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Ljubljana, 21. maj 2019 
Ministrstvo za kulturo RS 
Maistrova ulica 10 
1000 Ljubljana 
Minister za kulturo mag. Zoran Poznič 

 
Evalvacija in reforma razpisnih mehanizmov MK 

 
 
Spoštovani, 
 
nedavno smo se obrnili na vas glede rebalansa proračuna in razdeljevanja 
sredstev, saj so se ob tem ponovno pojavile posamezne neenakosti in 
težave. Tokrat dodatno opozarjamo, da je pri sistemskem financiranju 
preko razpisov že nekaj časa prav tako možno beležiti upad kakovosti 
oblikovanja in izvedbe razpisnih mehanizmov, zato vas pozivamo k 
pojasnilom glede neodvisne evalvacije in reforme razpisnih 
mehanizmov ministrstva za kulturo.   
 
Društvo Asociacija in celotno vsebinsko področje nevladnih organizacij in 
posameznikov na področju kulture ima glede na določila aktualne  
koalicijske pogodbe velika pričakovanja, da se bodo razpisni mehanizmi na 
področju kulture v tem mandatu naposled začeli spreminjati in urejati. 
Ocenjujemo namreč, da so zapisane zaveze v koalicijski pogodbi, ki 
govorijo o reformi razpisnih mehanizmov in debirokratizaciji, vsekakor 
dobra podlaga za potrebne spremembe, na kar v društvu Asociacija redno 
opozarjamo že vrsto let, nazadnje pa z Analizo enoletnih projektnih 
razpisov MK v obdobju 2009-2019, ki smo jo predstavili na tradicionalni 
tiskovni konferenci pred slovenskim kulturnim praznikom.   
 
Da je evalvacija in posledična reforma vseh razpisnih mehanizmov na 
področju kulture nujna, potrjujejo tudi tožbe, ki jih zoper Ministrstvo za 
kulturo vlagajo in dobivajo na razpisih zavrnjeni prijavitelji. Razsodbe 
sodišč v primerih Eme Kugler, Zavoda Emanat in drugih potrjujejo, da je 
ravnanje uslužbencev in strokovnih komisij MK nezakonito, kar pod vprašaj 
postavi celotne razpisne mehanizme, na kar že vrsto let brez pravega 
uspeha opozarjamo tudi iz društva Asociacija. Vse ukrepe in predloge 
sprememb, ki so bili usklajeni s širokim krogom deležnikov, smo večkrat 
posredovali na ministrstvo za kulturo, a se je ob vsakokratni objavi 
posameznega razpisa vedno znova izkazalo, da do sedaj MK ni imelo 
praktično nobenega posluha in želje po pozitivnih spremembah razpisnih 
mehanizmov.     
  
Od nastopa aktualne koalicije in Vlade Marjana Šarca smo se predstavniki 
Asociacije kot vsebinske mreže nevladnih organizacij na področju kulture 
sestali tako s prejšnjim ministrom za kulturo Dejanom Prešičkom kot z 
aktualnim ministrom za kulturo Zoranom Pozničem. Oba ministra sta se    
strinjala, da preobsežna administracija pogosto deluje kot zaviralni 
element pri kakovostni izvedbi programov in projektov. In še, da je ena od 
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možnih poti naslavljanja predstavljenih težav tudi evalvacija razpisnih 
mehanizmov, ki bi pokazala, kje konkretno so največje težave, na podlagi 
tega pa je potem možno oblikovati nove rešitve. 
 
Ob tem so težave tudi aktualne, in sicer glede enoletnih projektnih 
razpisov, kjer so nekateri prijavitelji že prejeli negativne odločbe. Glede na 
nekatere odločbe in sklepe ministrstva za kulturo se ponovno razkrivajo 
sistemske pomanjkljivosti, ki pa jih bo žal v tej fazi ponovno moč reševati 
zgolj po sodni poti. Ena od tovrstnih težav, ki se je ob tem razkrila, je, da 
vsebinski postulati prijave lahko ustrezajo za formalno zavrženje vloge. 
Nujno je izpostaviti, da ne more biti sodni sistem osnova za reformo 
razpisnih mehanizmov, pač pa so za to na voljo druge možnosti, vse od 
zunanje evalvacije do strokovnega izobraževanja kadra na ministrstvih, ki 
razpise oblikuje. 
 
Ker je stanje več kot očitno slabo in se slabša, sprašujemo ministra za 
kulturo, kdaj se bo pričelo realizirati koalicijsko pogodbo na točki 
debirokratizacije in reforme razpisnih mehanizmov in kdaj bo sprovedena 
evalvacija kot temelj za vse nadaljnje korake? 
 
Lep pozdrav! 
 
Društvo Asociacija       
         


