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Pobudo, da bi se 3. december, rojstni dan pesnika Franceta Prešerna, vsako leto praznoval kot 
ta veseli dan kulture, je dalo Ministrstvo za kulturo leta 2000, ob dvestoletnici pesnikovega 
rojstva. Kulturne ustanove so to zamisel rade sprejele in se v naslednjih letih na ta dan na 
široko odprle obiskovalcem z brezplačno ponudbo kulturnih prireditev in dogodkov.
Letošnji ta veseli dan kulture bo zaradi epidemije covida-19 drugačen, manj družaben in 
vesel, ponudba kulturnih ustanov pa se bo, kjer je mogoče, preselila na splet ali se bo 
predvajala po televiziji in radiu.
 

https://sl.wikipedia.org/wiki/France_Pre%C5%A1ern


 

Kulturni domovi, gledališča in glasbene ustanove so lani pripravili 
24.914 kulturnih prireditev (ali povprečno okrog 68 na dan).  

 
 

Kulturna ponudba v 2019 je bila bogata
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Kulturne prireditve na odrih, Slovenija, 2019



 

Povprečna cena vstopnice za obisk 
posamezne kulturne prireditve:

 

4,45 milijona obiskovalcev kulturnih
prireditev (ali na vsaki povprečno 179)

9,60 evra 
v kulturnih domovih

 
10,60 evra 

v gledališčih in operah
 

13,70 evra
v glasbenih ustanovah 

  
5.357 kulturnih prireditev ali več kot 

21 % je bilo brezplačnih.



 

Slovenske kulturne ustanove so organizirale tudi
 

237 festivalov, 
(od tega 108 glasbenih in plesnih),

 
na katerih se je zvrstilo

 
4.608 različnih prireditev.  

Festivali



 

Obiskovalcem so ponudili tudi 42.894 izobraževalnih dogodkov 
kot so delavnice, vodeni ogledi, interaktivni programi ipd.

Razstave

Vir: SURS
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Muzeji, ustanove z muzejskimi zbirkami in 
galerije so pripravili 1.406 razstav.

Razstave v muzejih in galerijah, Slovenija, 2019



 

Vir: SURS

961.000 udeležencev izobraževalnih dogodkov v muzejih in galerijah, od 
tega je bilo 56,6 %  otrok in mladine.

 
Povprečna cena vstopnice za ogled razstave:

4,40 evra
 

Več kot 549.500 vstopnic je bilo razdeljenih tudi brezplačno (npr. na ta 
veseli dan kulture ali na poletno muzejsko noč).

 

2,8 milijona obiskovalcev razstav

Obiskovalci razstav v muzejih in galerijah, Slovenija, 2019

domači obiskovalci 67,7 %

tuji obiskovalci 30,3 %



 

Zaposleni in samozaposleni v dejavnostih s 
področja kulture v najširšem smislu

 
konec decembra 2019: 27.993

 
konec septembra 2020: 27.619 

V kulturi delo za več kot 27 tisoč oseb



 

Število oseb z enim od 20 značilnih
 poklicev v kulturi konec:

 
leta 2015: 13.456

 
leta 2019: 15.115

 
septembra 2020: 14.960

 
K zmanjšanju števila teh oseb v 2020 glede na 2019 
za odstotek je največ prispevalo zmanjšanje največje 

poklicne skupine med temi poklici, novinark in 
novinarjev, katerih število se je letos (2020)

 zmanjšalo za 3,2 %.
 

Število oseb v poklicih s področja kulture



Kultura prispevala k BDP 1,1 %

 

Kultura, definirana s t. i. čistimi kulturnimi 
dejavnostmi in brez posrednih učinkov na 

druge dejavnosti, je v letih od 2017 do 2019 
prispevala k celotnemu BDP vsako leto 1,1 %:

 

0,2 %  založništvo

0,2 %  dejavnosti v zvezi s filmi, video ipd.

0,2 %  radio in televizija

0,3 %  kulturne in razvedrilne dejavnosti

0,2 %  knjižnice, muzeji, arhivi idr.
 

Vsak prebivalec je v 2019 porabil za kulturo 
povprečno 218 evrov.
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