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Zadeva:  Poziv k predstavitvi načrta obravnave kulture ob predvidenem 
ponovnem poslabšanju pandemije COVID-19 in poziv k načrtovanju 
ustreznih ukrepov 

 
Spoštovani, 
 
število okužb s COVID-19 in z omenjenim virusnim obolenjem povezanih 
hospitalizacij se ponovno povečujeta, s tem pa so se vnovič začeli 
zaostrovati tudi ukrepi za preprečevanje nadaljnjega širjenja bolezni. Leto 
in pol dela v razmerah, kot jih je narekovala razglasitev epidemije, je 
dodatno potrdilo, da je zmožnost načrtovanja za področje kulture 
osrednjega in ključnega pomena. Prireditelji kulturne dogodke običajno 
načrtujejo nekaj mesecev, včasih tudi več let vnaprej. Nepredvidljive, 
nenehne in pozno sporočane spremembe močno hromijo zmožnost 
uspešnega dela in optimalnega odziva organizacij v kulturi. Zato vas v 
društvu Asociacija pozivamo, da čim prej javno predstavite načrt 
obravnave področja kulture v okviru predvidenih aktivnosti za 
obvladovanje pandemije.  
 
Ob razgrnitvi načrtov obravnave kulturnih institucij in dejavnosti glede na 
epidemiološko stanje vas pozivamo tudi k čim prejšnjemu vzporednemu 
načrtovanju in zagotavljanju ustreznih ukrepov, ki bodo ob morebitni 
zaostritvi razmer kulturi pomagale preiti skozi težavno obdobje. V društvu 
Asociacija vas pozivamo, da: 

- prostore kulture in umetnosti ob izpolnjevanju pogoja PCT 
pripoznate kot varne ter jih za čim širšo populacijo odprte in 
dostopne ohranite čim dlje. Vse raziskave potrjujejo, da so ob 
upoštevanju ustreznih zaščitnih ukrepov prostori, v katerih se vršijo 
kulturne dejavnosti, prav tako varni, kot so npr. izobraževalne 
institucije. Nujnost dostopnosti kulturnih vsebin ne sme bili 
zanemarjena.  

- prirediteljem zagotovite nadomestilo za izpad dohodka od prodaje 
vstopnic. Ker je bilo izvajanje kulturnih dogodkov zaradi razglašene 
epidemije večji del zadnjega obdobja onemogočeno, mnogo vsebin 
in dogodkov pa zasilno prestavljenih na splet, se to v kulturi kaže v 
velikem upadu števila prodanih vstopnic. Upad števila obiskovalcev 



   

 

 

in obiskovalk je zaznati tudi v času odprtja po koncu uradne 
razglasitve, zato v PKP 10 predlagamo uvedbo nadomestila za izpad 
dohodkov iz naslova prodanih vstopnic v letu 2020 in 2021, in sicer 
v primerjavi z letnim dohodkom iz tega naslova v letu 2019.  

- samozaposlenim v kulturi tudi v bodoče zagotovite denarno 
nadomestilo za izpad dohodka v obliki temeljnega dohodka. 
Samostojni ustvarjalci, kot izjemno pomemben člen v verigi kulturne 
produkcije, so bili v času epidemije splošno pripoznani za bolj 
prizadete, saj je bilo mnogim izvajanje njihove osnovne dejavnosti 
povsem onemogočeno. Številni so bili potisnjeni na skrajni rob 
zmožnosti ekonomskega preživetja. Odlok o preklicu epidemije 
SARS-CoV-2 razmer na trgu dela za samozaposlene v kulturi ni 
bistveno spremenil in številni so se tako vnovič znašli v hudi stiski. 
Zato je nujno, da se med ukrepe pomoči ponovno čim prej uvrsti 
temeljni dohodek za samozaposlene.  

- uvedete tudi nekatere druge ukrepe, ki smo jih predstavili v PKP 9. 
Med pomembnejšimi je na primer ustrezna prilagoditev kriterijev za 
pridobitev pravice do plačila prispevkov za samozaposlene v kulturi. 
Izpostavljamo tudi izrazito potrebo po skladu z nepovratnimi 
sredstvi na področju kulture ter menimo, da bi bilo nujno okrepiti 
štipendijsko politiko, saj bi tako uspešno naslovili kar nekaj perečih 
težav. 

 
Za morebitna pojasnila ali dodatna vprašanja smo na voljo. 
 
Lep pozdrav, 
Društvo Asociacija 
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