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Ljubljana, 4. 6. 2019

PREDLOG

ZAPISNIK
15. seje Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport, ki
je bila 16. 5. 2019 v sobo 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana.
Seja se je začela ob 12.00 in končala ob 14.30.
Prisotni:
 predsednik: Branimir Štrukelj.
 podpredsednik: Bojan Režun
 člani: Rajko Fajt, dr. Matjaž Gams, Janoš Kern, dr. Branka Kalenić Ramšak, mag.
Miroslav Ribič in Matjaž Švagan.
Odsotna: Dejan Crnek in Tone Horvat.
Ostali prisotni: Marjanca Jambrovič (MZ), Špela Turk, Matija Mrel in Erika L
Stojanovič (MJU), Metka Šošterič (MK), Jana Kazelj (MF), Marija Režek Kambič on
Marina Kopše (SVIZ), Metoda Dodič Fikfak (UKCLJ), Aleš Sedmak ZDSLU), Jurij
Dobrila (DOS), Marko Simčič in Boris Mihalj (ZDUS), Mateja Bučar (ISPS Asociacija) in Damjan Mašera (MDDSZ).
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 13. seje komisije
2. Problematika zdravstvenega varstva zaposlenih v kulturi in umetnosti
3. Informacija o uresničevanju Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-G) glede obveznega deleža za
umetnost v javnih investicijah
4. Informacija o Kulturniški zbornici
Dnevni red je bil sprejet soglasno.
AD 1)
Zapisnik je bil potrjen brez pripomb.
AD 2)
Komisija je na pobudo člana komisije ter predstavnika kulture in športa v Državnem
svetu Janoša Kerna obravnavala problematiko zdravstvenega varstva zaposlenih v
kulturi in umetnosti. Pobudnik je utemeljil razloge za razpravo, ki so jo spodbudili
predstavniki interesnih skupin s področja kulture in umetnosti zlasti uprizoritvenih

umetnosti (Združenje dramskih umetnikov Slovenije, Zveze društev slovenskih
filmskih ustvarjalcev, Društva avdiovizualnih igralcev). Glede na to, da je strokovna
javnost že pripravila izhodišča za ureditev zdravstvene oskrbe ustvarjalcev različnih
umetnosti oz. ustanovitev t. i. specialistične ambulante, je bila razprava namenjena
iskanju možnih načinov, kako realizirati omenjeni projekt.
Predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa prof. dr. Metoda
Dodič-Fikfak je predstavila posebnosti umetniških poklicev oz. poklicev s področja
kulture z vidika poklicnega tveganja za telesne in duševne bolezni ter poškodbe
delavcev. Izpostavila je bolezni in poškodbe nekaterih poklicev z omenjenih področij
kot posledico neurejenega varstva zdravja pri delu. Primeroma je navedla
instrumentaliste in plesalce, ki se soočajo s sindromom čezmerne obremenitve in
posledičnimi poškodbami ter kostnomišičnimi boleznimi. Slikarji, kiparji in keramiki
obolevajo za rakovimi boleznimi zaradi karcinogenosti materialov (kot so pigmenti
svinca, živega sreba, niklja, arzena, aluminija, mangana, kadmija, kobalta, kroma,
cianidov, težkih kovin, benzidina ter topil petroleja, terpetina), s katerimi delajo, kiparji
pa zaradi izpostavljenosti kamnu, keramiki, vosku, plastiki, vibracijskim boleznim,
boleznim novih tehnologij (škodljivi delci v 3D tiskalnikih), okvari sluha (razvoj
zaznavne naglušnosti) itd.; igralci so ranljivi zaradi hrupa, slabe osvetlitve oz.
bleščanja, nezavarovanih robov odra, težkih odrskih kulis in rekvizitov, respiratornih
iritantov, pirotehničnih sredstvev, psiholoških dejavnikov tveganja itd.; za
restavratorje je kritičen sindrom rotatorne manšete ramenskega sklepa. Dejavniki
tveganja so še neregularni delovni čas, podaljšani delovnik, nočno delo, psihološki
stresorji in prekarnost. Predstavnica SVIZ iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije je navedeno dopolnila s tem, da so tudi arheologi pri svojem delu
izpostavljeni omenjenim različnim tveganjem, kot na primer pri terenskem delu v
slabih vremenskih razmerah in v neobičajnih pozah. Ob tem je predstojnica posebej
opozorila, da so pomembni tako ozaveščanje kot vzgoja in izobraževanje
delodajalcev ter delojemalcev – ustvarjalcev o nevarnostih poklicnega tveganja.
Okolje oz. prostor je treba prilagoditi načinu dela in ustvarjanja; zaposleni v
umetnostih in kulturi morajo sodelovati pri graditvi oz. obnavljanju objektov in
prostorov, kjer delajo. Predlagala je, da se lahko v okviru zdaj veljavne zakonodaje
organizira specialistična zdravstvena obravnava zaposlenih v umetnostih in kulturi
tako, da se organizira medicinski tim, v kateri bodo zdravnik in medicinska sestra s
specialnimi znanji ter fizioterapevt, ki delajo s temi zaposlenimi. Pacienti, ki bi jih ta
tim obravnaval, bi morali imeti pravico, da so na nadaljnje zdravljenje k specialistom
napoteni brez čakalnih dob.
Predstavniki stanovskih organizacij s področja umetnosti in kulture so v razpravi
opozorili na vrsto tveganj za zdravje s področja njihovega dela oz. ustvarjanja. V
javnih zavodih je to v prvi vrsti razkorak med zahtevami dela in statusa zaposlenih ter
priložnostmi, ki omogočajo samo preživetje ali umetniško kariero, ter
neozaveščenostjo in zanemarjanjem svojega zdravja. Okolja, prostori, delovna
sredstva in materiali, s katerimi delajo, so neustrezni, celo nevarni z vidika osnovnih
standardov za varovanje zdravja oz. preprečitev poškodb. Ustvarjalci se polega tega
soočajo še z zahtevami in posledično pritiski zaradi npr. izvedbe programa oz.
sporeda predstav, koncertov in drugih dogodkov, rokov za dokončanje dela, zahtev
vlagateljev in omejevanja stroškov, ki silijo zaposlene oz. ustvarjalce k tveganim
ravnanjem in opustitvi skrbi za lastno zdravje, pri čemer so še posebej prizadeti
prekarni delavci. To posledično vodi do poškodb in dolgotrajnih bolezenskih stanj, kar
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lahko pomeni izgubo dela, službe, konec kariere, poslovnih in poklicnih priložnosti.
Opozorili so na neustrezen odnos delodajalcev do zaposlenih, ki ozaveščanju o
pomenu varnosti pri delu ne namenjajo posebne pozornosti - tudi zaradi pritiska
izvedbe programa v okviru poslovnega načrta. Izpostavili pa so tudi, da tudi splošni
zdravniki nimajo posebnega posluha za poklicna tveganja, zato bi bil dostop do t. i.
specialistične ambulante nujen. Zaradi številnih posebnosti njihovega dela in
ustvarjanja se predlaga tudi beneficiran staž za nekatere poklice, pri katerih so
tveganja še posebej izrazita.
Prisotni ustvarjalci so predstavili mednarodni vidik problematike in navedli dva
priročnika Mednarodne zveze igralcev (FIA) iz leta 2007 z naslovom Nastopajte
varno: uprizoritvene umetnosti in Film in televizija, ki navajata minimalne priporočene
zdravstvene in varnostne smernice za nastopajoče umetnike v uprizoritvah ali v filmu
in na televiziji. Sindikat zaposlenih v umetnosti in kulturi je priročnika prevedel in
objavil na spletnih straneh, vendar dokumenta kljub njihovemu prizadevanju nista
dosegla izobraževalnega učinka oz. se z njima niso seznanili niti umetniki niti vodstva
zavodov niti strokovnjaki za področje zdravja in varnosti pri delu. Poleg tega so ob
večletnim sodelovanjem evropskih socialnih partnerjev združeni v EAEA - European
Arts and Entertainment Alliance (FIA, FIM, EURO MEI) in PERLE (Live Performance
Europe on the employers’ side), Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne
zadeve in vključevanje ter Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu nastala
interaktivna spletna orodja za oceno tveganja in varnosti pri delu. Partnersko
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Inšpektorat
omenjena dokumenta in povezave spletnih orodij nista predstavila.
Predstavniki Ministrstva za kulturo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti in Ministrstva za zdravje so se zavzeli, da bi ta večplasten problem
zdravja in varstva pri delu obravnavali celovito in ob resorski uskladitvi sprejeli
ukrepe, s katerimi bo mogoče v okviru veljavne zakonodaje temu problemu nameniti
več pozornosti in uveljaviti že nakazane rešitve. Opozorili pa so, da se morajo pri tem
dejavneje vključiti tudi vodstva javnih zavodov oz. delodajalci in delovati v smeri
zmanjšanja zdravstvenega tveganja za zaposlene. Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti pa je že vključeno v dva projekta (v enem skupaj
z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za javno upravo), ki prekarno delo
obravnava s pravnega, ekonomskega, socialnega in zdravstveno varnostnega vidika.
Državni svetniki in člani komisij so podprli stanovske organizacije v umetnosti in
kulturi pri prizadevanju za izboljšanje zdravja in varnosti pri delu oz. ustvarjanju ter
izpostavili odgovornost pristojnih ministrstev pri ureditvi razmer. Poudarili so, da je
preventivna skrb za zdravje zaposlenih oz. ustvarjalcev s področja umetnosti in
kulture pomembna za obvladovanje specifičnih tveganj za zdravje tako s človeškega
kot kariernega vidika, saj ohranja in razvija ustvarjalni potencial, s poslovnega vidika
pa zmanjšuje pritisk na finančni položaj zavodov in posameznikov – torej je cenejša.
Izpostavili so tudi možnosti sodelovanja med državo in občino pri organiziranju t. i.
specialistične ambulante oz. pri vzpostavitvi podpornega okolja z vidika zagotovitev
ustreznih sredstev in medicinskega kadra. Obenem so opozorili, da je zdravo
življenjsko okolje tudi ena od ustavnih pravic, za uresničevanje katere mora skrbeti
država.
Komisija je sprejela naslednja s k l e p a:
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1. Komisija podpira pobudo za ustanovitev dispanzerja oz. enote za varstvo zdravje
pri delu za zaposlene v kulturi in umetnosti, ki bo preventivno in celovito obravnavala
zaposlene pri preprečevanju poklicnih bolezni in poškodb.
2. Komisija poziva Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, da se v najkrajšem možnem času jasno
opredelijo do omenjene pobude oz. v okviru zakonodaje predstavijo možne ukrepe
za zagotovitev preventivne obravnave poklicnih bolezni s področja kulture in
umetnosti.
Sklepa sta bila izglasovana soglasno.
AD 3)
Komisija je na pobudo člana komisije in predstavnika kulture in športa v Državnem
svetu Janoša Kerna obravnavala uresničevanje Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo glede obveznega
deleža za umetnost v javnih investicijah. Pobudnik je uvodoma predstavil določila
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (sprejetega 19. 10. 2017, začel veljati 17. 11. 2017) glede obveznega deleža
za umetnost. Novela zakona omogoča vzpostavitev aktivnejšega trga slovenskih
likovnih del, namenjenih predvsem za umestitev v javne prostore, in zagotovitev
stabilnejših razmer za življenje in delo likovnih umetnikov. Novela opredeljuje
obveznost investitorja v obnovo ali gradnjo objektov v javni lasti, da del vloženih
sredstev nameni za opremo javnih prostorov z umetniškimi deli.
Ministrstvo za kulturo je pojasnilo dosedanje ukrepe, ki jih je izvedlo skladno s svojimi
zakonskimi pristojnostmi. Sprejet in objavljen je bila Pravilnik o izvedbi javnega
natečaja za izbiro umetniških del v javnih investicijskih projektih (Uradni list RS, št.
9/18 z dne 16. 2. 2018) in objavljen Javni razpis k predlaganju kandidatov za
uvrstitev na seznam strokovnjakov (18. 5. 2018), ki bodo sodelovali v strokovnih
komisijah investitorjev za izbiro umetniških del v javnih investicijskih projektih. Vsem
državnim organom oz. zavodom, zavezancem po zakonu, je ministrstvo poslalo
obvestilo o novi zakonski obveznosti skupaj z navodili za izvedbo in začelo z
zbiranjem in preverjanjem ustreznosti kandidatov – seznam kandidatov je objavljen
na spletnih strani ministrstva. Omenjeno je bilo, da do sedaj ministrstvo ni prejelo še
nobenega zaprosila za posredovanje strokovnjaka in nima podatkov o novih
investicijah v letu 2018, za katere bi veljal obvezen obveznost deleža vloženih
sredstev za umetniška dela. Ministrstvo za javno upravo je pri tem opozorilo, da je
treba upoštevati tudi celoten investicijski cikel, saj so bile investicije v teh dveh letih
od veljavnosti zakona že v teku, obenem pa je nekaj obnovitvenih del, za katere ne
velja zakonska zahteva o obveznem deležu. Pričakovati je, da bo do takih investicij
prišlo šele v prihodnjim mesecih in letih.
V razpravi je komisija izpostavila vlogo oz. pristojnost Ministrstva za kulturo glede
nadzora nad investicijami po tem zakonu oz. ali ima ministrstvo sploh ustrezen
instrument, s katerim bi lahko pridobilo podatke o izvajanju zakona glede
zagotavljanja 1,25% obveznega deleža za umetniška dela pri opremi objektov in
njihovega okolja. Ugotovila je, da je bilo Ministrstvo za kulturo kot pristojno za
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izvedbo zakona neaktivno pri nadzoru izvedbe omenjenega določila o obveznem
deležu, saj dve leti po uveljavitvi zakona ne razpolaga niti s podatki, ali so bile v tem
času nove javne investicije, in pa, da ima Ministrstvo za finance vpogled v investicije
le za proračunske uporabnike.
Udeleženci so v razpravi predlagali, da bi se obveznost deleža vloženih sredstev,
namenjenim umetniškim delom, razširila tudi na zasebne investicije in da se ta ukrep
doda med pogoje pri pridobitvi gradbene dokumentacije. Prepričani so, da bi pri
izvedbi tega zakonskega določila ali morebitni sprememb zakona morala sodelovati
Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za okolje in prostor.
Komisija je sprejela naslednja s k l e p a:
1. Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport poziva Ministrstvo za kulturo kot
pristojno ministrstvo za izvajanje Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo, da glede obveznega deleža za umetnost v
javnih investicijah, opredeljenega v členih 79.a, 79.b in 79.c, pregleda investicije v
državnih organih oz. pri zavezancih po zakonu o javnem naročanju.
2. Ministrstvo za kulturo naj na podlagi pridobljenih podatkov oz. opravljene analize in
ocene uresničevanja omenjenih zakonskih določil pripravi ustrezne predloge za
spremembe, če ugotovi, da se zakon v tem delu ne more uresničevati.
Sklepa sta bila izglasovana soglasno.
AD 4)
Državni svetnik Kern je predstavil ponovno vzpostavitev Kulturniške zbornice z
novoizvoljenim vodstvom, ki si bo prizadevala za vzpostavitev partnerska dialoga z
resornim ministrstvom pri določanju ukrepov na področju umetnosti in kulture.
Ob tej priložnosti je bilo v razpravi izpostavljeno vprašanje glede načina in meril
dodeljevanju sredstev za razvoj nevladnih organizacij iz Sklada za razvoj nevladnih
organizacij (4,777 milijonov evrov), ki je proračunska postavka v proračunu
Ministrstva za javno upravo. Komisija je ugotovila, da Ministrstvo za javno upravo
kljub dogovoru, dokumentiranim na 11. seji komisije 21. 3. 2019, Ministrstva za
kulturo ni povabilo k sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo razpisnih
pogojev in meril za dodelitev sredstev iz sklada. Želja stanovskih organizacij pa je, da
bi se na razpis za pridobitev sredstev iz tega sklada za svoje profesionalno
opolnomočenje prijavila tudi stanovska združenja in društva, ki niso del horizontalnih
mrež in regionalnih stičišč. Člani komisije so zato pozvali pristojni ministrstvi, da se v
nadaljevanju priprave razpisnih pogojev za pridobitev razvojnih sredstev iz sklada
dogovorita tako, da bi se na razpis lahko prijavila tudi npr. kulturniška zbornica, ki
predstavlja stanovske organizacije in ima status društva oz. nevladne organizacije.

Mag. Damijana Zelnik, l.r.
sekretarka

Branimir Štrukelj, l.r.
predsednik
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