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Številka:  093-7/2018/15 

Datum:  24. 4. 2019  

 

Zadeva:  Zapisnik prvega delovnega sestanka delovne skupine za trajni dialog s 

samozaposlenimi v kulturi 

 

 

Prvi delovni sestanek delovne skupine za trajni dialog s samozaposlenimi v kulturi (v 
nadaljevanju: delovna skupina) je potekal v sredo, 24. 4. 2019, z začetkom ob 9. uri, v veliki sejni 
sobi v pritličju Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. 

Prisotni članice in člani: Milko Lazar, dr. Barbara Pregelj, Lara Jankovič, dr. Jernej Kaluža, Rok 

Vevar, Jadranka Plut, Mojca Jurič. 

Odsotna članica in član: Ana Čigon, Branko Jezovšek. 

Ostali prisotni z MK: mag. Emilija Snoj, koordinatorka delovne skupine; Eva Zorko, kabinet 

ministra. 

Dnevni red:  

1. konstituiranje delovne skupine in izbira predsednice/predsednika, 

2. dogovor o načinu dela delovne skupine, 

3. predlogi Ministrstva za kulturo, 

4. razno. 

 

V uvodnem delu je članice in člane delovne skupine pozdravil minister mag. Zoran Poznič. 

Poudaril je  pomen dialoga in izpostavil pomen te delovne skupine, s pomočjo katere si želi 

izpolniti zaveze iz koalicijske pogodbe.  

 

K 1. točki dnevnega reda 

 

Delovna skupina soglasno sprejeme naslednji sklep. 

 

Za predsednika delovne skupine je izbran Rok Vevar, za podpredsednico delovne skupine 

je izbrana dr. Barbara Pregelj. 

 

Pri sprejemu tega sklepa prek telefonske povezave sodeluje tudi članica delovne skupine Ana 

Čigon.  

 

 

K 2. točki dnevnega reda 

 

Delovna skupina soglasno sprejme naslednji sklep. 

 

Sprejme se način dela delovne skupine, ki je bil članicam in članom poslan kot predlog 

skupaj z vabilom na prvi delovni sestanek delovne skupine, pri čemer se: 
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- v 4. točki doda beseda zunanjih, in se besedilo sedaj glasi: »Delovna skupina je 

sklepčna, če je na delovnem sestanku prisotna več kot polovica zunanjih članic in 

članov.«;  

- v 11. točki doda 5. odstavek: » Zapisniki delovnih sestankov so javno objavljeni.« 

 

K 3. točki dnevnega reda 

 

Jadranka Plut predstavi naloge delovne skupine. V naslednjih dneh bo članicam in članom prek 

elektronske pošte posredovano gradivo, povezano s pripravo novega Nacionalnega programa za 

kulturo, ki bi ga obravnavali na naslednji seji. 

  

Delovna skupina soglasno sprejme naslednji sklep. 

 

Za naslednji delovni sestanek: 

- vsak član pripravi nekaj konkretnih sistemskih predlogov s področja 

samozaposlenih v kulturi, na podlagi gradiv, ki jim bodo poslana; 

- vsak član pripravi kratko predstavitev ključnih značilnosti oz. težav 

samozaposlenih s svojega področja; 

- dr. Jernej Kaluža pripravi kratko predstavitev položaja samozaposlenih v kulturi (s 

pravnega oz. sistemskega vidika).   

 

 

K 4. točki dnevnega reda 

 

Skupina sklene, da bo naslednji delovni sestanek v petek ,17. maja, ob 10.uri. Sestanek bo v 

prvem nadstropju Ministrstva za kulturo, soba 127.   

 

 

 

Zapisali: 

- Eva Zorko, svetovalka 

- mag. Emilija Snoj, koordinatorka delovne skupine 

 

Po elektronski pošti poslati:  

- vsem članicam in članom skupine. 

 

 


