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Zadeva: Pobuda za reševanje samozaposlenih v kulturi

Spoštovani gospod minister, dr. Vasko Simoniti,
dovolite, da vam najprej iskreno čestitamo ob vaši izvolitvi in zaželimo veliko uspeha pri
nadaljnjem delu, ob enem pa vas prosimo tudi za pomoč.
Pandemija koronavirusa je z ohromitvijo javnega življenja in zastojem vseh področij, posebej
gospodarstva in prometa, prizadela vse državljane, še prav posebej pa mnoge likovnike,
samozaposlene, ki so ostali brez dela in prihodkov ter s tem brez vseh možnosti poravnavanja
obveznih prispevkov za socialno zavarovanje in za preživetje. Ker je v Sloveniji
samozaposlenih v kulturi okoli 119.000 (12 % delovnega prebivalstva), od tega jih je 462 na
področju vizualnih umetnosti, in samo pri nas v ZDSLU jih je več kot 50%, je to nedvomno
urgentni razlog za nujno sistemsko ukrepanje vlade RS do preklica sedanjega posebnega
stanja.
Kultura in likovna umetnost morata biti vedno del in dodana vrednost našega obstoja in ne
zgolj dekorativni luksuz, ki si ga privoščimo samo v dobrih časih. Sedaj, ko so zaprle vrata vse
galerije in ko se v kulturnih hramih ne vrstijo predstave, koncerti in kulturni dogodki, ko je
potrebno ostati doma, saj ne smemo nikamor, šele vidimo, kako potrebne so kulturne dobrine
in kako nujno je, da našo umetnost v teh hudih časih ohranimo in umetnikom pomagamo. Pri
naših članih, likovno vizualnih umetnikih, samozaposlenih v kulturi, je bilo zaskrbljujoče stanje
že pred izbruhom koronavirus pandemije. Le-to pa je v tej vsesplošni situaciji obsedenega
stanja in spremenjenih norm še toliko bolj alarmantno.
Zato v ZDSLU apeliramo na vas in prosimo da predlagate Vladi RS, da nemudoma sprejme
interventni ukrep z dvema oblikama pomoči od 1. 3. 2020 do uradne razglasitve konca
pandemije in ponovne vzpostavitve ter normalizacije javnega, gospodarskega in kulturnega
življenja.
1. Oprostitev plačila obveznih prispevkov za socialno zavarovanje
Nujno je, da se do vzpostavitve in normalizacije življenja in dela pri nas, samozaposlene v
kulturi oprosti plačila obveznih prispevkov za socialno zavarovanje v višini zakonsko določenih
minimalnih postavk.
Kot kriterij predlagamo: oprostitev plačila minimalnih prispevkov za socialno zavarovanje naj
bodo upravičeni tisti, ki bodo v letu 2020 zaslužili manj kot 940,58 evrov bruto mesečno
(minimalna plača predvidena od 1. januarja do 31. decembra 2020); tisti nad tem limitom pa
bodo sredstva vračali po obračunu dohodnine.
2. Pomoč vsem, ki so nenadoma ostali brez dela
Mnogi samozaposleni likovniki v kulturi so ostali povsem brez dela in sredstev za preživetje in
zato nujno potrebujejo sistemsko državno pomoč.

Kot kriterij predlagamo: tistim, ki so v preteklem mesecu zaslužili manj od bruto minimalne
plače, naj država nujno pokrije razliko do minimalne plače.
Spoštovani gospod minister, že v naprej se vam za posluh in vašo pomoč iskreno
zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.
S spoštovanjem,
Zveza društev slovenskih likovnih
umetnikov, zanjo
Aleš Sedmak, predsednik

V vednost: Judita Krivec Dragan

