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Številka:  093-7/2018/130 

Datum:  3. 6. 2019  

 

Zadeva:  Zapisnik drugega delovnega sestanka delovne skupine za trajni dialog 

s samozaposlenimi v kulturi 

 

 

Drugi delovni sestanek delovne skupine za trajni dialog s samozaposlenimi v kulturi (v 
nadaljevanju: delovna skupina) je potekal v ponedeljek, 3. 6. 2019, z začetkom ob 10. uri, v veliki 
sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. 

Prisotni članice in člani: Rok Vevar, Milko Lazar, dr. Barbara Pregelj, Ana Čigon, dr. Jernej Kaluža,  

Jadranka Plut, Mojca Jurič. 

Odsotna članica in člana: Lara Jankovič, Denis Miklavčič, Branko Jezovšek. 

Ostali prisotni z MK: mag. Emilija Snoj, koordinatorka delovne skupine. 

Dnevni red:  

1. sprejem zapisnika prvega sestanka;  

2. kratka predstavitev položaja samozaposlenih v kulturi, dr. Jernej Kaluža;  

3. predstavitev ključnih značilnosti oz. težav samozaposlenih s svojega področja dela ter 

predstavitev konkretnih sistemskih predlogov s področja samozaposlenih v kulturi, razprava;  

4. razno. 

 

K 1. točki dnevnega reda 

 

Zapisnik prvega sestanka je soglasno sprejet.   

 

K 2. točki dnevnega reda 

 

Dr. Jernej Kaluža v kratkem predstavi zakonodajo in položaj samozaposlenih v kulturi.  

 

K 3. točki dnevnega reda 

 

Rok Vevar, Milko Lazar, dr. Barbara Pregelj, Ana Čigon in dr. Jernej Kaluža predstavijo ključne 

značilnosti ter težave, s katerimi se kot samozaposleni na svojem področju srečujejo, oz. teme, 

ki bi jih bilo smiselno v okviru te skupine odpreti.  

 

Članici in člani pošljejo iztočnice oz. predloge, ki so jih predstavili, koordinatorki delovne skupine, 

ki jih posreduje vsem članicam in članom. 

 

K 4. točki dnevnega reda 

 

Jadranka Plut predlaga, da se delovna skupina za trajni dialog s samozaposlenimi v kulturi skupaj 

z delovno skupino za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi odzove na vabilo na 
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delavnico v organizaciji Ministrstva za javno upravo. Na njej bi obdelali eno od tem, ki je 

pomembna za pripravo novega Nacionalnega programa za kulturo.  

 

Predlagani datum je 2. julij 2019. 

 

Člani predlagajo, da se na delavnici obravnava besedilo koalicijske pogodbe, ki se nanaša na 

poglavje Kultura za odprto družbo, izziv: Ureditev položaja nevladnega sektorja v kulturi in 

samozaposlenih v kulturi (str. 35, 36) in se skuša definirati, kako konkretno razumeti to besedilo.  

Povezava na koalicijsko pogodbo:  

http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/dokumenti/Koalicijski_sporazum_o_sodelovanju_v_V

ladi_Republike_Slovenije_za_mandatno_obdobje_2018-2022.pdf 

 

Pogovor o tem besedilu bo tudi del naslednjega delovnega sestanka delovne skupine, ki bo 21. 

junija ob 10h.   

 

 

 

Zapisala: 

- mag. Emilija Snoj, koordinatorka delovne skupine 

 

Po elektronski pošti poslati:  

- vsem članicam in članom skupine. 

 

 


