
  

 

 

 

 

 

Zadeva: Pobuda Vladi RS s strani strokovnih stanovskih združenj v kulturi.  
 
 
Spoštovani gospod Janez Janša, predsednik Vlade RS, v ZDSLU pozivamo skupaj s strokovnimi 
stanovskimi združenji v kulturi (skladatelji, baletniki, gledališčniki, filmarji, oblikovalci) Vlado 
RS, da nujno sprejme dodatek k novemu zakonu za pomoč ob pandemiji Covid 19.  
 
Pobuda:   
Pozivamo, da Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid 19 in omilitev njenih 
posledic za državljane in gospodarstvo, vlada RS dopolni tako, da bodo med upravičence 
pomoči, vključeni tudi ustvarjalci vseh umetniških zvrsti, ne oziraje se na prihodke v letošnjem 
letu in v mesecu februarju. 
 
Utemeljitev: 
Večina ustvarjalcev samozaposlenih v kulturi ne prejema rednih mesečnih prihodkov in zato le-
ti naj ne bi bili upravičeni do finančne podpore, ki jo načrtuje država za premostitev težav ob 
izbruhu pandemije. Narava umetniškega dela pa je pri večini ustvarjalcev tako specifična, da je 
nujno potrebno upoštevati dejstvo, da je njihovo ustvarjalno delo vezano na projekte in na 
trženje. Zaradi tega umetniki nimajo rednih mesečnih prilivov finančnih sredstev in se zato 
njihovo finančno poslovanje lahko preverja le ob koncu slehernega leta.  
 
V tem času, ko bodo kulturniki, umetniki in različni ustvarjalci, katerih življenje je delo in delo je 
poslanstvo, ne poklic, morda prispeli na rob svojih eksistenčnih minimumov in današnja država 
lahko zaradi pandemije Covid 19 pomaga biti grobar slovenske kulture. Kulturne institucije so 
zaprte, projekti preloženi ... posledice sedanje krize bodo za kulturnike dolgoročne. 
 
Ker je kulturna identiteta pravzaprav glavni argument za obstoj nacionalne države pričakujemo 
ponovni razmislek o položaju v katerem so se znašli samozaposleni na področju kulture.  
 
Lep pozdrav in ostanite zdravi,   
ZDSLU, zanjo Aleš Sedmak 
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Pobudo podpirajo:  
Društvo slovenskih skladateljev 
Nenad Firšt, Predsednik 
 
Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev 
Klemen Dvornik, predsednik 
 
Združenje dramskih umetnikov 
Boris Mihalj, predsednik 
 
Društvo baletnih umetnikov Slovenije 
Tomaž Rode, predsednik 
 
Društvo oblikovalcev Slovenije 
Jurij Dobrila, predsednik 
 
Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov 
Aleš Sedmak, predsednik 
 
 
 
V vednost: 

- Ministrstvo za kulturo RS 

- Kulturniška zbornica Slovenije 
 


