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Izvleček 
Ta študija skuša opredeliti trende na področju spodbud za zasebne 
naložbe v kulturni sektor držav članic EU. Opira se na empirične podatke, 
zbrane z vprašalniki, študije primerov in teoretične raziskave. Vsebuje 
pregled mehanizmov in ukrepov za spodbujanje zasebnih naložb, kot so: 
davčni okvir (tj. spodbujanje porabe kulturnih storitev ter poslovnih in 
ljubiteljskih naložb), finančni in bančni programi ter posredniški 
mehanizmi. Prav tako je predstavljena primerjava med zasebnimi 
naložbami v kulturo v Združenih državah in Evropi. 
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SEZNAM OKRAJŠAV 
 

A&B umetnostno-podjetniški (Arts & Business) 

ABSA Association for Business Sponsorship of the Arts (združenje za 

podjetniško sponzorstvo umetnosti) 

ACE Arts Council England (angleški umetnostni svet) 

ACRI nacionalno združenje lokalnih hranilnic in bančnih skladov 

ADMICAL Carrefour du Mécénat d’Entreprise (mreža za človekoljubno 
podjetništvo ) 

AEDME Asociación Española para el Desarrollo del Mecenazgo Empresarial 

(špansko združenje za razvoj podjetniškega sponzorstva) 

BC Bondardo Comunicazione 

BDI Haus der Deutschen Wirtschaft (nemško združenje industrije) 

CAF Charities Aid Foundation 

CATI računalniško podprti telefonsko anketiranje 

CCR kulturna odgovornost podjetij 

CEG Creative Exports Group 

CEREC European Committee for Business, Arts and Culture (evropski 

odbor za podjetništvo, umetnost in kulturo) 

CHPA Zakon o varstvu kulturne dediščine 

CIAV Audiovisual Investment Certificate Programme (program 

certifikatov za avdiovizualne naložbe) 

CNC Centre National de la Cinématographie (francoski nacionalni 

center za kinematografijo) 

CSR družbena odgovornost podjetij 

CZK češka krona, valuta 

DCMS oddelek za kulturo, medije in šport 

EK Evropska komisija 

EGP evropski gospodarski prostor 

EFCS evropski okvir za statistiko v kulturi  
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EGEDA Združenje za spremembo pravic avdiovizualnih producentov 

EIS program za naložbe podjetij  

EU Evropska unija 

EUR evro, valuta 

FPC podjetje za filmsko produkcijo 

GBP funt šterling, valuta 

GDP  bruto domači proizvod 

ICAA Institute of Cinematography and Audiovisual Arts (Inštitut za 

kinematografijo in avdiovizualno umetnost) 

IFCIC Institut de Financement du Cinéma et des Industries Culturelles 

(Inštitut za financiranje kinematografije in kulture) 

IMO Institut za međunarodne odnose  (Inštitut za mednarodne odnose 

)  

IWK Initiativen Wirtschaft  fur Kunst  (avstrijski gospodarski odbor za 
umetnost) 

JSKD Javni sklad za kulturne dejavnosti 

LOF Zakon o fundacijah 

MKIDN Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ministrstvo za 

kulturo in narodno dediščino)  

MLA Svet za muzeje, knjižnice in arhive 

NCK Narodowe Centrum Kultury  
NDPB nevladni javni organ  

NESTA National Endowment for Science, Technology and the Arts 

NEA National Endowment for the Arts 

NGO nevladna organizacija 

NHMF National Heritage Memorial Fund (sklad za narodno dediščino ) 

NIOK nepridobitni center za informiranje in usposabljanje 

NPO nepridobitna organizacija 

NSRK državna strategija za kulturni razvoj  

Nyx Forum danski forum za umetnost in podjetja 
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OECD Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 

PBA Zakon o družbeno koristnih dejavnostih in prostovoljstvu  

PBO organizacija za družbeno koristno delo  

PDAAIA Zakon o varstvu dokumentov in arhivskega gradiva ter o arhivih  

PLN poljski zlot, valuta 

PPP javno-zasebno partnerstvo  

PVF Philanthropic Ventures Foundation 

RCAHMW Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of 
Wales (kraljeva komisija za starodavne in zgodovinske spomenike 
v Walesu) 

R&D raziskave in razvoj 

RTV radiotelevizija 

SAZAS Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito glasbene avtorske 
pravice Slovenije  

SEK švedska krona, valuta 

SKK slovaška krona, valuta 

MSP mala in srednja podjetja 

SOFICA Société pour le Financement de l'Industrie Cinématographique et 
Audiovisuelle 

TCA Zakon o davčni konsolidaciji 

PDEU Pogodba o delovanju Evropske unije 

UK Združeno kraljestvo 

UNESCO Organizacija Združenih Narodov za izobraževanje, znanost in 
kulturo 

US Združene države Amerike 

USD ameriški dolar, valuta 

DDV davek na dodano vrednost 

VP človekoljubna podjetja (Venture philanthropy) 

ZUJIK Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo  

ZAMP Združenje avtorjev Slovenije 

WWIK Zakon o dodatnih dohodkih za umetnike 
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POVZETEK 

1.1. Uvod 

1.1.1. Obseg študije 
Ekonomija mešanega financiranja umetnosti in kulture v splošnem velja za model finančne 
vzdržnosti. Različni viri financiranja kulturnih dejavnosti vključujejo javno in zasebno 
podporo ter lasten prihodek, ta študija pa se osredotoča na analizo zasebnih naložb v 
kulturo. Analizirati skuša različne oblike zasebnih naložb z vidika kulturnih politik in 
obstoječih stimulativnih ukrepov. Evropskemu parlamentu skuša bolje pojasniti pomen 
javnih spodbud za zasebno financiranje kulture. Raziskava je osredotočena na pomen 
gospodarskih, političnih in kulturnih vidikov načinov in mehanizmov financiranja, ki so jih 
vlade zasnovale za spodbujanje zasebnih naložb v kulturni sektor, ter na razširjenost teh 
načinov in mehanizmov. Študija skuša opredeliti splošne trende zasebnega financiranja 
kulturnega sektorja v EU in predstaviti primere novih praks in politik v državah članicah EU. 
Osredotoča se na preučevanje glavnih razlogov zasebnih vlagateljev za financiranje 
kulturnega sektorja in glavnih ovir, s katerimi se pri tem soočajo. Obravnava tudi potrebo 
po primerjalnih raziskavah kulturnih politik na tem področju in opozarja na skupno 
odgovornost držav članic EU, da poskrbijo za primerjalne podatke na ravni EU. Študija 
obsega še kratko analizo trendov in glavnih razlik z Združenimi državami. 
 
Izraz „zasebna naložba“, uporabljen v tej študiji, se nanaša na vlaganje, darovanje ali 
porabo za kulturo s strani posameznikov, podjetij ali nejavnih organizacij. Ta opredelitev 
presega koncept zasebnih naložb, ki je povezan zlasti s kapitalskimi donosi, in vključuje 
tudi zasebno podporo in lasten prihodek, ki izvira od posameznikov, podjetij in 
nepridobitnih organizacij, ne glede na to, ali v kulturo vlagajo, jo sponzorirajo, zanjo 
darujejo ali jo uporabljajo kot dobrino. Zato so oblike podpore, o katerih je govor v tej 
študiji, neposredne naložbe, sponzorstvo, pokroviteljstvo in donacije, pa tudi lasten 
prihodek, ustvarjen z vstopnicami in drugim blagom. Naložbe, darovanje in poraba so 
različno motivirani: motiv za vlaganje je korist v smislu dobička, motiv za darovanje je 
družbena odgovornost, izražena z družbeno, simbolično in podobnimi negospodarskimi 
vrednostmi kulture, motiv za porabo pa je neodvisna odločitev potrošnika, merjena s tržno 
ali uporabno vrednostjo kulture, pa tudi z njeno notranjo vrednostjo.  
1.1.2. Uporabljeni podatkovni viri 
Splošno razširjeno prepričanje, da bi lahko mešano financiranje umetnosti in kulture 
prineslo nove obete za vzdržnost kulturnega sektorja, je ustvarilo pritisk za iskanje virov, ki 
bi dopolnili javna sredstva in spodbudili njihovo uporabo. Zato je presenetljivo, da ni dovolj 
primerjalnih podatkov o obsegu zasebnih sredstev za kulturo in o učinkovitosti določenih 
ukrepov ter primerjalne metodologije v Evropi. Študije in raziskave o zasebnih darovalcih in 
kulturnih sponzorstvih umetnostno-podjetniških organizacij sicer omogočajo omejen 
vpogled v razmere v posameznih državah, vendar so bili obstoječi podatki zbrani z 
različnimi metodologijami, zato niso primerljivi na evropski ravni. 
 
Da bi nadomestili pomanjkanje sistematičnih podatkov o vprašanjih, povezanih z zasebnimi 
naložbami v kulturo, še zlasti pa o obstoječih spodbudah za zasebne vlagatelje v EU, smo 
skušali vpogled v razmere na področju zasebnih naložb v posameznih državah EU pridobiti 
z zbiranjem informacij z vprašalniki. Vprašalnike o obstoječih spodbudah za zasebne 
naložbe v kulturo smo poslali 27 ministrstvom za kulturo v EU. Prejeti odgovori niso bili 
enako podrobni. Od številnih ministrstev za kulturo smo prejeli odgovor, da takšnih 
podatkov ne zbirajo sistematično ali da ta zadeva sodi v pristojnost ministrstva za finance. 
Obrnili smo se tudi na obstoječe umetnostno-podjetniške in kulturne organizacije v Evropi 
ter jim zastavili nekaj vprašanj o zasebnih naložbah v kulturni sektor. Na stanje v nekaterih 
državah smo se bolj osredotočili in pri tem pripravili pet študij primerov (Italija, 
Nizozemska, Poljska, Slovenija in Združeno kraljestvo). Zbornik kulturnih politik in trendov 
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v Evropi, poskus opisa vseevropske kulturne politike, je bil prav tako uporaben vir podatkov 
za to analizo. Opravljena je bila tudi izčrpna raziskava zadevne literature na to temo. 

1.1.3. Zgradba študije 
Študija sestoji iz sedmih poglavij. Poglavje I je uvod, poglavje II pa pojasnjuje ozadje in 
glavne izraze, uporabljene v študiji, navaja osnovne koncepte kulturne politike in načine 
financiranja ter ponuja okvir za razumevanje vloge obdavčenja in njegovih glavnih 
značilnosti. Drugo poglavje vsebuje še pregled financiranja umetnosti in kulture, 
razvrščenega glede na tri vire (tj. javno financiranje, zasebno financiranje in lasten 
prihodek) in glede na različne ponudnike financiranja (tj. podjetja, posamezniki in 
nepridobitne organizacije). Različni viri financiranja so v tem poglavju obravnavani z vidika 
gospodarskih, političnih in kulturnih razsežnosti. Ob upoštevanju suverenosti držav članic 
EU na področju kulture in omejene vloge davčne zakonodaje EU je v tem poglavju na 
kratko obravnavan tudi vpliv ureditve EU na obdavčenje v državah članicah. Predstavljena 
je tipologija različnih oblik zasebnih naložb glede na razloge za takšne naložbe (npr. 
neposredne naložbe, vključno z javno-zasebnimi partnerstvi; sponzorstvo; pokroviteljstvo 
in donacije). Poudarjeno je, da so vsa vladna prizadevanja tesno povezana s proaktivnim 
kulturnim sektorjem: podjetništvo v kulturi, učinkovito trženje, pospešeno zbiranje 
sredstev in razvoj občinstva ter digitalizacija sektorja prinašajo nove izzive za vse vpletene. 
V poglavju III so opisani izbrani mehanizmi, instrumenti in ukrepi v zvezi z davčnimi 
olajšavami in znižanjem davkov, finančne spodbude, ki naj bi pritegnile morebitne 
sofinancerje, osrednje organizacije, ki posredujejo med umetnostnim in poslovnim svetom 
ter državnim sektorjem, in druge politične smernice, ki bi lahko privedle do novih trendov. 
V poglavju IV je predstavljenih pet študij primerov iz različnih delov EU: s severa in z juga, 
iz starih in novih držav članic ter iz različnih kulturnih tradicij (Italija, Nizozemska, Poljska, 
Slovenija in Združeno kraljestvo), kar naj bi bil poskus opredeliti obstoječe prakse in trende 
ter spodbuditi zasebno podporo kulturi. V poglavju V je s primerjalnega vidika predstavljen 
ameriški sistem spodbud za zasebne naložbe v kulturo. Eden od vzrokov za odstopanja so 
kulturne in sistemske razlike med evropskim in ameriškim sistemom financiranja, zato so v 
tej študiji predstavljeni nekateri mehanizmi zasebnega financiranja v ZDA. Poglavje VI 
ponuja nekaj sklepnih ugotovitev, poglavje VII pa priporočila o tem, kako spodbuditi 
zasebno financiranje kulturnega sektorja na ravni EU, med drugim s političnimi idejami, ki 
sicer ne sodijo na ozko področje pristojnosti EU, vendar bi lahko ustrezale opaženim 
trendom, pomembnim za nacionalne in regionalne vlade.  
 
Gradivo, ki ga je pripravila projektna skupina in na katerem je osnovana ta študija, je 
predstavljano v petih prilogah k tej študiji: V prilogi 1 so opisani ukrepi za spodbujanje 
zasebnih naložb v izbranih kulturnih sektorjih, namreč avdiovizualnem sektorju in sektorju 
kulturne dediščine. Priloga 2 vsebuje celotno, izčrpno različico študij primerov, 
predstavljenih v poglavju IV. V prilogi 3 najdete seznam obstoječih spodbud za zasebne 
naložbe v kulturo v državah EU, ki smo ga pripravili kot delovni dokument za to študijo. 
Priloga 4 sistem zasebnega darovanja v ZDA in njegove značilnosti opisuje podrobneje kot 
poglavje V, priloga 5 pa vsebuje kratek glosar izrazov, uporabljenih v študiji.  

1.2. Zasebne naložbe v kulturo: osnovni koncepti 
Kultura je v tej študiji obravnavana kot sektor dejavnosti, ki spremljajo izvorno 
ustvarjalno umetnost in ki prinašajo gospodarski učinek in družbene koristi z ustvarjanjem, 
produkcijo in distribucijo blaga in storitev na različnih kulturnih področjih. Proizvodi 
kulturnega sektorja so nosilci različnih vrednosti kulture. Če želimo vrednost kulture 
ustrezno oceniti, je treba slednjo obravnavati kot zasebno tržno dobrino in tudi kot javno 
dobrino. Glavna vidika vrednosti kulture sta ekonomska in kulturna vrednost. Ekonomska 
vrednost sestoji iz uporabne vrednosti in vrednosti neuporabe. Tržna ali uporabna vrednost 
kulture je izražena s ceno, ki se zaračuna za kulturne proizvode in storitve. Vrednost 
neuporabe označuje vrednost, ki jo posamezniki povezujejo s kulturnimi proizvodi ali 
storitvami, čeprav jih osebno ne uporabljajo (npr. udeležba na prireditvah, ogledovanje 
razstavnih predmetov, branje knjig) (Hansen, 1997; Navrud in Ready, 2002). Vrednost 
neuporabe lahko nadalje delimo na opcijsko vrednost, zapuščinsko vrednost, vrednost 
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obstoja, vrednost prestiža in izobraževalno vrednost (Frey in Pommerehne, 1989). Koncept 
kulturne vrednosti se nanaša na vrednost, ki jo ima kulturni proizvod ali storitev, ne glede 
na mesto v ekonomskem sistemu. Kulturna vrednost se deli na družbeno, simbolično, 
estetsko, duhovno, zgodovinsko vrednost in vrednost pristnosti (Throsby, 2001).  
 
Za namene te študije smo oblikovali klasifikacijo virov v ekonomiji mešanega 
financiranja. V skladu s tem v Evropi obstajajo trije glavni viri financiranja kulture: javna 
podpora (neposredna in posredna), zasebna podpora (podjetja, posamezniki, fundacije in 
skladi) in lasten prihodek.  
 
Javna podpora je lahko neposredna in posredna. Neposredna javna podpora kulture je 
podpora za kulturne dejavnosti, ki jo zagotavljajo vladni in/ali drugi javni organi. Zajema 
subvencije, nagrade, nepovratna sredstva ipd., tj. denar, ki se neposredno prenese iz 
javnih sredstev na račun prejemnika. Posredna javna podpora so ukrepi, ki jih vladne in/ali 
javne institucije sprejmejo v korist kulturnih organizacij, ponavadi z zakonodajnimi akti, in 
ki ne vključujejo denarnih nakazil prvih drugim. Posredni ukrepi se v glavnem nanašajo na 
davčne odhodke, torej prihodek, ki se mu lokalne in nacionalne vlade odrečejo na račun 
davčnih olajšav ali oprostitev za kulturne ustanove, na zagotavljanje subvencij v tolikšnem 
znesku, kot ga organizacija zbere iz zasebnih virov, ter druge finančne in bančne programe, 
pri katerih prejemniki sami, ne državni uradniki, odločajo, katera organizacija bo imela od 
tega koristi.  
 
Zasebna podpora za kulturo je finančna podpora v obliki naložbe, daru ali porabe na ravni 
posameznika ali nejavni ravni. Nadalje jo je mogoče razdeliti na podporo podjetij, darove 
posameznikov ter pomoč fundacij in skladov. Podpora podjetij pomeni neposredne naložbe 
z namenom kapitalskega dobička, vključno z javno-zasebnimi partnerstvi in naložbami v 
umetniške zbirke, pa tudi sponzorstvom in darili podjetij. Individualno darovanje pomeni 
vse transakcije posameznikov z namenom darovanja ali prispevanja za kulturo. Darove 
posameznikov je treba razlikovati od gospodinjskih izdatkov za kulturo, ki sodijo v 
kategorijo lastnega prihodka. Podpora fundacij in skladov je podpora posredniških ustanov, 
ponavadi ustanovljenih z zakonom, ki služijo posebnim namenom in nalogam, podpirajo pa 
jih zasebne subvencije.  
 
Lasten prihodek zajema porabo posameznikov za kulturne namene, kot so vstopnine za 
kulturne ustanove ali nakup umetniških predmetov. Lasten prihodek je torej ves 
neposreden prihodek, ki ga kulturne organizacije ustvarijo na trgu.  
 
Neposredna javna podpora za kulturo se v zadnjem času zmanjšuje, kar je še očitnejše 
zaradi nedavne finančne krize. Večina držav je že dodobra izčrpala svoje proračune, zato 
so pripravljene preizkusiti sisteme zasebne podpore kulturi. V preteklih desetletjih se je 
podpora podjetij za kulturo v evropskih državah povečevala, zdaj pa je zopet v upadu 
zaradi nedavne finančne krize. Zasebne fundacije v Evropi krčijo proračune, poraba 
posameznikov pa se je prav tako zmanjšala.  
 
Med naložbami v kulturo in vrednostmi kulture obstaja povezava. Zasebne naložbe v 
kulturo lahko razdelimo na štiri podvrste glede na razloge za takšne naložbe: 
neposredne/kapitalske naložbe, katerih glavni motiv je dobiček (in jih torej zanima 
predvsem ekonomska vrednost kulture); sponzorstvo, ki je dvostranska poslovna 
interakcija (podjetjem prinaša dobiček in prepoznavnost blagovne znamke, kulturnim 
organizacijam pa koristi); donacije in pokroviteljstvo, kjer so motivi donatorjev in 
pokroviteljev povezani predvsem z družbeno, simbolično in podobnimi neekonomskimi 
vrednostmi, tj. donatorjem so pomembne predvsem kulturne vrednote v najrazličnejših 
oblikah; lasten prihodek ima opraviti tako z ekonomsko kot s kulturno vrednostjo.  
 
Za zasebno financiranje so značilne različne pomanjkljivosti, na primer da je osredotočeno 
predvsem na konvencionalno umetnost in prestižne kulturne organizacije. Zato lahko prav 
mešano financiranje – javna sredstva zagotavljajo trdno podlago za stabilnost sektorja, 
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zasebna sredstva so namenjena podpori posameznih prireditev ali producentov v skladu z 
osebnim okusom, lasten dohodek pa zagotavlja vrednost za denar, ki ga porabijo potrošniki 
– omili pomanjkljivosti posameznih oblik financiranja, če se uporabljajo same. 
Diverzifikacija virov financiranja naj bi ublažila nesistematska tveganja, tako da pozitivni 
rezultati enega vira financiranja nevtralizirajo negativne značilnosti drugega. 
 
Temeljni kamen spodbujanja zasebnih naložb v kulturni sektor je davčna politika. Povsem 
jasno je, da presečišče med davčno in kulturno politiko obstaja, saj ima lahko davčna 
ureditev pozitivne ali negativne posledice za kulturo. Kulturna in davčna politika sta vedno 
bili in postajata čedalje bolj prepleteni. Davčna zakonodaja je pomembna za večjo finančno 
neodvisnost kulturnega sektorja. Največja prednost davčne politike kot sredstva za 
preusmerjanje zasebnih sredstev v umetnost je njena nevtralnost v smislu, da davčne 
spodbude niso povezane z umetniško vsebino, temveč se merila v splošnem nanašajo na 
področje ali vrsto prejemnikov. Tako lahko posamezniki, podjetja in nepridobitne fundacije 
odločajo sami v skladu s svojo kulturno izbiro. Zato je treba razumeti in podpirati davčno 
politiko, ki kulturne vidike upošteva kot pomembne instrumente kulturne politike, s tem pa 
dopušča individualne odločitve o tem, kateri kulturni projekti bodo podprti. 
 
Za davčne ukrepe se uporabljajo številni izrazi, kot so davčna olajšava, davčna spodbuda, 
davčna oprostitev itd. Večina se jih nanaša na zmanjšanje davčne osnove, davčne 
spodbude pa so posebni ukrepi, ki naj bi spodbudili zaželeno vedenje do umetnosti in 
kulture. Davčne olajšave so redkokdaj omejene na umetnost in kulturo, ampak se 
uporabljajo za širše človekoljubne namene (O'Hagan, 1998). Kultura je le eno od področij 
dobrodelnosti, poleg sociale, zdravja, športa, religije ipd. Ker v razpoložljivih statističnih 
podatkih kultura ni vedno ločena od drugih človekoljubnih področij, je z obstoječimi 
mehanizmi zelo težko spremljati zasebne naložbe v kulturo. Znižana davčna stopnja DDV je 
na ravni EU eden najobsežnejših ukrepov za posredno javno financiranje, torej je politika 
DDV zelo pomemben instrument evropske kulturne politike. 

1.3. Zasebne naložbe v kulturo: nekateri mehanizmi in ukrepi  
Za povečanje podpore za umetnost in kulturo v obliki zasebnega financiranja so bili 
oblikovani različni ukrepi in mehanizmi, na primer: davčne spodbude za donatorje, 
potrošnike in sponzorje, spodbude za zbiranje sredstev z zagotavljanjem sorazmernega 
deleža javnih subvencij za zneske, zbrane iz zasebnih sredstev, ureditev javno-zasebnih 
partnerstev, podpora posredniškim mehanizmom (npr. umetnostno-podjetniški forumi, 
fundacije, ki dajejo nepovratna sredstva, loterijska sredstva in družbeni kapitalski skladi), 
javno financirani kuponi, ki kulturne organizacije spodbujajo, da tekmujejo za občinstvo, in 
bančni programi za ugodna posojila. V primerjavi z javnimi subvencijami (tj. nepovratna 
sredstva) kot obliko neposredne javne podpore ti ukrepi predstavljajo posredno javno 
podporo kulture. Država umetnost in kulturo posredno podpira z različnimi spodbudami, 
vključno z davčnimi olajšavami, kjer davkoplačevalci in prejemniki, ne državni uradniki, 
odločajo, katere organizacije bodo denar prejele.  
 
V tem poglavju je predstavljen izbor šestnajstih mehanizmov in ukrepov za spodbujanje 
zasebnih naložb v kulturo v državah članicah EU. Opredelili smo jih na osnovi vprašalnikov, 
ki smo jih poslali ministrstvom za kulturo v državah EU, podatkov iz zbornika kulturnih 
politik in trendov v Evropi ter drugih virov, uporabljenih za pripravo te študije, pa tudi na 
osnovi spoznanj, pridobljenih med študijami primerov.  

1. Davčne spodbude za porabo kulturnih dobrin so ukrepi, kjer je predmet obdavčenja 
ena od oblik kulturne potrošnje (npr. kupovanje glasbe, slik, kipov). Najbolj splošna 
oblika takšnih ukrepov je znižana stopnja DDV za nakup kulturnih dobrin, davčni 
odbitki za nakup kulturnih predmetov in drugi ukrepi, kot je prenos umetnin 
namesto plačila davka. Znižana stopnja DDV za nakup kulturnih dobrin in storitev je 
glavna oblika implicitne subvencije za kulturno industrijo, zlasti v primerih 
nedelovanja trga (tj. ko je treba kulturne proizvode subvencionirati, ker je trg 
premajhen, da bi deloval učinkovito).  
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2. Naše raziskave na podlagi vprašalnikov in podatkov iz zbornika kažejo, da je 
spremljanje ukrepov za spodbujanje sponzorstva nedosledno. Sponzoriranje 
kulture s strani podjetij je navzoče v vseh državah, kamor so bili vprašalniki poslani. 
Čeprav sponzorstvo obeta veliko in je predmet davčnih spodbud, še vedno 
predstavlja majhen delež proračunskih prihodkov kulturnih organizacij.  

3. Javno-zasebna partnerstva so ponavadi dogovor med vlado in zasebnim 
sektorjem o zagotavljanju javnih storitev ali infrastrukture. Prednostne naloge 
družbe so tako spojene z vodstvenimi sposobnostmi zasebnega sektorja, tako da 
vladi ni treba upravljati velikih kapitalskih odhodkov, tveganje prekoračitve stroškov 
pa nosi zasebni sektor. 

4. „Odstotkovna zakonodaja“ ali „odstotkovna človekoljubnost“ je davčni ukrep, po 
katerem lahko davkoplačevalci določen odstotek svoje dohodnine namenijo za 
določeno nepridobitno nevladno organizacijo, v nekaterih primerih pa tudi za druge 
organizacije, kot so cerkve. Ta ukrep ima dve značilnosti: 1) davkoplačevalci sami 
odločijo, komu bodo namenili delež svojega davka; 2) uporaba tako zbranih 
sredstev je omejena na določene prejemnike (Bullain, 2004). Ta odstotkovni sistem 
je najbolj razširjen v vzhodnoevropskih državah članicah EU, kot so Madžarska, 
Litva, Poljska, Slovaška, Romunija in Slovenija, čeprav obstaja tudi v nekaterih 
drugih državah, na primer v Italiji. 

5. Donacije posameznikov v kulturne namene so enostranske poslovne transakcije, 
pri katerih darovalec ne pričakuje neposrednih koristi. Donacije se lahko opravijo v 
denarju ali naravi. Vzgibi zanje so ponavadi višje kulturne vrednote, dobiček ni 
glavna motivacija zanje. Kljub vsemu so rezultati za kulturne organizacije v 
primerih, ko je darovalec deležen spodbud za donacijo v kulturne namene, ponavadi 
boljši. Več držav članic EU je uvedlo ukrepe za spodbujanje individualnih donacij. 
Številne države po zgledu ZDA in drugih držav anglosaške kulturnopolitične tradicije 
ponujajo olajšave za individualne donatorje. Nekatere (Nemčija, Italija in Grčija) 
imajo posebne spodbude pri davku na dedovanje, kjer se davek za volila lahko zniža 
za do 60 % (Nemčija). 

6. Donacije podjetij so darila v denarju ali naravi, ki jih podjetja ali drugi pravni 
subjekti podarijo kulturnim organizacijam ali posameznim umetnikom. Ukrepi v 
podporo donacij podjetij so pogosto v obliki davčnih spodbud za darovalce. Čeprav 
so ukrepi za spodbujanje donacij podjetij v državah anglosaške kulturnopolitične 
tradicije kar uveljavljeni, so se precej redkeje pojavili med odgovori v našem 
vprašalniku kot ukrepi za individualne donatorje. To je mogoče pripisati tudi 
pomanjkljivim informacijam in spremljanju na tem področju.  

7. Več držav davkoplačevalcem omogoča prenos premoženja, tudi umetniških del, 
namesto plačila različnih davkov, kot je davek na premoženje. Ta sistem 
davčnega dobropisa – v nasprotju s sistemom davčnih olajšav – je učinkovit 
(Freudenberg, 2008), vendar koristi bolj davkoplačevalcem kot javnim financam. 

8. Sorazmeren delež nepovratnih sredstev je izraz, ki se uporablja za pogoj 
oziroma zahtevo, da mora prejemnik od zasebnih donatorjev v denarju ali naravi 
zbrati določen delež vrednosti nepovratnih sredstev, ki jih dobi od tretje strani (npr. 
države ali lokalne skupnosti). Razmerje med javno subvencijo in zasebno naložbo je 
v tem primeru pozitivno, saj so zasebni vlagatelji pripravljeni za kulturo darovati 
več, če imajo zagotovilo o vrednosti naložbe v obliki državne podpore. Ta rešitev se 
preučuje kot način, kako bi lahko javne naložbe pritegnile še večje naložbe iz 
zasebnega sektorja. 
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9. V številnih državah so loterijski skladi pomemben vir zasebnih naložb v kulturo, 
saj je distribucija teh sredstev omogočila kulturne projekte, ki sicer ne bi bili nikdar 
izpeljani. Uporaba loterijskih skladov za kulturo je razmeroma nov ukrep, vendar pri 
iskanju dodatnih subvencij na kulturnem področju pridobiva pomen. Metode zbiranja 
denarja z loterijo in njegove distribucije se razlikujejo od države do države. Ta 
sredstva so pogosto povezana z namenskimi davki in tako omejena na posebne 
kulturne namene. 

10. Druga oblika spodbujanja zasebnih naložb v kulturo so kuponi. Kupon je v 
splošnem dobropis določene denarne vrednosti, ki ga je mogoče uporabiti samo za 
določen namen. V kulturnem sektorju se kuponi uporabljajo za spodbujanje 
povpraševanja po kulturnih proizvodih. Najbolj znan sistem kuponov v Evropi imajo 
na Slovaškem. Podobne programe so preizkusili tudi v Nemčiji in Združenem 
kraljestvu. 

11. Namenski davek je davek, katerega prihodki se lahko (po zakonu) porabijo samo 
za točno določeno skupino ali namen. Obstajajo primeri, ko prejemniki namenskega 
davka prejmejo tudi dodatna sredstva iz državnega proračuna. Namenski davki so 
značilni za izobraževanje, gradnjo avtocest, ekološka vprašanja in socialno varnost 
(Pasquesi). V odgovorih na vprašalnik in v sekundarni literaturi je bil namenski 
davek zelo redko omenjen, je pa ena od možnosti za učinkovito zagotavljanje 
dodatnih sredstev za kulturne dejavnosti. 

12. Bančni programi so programi, ki jih ponavadi ponujajo banke oziroma so povezani 
z njihovim poslovanjem, namenjeni pa so usmerjanju bančne podpore v kulturni 
sektor. Obsegajo lahko posojila pod ugodnimi obrestnimi pogoji za kulturne 
dejavnosti ali druge instrumente v korist kulturnim dejavnostim. Dober primer 
bančnega programa obstaja na Nizozemskem, kjer se je banka Triodos Bank odločila 
svoje komunikacijske dejavnosti in dejavnosti v sklopu odgovornosti podjetja 
usmeriti v podporo kulturnemu sektorju. Kulturni sklad Triodos daje posojila 
kulturnim ustanovam ter financira gradnjo in obnovo kulturnih objektov, kot so 
muzeji in gledališča (Holterhues, 2009). 

13. Sistem spodbud za zasebno podporo kulturi deluje tudi na račun različnih organov, 
ki podeljujejo subvencije. Fundacije so v pravnem smislu nepridobitne organizacije, 
ki ponavadi darujejo denar drugim organizacijam in jih podpirajo, ali pa so vir 
financiranja za lastne dobrodelne dejavnosti. Evropski sektor fundacij skokovito 
raste in pridobiva vse večjo vlogo in pomen v kulturi. Večina fundacij podpira 
socialne programe, kultura pa je osrednje področje le za omejeno število manjših 
fundacij.  

14. Druga vse pogostejša oblika zasebnih naložb v kulturni sektor so človekoljubna 
podjetja, ki načelo tveganega kapitala, kot so dolgoročne naložbe in podpora za 
gradnjo zmogljivosti, prenašajo v sektorje prostovoljstva in skupnosti. Gre za obliko 
dejavnega človekoljubja. 

15. Obstoječe umetnostno-podjetniške organizacije ponujajo pomembne storitve 
prek svojih dejavnosti usposabljanja in ozaveščanja ter povezave med umetnostjo in 
podjetništvom. Ustanavljanje specializiranih agencij, ki spodbujajo poslovne vezi 
med podjetji in umetniškim sektorjem, krepi zasebno udeležbo v kulturi. Posebej 
pomemben vidik njihovih dejavnosti je spremljanje in poročanje o donacijah 
podjetij, saj se podatki o zasebnih naložbah v kulturo na nacionalni ali evropski 
ravni ne zbirajo sistematično.  

16. Novi mehanizmi, ki se oblikujejo na digitalnem prizorišču, kot so množično 
zbiranje sredstev in zbiranje sredstev v spletu, se kažejo kot pomembni novi 
instrumenti za spodbujanje zasebnih naložb v kulturo. 



Tematski sektor B: strukturna in kohezijska politika 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 12

1.4. Zasebne naložbe v kulturo: države kot študije primerov  
Kulturnopolitični sistemi v Evropi so zelo različni in skušajo odgovoriti na izzive pri 
uravnavanju ekonomske uspešnosti in produktivnosti na eni ter uresničevanja želenih 
družbenih in kulturnih ciljev na drugi (Boorsma, 1998). Ti sistemi se razlikujejo po 
organizacijskih modelih, od centraliziranega birokratskega do neodvisnega. Seveda 
obstajajo tudi razlike pri uporabi in vlogi posrednih javnih ukrepov, kot so davčne olajšave 
in spodbude, subvencije, temelječe na povpraševanju (kot so kuponi), brezobrestna 
posojila, zagotavljanje nepovratnih sredstev v višini že zbranega zneska iz zasebnih virov in 
javno-zasebna partnerstva, pa tudi v stopnji udeležbe posredniških organizacij (npr. 
umetnostno-podjetniške organizacije ter javne fundacije).  
 
Da bi lahko analizirali kulturne politike in načine, kako se spopadajo z izzivom zasebnih 
naložb, smo opravili poglobljeno raziskavo razmer v petih državah. Izbrani primeri 
osvetljujejo različne sisteme, ki se trenutno uporabljajo, ter opredeljujejo praktične ukrepe 
in najboljše nacionalne zglede za spodbujanje zasebnih naložb v kulturo. Študije primerov 
torej opisujejo različne dejanske razmere pri financiranju kulture. Izbrane države 
predstavljajo različne evropske kontekste: Italija, Nizozemska, Poljska, Slovenija in 
Združeno kraljestvo. Ugotovitve iz študij primerov poudarjajo evropske skupne točke in 
razhajanja. Izkazalo se je, da imata Združeno kraljestvo in Nizozemska (državi z 
anglosaško kulturnopolitično tradicijo) najbolj napredne mehanizme in ukrepe za 
spodbujanje naložb zasebnega sektorja v kulturo. Slovenija in Poljska imata kot novi članici 
EU s socialistično zgodovino še vedno premalo razvite sisteme podpore za zasebne naložbe, 
in sicer zaradi precej neprilagodljivih struktur v kulturnem sektorju. Italija kot država s 
sredozemsko tradicijo je nekje v sredini: država je še vedno v prevladujočem položaju, 
vendar priložnosti za udeležbo zasebnega sektorja ni malo. 

 Italijanski primer kaže, da čeprav ima država osrednjo vlogo in odgovornost pri 
podpiranju kulture, vseeno obstajajo najrazličnejše pobude, spodbude in sistemi za 
pospeševanje zasebne pomoči kulturi. Najpomembnejšo vlogo med temi sistemi 
imajo bančne skladi. 

 Zasebno financiranje kulture se je na Nizozemskem v zadnjem desetletju povečalo, 
kot delež celotnih podarjenih sredstev in kot absolutni znesek. Vlada je dosegla velik 
napredek z davčno zakonodajo in programi, ki takšno financiranje spodbujajo. 
Obstoječi model nizozemske kulturne politike ima značilnosti neodvisnega in 
podjetniškega modela. Napovedane spremembe kulturne politike v naslednjih štirih 
letih naj bi vlogo podjetniških modelov še okrepile. 

 Na Poljskem je spodbujanje zasebnih naložb v kulturo še vedno v povojih in 
potreben je dodelan strateški načrt za nadaljnji razvoj. Poleg tega je potrebno 
prestrukturiranje celotnega poljskega kulturnega sektorja. 

 V Sloveniji je strukturnih sprememb, ki bi vodile k večji udeležbi zasebnega sektorja 
v kulturi, premalo. Kljub temu, da obstoječa kulturna politika predvideva 
modernizacijo javnega sektorja na področju kulture in uporabo zasebnega 
financiranja, je premalo konkretnih ukrepov, s katerimi bi te cilje uresničili. 

 V Združenem kraljestvu velja za tako imenovani zlati standard za financiranje 
kulture „trivejna ekonomija“, kjer vsak vir prihodka (javni, zasebni, lastni) 
predstavlja tretjino celotnega prihodka. Vendar pa v resnici samo lastni prihodek 
predstavlja tretjino vsega prihodka kulturnih organizacij (32 %); na javna sredstva 
odpade v povprečju 53 %, na zasebne naložbe pa preostalih 15 % (Mermiri, 2010a). 
Zaradi nedavnega krčenja državnega in lokalnih proračunov za kulturo se ta sektor 
sooča s potrebo po alternativnih virih prihodka, namreč zasebnih naložbah, ki bodo 
nadomestile javne subvencije. Vlada išče nove načine, da bi spodbudila udeležbo 
zasebnega sektorja, na primer s posebnim skladom za donatorje in krepitvijo 
zmogljivosti kulturnih organizacij za zbiranje sredstev. 
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1.5. Primerjava Evrope in ZDA: primerjalni pregled spodbud za 
zasebne naložbe v kulturo  

Primerjava trendov na področju zasebnih naložb v kulturo v EU in ZDA pokaže velike razlike 
v usmeritvi politike in posledičnih rezultatih. Sistema se razlikujeta tako po strukturi kot po 
obsegu zasebnega darovanja. Nekatere razlike izhajajo iz političnega in pravnega okolja, 
nekatere iz razpoložljivosti virov, ki jih je mogoče uporabiti za zbiranje sredstev, in dejstva, 
da je zbiranje prispevkov bolj v navadi, spet druge pa iz kulture in tradicije darovanja in 
delitve bogastva. 
 
Po 90. letih prejšnjega stoletja je tako v Evropi kot v ZDA prišlo do velikih premikov v 
razvoju politike. Evropske države so uvedle davčno zakonodajo, ki podpira in spodbuja 
zasebne naložbe v kulturo, v ZDA pa so javni organi občutno zmanjšali javno podporo za 
kulturo in jo tako prepustili tržnim silam. 
 
Razlikovanje med kulturo kot javno dobrino in kulturo kot tržnim blagom je odločilnega 
pomena pri primerjavi ravni podpore za kulturni sektor v evropskih državah in ZDA. Glavni 
izziv za Evropo je ohraniti dosežke pri podpori umetnosti in kulturi kot javnima dobrinama, 
hkrati pa spodbuditi mehanizme zasebnega financiranja, ki so bolj stimulativni, širši in bolj 
raznoliki. 
 
Večina razlik med ZDA in EU je razvidna iz javnofinančne politike, saj imajo ZDA več 
davčnih ukrepov za spodbujanje udeležbe zasebnega sektorja pri financiranju kulture. Ti 
ukrepi so med drugim: različne oblike zasebnega darovanja, večji odstotek darovanja 
posameznikov v skupnem zasebnem financiranju kulture, mehanizmi dobrodelnega 
darovanja na podlagi davčnega okvira (npr. skupinski sklad darovalcev, ki zagotavlja 
davčne olajšave, dobrodelni skladi, kjer dar ostane v posesti darovalca do njegove smrti in 
ta prejema prihodke iz njega, dobrodelni skladi), večje davčne olajšave za individualno 
darovanje in merila za upravičenost do davčne olajšave.  
 
V ZDA je podpora podjetij za umetnost in kulturo vse manj dobrodelna ter postaja čedalje 
bolj tržno in sponzorsko usmerjena strategija.  
 
Razlike v ravni individualnega darovanja v ZDA in Evropi v splošnem izhajajo iz zveznega 
davka na dohodek, davka na premoženje, davka na kapitalski dobiček in davka na darila. 
Instrumenti, ki se denimo uporabljajo v ZDA, v Evropi pa niso tako razširjeni, sodijo na 
področje človekoljubnih podjetij in darovanja z oporoko.  
 
Visoka stopnja zasebne podpore umetnosti v ZDA pa še ne pomeni, da je kulturni sektor 
finančno stabilen. Nenehna rast fiksnih stroškov, vse večja konkurenca in naraščajoča 
pričakovanja pokroviteljev, zmanjšanje javnega financiranja in splošna gospodarska kriza 
so znova načeli razpravo o ustrezni ravni podpore za kulturo tako z zasebnim kot javnim 
financiranjem. 

1.6. Sklepne ugotovitve 
Evropski sistem financiranja kulture je osredotočen predvsem na državo, pripravljenost za 
uvedbo spodbud za zasebno darovanje pa je odvisna od javnopolitičnega okvira in političnih 
odločitev. Večina evropskih držav je že dodobra izčrpala svoje proračune, zlasti v sedanji 
gospodarski krizi, zato so pripravljene preizkusiti sisteme zasebne podpore kulturi. Kljub 
vsemu se izvaja zelo majhno število novih političnih ukrepov za spodbujanje zasebnih 
naložb v kulturo, kar kaže, da se politika z zamudo odziva na nove trende in izzive.  
 
V nadaljevanju so naštete glavne točke te študije:  

 Neposredna javna podpora za kulturo se v zadnjem času zmanjšuje, kar je še 
očitnejše zaradi nedavne finančne krize. Evropske kulturne politike priznavajo, da je 
treba kulturni sektor reformirati, da bo postal bolj vzdržen in podjetniški, vendar v 
resnici uresničevanje tega strateškega cilja ne poteka vedno ustrezno. 
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 Neposredna javna podpora se osredotoča v glavnem na pomoč kulturni infrastrukturi 
in produkciji (tj. kulturni ponudbi), nedavni trendi pa kažejo, da se politike 
spreminjajo in da vse bolj upoštevajo tudi porabo. Prav upoštevanje porabe je 
privedlo do tega, da se od kulturnih organizacij zahteva, naj dokažejo svojo 
pomembnost za občinstvo. 

 Posredni podporni ukrepi v obliki davčnih spodbud so v Evropi dobro razviti, vendar 
se njihova uporaba s strani državljanov, kulturnih organizacij in podjetij v 
posameznih državah razlikuje, kar kaže, da je treba kulturo darovanja še spodbujati 
in razvijati.  

 Težnja, da bi zasebni podpori pripisovali prevelik pomen kot alternativnemu viru za 
javno podporo, je sporna, saj se zasebna sredstva zaradi krize hitro zmanjšujejo in 
številne ugotovitve kažejo, da obstaja pozitivna povezava med vlogo države in 
zasebnimi naložbami v kulturo. Javni ukrepi, kot so subvencije v višini že zbranega 
zneska iz zasebnih virov ali davčne spodbude, krepijo zaupanje v pomen kulture 
sponzorjev in donatorjev, ki želijo izkoristiti uspešen in pomemben sektor. 

 Zbiranje sredstev v Evropi ne poteka dovolj profesionalno. Čeprav bi bila 
profesionalizacija potrebna, je zelo težko sprejeti odločitev o zaposlitvi zbiralcev ali 
najemu zunanjih svetovalcev, saj sredstev pogosto primanjkuje celo za ustrezno 
plačilo osrednjih kulturnih ali umetniških dejavnosti. Zato v večini kulturnih 
organizacij zbiranje sredstev ni sestavni del operativne strukture.  

Zamisel o povečanju zasebnih prispevkov za kulturo in umetnost v splošnem velja za 
obetavno alternativo, ki bo povečala finančno vzdržnost kulturnega sektorja v obdobju, ko 
je javno financiranje postalo predmet strogega nadzora. Upad sponzorstva in donatorstva 
med gospodarsko krizo pa tej zamisli ne govori v prid. Treba si je bolj prizadevati za 
vzpostavitev tesnejših vezi med občinstvom, podjetji in skupnostjo, da bo mogoče priznati 
različne vrednosti kulture in jih izkoristiti v skladu z različnimi vzgibi za zasebne naložbe v 
kulturo. Vlade se soočajo z izzivom, kako izboljšati politično in pravno okolje, da bo mogoče 
zasebno podporo kulturi spodbuditi in nagraditi. Sponzorje je treba spodbujati, naj raziščejo 
nove priložnosti za bolj inovativno oglaševanje prek umetnosti in kulture, pokrovitelje je 
treba spodbujati, naj znova odkrijejo strast do odkrivanja mladih talentov, donatorje je 
treba spodbujati, naj se vključijo v oblikovanje kulturnega življenja, kulturni sektor pa mora 
ugotoviti, da zbiranje sredstev in sponzorstvo nista pomembna samo iz finančnih razlogov, 
temveč tudi zaradi družbenega priznanja poslanstva kulture.  

1.7. Priporočila  
Kot kažejo ugotovitve te študije, so glavni izzivi za spodbujanje zasebnih naložb v kulturni 
sektor naslednji:  
 Vzpostavitev ustreznega ravnotežja med posredno in neposredno javno 

podporo za umetnost in kulturo  

Zaradi specifičnosti evropske kulture in modelov kulturnega razvoja v Evropi spodbujanje 
zasebnih naložb v kulturo ne bi smelo ogrožati javnega financiranja. Javno in zasebno 
financiranje se morata dopolnjevati, saj trdna osnova javnih sredstev na eni strani utrjuje 
občutek zaupanja v vrednost kulture kot javne dobrine, po drugi pa zagotavlja stabilnost 
kulturnega sektorja. V obdobju krize povpraševanje po kulturnih dobrinah upade veliko bolj 
kot povpraševanje po drugem blagu. Javna podpora je nepogrešljiva, če želimo ohraniti 
javno vrednost kulture.  
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 Razvoj metodologij za zbiranje primerljivih podatkov  

Pomanjkanje sistematičnih primerljivih podatkov o davčni ureditvi v EU, ki velja za kulturni 
sektor, in pomanjkanje podatkov na podlagi enotne metodologije resno ovirata raziskave 
zasebnih naložb v kulturo v Evropi. Drug izziv je razviti skupni okvir za razvrstitev različnih 
oblik človekoljubne pomoči, kjer bo kultura ločena kategorija in kjer bodo obstajali različni 
programi, ki bodo olajšali primerjalno raziskovanje. Obstoječe pobude, kot je kulturna 
statistika Eurostata ter projekt zbornika Sveta Evrope in ERICarts, je treba še nadalje 
izpopolniti.  

 Razvoj dodatne podpore za mednarodna združenja za spremljanje 
primerjalnih podatkov in praks 

Razpršenost ukrepov in mehanizmov v državah članicah EU je jasen dokaz, da so potrebni 
mednarodni organi in mreže, ki bodo lahko ponujali ustreznejše in neodvisne ocene 
podatkov in praks, pa tudi učinkovitejšo distribucijo rezultatov ciljnim skupinam. Podatki, ki 
jih zberejo umetnostno-podjetniški forumi, so koristni viri informacij, vendar bi lahko 
slednje izboljšali s poenotenim metodološkim pristopom k zbiranju in razlagi podatkov. EU 
bi morala zagotoviti dodatno podporo mednarodnim krovnim organizacijam obstoječih 
umetnostno-podjetniških forumov in drugih posredniških organov, s čimer bi ustvarila in 
spodbujala pogoje, naklonjene zasebnemu financiranju umetnosti in kulture.  

 Ozaveščanje in krepitev razumevanja obstoječih davčnih ukrepov in 
ugodnosti 

Razlog za razhajanja med ameriškim in evropskim sistemom niso razlike med ukrepi kot 
takšnimi (čeprav so ti v nekaterih primerih res različni), temveč predvsem razlike v 
njihovem izvajanju. V Evropi ugodne davčne ukrepe opredeljujejo številni zakoni (zakon o 
dohodnini, zakon o davku na dediščino in darila, zakon o DDV ipd.) in ti ukrepi se nanašajo 
na različne sektorje (npr. radiodifuzijo, izobraževanje, okolje). Iz tega razloga koristniki in 
vlagatelji/donatorji/sponzorji niso dovolj dobro obveščeni o obstoječih možnostih. 
Ozaveščanje in poznavanje obstoječih in načrtovanih davčnih ukrepov je nujen korak k 
produktivni uporabi predpisov. Učinkovita uporaba zakonskih določb zahteva oblikovanje 
nadnacionalnega kataloga ali priročnika za darovanje z izčrpnim opisom veljavnih državnih 
zakonov in državnih akcij za spodbujanje uporabe razpoložljivih davčnih ukrepov.  

 Razvoj javne podpore za profesionalizacijo zbiranja sredstev 

Še ena razlika med ameriškim in evropskim sistemom se pokaže pri virih, namenjenih 
zbiranju sredstev. Ameriški sistem se ponaša z dobrimi praksami zbiranja sredstev, kar 
ustreza tudi obsegu zasebne podpore ameriški kulturi, v evropskem kulturnem sistemu pa 
je zbiranje sredstev zgolj dopolnilna in občasna možnost. Profesionalizacija zbiranja 
sredstev v primerih, ko sredstva ne zadostujejo niti za stroške osrednjih programov, 
zahteva ciljno usmerjene ukrepe kulturne politike v podporo razvoju programov in strategij 
za zbiranje denarja.  

 Ozaveščanje o možnostih lobiranja, ki jih ponuja člen 167(4) PDEU 
(nekdanji člen 151(4) PES) za oblikovanje politik s posledicami za kulturo 

Člen 167(4) PDEU določa, da evropske institucije pri ukrepanju v skladu z določbami te 
pogodbe upoštevajo kulturne vidike. Člen institucijam EU daje pooblastila in možnosti za 
lobiranje v kulturne namene, vključno z mehanizmi in ukrepi za preusmerjanje zasebnih 
naložb v kulturo.  
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 Uskladitev ukrepov na področju DDV, ne da bi bil ogrožen posebni status 
kulturnih proizvodov in storitev 

Evropska unija kot eno od možnih smeri, v katero bi lahko šel razvoj davčne zakonodaje v 
EU, omenja uskladitev ukrepov na področju DDV. Pri uvajanju takšnih sprememb pa bi 
morali biti previdni, da ne bi uničili dosedanjih dosežkov na področju nižje stopnje DDV za 
kulturo, omenjenih v študiji, in bi morali slediti zgledu držav, kjer imajo kulturni proizvodi 
in storitve ugoden status.  
 Zagotavljanje podpore za umetnostno-podjetniške forume kot posrednike 

med umetnostjo, podjetji in zakonodajalcem  

Umetnostno-podjetniški forumi so posredniški mehanizmi, ki donatorje spodbujajo h kulturi 
darovanja, kulturne organizacije in umetnike pa h kulturi prošenja. Ti forumi igrajo dejavno 
vlogo pri gradnji in pospeševanju partnerstev med kulturnim in podjetniškim sektorjem. V 
takšnih partnerstvih so podjetja, ki podpirajo kulturne projekte, deležna strateškega 
vpogleda v podobo svoje blagovne znamke in večje prepoznavnosti, saj se promovirajo 
skupaj s kulturnimi organizacijami, kulturne organizacije pa so deležne večje varnosti pri 
dolgoročnem programskem načrtovanju. Umetnostno-podjetniški forumi so tudi sredstva za 
izvajanje preferencialnih davčnih programov v praksi. 

 Spodbujanje in izmenjava najboljših praks na področju davčne politike za 
spodbujanje zasebnih naložb v kulturo v državah članicah 

Ugodna davčna politika je zelo pomembna pri določanju okvira za večjo udeležbo zasebnih 
sredstev. Državni uradniki in organi s pristojnostmi na področju kulture ponavadi ne 
poznajo vseh ukrepov in možnosti, ki so na voljo na davčnem področju. Zato ni 
presenetljivo, da ni večje podpore za izboljšavo obstoječih ali uvedbo novih ukrepov za 
spodbujanje zasebnih naložb v kulturo. Ta situacija kaže, da bi bilo treba spremljati in 
ocenjevati učinke davčne politike na kulturnem področju ter opraviti navzkrižno primerjalno 
analizo na ravni EU, da bi poiskali najboljše rešitve. Če davčni organi in ministrstva za 
finance ne bodo opravili ustrezne analize davčnih odhodkov, bo vsak poskus izboljšanja 
davčnega okolja le ideološki, ne pa sistematičen in pragmatičen poskus spremembe 
dolgoročnih davčnih obetov. 

 Ukrepi kulturne politike na osnovi različnih vrednosti kulture 

Zasebne naložbe so odvisne od več dejavnikov – nekatere najdemo zunaj kulturnega 
sektorja (npr. širše politično in pravno okolje), nekateri se nanašajo na donatorja (npr. 
kultura darovanja in delitve bogastva, vključno z medgeneracijskim prenosom v 
prihodnosti), nekateri pa izhajajo iz kulturnega sektorja (npr. viri, namenjeni zbiranju 
sredstev, in kultura prošenja). Ta raznolikost zahteva ukrepe kulturne politike, ki imajo 
tako glede oblike kot izvedbe več razsežnosti in so celostni, temeljijo pa na različnih 
vrednostih kulture. Eden glavnih izzivov za kulturno politiko je oblikovati proaktivne 
mehanizme, ki se bodo sposobni odzivati na spremembe v družbenem, političnem in 
gospodarskem okolju. Ukrepi kulturne politike za spodbujanje zasebnih naložb v kulturo 
morajo biti namenjeni predvsem razvoju sposobnosti kulturnega sektorja za vzpostavitev 
produktivnih odnosov z zasebnim sektorjem. Prav tako se mora kulturna politika razvijati v 
takšni smeri, da bo zagotavljala ustrezen zakonodajni okvir, v katerem bodo načela mešane 
ekonomije osnova za dosego vzdržnosti. 
 


