Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport
Številka: 061-08-2/2020/4
Ljubljana, 30. 3. 2020

PREDLOG

ZAPISNIK
5. izredne (2. korespondenčne) seje
Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport,
ki je potekala od 26.3. (od 18.00) do 27. 3. (do 12.00) 2020
preko elektronske pošte oz. SMS sporočil

Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Pobuda za sprejem interventnih ukrepov za nevladne kulturne organizacije za
ublažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19)
2. Pobuda za sprejem interventnih ukrepov na področju športa za ublažitev posledic
epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19)
Seja zaradi obravnave pobud za sprejem interventnih ukrepov za nevladne kulturne
organizacije in na področju športa za ublažitev posledic epidemije za ublažitev
posledic epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) v sklopu sprejemanja preventivnih
ukrepov na ravni države.
Seje so se preko e-pošte oz. SMS udeležili:
 predsednik: Branimir Štrukelj
 podpredsednik: Bojan Režun
 člani: Dejan Crnek, Rajko Fajt, dr. Matjaž Gams, Tone Hrovat, mag. Miroslav
Ribič, Janoš Kern, Branka Kalenić Ramšak in Matjaž Švagan.
AD 1)
Komisija je obravnavala Pobudo za sprejem interventnih ukrepov za nevladne
kulturne organizacije za ublažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19), ki jo
je predlagal državni svetnik Janoš Kern. Komisija ugotavlja, da se je Vlada Republike
Slovenije temeljito lotila reševanja težav, nastalih zaradi epidemije s koronavirusom
SARS-CoV-2. V smernicah, ki jih je predstavila javnosti 24. 3. 2020, pa je
spregledala nevladne organizacije, ki jih bo novonastala situacija še posebej
prizadela. Komisija posebej poudarja pomen kulturnih društev, zavodov in ustanov za
ohranjanje in razvoj slovenske kulture. Številni med njimi delujejo na najvišjem
profesionalnem nivoju, kar pomeni, da ustvarjajo tudi znatne gospodarske učinke in
so pomembni zaposlovalci. Zato je treba tudi nevladni sektor s področja kulture
vključiti v predvidene ukrepe za reševanje težav zaradi koronavirusa.
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Komisija je sprejela naslednja s k l e p a:
1. Komisija podpira pobudo, naj Ministrstvo za kulturo naj zaradi posledic
koronavirusa (SARS-CoV-2) Vladi predlaga sprejem interventnih ukrepov za
nevladne kulturne organizacije za ublažitev posledic epidemije.
2. Pobudo se naslovi na Ministrstvo za kulturo in Vlado Republike Slovenije.
ZA je glasovalo 10 članov, PROTI ni bil nihče.
AD 2)
Komisija je obravnavala Pobudo za sprejem interventnih ukrepov na področju športa
za ublažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19), ki jo je predlagal državni
svetnik Janoš Kern. Komisija podpira vladne aktivnosti za omejevanje širjenja
koronavirusa (SARS-CoV-2) in ukrepe za omilitev posledic epidemije. Družbena
vloga športa temelji na znanstveno dokazanem vplivu na zdravje – tako telesno kot
duševno in družbeno – socializacijo in povezanost ljudi, promocijo Slovenije in
gospodarstvo. Šport ima pomembno vlogo pri spodbujanju solidarnosti, strpnosti in
odgovornosti, je eno od pomembnih področij prostovoljnega dela ter dejavne
udeležbe v družbi, krepi zavezanost pozitivnim vrednotam in narodni identifikaciji.
Komisija zato poziva Vlado Republike Slovenije, da v času sprejemanja ukrepov ne
pozabi tudi na blaženje finančnih posledic za športne organizacije, ki jih je in bo
povzročila epidemija koronavirusa (SARS-CoV-2). Športne organizacije upoštevajo
ukrepe države za omejevanje širjenja virusa in so zato odpovedale svoje osnovne
aktivnosti in dogodke ter tako utrpele hude finančne posledice, ki pa ogrožajo tudi in
predvsem naše prihodnje delovanje. Brez interventnih ukrepov pomoči namenjenih
športnim organizacijam in športnim delavcem bo ogroženo kakovostno ukvarjanje s
športom v varnem in zdravem okolju tudi po koncu epidemije.
Šport je eden izmed pomembnih družbenih podsistemov prinaša številne
nezanemarljive pozitivne učinke za državo. Zaradi svoje interdisciplinarnosti je
prepleten z mnogimi družbenimi sistemi. Šport je tako pomembna sestavina
institucionalne vzgoje in izobraževanja, pospešuje razvoj (športne) industrije,
trgovine, turizma in zmeraj bolj povečuje možnosti zaposlovanja. Predvsem pa krepi
nacionalno identiteto. Po Nacionalnem programu športa Republike Slovenije je šport
pomembno javno dobro in obenem ekonomska kategorija. Delež, ki ga v BDP
generira športna industrija predstavljal 1,96% slovenskega BDP, zaposlitve povezane
s športom pa predstavljajo kar 2,43% vseh zaposlenih v Sloveniji.
Komisija poziva Vlado, da za ohranitev omenjenega statusa športa, takoj sprejme
ukrepe, ki bodo ublažili trenutno stanje. Med interventne ukrepe se kot upravičene
subjekte, pod enakimi pogoji kot podjetja, vključijo tudi športne organizacije, ki
delujejo po Zakonu o društvu oz. Zakonu o zavodih, in tako zagotovijo obstanek in
nadaljnji razvoj organiziranega športa. Tovrstne interventne ukrepe za neposredno
pomoč športu sprejemajo tudi druge evropske države.

Komisija je sprejela naslednja s k l e p a:
1. Komisija podpira pobudo, naj Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naj
zaradi posledic koronavirusa (SARS-CoV-2) Vladi Republike Slovenije predlaga
sprejem interventnih ukrepov na področju športa za ublažitev posledic epidemije.
2. Pobudo se naslovi na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Vlado
Republike Slovenije.
ZA je glasovalo 10 članov, PROTI ni bil nihče.
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