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Zadeva: Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o

samozaposlenih v kulturi

SpoStovani g. minister!

Kultumi in kongresni center Cankarjev dom Ljubljana kultume vsebine na

podrodju javne sluZbe vsako leto oblikuje v sodelovanju in hkrati v pogodbenem

(koprodukcijskem) razmerju s Stevilnimi samozaposlenimi in nevladnimi

organizacijami.

Ugotavljamo, da se je poloZaj kulture v slovenski druZbi predvsem zaradi

niZanjajavnega sofinanciranja v zadnjih dvajsetih letih slab5a, v ospredju paje

tudi slabSanje poloZaja na podrodju delovanja nevladnih organizacij, zaradi desar

smo se morali v Cankarjevem domu odredi Stevilnim >tradicionalnim<

sodelovanjem oz. prireditvam, ki smo jih dolga leta pripravljali v sodelovanju z

nevladnimi organizacijami (predvsem na podrodju vizualnih in odrskih

tsF{ umetnosti).

=l Nara5dajode teZave nevladnih organizacij pri pridobivanju javnih virov s strani

drZave (MK) ali lokalne skupnosti so modno okrnile umetni3ko ustvarjanje na

-" tem podrodju, v nekaterih primerih pa so ga celo popolnoma ohromile'



Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v
kulturi, ki je v javni razpravi do dana5njega dne, je pri mnogih samozaposlenih,

ki so se obmili na nas, vzbudil strah pred dodatnim poslab5anjem pogojev za

delo na podrodju samozaposlenih in nevladnih organizacij.

Ker vemo, da so vaie tendence ravno obratne (kultuma politika, ki vzpostavlja

dobre, udinkovite pogoje za ustvarjanje), vas prosimo, da storite vse, karje v
vaSi modi, da izboljiate pogoje dela samozaposlenih v slovenski kulturi in
razmislite o dobronamernih pobudah in komentarjih, ki jih bodo samozaposleni

nedvomno naslovili na vas kot svoj komentar na spremembe Uredbe o

samozaposlenih v kulturi.

Zavedamo se, da je to podrodje kultume politike v resnici kompleksno in
komplicirano in da vam topogledno pri iskanju ustreznih reiitev ni lahko, ker pa

se dotika najbolj ranljivega segmenta ustvarjalcev, s katerim smo modno

povezani tudi javni zavodi, bo spodbudna kultuma politika na tem podroiju
modno prispevala k potentnosti slovenske kulture na sploSno.

S spoitovanjem in lepimi pozdravi,

UrSula Cetinski,

Cankarjev dom

Generalna direktorica
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