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Ljubljana, 11. junij 2019 
 
Ministrstvo za kulturo RS 
Minister za kulturo mag. Zoran Poznič 
Maistrova ulica 10 
1000 Ljubljana 

 
Oblikovanje javnega poziva, ki bo črpal sredstva iz 
naslova rebalansa za leto 2019 

 
Spoštovani,  
 
V društvu Asociacija smo se v zadnjem času večkrat obrnili na ministrstvo 
za kulturo, saj menimo, da ostaja kar nekaj odprtih vprašanj, ki pa postajajo 
vse bolj urgentna. V prvi vrsti imamo med aktualnimi zadevami v mislih 
rebalans proračuna za leto 2019, zavoljo katerega vam pišemo tudi tokrat. 
Iz dopisa, ki ste nam ga poslali v pojasnilo na naša povpraševanja, niso 
razvidni odgovori na nekatera konkretna vprašanja, predvsem še vedno ni 
jasno, kakšna je bila metodologija razdeljevanja sredstev med področji, pa 
tudi znotraj posameznih področij se zdi, da so organizacije prejemale zelo 
arbitrarno določene zneske. Vprašanja ostajajo odprta. 
 
Nadalje je nujno nasloviti zapisano v vašem dopisu: »Ministrstvo za kulturo 
namerava še v mesecu juniju za preostala sredstva v predvideni višini 
300.000 EUR nameniti javnemu pozivu za vsa štiri področja umetnosti«. 
Glede navedenega bi želeli izpostaviti dvoje, in sicer v Asociaciji menimo, 
da je potrebno nameniti posebno pozornost načinu razdeljevanja sredstev, 
konkretneje menimo, da je potrebno biti pozoren, kdo bodo na pozivu 
upravičeni prijavitelji. Glede na to da so nekatere nevladne organizacije 
dobile povišanje sredstev v okviru svojih programov in večletnih projektov, 
se zdi smiselno, da je navedeni poziv namenjen predvsem tistim, ki 
sredstev v okviru rebalansa niso bili deležni. Dejstvo je, da so poseben 
delež sredstev iz naslova rebalansa prejeli tudi vsi javni zavodi s področja 
kulture, zato menimo, da bi navedeni poziv, tudi v tem okviru, moral biti 
namenjen predvsem tistim, ki sredstev iz naslova rebalansa niso bili 
deležni v nobeni obliki. 
 
Ker smo že praktično sredi leta, je potrebno vse postopke v povezavi s 
pozivom maksimalno pospešiti. 
 
Lep pozdrav, 
 
Društvo Asociacija 
 
 

 
DRUŠTVO ASOCIACIJA 
—društvo nevladnih organizacij in 
posameznikov na področju kulture 
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Projekt Asociacija – mreža NVO v 
kulturi, kultura za ustvarjalen 
razvoj delno sofinancira Evropska 
unija iz Evropskega socialnega 
sklada. 
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