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• Ko-produkcija raziskovalnega projekta: 
Zavod Poligon in Center za kreativnost pri MAO
Matjaž, Černič, Kosi à Piškorič, Račič

• Kako epidemija covida-19 vpliva na življenje in delo slovenskih ustvarjalnih delavcev?

• Časovnica projekta
• I. merjenje: POMLAD 2020 (april, maj) à I. poročilo: junij 2020
• II. merjenje: JESEN 2020 (september, oktober) à II. poročilo: december 2020
• III. merjenje: POMLAD 2021 (maj) à III. poročilo: september 2021
• sklepno poročilo 2020 in 2021 à november 2021
• IV. merjenje: POMLAD 2022

Poročila dostopna na à www.poligon.si



KONTEKST



• Prednosti našega raziskovalnega projekta

1. Odzivnost in longitudinalnost

2. Pregled najrazličnejših vidikov življenja in dela ustvarjalnih delavcev

3. Edina tako obsežna študija kulturno-ustvarjalnega sektorja v epidemiji v Evropi

4. V Sloveniji je kulturno-ustvarjalni sektor edini sektor, ki se ga v epidemiji tako poglobljeno

spremlja

5. Vključuje vse delavce ne glede na status iz 21 podporočij sektorja

6. Izjemen vzorec

7. Obsežna baza odprtih odgovorov







• Omejitve našega raziskovalnega projekta

1. Odzivnost in longitudinalnost

2. Manko predhodnih raziskav in posledično nezmožnost primerjalno ovrednotenosti socio-

demografskih podatkov

3. Omejene finance
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• Kulturno-ustvarjalni sektor v Sloveniji zaposluje 35.000 delavcev* kar je približno 7 % delovno
aktivne populacije.

• OECD** opozarja na globalno specifiko in izjemno ranljivost kulturno-ustvarjalnega sektorja v 
primerjavi z drugimi panogi:

1. Vpliv covid-19 pandemije bo najbolj prizadel turistični in kulturno-ustvarjalni sektor. Tveganje 
za izgubo zaposlitve bo v teh dveh sektorjih v OECD regijah variralo od 0,8 do 5,5 %.

2. Srce produkcije oz. ključni generatorji ustvarjalnih vsebin, izdelkov in storitev za javne kulturne 
inštitucije in velike zasebne organizacije je medsebojno povezana in soodvisna mreža 
samozaposlenih in mikro podjetij:
1. Izjemno krhka tvorba hitro podvržena vsem finančnim in gospodarskim nestabilnostim, saj 

je zanjo značilen visok delež nestandardnih oblik dela in to že pred pospešeno 
fleksibilzacije dela v drugih panogah.

2. Problem tovrstnih prekarnih zaposlitev je, da pogosto in to se je pokazalo tudi v covid-19 
krizi, padejo skozi rešeta javnih pomoči. 

* Murovec, N., Kavas�, D., Bartol, T., 2020. Statistic�na analiza stanja kulturnega in kreativnega sektorja v Sloveniji 2008–2017. Ljubljana: Center za kreativnost, 
Muzej za arhitekturo in oblikovanje. 
**OECD. 2020. Culture shock: COVID-19 and the cultural and creative sectors. 
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ZAKLJUČEK



• OECD* opozarja:
• posledice covid-19 epidmije se bo čutilo dolgoročno, saj se bo:

• znižala kupna moč
• ter zmanjšalo javno in zasebno vladanje v umetnost in kulturo,
• degradacija kulturno-kreativnega sektorja pa bo imela negativne učinke na mesta 

in regije;
• direktno z

• upadom prihodkov iz te panoge
• in posredno

• z zmanjševanjem stopnje inovacij,
• nižanjem dobrega počutja prebivalcev
• in upadom diverzitete v skupnostih.

*OECD. 2020. Culture shock: COVID-19 and the cultural and creative sectors. 



Dr. Alenka Zupančič:

“Krize imajo to lastnost, da vse zaostrijo, da razpoke postanejo
velike in bolj problematične, bolj očitne; hkrati pa imajo tudi
lastnost, da postavijo pred nas nove probleme, s tem pa lahko
tudi vse ostale postavijo v novo perspektivo. To bi lahko bilo
dobro in bi odprlo kakšno novo pot.
Če je kaj pozitivna plat kriz, je to, da nas prisilijo, da enih stvari
več ne ignoriramo.”* 

* Lovec, S. 2021. Poglobljeno: Dr. Alenka Zupančič. Intervju. V pandemiji se je pokazalo kako redki so pravi voditelji. N1. 



Hvala za pozornost.

eva@poligon.si


