
 
 

Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport 
 

Številka: 610-01-1/2020/3         
Ljubljana, 23. 3. 2020 
 
 
Zadeva: Pobuda Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport za sprejem 
interventnih ukrepov za ekonomsko in socialno zaščito samozaposlenih v kulturi in 
nevladnih kulturnih organizacij 
 
Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport je na 4. izredni  
(1. korespondenčni) seji, ki je potekala 19. in 20. 3. 2020, sprejela sklep, da na podlagi 56. 
člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo, 
95/09 - odl. US, 21/13 - ZFDO-F in 81/18 – odl. US) in 97. člena Poslovnika Državnega 
sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) na Ministrstvo za kulturo 
naslovi naslednjo 
 

p o b u d o: 
 

Ministrstvo za kulturo naj zaradi posledic koronavirusa (SARS-CoV-2) Vladi Republike 
Slovenije predlaga interventne ukrepe za ekonomsko in socialno zaščito samozaposlenih 
v kulturi in nevladnih kulturnih organizacij. 
 

Obrazložitev: 
 
Ministrstvo za kulturo oz. Vlada Republike Slovenije začenjata mandat prav v času krize 
nepredvidljivih razsežnosti, s poleg zdravstvenimi tudi ekonomskimi in socialnimi 
posledicami, ki bo zelo prizadela tudi Slovenijo. Nova Vlada Republike Slovenije se je na 
krizo hitro in učinkovito odzvala. Pripravila je predloge interventnih zakonov za pomoč 
najbolj prizadetim, ki pa žal ne vključujejo kulturnega sektorja. Zaradi odpovedi vseh 
kulturnih prireditev in izpada prihodkov bo kriza še posebej prizadela nevladne 
organizacije in samozaposlene v kulturi, ki so bili večinoma že sedaj na robu preživetja, 
tako da nimajo nobenih rezerv za prebroditev tega težkega obdobja. 
 
Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport opozarja na primer dobre prakse v Nemčiji, 
kjer bo nemška vlada za zaščito kulturnega sektorja namenila več milijard evrov. Nemška 
ministrica za kulturo Monika Grutters je poudarila, da sta kulturna in ustvarjalna industrija 
ena največjih gospodarskih panog v Nemčiji, pred kemično industrijo, dobavitelji energije 
in ponudniki finančnih storitev. 
 
Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport poziva Ministrstvo za kulturo, da Vladi 
Republike Slovenije predlaga ukrepe, ki bodo zagotovili vsaj osnovno preživetje 
zaposlenih v kulturnih dejavnostih in ki bodo omogočili ponovni zagon njihovih dejavnosti, 
ko bo vseobsegajoča kriza zaradi posledic koronavirusa (SARS-CoV-2) mimo. 
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