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PREDLOG

Zadeva: Pobuda Vladi Republike Slovenije za sofinanciranje fiksnih stroškov za
nevladne organizacije na področju kulture in športa
Interesna skupina negospodarskih dejavnosti je na 8. izredni (2. korespondenčni) seji,
ki je potekala od torka 15. 12. 2020 od 16. ure do srede 16. 12. 2020 do 10. ure sprejela
sklep, da na podlagi 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05uradno prečiščeno besedilo, 95/09 - odl. US, 21/13 - ZFDO-F in 81/18 – odl. US) in 97.
člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15,
55/20 in 123/20) na Vlado Republike Slovenije naslovi naslednjo
p o b u d o:
Vlada Republike Slovenije naj v predvideni t. i. sedmi protikoronski paket
zakonodajnih ukrepov vključi podlage za sofinanciranje fiksnih stroškov za
nevladne organizacije s področja kulture in športa.
Obrazložitev:
Nevladne organizacije na področju kulture in športa so tudi v Sloveniji izjemnega
pomena za razvoj teh dveh področij. So producenti in organizatorji številnih nacionalno
pomembnih in tudi mednarodno uveljavljenih kulturnih ter športnih projektov in
prireditev. Številne izmed njih delujejo profesionalno, tako imajo redno zaposlene
sodelavce, v najemu ali v lasti poslovne, prireditvene in razstavne prostore, športne
objekte ipd., ter s tem povezane znatne fiksne stroške. Gre torej za pomemben
segment, ki znatno prispeva k zadovoljevanju interesov in potreb prebivalcev Slovenije,
obenem pa je kultura in šport tudi pomembna gospodarska dejavnost.
Nevladne organizacije s področja kulture in športa velik del finančnih sredstev (običajno
večino) za svoje delovanje pridobijo od prodaje vstopnic, trženja svojih storitev,
sponzorstev, donacij in drugih virov. V letošnjem letu zaradi korona virusnih (COVID-19)
omejitev večino kulturnih in športnih prireditev ni bilo možno realizirati, posledica česar
je izpad prihodkov tudi iz ostalih navedenih virov. Tako kot druga področja je tudi ta
nevladni sektor zaradi pandemije COVID-19 potreben izdatnejše finančne pomoči, sicer
grozi propad številnih tradicionalnih in mednarodno uveljavljenih kulturnih in športnih
projektov.

S tem namenom se na Vlado Republike Slovenije naslavlja pobuda, da v sedmi
protikoronski paket zakonodajnih ukrepov vključi podlage, ki bi omogočale
sofinanciranje fiksnih stroškov zaradi posledic epidemije COVID-19 za tiste nevladne
organizacije, ki so v letu 2019 ustvarile vsaj 50.000 evrov prihodkov, imajo vsaj enega
zaposlenega, ki je vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter enega
stalnega zunanjega sodelavca.
vodje interesne skupine
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