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Zadeva: Pobuda za sproščanje epidemioloških ukrepov za kulturne in športne dogodke

Spoštovani,
epidemija koronavirusa je terjala sprejetje strogih omejitvenih ukrepov za preprečevanje širjenja
okužb, ki so močno okrnili delovanje kulturnega in športnega sektorja, še posebej področje
organizacije kulturnih in športnih dogodkov ter prireditev. V zadnjem času so podatki o epidemiji
covid-19 v Sloveniji končno spodbudnejši in kažejo, da širjenje okužb počasi, a zanesljivo upada.
Glede na napovedi pričakujemo, da se bodo omejitveni ukrepi kmalu sprostili in se bo kulturnih in
športnih prireditev, ki po naših informacijah sicer niso bile nikoli žarišče okužb, lahko udeležilo več
obiskovalcev.
Vrata kulturnih in športnih prizorišč se drugod po svetu že odpirajo bolj na široko, kar je razvidno tudi
iz dopisa Kulturniške zbornice Slovenije, ki navaja nekaj primerov tujih praks za varno udeležbo na
omenjenih dogodkih, ki bi jih lahko upoštevali tudi pri oblikovanju slovenske strategije sproščanja
ukrepov.
Poziv k pripravi jasnega načrta za postopno odpiranje kulturnih ustanov in prizorišč kulturnih
prireditev smo prejeli tudi od Združenja kulturnih domov in ustanov - KUDUS, v katerem opozarjajo
na težave producentov in organizatorjev kulturnih dogodkov, ki ne morejo začrtati programov za
poletno sezono, ki je že tik pred vrati, in za jesenske abonmaje.
Predlagam, da v okviru Državnega sveta (po možnosti naslednji teden) pripravimo skupno sejo
Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport ter Interesne skupine za negospodarstvo, ki bi se jo
udeležili tako deležniki, odgovorni za oblikovanje in sprejemanje varnostnih ukrepov za
preprečevanje širjenja koronavirusa, kot predstavniki kulturnega in športnega sektorja ter skupaj
poiskali najustreznejše rešitve za varno organizacijo kulturnih in športnih dogodkov ter prireditev.
Na sejo bi bili vabljeni:
 Ministrstvo za zdravje,
 Ministrstvo za kulturo,










Nacionalni inštitut za javno zdravje
Zdravniška zbornica Slovenije, prof. dr. Bojana Beovič,
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, doc. dr. Mateja Logar,
Nacionalni svet za kulturo, Uršula Cetinski,
Kulturniška zbornica Slovenije, ddr, Boris Mihalj,
Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije – KUDUS, Pavla Jarc,
Festival Ljubljana, Darko Brlek,
Narodni dom Maribor, Vladimir Rukavina.

S spoštovanjem,
Janoš Kern
državni svetnik

