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Ljubljana, 5. november 2018 
 
Komentarji Društva Asociacija na Zakon o zagotavljanju sredstev za 
nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi. 
 
Uvodno pojasnilo 
 
Spoštovani, 
 
v Društvu Asociacija se odzivamo na Zakon o zagotavljanju sredstev za 
nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi. 
 
Najprej želimo poudariti, da je spodbudno, da bodo kulturi naposled 
namenjena investicijska sredstva, ki so bila sicer predvidena, da bodo 
podeljena že več kot pet let nazaj, a do realizacije ni prišlo. S tem ko z 
iztekom starega zakona ni prišlo do sprejetja novega Zakona o 
zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v 
kulturi je bilo kulturi odvzetih veliko sredstev, posledično pa je prišlo tudi 
do splošnega poslabšanja kulturne infrastrukture, prav tako je degradacijo 
moč občutiti na drugih področjih za katera skrbi zakon. Ob tem želimo 
izpostaviti, da je bila tudi nevladna kultura v preteklih letih deležna 
številnih rezov, zato menimo, da bi bilo nujno investirati dodatna sredstva 
tudi v ta del ustvarjalnosti.  
 
V nadaljevanju pošiljamo predloge sprememb posameznih členov zakona 
in sicer menimo, da bi bilo potrebno šesti cilj zakona opredeliti širše, tako, 
da bi poleg razvoja ljubiteljskih in mladinskih kulturnih dejavnosti bile do 
sredstev opravičene tudi druge nevladne organizacije na področju kulture, 
tudi tiste, ki se s kulturo ukvarjajo poklicno. Nevladni sektor namreč deluje 
kot celota, pogosto pa se dogajajo tudi prehodi iz ljubiteljskega ukvarjana s 
kulturo v poklicno delovanje in obratno. Zavoljo tega bi bilo potrebno 
poskrbeti za nevladni sektor v kulturi kot za celoto in tudi zato predlagamo, 
da se šesti cilj zakona opredeli širše. 
 
Za vsa dodatna pojasnila vam ostajamo na voljo. 
 
Lep pozdrav,  
 
Društvo Asociacija 
 
Komentarji 
 
K 2. členu Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe 
Republike Slovenije v kulturi 
 
Besedilo šeste alineje prvega odstavka drugega člena, se spremeni tako, 
da se besedo »ljubiteljske« nadomesti z besedo »nevladne«. Poleg tega se 
črta besedna zveza »po lokalnih skupnostih«. 
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Po novem se šesta alineja prvega odstavka 2. člena glasi: »6. zagotavljanje 
najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj nevladne kulture  
in mladinske kulturne dejavnosti,«  
 
Obrazložitev 
 
Menimo, da bi moralo biti financiranje prostorskih pogojev in opreme v 
zakonu določeno za celoten nevladni sektor ni ne zgolj za en specifičen 
segment. Ob tem je najprej potrebno upoštevati dejstvo, da je nevladni 
sektor povezan in prepleten na različnih ravneh in da v okviru financiranja 
prostorskih pogojev in opreme, kjer je stanje povsod enako slabo, ni 
smiselno ločevati enega dela od drugega. Trenutni predlog zakona 
predvideva financiranje prostorskih pogojev in opreme zgolj za ljubiteljski 
nevladni sektor, a potrebe po financiranju navedenih postavk so prisotne 
tudi v poklicnem nevladnem sektorju. Navedenih, tako imenovanih 
neprogramskih stroškov v okviru javnega financiranja, poklicne nevladne 
organizacije nimajo kritih, zato menimo, da je mehanizem, ki ga vzpostavlja 
obravnavani zakon dejansko najbolj primerno mesto, da se manko javnega 
financiranja na tem področju tudi zapolni.  
 
Kot je razvidno iz raziskovalnega poročila »Evalvacija razpisnih postopkov 
za umetniške projekte«, ki jo je v letu 2011 po naročilu ministrstva za 
kulturo opravilo podjetje IPMIT, potem je ena pomembnejših ugotovitev 
prijaviteljev tudi: »Obenem smo prijavitelje povprašali, katere kategorije 
stroškov bi po njihovem mnenju morali uvrstiti med upravičene stroške. 
Izpostavili so uvedbo sofinanciranja za t.i. neprogramske stroške oziroma 
stroške delovanja (najem prostorov, promocija, računovodstvo, stroški 
opreme, obratovalni stroški, potni stroški itd.)« (str. 54). Ker razpisi 
pogosto ne pokrivajo številnih neprogramskih stroškov je pomembno, da 
se ta sredstva nadomesti na drug način, kar bi bilo smiselno urediti ravno z 
obravnavanim Zakonom o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne 
programe Republike Slovenije v kulturi in sicer za nevladni sektor kot 
celoto.  
 
K Prilogi VI Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe 
Republike Slovenije v kulturi 
 
V naslovu Priloge VI se beseda »ljubiteljske« nadomesti z besedo 
»nevladne«. Poleg tega se črta besedna zveza »po lokalnih skupnostih«.  
 
V prvi točki k Prilogi VI, Vsebina programa in način izbire projektov, se v 
prvem odstavku beseda »ljubiteljske« nadomesti z besedo »nevladne«. 
Poleg tega se črta besedna zveza »po lokalnih skupnostih«. 
 
Po novem se Prilogi VI glasi: 
 
»Priloga VI: Zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za 
razvoj nevladne kulture in mladinske kulturne dejavnosti 
 
1. Vsebina programa in način izbire projektov 
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Projekti za zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za  
razvoj nevladne kulture in mladinske kulturne dejavnosti se lahko iz  
proračunskih sredstev države financirajo na podlagi javnih razpisov ali 
pozivov do 100 odstotkov končne vrednosti, vendar skupni znesek vseh 
sofinanciranih projektov ne sme presegati zneskov iz te priloge. 
 
Pogoji in merila za izbiro:  
- zagotavljanje zakonsko predpisanih minimalnih standardov za izvajanje 
dejavnosti,  
- dotrajanost opreme,  
- upoštevanje sodobnih tehničnih standardov za nakup opreme, 
- drugi pogoji in merila, povezani z razvojnimi vidiki. 
 
Podrobnejše vrednotenje meril se določi z javnim pozivom. 
 
2. Dinamika proračunskih sredstev 
 
Leto Mladinska 

kulturna 
dejavnost 

Oprema in 
prostori 

Skupaj 

2020 100.000 400.000 500.000 
2021 100.000 400.000 500.000 
2022 100.000 400.000 500.000 
2023 100.000 400.000 500.000 
2024 100.000 400.000 500.000 
2025 100.000 400.000 500.000 
2026 100.000 400.000 500.000 
Skupaj 700.000 2.800.000 3.500.000 
« 
 
Obrazložitev 
 
Priloga VI predstavlja podrobnejši izvedbeni načrt oziroma razporeditev 
sredstev za financiranje v šesti alineji prvega odstavka 2. člena 
opredeljenega cilja. V skladu s tem in iz že navedenih razlogov pri predlogu 
sprememb k 2. členu Zakonu o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne 
programe Republike Slovenije v kulturi, predlagamo razširitev področja 
financiranja oziroma obravnavanega cilja kot celote tudi v Prilogi VI. 
Nevladni sektor je v celoti potreben investicij v prostore in opremo in zato 
menimo, da se zakon ne bi smel omejevati zgolj na en del nevladnega 
sektorja, pač pa bi sredstva morala biti namenjena tako ljubiteljskemu kot 
poklicnemu delu nevladnega sektorja.  

 
DRUŠTVO ASOCIACIJA 
—društvo nevladnih organizacij in 
samostojnih ustvarjalcev na 
področju kulture in umetnosti 
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Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana 
 
SEDEŽ 
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