
 

 

 

 

 

 

Pobuda Vladi RS glede izplačil samozaposlenim na področju likovno vizualne kulture 

 

Spoštovani gospod minister, 

iz Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov se oglašamo s pobudo in prošnjo, da je pri sprejemanju 

dokumenta iz seje vlade, https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2020/03-2020/tc_1.pdf, v 35. 

členu, ki določa pomen zmanjšanega obsega za delo, po našem mnenju za stanovske člane strokovne 

Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov neskladen z naravo dela samozaposlenih na področju 

likovno vizualnih umetnosti in s samim potekom izplačil v tej skupini samozaposlenih.  

Likovna umetnina v svojem osnovnem bistvu nikakor ne more biti zvesta načelom trga in prodaje, je 

zavezana in zvesta svojemu poslanstvu in sama sebi. Z nekaj sreče umetnik likovno delo proda ali pa tudi 

ne. V Sloveniji se od osamosvojitve trg umetnin ni uspel razviti in tudi danes v času koronavirusa ne 

deluje. Če je v obdobju do konca februarja 2020 likovnik še uspel najti kakšno delo ali naročilo, je bilo le-

to vezano na daljše časovno obdobje. O pregledu prihodkov iz razstavnin in prodaje likovnih del, lahko 

dajemo le poročila, ki so na letnem nivoju in za enoletno obdobje, nikakor pa ne moremo, žal, govoriti  o 

prihodkih na mesečni ravni. Danes, ko so vsa razstavišča in vse galerije zaprte in vsi projekti v lokalnem, 

nacionalnem in mednarodnem okolju odpovedani, pa možnosti za delo in preživetje likovnih umetnikov ni 

več. Zato merilo upada prihodkov za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka v primerjavi s prihodki v 

mesecu februarju 2020 za likovne in vizualne ustvarjalce ni primerno. 

Zato vas vljudno prosimo, da ste pozorni pri 35. in 37. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev 

epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo na specifičen proces po 

katerem delujejo likovni in vizualni ustvarjalci in nam v okviru vladnih, nesporno pozitivnih ukrepov za 

reševanje krize koronavirus, prisluhnete ter s korekturami in dodatki predlaganim ukrepom za 

samozaposlene v kulturi, omogočite pomoč tudi likovnikom. Zaradi krize, karanten in nedelovanja 

državnih in privatnih institucij s področja kulture, se lahko prvič v slovenski zgodovini zgodi, da se 

popolnoma sesuje in prekine delovanje in obstoj likovno vizualne umetnosti pri nas. 

 

Spoštovani gospod minister, dr. Vasko Simoniti, vljudno vas prosimo, da našo pobudo in apel posredujete 

tudi Vladi Republike Slovenije. 

 

Lepo vas pozdravljamo in ostanite zdravi, 

S spoštovanjem,  

Aleš Sedmak, predsednik 
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E-mail: zdslu@zveza-dslu.si 
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