
Ustanovljen je bil na pobudo ministrstvo za kulturo ob dvestoletnici rojstva pesnika Franceta
Prešerna – 3. decembra 2000. Od takrat kulturne ustanove vsako leto na ta dan na široko
odprejo vrata obiskovalcem z brezplačno ponudbo kulturnih prireditev in dogodkov.

https://www.stat.si/StatWeb/


Skoraj 98 % kulturnih ustanov z odrsko dejavnostjo je zaradi zdravstvene krize delovalo
okrnjeno. Hkrati pa so dane razmere okrog 71 % teh ustanov spodbudile k drugim oblikam
kulturnih dejavnosti. Podobno je bilo v muzejih in galerijah: 94 % jih je delovalo okrnjeno,
73 % pa se jih je zaradi razmer lotilo drugih oblik dejavnosti.

Število redno zaposlenih oseb v kulturnih domovih, gledališčih in glasbenih ustanovah se v
2020 glede na »normalno« leto 2019 skoraj ni spremenilo, prav tako v muzejih in galerijah.
Število zunanjih sodelavcev pa je bilo v prvih nižje za 31 %, v drugih pa za približno 19 %.

2020: pandemija covida-19
močno zavrla kulturno dejavnost



Kultura na odrih

Kulturne prireditve na odrih, 2020

Vir: SURS
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11.222 kulturnih prireditev na odrih, 55 % manj kot v 2019.

In še 3.974 e-prireditev za virtualni prostor.



Povprečna cena vstopnice za posamezno kulturno prireditev...

v kulturnih domovih: 9,40 evra
v gledališčih in operah: 9,90 evra
v glasbenih ustanovah: 16,10 evra

2.906 kulturnih prireditev ali okrog 26 % je bilo ljubiteljem kulture na voljo brezplačno.

1,49 milijona obiskovalcev kulturnih prireditev,
za okrog 66 % manj kot v 2019



Festivalov je bilo približno za 27 % manj kot v 2019, prireditev pa za 54 %.

Tudi 174 festivalov in na njih
2.129 različnih prireditev



V njih ljubiteljem te umetnosti na voljo 893 razstav,

približno 37 % manj kot v 2019.

Kultura v muzejih in galerijah

Muzejske in galerijske razstave, 2020

Vir: SURS
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989.000 obiskovalcev razstav,
približno 65 % manj kot v 2019
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Obiskovalci razstav, 2020

Vir: SURS



Več kot 269.000 vstopnic je bilo razdeljenih brezplačno, npr. na ta veseli dan kulture ali

na poletno muzejsko noč (v 2019: 549.500).
Povprečna cena vstopnice za ogled razstave: 4,30 evra (4,40 v 2019).

Tudi razstave na voljo brezplačno



Te so bile kuratorsko oblikovane posebej za virtualni prostor.

Ogledov e-razstav naj bi bilo približno 650.000.

Virtualnih oz. e-razstav je bilo 185

16.977 v živo (skoraj 60 % manj kov v 2019).

1.757 za virtualni prostor (e-dogodkov).

V muzejih tudi izobraževalni dogodki:



Upoštevane so t. i. čiste kulturne dejavnosti in brez posrednih učinkov na druge dejavnosti

(v 2019: 1,1 %)

0,2 % založništvo

0,1 % dejavnosti v zvezi s filmi, video ipd.

0,2 % radio in televizija

0,3 % kulturne in razvedrilne dejavnosti

0,2 % knjižnice, muzeji, arhivi idr.

Povprečno 177 evrov je za kulturo porabil vsak prebivalec (v 2019: 218 evrov).

Kultura prispevala k BDP en odstotek
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