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Mestna občina Ljubljana
Mestni svet
Mestni trg 1
1000 LJUBLJANA
Zadeva: Svetniška pobuda – pomoč umetnikom
V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL posredujem svetniško pobudo.
Rezultati Raziskave o slovenskih kulturno-kreativnih delavkah in delavcih v času covida-19 (v
produkciji Kreativnega centra Poligon in Centra za kreativnost) kažejo, da so ustvarjalke in
ustvarjalci oz. delavke in delavci v kulturno-kreativnem sektorju že pred krizo živeli skromno, večina
iz rok v usta. Kulturno dogajanje je v najboljšem primeru ohromljeno in se ne more in ne sme
vzpostaviti na običajno raven delovanja, kar pomeni veliko grožnjo za delavce v kulturi, predvsem za
samozaposlene ustvarjalke in ustvarjalce. Marsikdo se je še znašel, številni pa se soočajo s socialno
stisko! Izjemno pomembno je, da se poskuša narediti vse, da se delovna mesta v kulturno-kreativnem
sektorju obdržijo, namesto da bodo številne ustvarjalke in ustvarjalci zaradi prepočasnega ukrepanja
ali bolje - popolnega neukrepanja nato za znatno več denarja rehabilitirani kot brezposelni.
V Listi kolesarjev in pešcev dajemo pobudo, da Mestna občina Ljubljana zaščiti svoje lokalne
ustvarjalke in ustvarjalce, predvsem samozaposlene v kulturi, ki spadajo med najbolj ranljive
skupine, ki jih je prizadela kriza.
Predlagamo nekaj načinov zaščite in podpore:
 Mestna občina Ljubljana naj podobno kot Mestna občina Maribor čimprej oz. kratkoročno
zagotovi sredstva in objavi javni poziv za delovne štipendije za lokalne umetnike. Mestna
občina Maribor je npr. sredstva našla na nerealiziranih postavkah za delovanje mestnega
sveta (ki v času epidemije in v poletnih mesecih ni zasedal) in na drugih (zaradi epidemije)
nerealiziranih postavkah mestnega proračuna.
 Mestna občina Ljubljana naj aktivno spodbuja svoje javne zavode, da v svoje programe, kot
so npr. festivali, v letošnjem in naslednjem letu še bolj vključijo lokalne umetnike in
ustvarjalce.
 Mestna občina Ljubljana naj aktivno med svojimi javnimi podjetji promovira, da se v
letošnjem letu za namene morebitnih poslovnih daril odločijo za odkup umetniških del
ljubljanskih umetnic in umetnikov.
Gotovo obstaja še nekaj možnih ukrepov! Glede na to, da se vsi zavedamo, da je krizo
samozaposlenih poleg Covid-19 ustvarila Vlada Republike Slovenije s svojim aktivnim
neukrepanjem, je pomembno, da naredimo vse, kar je v moči lokalne skupnosti, da te ljudi zaščitimo
in omilimo njihovo stisko! Mesto brez umetnic in umetnikov je brezvezno mesto!
Hvala in lep pozdrav.
Janez Stariha,
samostojni svetnik LKP, MS MOL

