19:
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II.IV Prihodki gospodinjstev
Vsako peto gospodinjstvo (21,0 %) poroča, da se jim je dohodek
pomladi 2022 v primerjavi s časom pred epidemijo zvišal ali zelo
zvišal.

Samoocena delavcev o gibanju mesečnega prihodka
gospodinjstva v letu 2022 kaže, da se je podobno kot lani
dohodek znižal ali zelo znižal štirim od desetih gospodinjstev
(38,2 %).

Bistvenih razlik med samoocenami gibanja mesečnega prihodka
gospodinjstev pomladi 2022 in pomladi 2021 ni.

Slika 16: Vpliv epidemije covida-19 na spremembo mesečnega prihodka gospodinjstev pomladi 2022 in 2021 ter jeseni 2020 (v %).
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“Sam k sreči prodam ravno
toliko, da družinskega
proračuna ne obremenjujem
pretirano.”
Naš skupni redni mesečni dohodek gospodinjstva se je v primerjavi z obdobjem pred epidemijo covida-19:
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II.IV Prihodki gospodinjstev
Delež tistih delavcev, ki trenutno ekonomsko situacijo
gospodinjstva ocenjuje boljšo kot leto poprej, je pomladi 2022 in
pomladi 2021 podoben, 19,3 % oziroma 18,3 %.

Pomladi 2022 37,1 % delavcev ocenjuje, da je ekonomska
situacija njihovega gospodinjstva v primerjavi z lanskim letom
slabša ali veliko slabša.
Pomladi 2021 je poslabšanje ekonomske situacije gospodinjstva
izpostavila tretjina anketiranih (33,4 %).

Slika 17: Gibanje prihodkov gospodinjstev v 2022 in 2021 v primerjavi z lanskim letom (v %).
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“S prihodki komaj pokrijemo
osnovne potrebe po hrani in
plačilo tekočih položnic, o
kakršnemkoli našparanem
denarju za dopust niti ne
sanjamo več.”
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Kakšna je ekonomska situacija vašega gospodinjstva v primerjavi z letom 2020?
Kakšna je ekonomska situacija vašega gospodinjstva v primerjavi z lanskim letom?

12,0 % dvočlanskih, 9,2
% tričlanskih in 10,8 %
štiričlanskih gospodinjstev ima
neto prihodek do 1.500 evrov.
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II.V Lastniki vs. najemniki
V tržnem najemu, z neprofitno najemnino ali brez najemnine in
brez lastništva, biva 42,1 % delavcev.
Več kot polovica (54,9 %) ima lastniško nepremičnino z ali brez
kredita.

Slika 18: Struktura najema in lastništva bivalnih nepremičnin kulturno-ustvarjalnih delavcev (v %).
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Katera izmed spodnjih trditev velja za vas oziroma za vaše gospodinjstvo?

“Prisiljen sem se bil preseliti
iz Ljubljane domov (kjer
ni najemnine) in našel
priložnostno delo na
umetniški gimnaziji.”
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II.V Lastniki vs. najemniki
Brez pomoči bližnjih si dve tretjini lastnikov doma, ki ga imajo, ne
bi mogli privoščiti, saj je samo dobra desetina lastnikov kreditno
sposobnih. Tudi najemniki brez pomoči bližnjih ne bi zmogli
stroškov najema.

Podrobna primerjava med lastniki in najemniki bivalnih
nepremičnin pokaže, da so lastniki ekonomsko bolje preskrbljeni,
predvsem zaradi podpore družine in ne zato, ker bi imeli bistveno
višje dohodke kot najemniki.

Najpomembnejša razlika med lastniki in najemniki je, da so
domovi slednjih manj udobni.
Slika 19: Socio-ekonomska primerjava med lastniki in najemniki bivalnih nepremičin.
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II.VI Poslanstvo in preživetje
45,1 % delavcev si pomladi 2022 s svojim poklicnim poslanstvom
v celoti zagotavlja preživetje. V jeseni 2020 je bil delež teh
delavcev 48,9 %, pomladi 2021 pa 50,6 %.

Pomladi 2022 je v primerjavi s preteklimi merjenji delež delavcev,
ki si s svojim poklicem ne more zagotoviti preživetja v celoti ali si
ga sploh ne more zagotoviti, najvišji, 36,7 %.

V vseh treh merjanjih je približno 17 % delavcev, ki jim poklicno
poslanstvo zagotovi več kot polovico potrebnega denarja.

Slika 20: Razmerje med poklicnim poslanstvom in dodatnimi dejavnostmi za zagotavljanje preživetja (v %).
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“Dodatno sem se
izobrazila in nekoliko
oddaljila od poklicnega
poslanstva in dohodki
so se nekoliko
popravili.”
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MOJE POKLICNO POSLANSTVO MI (SKORAJ) V CELOTI OMOGOČA PREŽIVETJE.
MOJE POKLICNO POSLANSTVO MI PRINESE VEČ KOT POLOVICO POTREBNEGA DENARJA. MANJ KOT POLOVICO ZASLUŽKA PA SI ZAGOTOVIM Z DODATNIMI DEJAVNOSTMI.
MOJE POKLICNO POSLANSTVO MI PRINESE MANJ KOT POLOVICO POTREBNEGA DENARJA. ZATO SI MORAM VEČ KOT POLOVICO ZASLUŽKA ZAGOTOVITI Z DODATNIMI DEJAVNOSTMI.
MOJE POKLICNO POSLANSTVO MI NE OMOGOČA PREŽIVETJA. DENAR SI MORAM VEČINOMA ZASLUŽITI Z DRUGIMI DEJAVNOSTMI.

V letu 2021 je bil za 18,6 % zaznan

DRUGO.

porast preživljanja z dodatnimi
dejavnostmi. Pomladi 2022 je ta

Kakšno je vaše razmerje med poklicnim poslanstvom in dodatnimi dejavnostmi, da lahko preživite?

delež še večji, 21,8 %.
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II.VI Poslanstvo in preživetje
To pomlad 7,4 % kulturno-ustvarjalnih delavcev že dela v
drugem sektorju, polovica (50,6 %) pa pogosto razmišlja, da
bi sektor zapustila.
Pomladi 2021 je bilo delavcev, ki so sektor že zapustili, še
enkrat manj (3,6 %), štirje od desetih (41,9 %) pa so pogosto
razmišljali, da bi zamenjali poklic.

Pomladi 2022 se v primerjavi z lanskim letom manjša delež
tistih, ki nikoli ne pomislijo, da bi sektor zapustili. Medtem ko
je bilo pomladi 2021 takšnih delavcev tretjina (35,0 %), jih je
letos četrtina (24,1 %).

Slika 21: Razmišljanje o odhodu ali dejanski odhod iz kulturno-ustvarjalnega sektorja pomladi 2022 in pomladi 2021 (v %).
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“Trenutno čakam na odgovor
ministrstva za kulturo, za
podaljšanje statusa kulturnika
s plačanimi prispevki … Če
mi statusa zaradi "nepopolne
vloge" ne podaljšajo, je mojega
delovanja v kulturi konec.”

3,7

100

“Večina samozaposlenih,
ki jih poznam, pogosto
živi v revščini, finančni
nestabilnosti in konstantnem
preizpraševanju o izstopu iz
sektorja ali prekvalifikaciji.”

V DRUGEM SEKTORJU ŽE DELAM.

To pomlad skoraj polovica
Ali ste od pričetka epidemije kdaj pomislili, da bi si vi poiskali delo izven kulturno-kreativnega sektorja?

delavcev (47,3 %) pozna nekaj ali
veliko delavcev, ki želijo sektor
zapustiti. Pomladi 2021 je bil
delež teh delavcev nižji, 41,3 %.
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III. Nezadovoljstvo s staro oblastjo. Dolg seznam
nalog za novo vlado.
→ Tako kot v prejšnjih merjenjih je tudi pomladi
2022 večinski delež kulturno-ustvarjalnih
delavcev (85,8 %) delo vlade ocenil kot
nezadostno (1) ali zadostno (2).
→ Polovica delavcev pomladi 2022 ocenjuje,
da državne pomoči v epidemiji ni
potrebovala oziroma ji je pomoč pomagala
premostiti finančne težave. Štirje od desetih
delavcev poročajo, da državna pomoč
ni zadostovala oziroma do nje niso bili
upravičeni.
→ Tudi tokrat lahko zavrnemo ustaljena
prepričanja o visoki odvisnosti sektorja od
javnega financiranja, saj dobra polovica
poslovnih subjektov, z izjemo javnih
zavodov, v letu 2021 ni bila prejemnik
razpisnih sredstev. Dva od desetih poslovnih
subjektov v kulturno-ustvarjalnem sektorju
sta večinsko javno financirana.

→ Delavci so izpostavili številne naloge za novo
vlado; od temeljite prenove ministrskega
delovanja v smeri večje strokovnosti in
vključevalnosti do sanacije škode političnih
napadov v preteklem dvoletnem obdobju.
Pričakujejo temeljito spremembo diskurza
o kulturi in delavcih ter strateško usmerjane
akcije za povrnitev ugleda sektorju.
→ Močna prizadetost sektorja v epidemiji zahteva
hitro identifikacijo najbolj prizadetih panog
in uvedbo konkretnih rešitev za učinkovito
regeneracijo. Od rekordnega proračuna
neodvisni del kulturno-ustvarjalnega sektorja
v obdobju pretekle vlade ni imel koristi, čeprav
je ta del sektorja številčnejši in socialno bolj
ogrožen kot javni. Revni prekarni delavci so
jedrni problem našega sektorja danes in
delavci zahtevajo, da se njihovi eksistencialni
problemi nemudoma naslovijo.
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III.I Ocena vladnih ukrepov
Nezadovoljstvo z vladnimi ukrepi na poslovanje delavcev je čez celotno obdobje

Najvišji oceni, prav dobro (4) in odlično (5) je delu vlade pomladi 2022 prisodilo 5,1 %,

merjenja visoko in brez sprememb. Pomladi 2022 85,8 % delavcev ocenjuje delo

kar je enak delež kot leto poprej. Jeseni 2020 je vladno delo kot dobro ocenilo 5,8 %

vlade z najnižjima ocenama nezadostno (1) in zadostno (2).

delavcev, pomladi 2020 4,6 %.

V preteklih merjenjih je bil delež teh delavcev primerljiv in sicer pomladi 2021 84,7 %,
jeseni 2020 85,4 % in pomladi 2020 87,7 %.

Slika 22: Ne-zadovoljstvo z dosedanjimi ukrepi vlade na poslovanje ustvarjalcev pomladi 2022, pomladi 2021,
jeseni 2020 in pomladi 2020 (v %).
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“Težnje trenutne vlade
so bile uničiti kulturni
sektor. Upam, da bo
nova vlada bolj skrbna
do kulture in ji namenila
več podpore, tako
finančne kot strateške.”

100

ODLIČNO

18,9 % delavcev ocenjuje, da
bomo v letu 2022 imeli boljše
pogoje za življenje in delo,
medtem, ko 38,0 % delavcev meni,
Kako ocenjujete dosedanje ukrepe vlade za blažitev učinkov covid-19 na vaše poslovanje? (brez odgovora: ukrepov ne poznam)

da izboljšanja ne bo.
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III.II Upravičenost do pomoči
Pomladi 2022 štirje od desetih delavcev (40,6 %) do pomoči, kljub
temu, da bi jo potrebovali, niso bili upravičeni oziroma pomoč,
ki so jo prejeli, ni zadostovala. Delež teh delavcev je bil pomladi
2021 26,9 %.

Dobra četrtina delavcev (27,3 %) pomoči od države ni
potrebovala. Pomladi 2021 je bil delež teh delavcev 34,3 %.
Skoraj tretjina delavcev (32,1 %) ocenjuje, da jim je prejeta pomoč
pomagala premostiti poslovne težave. Delež teh delavcev je bil
pomladi 2021 38,8 %.

Slika 23: Upravičenost in učinkovitost državne pomoči za blažitev posledic covid-19 epidemije pomladi 2022, pomladi
2021 in jeseni 2020 (v %).

POMLAD
2022

25,4

POMLAD
2021

15,2

JESEN
2020

19,5

0

15,2

32,1

27,3

34,3

38,8

11,7

23,2

20

29,0

28,3

40

60

80

100

“Meni je lahko pomagalo samo
milo nebo, saj sem bil tako
nespameten, da sem pozimi
pred epidemijo zaprl s.p., da
bi privarčeval. Torej nisem bil
deležen nikakršne pomoči.”

NISEM PREJEL_A DRŽAVNE POMOČI, ČEPRAV BI JO POTREBOVAL_A.
SEM PREJEL_A (OZ. ŠE PREJEMAM) DRŽAVNO POMOČ, VENDAR NI BILA ZADOSTNA.
SEM PREJEL_A (OZ. ŠE PREJEMAM) DRŽAVNO POMOČ, KI MI JE POMAGALA PREMOSTITI POSLOVNE TEŽAVE.
NISEM PREJEL_A DRŽAVNE POMOČI, KER JE NISEM POTREBOVAL_A.

Polovica delavcev (49,5 %), ki jim
pomoč države ni zadostovala, so
za posojilo prosili bližnje, tretjina
(29,2 %) pa se je po pomoč obrnila

V času pandemije covid-19:

na CSD.
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III.III Javno financiranje KKS
Že četrtič smo merili tudi odvisnost poslovnih subjektov v kulturnoustvarjalnem sektorju, z izjemo javnih zavodov, od javnega
financiranja.
Tudi tokrat lahko zavrnemo ustaljena prepričanja o visoki
odvisnosti sektorja od javnega denarja. 56,1 % poslovnih subjektov
v letu 2021 ni bilo prejemnik razpisnih sredstev.

Četrtina poslovnih subjektov (26,5 %) je v letu izvajalo projekte, za
katere so dobili lokalna ali državna sredstva. 3,5 % samozaposlenih
ali organizacij, z izjemo javnih zavodov, je bilo prejemnik EU
sredstev.
Vsak deseti poslovni subjekt (11,1 %) je bil prejemnik tako lokalnih
oz. državnih kot tudi EU sredstev.

Slika 24: Prejemniki lokalnih, državnih in EU razpisnih sredstev v letu 2021, brez javnih kulturnih zavodov (v %).
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“Razpisi so izrazito ekskluzivni,
javni denar pa se razdeljuje
tako, da besedilo razpisa
vsebuje toliko izločitvenih
kriterijev, da je participacija
pri javnem razpisu za vrsto
prijaviteljev nemogoča.”

SLO IN EU SREDSTVA
NE VEM

Ali ste v letu 2021 izvajali en ali več projektov, za katere ste dobili razpisni denar?

“Pri postopkih prijavljanja na
javne razpise je potrebno
ponovno uvesti možnost
pritožbe na odločitve
strokovnih komisij.”
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III.III Javno financiranje KKS
Med 41,1 % poslovnih subjektov, z izjemo javnih zavodov,
ki so bili prejemniki lokalnih, državnih ali EU sredstev, so ta
tretjini (36,8 %) predstavljala zelo majhen ali manjši delež vseh
prihodkov.
16,0 % prejemnikov je javno financiranje predstavljalo polovičen
delež prihodkov.

Od 41,1 % prejemnikov javnega financiranja je polovica (55,4 %)
takšnih, katerim so razpisna sredstva v letu 2021 predstavljala
velik delež ali skoraj vse prihodke.
Dva od desetih poslovnih subjektov v kulturno-ustvarjalnem
sektorju sta večinsko javno financirana.

Slika 25: Delež javnega financiranja od vseh prihodkov poslovnih subjektov v letu 2021, brez javnih kulturnih zavodov (v %).
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“Izgubili smo programska
sredstva s strani Mzk, ki
so predstavljala polovico
prihodkov našega
zavoda.”
“4-letni programski
razpisi se morajo
ponavljati vsaj vsako
drugo leto. Razpisni
ciklusi na vsake 4 leta
poglabljajo razredne
in medgeneracijske
razlike v skupnosti
nevladnih organizacij in
med samozaposlenimi
ter med njimi in med
javnimi kulturnimi
institucijami in njihovimi
zaposlenimi.”
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III.IV Naloge za
novo vlado: delujoče
Ministrstvo za kulturo

Strokovna ministrska ekipa

Odprava administrativnega zavlačevanja

“Namestitev ministra, ki razume dolgoročno strateško upravljanje

“Če bi se držali rokov za rezultate razpisov, če bi rešili vloge za statuse in

Delavci izpostavljajo pomembnost
vzpostavitve strokovne ministrske
ekipe, ki spoštuje in razume akterje
v sektorju. Pričakujejo, da se bo
izvedla poprava škode prejšnje
vlade, ki bo vključevala tudi
zamenjavo škodljivega političnega
kadra ter odpravo korupcije in
administrativnega zavlačevanja.

kulturne politike.”

prispevke v zakonsko določenem roku …”

MzK mora vzdrževati kontinuiran
dialog s sektorjem, vnovič sestaviti
resnično strokovne komisije in čim
prej začeti prepotrebno prenovo
kulturnega modela.

Poprava škode prejšnje vlade

“Od javnih uslužbencev pričakujemo, da delujejo proaktivno za
posamezna področja, imajo razumevanje, da ne sovražijo deležnikov

Dialog s sektorjem

in ne delujejo izključujoče.”

“Ponovna uveljavitev strokovnih dialoških skupin na MZK.”
“Odpreti komunikacijske kanale, da lahko pobude prihajajo tudi od

Spoštovanje in razumevanje sektorja

spodaj navzgor.”

“Diskrepance v odnosu do kulture so se zdaj le bolj izrazile. Gre za

“Začetek resnih in sistematičnih pogovorov z vsemi deležniki, s ciljem po

slab odnos države do vrhunskega ustvarjanja.”

prenovi kulturnega modela.”

“Spodbujanje in ne podcenjevanje in uničevanje ustvarjalnega dela!”

Strokovne, ne politične komisije
“Sestave strokovnih komisij naj se vselej regulirajo v dialogu z

“Nova vlada naj revertira ukrepe, ki povzočajo škodo kot npr. napad

zainteresirano javnostjo in naj bodo sestavljene transparentno, z javnimi

na M6, odtegnitev sredstev samosvojim, alter ustvarjalnim skupinam

pozivi ali razpisi. Člani komisij morajo izkazovati stopnjo strokovnosti s

in zavodom.”

svojimi strokovnimi, umetniškimi, publicističnimi ali znanstvenimi idr.

“Najprej postaviti stvari na točko 0, ki je bila pred pohodom fašizma!”

referencami.
“Spet uvesti strokovne komisije, z željo po čim manjši političnosti le-teh.”

Zamenjava političnega kadra
“Očistiti ministrstvo za kulturo ustvarjalnosti škodljivih kadrov.”

Prenova kulturnega modela

“Kazenski pregon ministra in oprod zaradi načrtnega škodljivega

“Sprememba kulturnega modela, ki je zastarel, v smeri bolj

delovanja, zlorabe položaja in neodgovornega ravnanja.”

avtonomnega in prilagodljivega ustvarjalni sili delavcev in delavk,
a hkrati z dovolj veliko mero socialne varnosti ter čim večjo socialno

Odprava korupcije

izenačitvijo raznih segmentov, ki so zdaj v zelo različnih položajih

“V procesih odločanja je potrebno zagotoviti visoko raven

(nevladniki, javni zavodi, samozaposleni, privatni sektor).”

strokovnih kompetenc, ki so jih v zadnjem desetletju popolnoma

“Popolna reorganizacija ministrstva za kulturo. Zgoditi se mora obrat

nadigrale t. i. realne politike, spletkarjenja in lobiranja iz ozadja ter

v raziskavo potreb umetniškega sektorja, posameznih področij in

netransparentne privatne volje javnih uslužbencev ali posameznih

popolnoma spremenit načine financiranja nevladnega sektorja.”

interesnih skupin.”
“Omejiti koruptivnost, nepotizem in lažne razpise.”
“Potrebujemo nov sistem brez vrtičkov, mej, ograj.”
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III.IV Naloge za novo
vlado: spoprijemanje
z epidemijo
Močna prizadetost sektorja v
epidemiji po mnenju delavcev
zahteva hitro identifikacijo
najranljivejših panog, dodelitev
odškodnin za obdobje preteklih
dveh let, sploh za čas, ko so
bile dejavnosti ustavljene brez
nadomestil.
Delavci predlagajo ustanovitev
sklada za morebitne nadaljnje
odpovedi in številčnejše razpise
za hitrejšo sanacijo sektorja.
Medtem nekateri zahtevajo
nepovratno ukinitev vseh ukrepov
tudi v primeru ponovnega
jesenskega vala epidemije. Drugi
delavci izpostavljajo, da je nujno
pametnejše načrtovanje morebitnih
ponovnih ukrepov, kot smo ga bili
vajeni doslej.

Identifikacija najranljivejših panog

Nepovratna ukinitev vseh ukrepov

“Helikopterski zagon zamrle koncertne dejavnosti.”

“Podpirati in ne zapirati!”

“Nemudoma zagnati filmski sektor, ker je bil praktično uničen v obdobju

“Ukinitev vseh covid ukrepov to bi pomagalo vsem sektorjem. Še

trenutne vlade/covida-19.”

posebej maske, distanca, omejitve in testiranja.”

“Upoštevati prizadetosti sektorja ob razpisih. Subvencionirati sektor, ki

“Takoj bi morala preklicati vse ukrepe, ker niso imeli vpliva na nič

je utrpel največjo izgubo: glasbene in performativne umetnosti.”

drugega kot na zniževanje socialnega standarda, psihičnega počutja ter
onemogočanja dela, kulturnega in družabnega življenja.”

Odškodnine za pretekli dve leti
zaradi prepovedi dela ali zmanjšanega obsega dela.”

Pametnejše načrtovanje morebitnih ponovnih
ukrepov

“Nadomestilo za izpad dohodka od prodanih vstopnic v gledališčih,

“Želimo si večje vključenosti v načrtovanje posegov in čas, da se na

zaradi omejitve zasedenosti dvoran. Ta ukrep je v Nemčiji, Švici in

spremembe pripravimo v naprej in ne za nazaj. Velikokrat smo za

Avstriji.”

ključne spremembe izvedeli iz medijev, s strani MzK pa so uradne

“Epidemija ni bila razglašena, delo pa onemogočeno z raznimi

informacije prispele z nekaj dnevno zamudo.”

birokratsko-zdravstvenimi ukrepi. Od naslednje vlade pričakujem, da to

“Želimo varno in nemoteno poslovanje. Iz primerov v tujini je razvidno,

povrne in popravi grehe sedanje.”

da se lahko ukrepe (npr. zaprtje gledališč ali omejeno št. obiskovalcev)

“Nepovratne finančne spodbude za rehabilitacijo kulturnega sektorja

sporoči veliko pred uveljavitvijo ukrepa.”

Vzpostavitev sklada za odpovedi
“V primeru ponovnega zaprtja kulturnih dejavnosti bi bilo potrebno

Več razpisov za hitrejšo sanacijo sektorja

zagotoviti organizacijam in prostorom, ki se ukvarjajo s kulturo in jim je

“Uvesti vsakoletne razpise za programska sredstva.”

onemogočeno delovanje zaradi epidemije, vsaj denarno nadomestilo za

“Dostop do sredstev za začetnike. Vedno jih poberejo samo veliki ali pa

preživetje.”

imamo umetno ustvarjene razpise.”

“Odkupiti karte za prepovedne koncerte in za prisilno prosta mesta na

“Dofinanciranje evropskih razpisov.”

izvedenih koncertih.”

“Pravočasno financiranje in posledično objavljanje razpisov IN
povečanje kulturnih sredstev na 2 % državnega proračuna.”
“Nemogoče je parirati na razpisih in na trgu s kulturnimi inštitucijami,
katerih delo je podprto iz javnih financ.”
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III.IV Naloge za
novo vlado: krepitev
ugleda sektorja
Dvoletna načrtna politična
razgradnja sektorja ima izrazito
uničevalne učinke.
Delavci pričakujejo temeljito
spremembo diskurza o kulturi in
ustvarjalcih. Nujno je komuniciranje
nefinančnih vrednosti umetniške
produkcije, vlagati je treba v
vzgojo splošne javnosti in večati
dostopnost kulturno-umetniških
vsebin. Delavci tudi predlagajo
uvedbo različnih prodajnih
spodbud. Nujno je vzpostavljanje
čezsektorskih sodelovanj.

Temeljito spremeniti diskurz o kulturi

Večati dostopnost

“Prenehati s šikaniranjem kulturnega sektorja ter ga videti kot

“Nameniti več sredstev za kulturo, ki jo je cenovno nujno omogočiti

dragocenega partnerja v ustvarjanju kakovostnega, bogatega življenja

vsem.”

državljanov, še posebej v času stiske in skrbi.”

“Ukiniti ddv na knjige.”

“Umiriti in strezniti nivo družbenega diskurza, tudi zoper umetnike.

“Uvedba dolgoročnih virov financiranja za kulturo in dolgoročni

Pomoč pri spreminjanju glasno ponižujočega prizvoka, ki se naslanja

mehanizmi za spodbujanje uporabe kulturnih produktov – kot so boni

na naziv samozaposlen v kulturi.”

za kulturne dogodke ...”
“Davčne olajšave za nakup knjig, umetniških del in uslug.”

Zagovorništvo alternativnih vrednosti
“V državi se pripisuje popularni umetnosti vrednost, ker zmore preživeti

Uvedba prodajnih spodbud

sama od sebe zaradi všečnosti. Na področju sodobnega eksperimenta in

“Nujna je sprememba davčne stopnje za nakup umetniških del (slik,

raziskovanja pa je velika črna luknja nerazumevanja, da je to tista sila, ki

grafik, kipov …), Tako bi se zmanjšal črni trg.”

dolgoročno vnaša napredek, prinaša spremembe, premika meje znanega

“Da se nakup umetniških del podjetjem šteje v olajšavo.”

….”

“V vsak novo zgrajen kulturni objekt se vloži 3% investicije v javno

“Razumeti denarno neprofitabilnost nekaterih vej umetnosti in jo

skulpturo pred objektom in opremi notranjost z umetniškimi slikami v

vseeno negovati, sofinancirati, omogočati infrastrukturo, promovirati v

okviru javnega natečaja pred pričetkom gradnje objekta.”

internacionalnem okolju, biti ponosni nanjo.”

“Implementacija zakona o obveznem odstotku, ki mora biti namenjen
kulturi pri javnih naročilih, saj ga imamo, a ga ne izvajamo. Tako je

(Pre)vzgoja splošne javnosti

npr. Cukrarna (in Rog) zgrajena, ne da bi se določen odstotek naložbe

“Še vedno, recimo, nimamo kompetentnega medija, ki bi kritično

potrošil za kulturo.”

poročal o kulturi in objavljal kritike z vseh umetniških področij na enem
mestu.”

Čezsektorsko sodelovanje

“Promocija kulturnih dobrin med prebivalstvom. Akcije za povečanje

“Spodbujanje kulturno-ustvarjalnega sektorja in hkrati ostalih

obiska in uporabe kulturnih dobrin.”

sektorjev, ki se pri svojem poslovanju poslužujejo ustvarjalnih procesov

“Ustvarjanje javnega mnenja, da je ta sektor ravno tako pomemben kot

ali materialov.”

ostali.”

“Možnost zaposlovanja umetniških kadrov v institucijah (npr. šole,

“Boljše osnovnošolsko izobraževanje da sploh zraste odnos do kulture.”

fakultete …).”
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III.IV Naloge za
novo vlado: podpora
najšibkejšim
Revni prekarni delavci
(samozaposleni v kulturi,
samostojni podjetniki, delavci
prek pogodb in na črno) so jedrni
problem slovenskega kulturnoustvarjalnega sektorja danes.

Razumevanje in rešitve prekarnosti

Bolniška odsotnost od 1. dne

“Sprememba obravnave samozaposlenih kot delavcev in ne kot

“Plačana bolniška od prvega dne bolovanja, za katero se odloči

delodajalcev.”

zdravnik.”

“Prekarizacija je vsaj na področju kulture resen in ogrožujoč problem, ki

“Plačilo bolniške in nadomestilo za vsak dan v času bolniške s strani

predvsem mlade sili v nerealno količino dela, v nerealno kratkem času

države.”

za skoraj nič denarja.”
“Aktivno odpravljanje prekarnega dela ali vsaj boljše pogoje ter varnost

Omogočanje kreditiranja

za ta način dela.”

“Omogočiti kredite mladim samozaposlenim v kulturi za nakup
nepremičnine ...

Potrebno je razumeti paleto
problemov prekarcev in poiskati
ustrezne rešitve, spodbude za
zaposlovanje in ustrezne sankcije za
prikrita delovna razmerja. Delavci
naštevajo uvedbo minimalnih
cen storitev in del, predlagajo
neobdavčeno delo do zagotovitve
minimalnega preživetja in nasploh
pravičnejšo obdavčitev ter uvedbo
temeljnega dohodka. Želijo si
osnovne delavske pravice, kot so
bolniška odsotnost od 1. dne in
kreditna sposobnost.

Uvedba obveznih minimalnih cen

“Kreditna sposobnost za spjevce!”

“Določitev minimalnega honorarja oziroma minimalne urne postavke za
določeno delo.”

Temeljni dohodek za samozaposlene

“Zakonsko določena najnižja meja honorarjev.”

“Utd. za vse, vsaj za ljudi, ki ob kljub več kot 8 urnem delavniku ne

“Sankcioniranje neplačevanja razstavnin.”

zaslužijo za minimalno plačo.”
“Nek, redni temeljni dohodek, nekakšno izenačitev z zaposlenimi

Neobdavčeno delo do zagotovitve minimalnega
preživetja

umetniki.”
“UTD, ker razbremeni samozaposlenega materialno in psihično.”

“Da se nam omogoči neobdavčeno delo v vrednosti nekega osnovnega
bivanjskega letnega minimala, ne pa da se nekoga obdavči še za tiste

Premišljene zaposlitvene spodbude

drobtine, ki jih je uspel zaslužiti z delom.”

“Odpraviti izkoriščanje mlade delovne sile. Javni zavodi zaposlujejo

“Pomoč samozaposlenim podjetnikom z ukinitvijo visokih socialnih

mlade skozi projekte spodbujanja zaposlitev in jih po dveh letih

dodatkov v primeru da podjetnik ne dosega povprečne slovenske plače.”

"zavržejo" in najdejo nove. Aktivno zaposlovanje torej in sankcije ob
takih odvodih.”

Pravičnejša obdavčitev

“Določiti ukrep, ki bi jasno začrtal mejo med študentskim delom in

“Prilagoditev višine s.p. prispevkov glede na dejanski zaslužek.”

delom prek s.p ja. Dvigniti postavko na način, da bi se delodajalcu bolj

“Možnost skrajšanih delovnikov, 20 ali 30 ur, in temu primerna višina

izplačalo ljudi zaposliti kot "najeti" za nedoločen čas.”

prispevkov.”
“Osebe s prihodki pod 15 000 evrov naj plačajo največ 10% za obvezne

Omogočanje kreditiranja

prispevke, ne pa 451 evra. To je slabše kot da sploh ne delaš in dobivaš

“Razne delavnice, ki pomagajo ustvarjalcem kako (p)ostati relevantni.

socialko. Ti vsaj kaj ostane.”

V tem času se je spekter "kulturnega" ustvarjanja res spremenil,
predvsem kako živeti od naših dejavnosti.”
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III.IV Naloge za
novo vlado: ukrepi
za samozaposlene v
kulturi
Samozaposleni v kulturi želijo,
da se naredi vnovična evalvacija
dodeljenih oziroma predvsem
nedodeljenih statusov v času
delovanja prejšnje vlade. Zahtevajo
bolj učinkovito razreševanje vlog
in revizijo zahtev za pridobitev
statusov. Želijo si premislek o
možnosti odprave cenzusa in
uvedbo različnih štipendij.
Opozarjajo na nujnost
ureditve zakonodaje o statusu
samozaposlenih, tudi v smeri
izenačitve statusa z zaposlenimi v
javnih zavodih.

Evalvacija (ne) dodeljevanj statusov

Uvedba različnih štipendij

“Poskrbeti, da samozaposleni v kulturi, ki so izgubili pravico do plačila

“Subvencije, kulturne štipendije za vse ne le za peščico!”

prispevkov v mandatu SDS, le te dobijo takoj in tudi za nazaj, v kolikor je

“Delovne štipendije brez končnega produkta, delovne štipendije s

bila pravica neupravičeno odvzeta.”

končnim produktom, raziskovalne štipendije, rezidenčne štipendije,

“Urediti delovanje komisije na MZK, ki se je spremenilo ob nastopu

medijske štipendije, regulativne štipendije …”

nove vlade in zaradi posegov aktualnega ministra mnogim mladim

“Štipendije za vse samozaposlene kulturnike ne glede na starost.”

(in to legitimnim, aktivnim) kulturnikom otežilo dostop do plačanih
prispevkov, ki si jih zaslužijo, da si lahko vzpostavijo dostojno življenje.”

Bolj učinkovito razreševanje vlog

Izenačenje statusa z zaposlenimi v javnih
zavodih
“Ureditev položaja samozaposleni tako, da se uskladi z zaposlenimi v

“Pospešitev razreševanja prošenj za status samozaposlenega v kulturi,

javnih zavodih – karierno napredovanje, bolniške, zdravniški pregledi,

debirokratizacija postopkov za pridobivanje in podaljševanje statusov.”

dopusti, regres …”

“Trenutno nas veliko čaka za pridobitev-podaljšanje statusa, in

“Šele na koncu samozaposleni ugotovi, kako zelo je napram

ministrstvo nam ne pomaga z zavlačevanjem.”

primerljivim zaposlenim v kulturnem sektorju depriviligiran.”

Spremembe zahtev za status

Ureditev zakonodaje

“Lažji pristop do statusa kulturnika. V zadnjih letih so bile moje

“Urediti status samozaposlenih. Zakonodaja je neurejena,

razstave in projekti odpovedani.”

nepremišljena, ni socialne varnosti, nikjer nismo enakopravni, ne

“Reformo statusa samozaposlenih v njihovo prid.”

moremo kandidirati na številnih razpisnih področjih.”
“Takoj sprejeti manjkajočo zakonodajo s področja kulture, kamor spada

Zvišanje / odprava cenzusa

tudi takojšnja ureditev zakonodaje s področja samozaposlenih v kulturi,

“Če cenzus za prispevke obstaja, naj se viša z inflacijo (in naj se ga

uredba iz leta 2017 je absolutno neživljenjska.”

korigira za nazaj!), da je že več kot deset let na praktično istem znesku
je absurdno.”
“Ukinitev cenzusa, saj ga znatno presega manj kot 0,5%
samozaposlenih. Neznaten delež. Za vse ostale je cenzus zaradi
neenakomerne porazdelitve plačil na področjih v glavnem zgolj
nepotrebna zoprnija.”
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III.IV Naloge za
novo vlado:
okrepiti neodvisni
del sektorja

Več denarja za neodvisno kulturo

Dostopni prostori za delo

“Javni zavodi so bili ustrezno financirani, rezalo pa se je na nevladni

“Omogočiti brezplačne kreativne prostore za ustvarjanje.”

Od rekordnega proračuna neodvisni
del kulturno-ustvarjalnega sektorja
v obdobju pretekle vlade ni imel
koristi. Delavci izpostavljajo, da
je potrebno nujno nameniti več
sredstev za neodvisni del sektorja
takoj ter zagotoviti stabilnejše
financiranje dejavnosti, tudi
kakovostnejšo podporo stanovskim
društvom.

strani. Mnoga financiranja so bila prekinjena.”

“Ateljeji za ustvarjalce brez najemnin v mestih.”

“Povečati sredstva za kulturno-kreativni sektor, še posebej za neodvisni

“Vzpostavitev coworking prostorov vsaj znotraj mestnih občin.”

del sektorja.”

“Ukiniti zakon o povišanju neprofitnih najemnin (ateljeji) za

Takojšnja finančna pomoč

nepremičnin zaradi deficita novogradenj itn.), je potrebno zagotoviti

Izpostavljajo velik problem
nedostopnosti in prepotrebnosti
prostorov za delo. Predlagajo
uvedbo razpisov za financiranje
najemov ter dostopnejše pogoje
najema prostorov javnih institucij.

“Financirati nevladne organizacije, ki jim je nedavno prekinila

sredstva za najem studijev.”

financiranje, saj zaposlujejo ogromno prekarcev.”

“Subvencije za prenove prostorov in nakup opreme in dodelitev

“Revizija ukrepov, katerih namen je razgradnja in izbris nevladnih

prostorov za um. produkcijo in prireditve.”

samozaposlene v kulturi, ki tako ali tako nimajo stalnega dohodka.”

Stabilnejše financiranje
“Sistemsko in redno financirati neodvisno kulturo in NVOje.”

Razpisi za financiranje najemov

“Koncesijski sistem za dolgoletne nevladne organizacije posebnega

“Sofinanciranje najemnin, ker je to okolje delovanja za mnoge in če ne

pomena.”

zmorejo plačevati najemnine, nimajo prostora za ustvarjanje.”

“Popolnoma spremenit načine financiranja nevladnega sektorja.”

“Ker so se v mestnih občinah v zadnjih dveh desetletjih popolnoma
rekonfigurirale razmere na trgu nepremičnin (turistifikacija, cene

kulturnih organizacij.”

Podpora stanovskim društvom

Prijaznejši pogoji najema javnih prostorov
“Dostop do orodij in prostorov javne infrastrukture pod neprofitnimi

“Sistemsko financirati strokovna združenja in stanovske organizacije.”

pogoji. (35 eur na uro za čistilko, ki ti odklene dvorano in te mora 6 ur

“Stanovskih društvom enakopravno zagotovi sredstva za hladni pogon

na dan tam čuvati, ni neprofitna cena.”

v vrednosti povprečne letne plačane enega samozaposlenega.”

“Ugodnejše cene za najem javnih prizorišč za koncerte.”

“Stanovska društva naj delujejo predvsem pri politikah zagovorništva.
Zagovorništvo naj se kot strategija kulturnih politik jasno loči od
privatnih lobiranj.”
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IV. Zaskrbljujoče prakse javnih kulturnih
zavodov
→ Za dobro polovico ustvarjalcev so
sodelovanja z javnimi kulturnimi zavodi
(zelo) pomembna. Skoraj tretjina jih z njimi
(zelo) pogosto sodeluje in ocenjuje, da ta
sodelovanja prinašajo pomembne reference,
koristne izkušnje in profesionalni ugled,
tovrstni projekti pa ne prinesejo priložnosti
za zaposlitev, možnosti prodaje del ali
storitev obiskovalcem ter dobrega zaslužka.
→ 60 % delavcev je mnenja, da javni kulturni
zavodi v epidemiji niso naredili dovolj za
delavce v sektorju, desetkrat manj trdi
nasprotno. Najbolj izražena očitka sta
molčanje, bojazljivost javnih institucij
namesto upora pred oblastjo in skrb javnih
zavodov predvsem zase.

→ Medtem ko se devet od desetih delavcev
(zelo) strinja s trditvijo, da bi moralo biti
vsako sodelovanje javnega kulturnega zavoda
z zunanjimi sodelavci plačano, je praksa
drugačna. Štirje od desetih delavcev za zadnje
sodelovanje plačila niso prejeli oziroma so ga
ocenili kot (zelo) slabo.
→ Zgolj petina delavcev z javnimi zavodi ne
sodeluje, če delo ni plačano. Delavci izražajo
strah, da v primeru zavrnitve neplačanega
sodelovanja ne bodo dobili morebitnega
plačanega dela v prihodnosti ter tudi ne
nujnih referenc za (podaljšanje) statusa
samozaposlenega v kulturi. Seznam del, ki
jih delavci za javne zavode izvajajo zastonj,
kaže, da bi lahko ob sočasni koncentraciji
vseh teh neplačanih aktivnosti v okviru enega
javnega zavoda, le-ti zavodu v celoti omogočili
brezplačno produkcijo projekta.
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IV.I Značilnosti sodelovanj z javnimi kulturnimi zavodi
Tretjina neodvisnih delavcev (32,3 %) z javnimi kulturnimi zavodi
pogosto ali zelo pogosto sodeluje.

Za dobro polovico (54,8 %) neodvisnih delavcev je sodelovanje
z lokalnim ali državnim javnim kulturnim zavodom (zelo)
pomembno.

37,6 % z javnimi zavodi sodeluje redko ali nikoli.

Za manj kot petino delavcev (17,0 %) je sodelovanje z javnim
kulturnim zavodom (zelo) nepomembno.

Slika 26: Pomembnost sodelovanja zunanjih delavcev z javnimi zavodi (v %).
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“Mnogi javni zavodi v svoje
dejavnosti ne vključujejo
veliko samozaposlenih v
kulturi, sredstva drobijo
bolj v smeri tehnične,
logistične in promocijske
podpore izvedbe kulturnih
programov in najmanj v
smeri čistega ustvarjanja.”

100

Kako pomembno je za vaš karierni razvoj sodelovanje z državnimi in/ali občinskimi javnimi kulturnimi zavodi?

Slika 27: Pogostost sodelovanja zunanjih delavcev z javnimi zavodi (v %).
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Kako pogosto sodelujete z državnimi in/ali občinskimi javnimi kulturnimi zavodi?
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IV.I Značilnosti sodelovanj z javnimi kulturnimi zavodi
Sodelovanje z javnimi kulturnimi zavodi pa ne nudi priložnosti za
zaposlitev, dobrega zaslužka in možnosti prodaje njihovih del ali
storitev obiskovalcem.

Delavci, ki sodelujejo z javnimi kulturnimi zavodi so kot
najpomembnejše koristi sodelovanja izpostavili dvig
profesionalnega ugleda, pomembne reference, nova
profesionalna poznanstva in koristne izkušnje.

Slika 28: Ključne koristi sodelovanj delavcev z državnimi in/ali občinskimi javnimi kulturnimi zavodi (v %).
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Katere so najpogostejše koristi vaših sodelovanj z državnimi in/ali občinskimi kulturnimi zavodi?
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60,9 % delavcev ocenjuje, da javni kulturni zavodi v času
epidemije niso naredili dovolj za pomoč delavcem v kulturnoustvarjalnem sektorju.
Tretjina delavcev (33,5 %) ne ve, ali so naredili dovolj ali ne. 5,6
% je ocenilo, da je bila podpora delavcem v epidemiji zadostna.

Slika 29: Ne-podpiranje delavcev s strani javnih kulturnih zavodov v epidemiji (v %).
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5,6

“V javnih zavodih smo imeli
80 odstotkov plače in s tem
normalno živeli. Zato nam
ni bilo hudega.”
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NE VEM

33,5

“Javni kulturni zavodi niso
prevzeli odgovornosti,
ki jo imajo do neodvisne
scene, ki jim daje vsebino.
Prestrašeni, da bi s kritiko
omajali svoj položaj, so bili
v večini napadov tiho.”

60,9

73,6 % delavcev, ki so
samozaposleni v kulturi s
pokritimi prispevki, je mnenja, da
javni kulturni zavodi v epidemiji
So v času epidemije državni in/ali občinski javni kulturni zavodi naredili dovolj za delavce v kulturno-ustvarjalnem sektorju?

niso naredili dovolj za pomoč
ustvarjalcem.
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IV.II Javni kulturni
zavodi v epidemiji:
dobre prakse

Zagon spletnih platform
“Da niso v celoti zaprli vrat in so produkcijo preselili na splet.”

Delavci so izpostavili malo dobrih
praks javnih kulturnih zavodov v
epidemiji in prav vse smo strnili na
tem mestu.

“Nekatere samozaposlene smo v naši ustanovi angažirali na spletnih projektih kot predavatelje, saj je del

Delavci so pohvalili zagon
alternativnih odrov – spletnih
platform. Nekateri javni kulturni
zavodi in občine so našle rešitve za
finančno podporo samozaposlenih.
Identificirali smo tudi dva primera
zagovorniških aktivnosti lokalnih ali
državnih javnih kulturnih zavodov,
ki so jih izpostavili delavci zaposleni
v javnih zavodih ali v neodvisnem
delu sektorja.

“Mestna občina Maribor je v letu 2020 podelila štipendije samozaposlenim v kulturi kot pomoč v času

programa odpadel.”
“Spletni koncerti. Kako naj bi naredili več, če so bili blokirani z neživljenjskimi ukrepi?”

Finančna podpora samozaposlenim
covida. Je bilo zelo koristno.”
“Nekatere hiše so honorarnim sodelavcem (tehničnim kadrom) kljub pomanjkanju dela plačevale manjše
pavšale za osnovno preživetje, v zameno so pomagali pri servisnem vzdrževanju gledališča.
“Sklepanje letnih pogodb o delu z višino predvidenega plačila, promocija občinskih štipendij pri občini, novi
ustvarjalni projekti, ki so zahtevali sodelovanje več ustvarjalcev, spoštovali so skrajšani rok za izplačila
(8 dni namesto 30 dni). To so vse načela delovanja, ki bi bila dobrodošla tudi izvencovidnih časov, saj
omogočajo dostojno in pravično delo samozaposlenih.”
“Pohvaliti moram Kosovelov dom Sežana, kateri je prirejal koncerte. Sploh za lokalne glasbenike in
marsikateremu glasbeniku pomagal plačati račun ali dva.”
“Javni zavod, ki ga poznam oz. v katerem sem zaposlena, je tekoče ohranjal sodelovanje z neodvisnimi
ustvarjalci.”
“Na začetku epidemije so se jim vnaprej izplačali honorarji za že dogovorjene projekte. Skušalo se je, ko so
se stvari malo sprostile, dati delo čim več samozaposlenim, ki so najbolj ranljivi v našem sektorju.”

Zagovorništvo
“Da so predlagali spremembe, organizirali debate in peticije in zastavljali svojo javno besedo.”
“Narodni dom Maribor z akcijo glasbe na balkonih je doprinesel kulturi in umetnosti veliko, tudi z gesto, kaj
javni zavod lahko naredi z majhnim korakom.”
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IV.II Javni kulturni
zavodi v epidemiji: slabe prakse

Molk namesto zagovorništva
“Pri sodelovanju z enim od največjih lokalnih javnih kulturnih zavodov sem doživel, da je vodstvo

Namesto pohval, delavci predvsem
izpostavljajo pasivnost javnih
kulturnih zavodov v epidemiji.

cenzuriralo umetniške vsebine, ker se je balo reakcije oblasti.”
“Lahko bi spodbijali nesmiselne ukrepe, vključno s pct, v javno financiranih ustanovah (knjižnice) in na
prireditvah.”
“Ni bila OK bojazljiva tišina večine vodstev JZ pri napadih na kolege.”

Najbolj izražen očitek je molčanje,
bojazljivost javnih institucij namesto
upora pred oblastjo, ki je dve leti
sistematično uničevala kulturnoustvarjalni sektor.

“Javni zavodi bi mogli bistveno prej dvigniti glas proti tankom, ki so povozili naš sektor. Javni zavodi in
institucije so pustili na cedilu malega človeka – delavca.”

Skrb le zase
“Javne kulturne inštitucije so bile dokaj indiferentne do prekarcev in honorarnih sodelavcev. Brigali so se
bolj zase.”

Delavci izpostavljajo, da so javni
kulturni zavodi v epidemiji skrbeli
le zase in da kljub temu, da so bili
na plačah, bili premalo aktivni in so
pomagali le izbrancem.

“Javni zavodi bi lahko naredili več. Problem je, da večina zaposlenih v javnih zavodih nima zavedanja o
pogojih dela za zunanje izvajalce v sektorju.”

Premajhna aktivnost
“Bilo je nekaj spletnih prenosov in video vsebin. Drugega nisem zasledila. Strinjam se, da bi lahko naredili
več. Navsezadnje so delavci v javnih kulturnih zavodih na rednih plačah, kar je verjetno veljalo tudi med
epidemijo.”
“Lahko bi, ampak na to se nikoli ne zanašam. Vedno samo cel kup izgovorov, kako se nekaj ne da …”
“Pred epidemijo sem delala za 2 velika kulturna javna zavoda in je velik del mojih prihodkov prišel od tam,
med epidemijo ni bilo več enakega dela in niso naredili nič da bi prilagodili dejavnosti in ustarili novo delo
(recimo preko projektov EU ...) in sem tako namesto 20 dni na mesec delala 1-2 dni na mesec in še to je bilo
tako, da so šparali in sem v istem času zaslužila polovico manj kot prej.”

Pomoč le določenim
“Javni zavodi na mojem področju bolj kot za avtorje – likovne umetnike, skrbijo za vse podporne službe in
morda za tistih nekaj izjem.”
“Jaz in moji bližnji kolegi iz področja kulture nismo bili deležnih akcij, ki bi nam lahko pomagale.”
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IV.III Ne-plačevanje zunanjih sodelavcev
Štirje od desetih delavcev za zadnje sodelovanje z javnim
kulturnim zavodom niso bili plačani (13,5 %) ali so prejeli slabo
ali zelo slabo plačilo (26,9 %) .
Vsak peti delavec je bil za zadnje sodelovanje dobro ali zelo
dobro plačan.

Slika 30: Ocena višine plačila zadnjega sodelovanja z javnim kulturnim zavodom (v %).
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“V mojem primeru gre
največkrat bolj za to, da
med projektom dobim še
kakšno dodatno nalogo,
honorar pa se seveda ne
poviša.”
“Menim, da sprejemanje
neplačanega ali
podplačanega dela slabo
vpliva na cel sektor vsakič, ko to naredi kdo od
znancev, poveča možnost,
da bo moj boj za pravično
plačilo težji.”

SLABO.
NITI DOBRO NITI SLABO.
DOBRO.
ZELO DOBRO.

Kako bi ocenili višino plačila vašega zadnjega sodelovanja z javnim kulturnim zavodom?
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IV.III Ne-plačevanje zunanjih sodelavcev
Vsak peti delavec (20,6 %) je pripravljen sodelovati z javnim
kulturnim zavodom zelo pogosto ali pogosto tudi v primeru, ko
javni kulturni zavod sodelovanja ne honorira.

90, 7 % delavcev se (popolnoma) strinja s trditvijo, da bi moralo
biti vsako sodelovanje javnega kulturnega zavoda z zunanjimi
sodelavci plačano.

Prav tako petina delavcev (20,4 %) na sodelovanje brez plačila
ne pristane.

1,4 % se ne strinja ali sploh ne strinja, da bi moralo biti plačano
vsako sodelovanje.

Slika 31: Pripravljenost delati za javni kulturni zavod brez plačila (v %).
ZELO
POGOSTO. POGOSTO.
6,3

VČASIH DA, VČASIH NE.

14,3

0

28,8

20

40

REDKO.

NIKOLI.

30,2

20,4

60

80

100

Ali z javnim kulturnim zavodom sodelujete tudi, če za vaše delo ni predvidenega honorarja?

Slika 32: Stališča delavcev, da mora biti vsako sodelovanje z javnim kulturnim zavodom plačano (v %).
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Ocenite vaše ne-strinjanje s trditvijo: Vsako sodelovanje javnega kulturnega zavoda z zunanjimi kulturno-ustvarjalnimi delavci bi moralo biti plačano.

“Avtorsko delo je
podcenjeno, včasih tudi
ne plačano, obrtnik pa na
tem istem projektu dela za
polno plačilo. Krivda za to
je predvsem v produkcijah,
ki jemljejo avtorje in
njihovo ustvarjanje za
samoumevne in ob enem
tudi izkoriščajo avtorjevo
željo po ustvarjanju
in končanju končnega
izdelka.”
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Da si ne zapreš vrat
“Ker nas, če ne sodelujemo, več ne pokličejo. Izkoriščajo materialno podrejen status umetnikov.”
“Ker zavrnitev neplačanega dela lahko pomeni prekinitev plačanih sodelovanj v prihodnje.”
“Nesodelovanje je na nek tihi način na dolgi rok vendarle sankcionirano, saj nihče ne želi sodelovati z ljudmi, ki postavljajo zahteve.”
“Če boš težil s plačilom, ko si povabljen na nek projekt javnega zavoda in boš zavrnil zato, ker se ti plačilo ne zdi ustrezno, boš obveljal za
težavnega, problematičnega in potem te tudi drugi, ker je prostor tako majhen, ne bodo vabili k projektom. Včasih sploh nimaš možnosti,

Delavci so navedli številne razloge,
zakaj pristanejo na sodelovanje z
javnim zavodom tudi v primeru, ko
plačila za delo ni.
Močno je izražen strah, da v
primeru zavrnitve sodelovanja
ne dobiš morebitnega
plačanega dela v prihodnosti.
Javni zavodi se zavedajo, da
samozaposleni potrebujejo
reference za podaljševanje
statusa samozaposlenega v kulturi
in to uporabljajo kot podstat
neplačevanja ustvarjalcev. Namesto
plačila v zameno ponujajo tudi
promocijo ustvarjalcev.
Praksa neplačevanja je še toliko bolj
značilna, ko gre za manjše projekte.

prostora reči ne delu zgolj za referenco.”
“Zato, ker javni zavod pričakuje sodelovanje, da delo nemoteno teče in se izgovarja na to, da mi daje delo ter zato pričakuje tudi brezplačne
usluge ali zelo malo plačane.”

Da dobiš reference in posledično status
“Če dobiš razstavo, si srečen, da imaš referenco in tega nista zakuhala Simoniti in Janša. To je lefty hefty pogruntavščina lokalnih hipster liberalov
na pozicijah moči.”
“Dolga leta moje sodelovanje z javnimi zavodi ni bilo plačano, a sem delo sprejela zaradi reference in priložnosti predstaviti svoje delo ciljni
skupini.”
“Za moje mlajše kolege pridobivanje referenc, izkušenj in socialno-kulturnih vezi poteka v neprimerno slabših pogojih, kot jih je bila deležna moja
generacija.”
“Še stroške si velikokrat sami krijemo. Nekako se delo vloženo v razstavljanje v trenutnem sistemu ”splača” ker potem pridobiš pravico do plačanih
prispevkov.”

Za promocijo, dvig ugleda
“Če te ni na zemljevidu, ne obstajaš. S pojavljanjem raste vsaj ugled, če že ustvarjanje dela minus v družinsko denarnico.”
“Zato ker to pomeni, da je tvoje delo kvalitetno in ti dviguje ugled. Ker je to oblika promocije. Ampak dolgoročno tako sodelovanje ni vzdržno. Od
zraka ne moreš živet!”
“Brezplačno sodelovanje je odraz predanosti in ljubezni do poklica, ki ga opravljamo, da sporočilo in talent dosežeta čim večji- širši krog javnosti.”
“Priložnosti za nova poznanstva.”

Za manjše projekte
“Pogosto gre pri delu brez plačila za nekakšne "majhne usluge", s katerimi "pomagaš" instituciji, ki se ravno vzpostavlja ali pa je v stiski. Jaz tega
v večini primerov ne podpiram, saj je institucija zmeraj finančno močnejša od posameznika, tudi, če se šele vzpostavlja. Nikakor ne podpiram dela
brez plačila.”
“Ker opravljanje dela ne vzame preveč časa.”
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Zaradi koprodukcijskega sodelovanja
“Če sodelujemo v sklopu projekta, kjer smo partnerji in smo skupaj odgovorni za pridobitev financ in
dodatnih sredstev nismo mogli pridobiti.”
“Gre za skupne dejavnosti (prireditve), kjer zmore javni zavod pokriti osnovne stroške (brezplačna
uporaba infrastrukture, kar je za nas bistveno), včasih sodelujoči prejmejo avtorski honorar (če ima javni
ali zasebni zavod, ki upravlja z infrastrukturo) za to predvidena manjša sredstva.”

Med opravičljive oziroma vsaj na
prvi pogled opravičljive razloge
za neplačilne prakse javnih
kulturnih zavodov delavci uvrščajo
koprodukcijsko sodelovanje z
javnim zavodom, ki namesto
honorarja poskrbi za infrastrukturno
podporo projekta. Eden izmed
možnih vzrokov neplačanega
sodelovanje je tudi humanitarni
projekt v organizaciji javnega
kulturnega zavoda. Pogosto gre
tudi za osebne usluge znancem in
prijateljem iz javnih zavodov.

Humanitarnost / dobrodelnost
“Se pa spomnijo na nas itak samo takrat, ko gre za dobrodelne prireditve. Da bi kulturniki sedaj nastopali
na dobrodelnih prireditvah pa je nehigienično, saj marsikdo niti za bencin nima.”
“Projekti za dobrobit ogroženih skupin, bodisi brezdomcev bodisi revnih družin.”
“Ta dela so ponavadi kakšne manjše otroške predstave oz prireditve ali dobrodelne akcije.”

Osebne usluge
“Sodelujem, ker dobim povabilo, ker osebno poznam sodelujoče.”
“Včasih je plačilo “na roke”, ki ga potem leta ni … Naredim zaradi prijateljstva, pomoči.”
“Zaradi pripadnosti in želje po sprejetosti.”

Da živiš svoje poslanstvo
“Ker je pomembno da se ustvarjalec izraža v vsakem času. Tudi ko je vojna. Finance so čisto drugi pogled in
odnos do življenja.”

Nekateri ustvarjalci opozarjajo,
da ne moremo vsega vrednotiti z
denarjem in da se ustvarja brez
plačila tudi zato, ker resnično živiš
svoje poslanstvo ter družbo bogatiš
in budiš.

“Kar delam, delam, ker me zanima, ne delam za denar (pa ga nimam veliko). Zakaj se v Sloveniji vse vrti
okoli penezov?”

Da se bogati in budi družbo
“Če delujejo kulturni zavodi v javno dobro, potem je neplačano delo sprejemljivo kot oblika mecenstva, s
čimer državljan podpira razvoj družbe.”
“Da uresničujemo poslanstvo društva in krepimo civilno družbo (tako da ljudi motiviramo k razmišljanju).
To pa počnemo zato, ker nam ni vseeno, v kakšnem okolju živimo.”
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Neplačane aktivnosti v fazi razvoja projekta:
uvodni sestanki, vaje, organizacijske in administrativne aktivnosti, postavljanje razstave,
oblikovanje, lektoriranje, prevajanje ...
“Uvodni sestanki, pred izvedbo dela, če jih je potrebno imeti več. Oziroma, če so plačane, gre za zelo nizek
honorar glede na opravljeno delo.”
“Prav tako sem v preteklosti sodelovala v nekaterih projektih, kot je sodelovanje v zasnovi književne

Delavci so navedli obsežen seznam
del, ki so jih opravljali za javne
kulturne zavode brez plačila.

revije, vodenje prireditev …”
“Gre za kakšne manjše stvari, lekture, prevode, asistence pri raznih področjih gledališkega dela, ki
je tako ali tako prepleteno in je včasih težko reči, kdo je prispeval sam v svoj sektor dela in kako je
prispeval ali prispevala še v vse druge. In ogromno teh stvari ni honoriranih, kar je dobro, dokler je tvoj

Razvrstitev teh del po projektnih
fazah kaže, da bi lahko ob sočasni
koncentraciji vseh teh neplačanih
aktivnosti v okviru enega javnega
zavoda, le-ti javnemu zavodu
v celoti omogočili brezplačno
produkcijo projekta.

osnovni honorar ali plača zadovoljivo visok oz. pošten. Če ne, pa je meja do totalnega izkoriščanja hitro
prekoračena.”

Neplačane aktivnosti v fazi izvedbe:
delavnice, mentoriranja, svetovanja, asistence, žiriranje, dokumentiranje, komunikacijske
aktivnosti, moderiranje, predavanja, nastopi, natečaji, razstavljanje ...
“Asistenti v gledališčih (večinoma študenti in mladi na trgu dela v kulturi) ponavadi opravijo večino dela, po
8 do 16 ur na dan brez plačila, pod pretvezo “dobrih referenc”. Večina si mora dodaten zaslužek poiskati še
preko npr. študentskega servisa.”
“Odpovedala sem že sodelovanje na kakšni skupinski razstavi, ker ni bilo sredstev za razstavnine. Sem
pa kljub temu sodelovala pri eni, ki tudi ni imela razstavnine, a je bila pregledna razstava več let in bi bila
sama na slabšem, če ne bi bila vključena.”
“Predvsem za avtorska dela niso predvidena plačila oziroma so slabo plačana.”

Neplačani materialni stroški:
stroški prevoza, prehrane, materiala za izvedbo projekta ...
“Ker rad opravljam svoje delo in mnogokrat marsikateri izdelek ne bi ugledal luči sveta, če bi bilo
ustvarjanje le tega pogojeno s plačilom oziroma finančnimi sredstvi. Kar pomeni ne, da samo nisem plačan
za svoje delo, temveč včasih nepovratno vložim v končni izdelek tudi svoja lastna finančna sredstva.”
“Neobstoječe nadomestilo stroškov, ki izhajajo iz delavskih pravic (printi, priprava maket, prototipov, verzij
besedil, potni stroški, malica, bolniška ...).
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V. Spreminjanje delovnih navad

→ Več kot polovica delavcev je v primerjavi s časom pred epidemijo manj
delovno učinkovitih. Nižji nivo delovne učinkovitosti ostaja nespremenjen že
dobro leto in pol.
→ Delo se spreminja. Kljub ukinitvi ukrepov v letu 2022 od doma dela več
delavcev kot pred epidemijo.
→ S pomladjo 2022 vse več aktivnosti poteka enako kot pred epidemijo.
Še vedno pa so štirje od desetih koncertov odpovedani, prestavljeni ali v
mirovanju, prav tako tretjina predstav in performansov ter razstav. Kljub
ukinitvi večine ukrepov določene aktivnosti vztrajajo na spletu in sicer
konference in manjši izobraževalni dogodki, predstavitve projektov “pitchi
idej” in sestanki, svetovanja in mentorstva.
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V.I Trenutna delovna učinkovitost
Tudi pomladi 2022 še vedno dobra polovica delavcev (54,5 %)
ocenjuje svojo delovno učinkovitost kot nižjo oziroma veliko nižjo
kot pred začetkom epidemije.
Nivo delovne učinkovitosti od jeseni 2020 do pomladi 2022
ostaja nespremenjen.

Pomladi 2022 je delež delavcev, ki svojo učinkovitost ocenjujejo
kot višjo oziroma veliko višjo kot v času pred epidemijo,
malenkost nižji kot preteklo pomlad. Teh delavcev je 17,8 %,
pomladi 2021 pa 18,7 %.

Slika 33: Trenutna delovna učinkovitost v primerjavi z obdobjem pred epidemijo (v %).
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“Utrujena sem od vsega.
Čutim eno veliko globoko
psiho-fizično utrujenost.
Izčrpanost.”
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VELIKO NIŽJA KOT PRED EPIDEMIJO COVIDA-19.
NIŽJA KOT PRED EPIDEMIJO COVIDA-19.
NESPREMENJENA.
VIŠJA KOT PRED EPIDEMIJO COVIDA-19.
VELIKO VIŠJA KOT PRED EPIDEMIJO COVIDA-19.

Kako bi ocenili svojo trenutno delovno učinkovitost?
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V.II Delovni pogoji pred epidemijo in danes
Danes od doma dela 8,0 % več delavcev kot pred epidemijo.
Kombinirano delo, iz pisarne in iz drugega delovnega prostora, je
danes skoraj enako kot pred epidemijo. 6,1 % manj je delavcev,
ki danes delajo iz pisarne in 9,1% manj jih dela na različnih
lokacijah.
5,6 % delavcev je doma in ne dela, ker dela ni.

Slika 34: Primerjava dela pred epidemijo covida-19 in danes (v %).
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“Glede pogojev za delo
pa je najbrž odvisno
od tipa dela, ki ga
opravljamo; delo od
doma je kratkoročno ok,
dolgoročno pa bo vplivalo
na psihično slabša počutja,
saj bo težko ločevati med
službenim in zasebnim
časom …”

Kje ste delali pred epidemijo covida-19?
Kje delate danes?
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V.III Ne-prilagajanje specifičnih aktivnosti
Dve leti epidemije sta spremenili izvajanje skoraj vseh
aktivnosti. S pomladjo 2022 sicer vse več aktivnosti poteka
enako kot pred epidemijo.
Kljub izboljšanju je še vedno 41,5 % koncertov odpovedanih,
prestavljenih ali v mirovanju, prav tako tretjina predstav in
performansov ter razstav.

Kljub ukinitvi večine ukrepov določene aktivnosti vztrajajo na
spletu in sicer konference in manjši izobraževalni dogodki,
predstavitve projektov “pitchi idej” in sestanki, svetovanja in/ali
mentorstva.

Slika 35: Ne-spreminjanje specifičnih aktivnosti pomladi 2022 (v %).
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“Opažam pa tudi, da ni
toliko povabil za jesen,
da si organizatorji_ke ne
upajo končati programov
za dlje od poletja, ker
je grožnja nestabilnih
razmer (epidemija, vojna
v Ukrajini) še vedno jasno
prisotna, zato je prihodnost
precej težko predvidljiva.”

Kako danes večinoma izvajate sledeče aktivnosti?
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Od pomladi 2020 do pomladi 2022 smo naredili štiri merjenja in pripravili pet
zvezkov izsledkov, kako epidemija covida-19 vpliva na življenje in delo delavcev
v kulturno-ustvarjalnem sektorju. V študijo smo prek celotnega obdobja vključili
4000 različnih delavcev.
Zahvaljujemo se Centru za kreativnost za koprodukcijsko podporo. Hvala
red. prof. dr. Ireni Ograjenšek z Ekonomske fakultete UL za supervizijo prek
celotnega obdobja.

Veseli nas, da izsledke naše longitudinalne študije povzemajo tako novinarji kot
tudi zagovorniki in načrtovalci politik v kulturno-ustvarjalnem sektorju. Naša
raziskava je postala ključno orodje za snovanje regeneracije sektorja.
Upamo, da bomo tudi v prihodnje dobili priložnost, da s študijo nadaljujemo, saj
se je financiranja našega projekta s pomladjo 2022 izteklo.
Hvala vsem, ki ste si vzeli čas in sodelovali v naši raziskavi!

Eva Matjaž

Polona Černič

Maruša Račič

Luka Piškorič

Agate Lielpētere

Sem psihologinja in magistra
sociologije – socialnega dela
v skupnosti. Že 20 let delam
kot neodvisna raziskovalka.
Zadnjih 10 let večinoma
raziskujem polje dela in
naraščajoče prekarizacije,
potenciale ustvarjalnih
skupnosti, pasti in priložnosti
novih ekonomskih modelov ter
alternativne modele turizma.
Med kulturno-kreativnimi
delavci sem predvsem
poznana kot soustanoviteljica
in programska vodja Poligon
kreativnega centra.

Sem analitsko-teoretska
sociologinja. Dobrih deset
let delam na področju
raziskovanja in obdelave
podatkov. Najprej na
oddelku za raziskave in
razvoj Slovenske turistične
organizacije, zadnjih pet
let delujem kot neodvisna
raziskovalka in podatkovna
analitičarka. V preteklosti
sem pisala koncertne/
glasbene recenzije in
kritike. Zadnja leta sem del
selekcijske in organizacijske
ekipe ljubljanskega LGBT
filmskega festivala.

Sem oblikovalka, ilustratorka
in fotografinja s statusom
samozaposlene v kulturi.
Po diplomi sem študij
nadaljevala v Pragi, danes
pa živim in ustvarjam med
Krasom in Ljubljano. Med
drugim sem tudi Poligonova
hišna oblikovalka. Rada
imam red in disciplino,
zato z veseljem urejam
tudi precej zakomplicirane
tabele. Moja dela so bila
večkrat razstavljena doma
in v tujini. V predalu imam
nekaj Brumnovih priznanj
za projekte naročnikov, ki
jih ni bilo strah uresničiti
nenavadnih konceptov.

Sem ekonomist in že
več kot 25 let delujem v
različnih vlogah na področjih
kulturnega in kreativnega
sektorja – največkrat kot
producent, načrtovalec,
svetovalec in predavatelj.
Poleg vodenja kreativnega
centra Poligon se ukvarjam s
strateškim razvojem kulturnokreativnega sektorja pri nas
in v tujini. Sem soustanovitelj
evropske mreže neodvisnih
oblikovalcev kulturnih politik
– Cultural Policy Designers
Network in član odbora
direktorjev mreže European
Creative Hubs Network.

Sem vizualna umetnica
in ilustratorka iz Rige, ki
živim in delam v Ljubljani.
Diplomirala sem iz grafičnega
oblikovanja na Art Academy
of Latvia. V svoje pogosto
družbeno-kritično delo, če je
le mogoče, vnašam humor, saj
je to preizkušena sestavina
za temeljito dojemanje
pomembnih tem. Razstavljam
samostojno in skupinsko,
ilustriram otroške knjige,
ustvarjam stripe in zine.
Zanima me vse in še več!

Lektura: Staša Pisek | Prevod: Špela Bibič

Pišite nam na: info@poligon.si

“Želimo si svobode in normalnih
pogojev za ustvarjanje. Ne potrebujem
luksuza, osnovno eksistenco pa. Brez
te je nemogoče dosegati vrhunskost
produkcije.”
Misel anketiranca / anketiranke

Raziskava je nastala v koprodukciji
Poligon kreativnega centra in Centra za kreativnost.
Projekt Czk sofinancirata EU iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
Junij 2022

