Ljubljana, 27. maj 2019

Podvojitev sredstev za nevladne organizacije in
samozaposlene v kulturi
Spoštovani,
v Društvu Asociacija že daj časa opozarjamo na potrebo po reformi
kulturnopolitičnega modela in razumevanja nevladnega sektorja ter ob tem
vsakokrat izpostavljamo konkretne ukrepe za izboljšanje položaja.
Zagovarjamo krepitev sistemov za izvenproračunsko financiranje,
zavzemamo si za ureditev razpisov in njihovo debirokratizacijo, za
modificiranje ustreznih pravilnikov in še kaj. Ob tem je seveda eden
temeljnih postulatov za dobro delovanje nevladnega sektorja tudi
zagotavljanje ustreznih javnih virov financiranja in v okviru tega
ocenjujemo, da so zaveze v koalicijski pogodbi kot enem temeljnih
političnih dokumentov dobre.
V koalicijski pogodbi, v razdelku »Kultura za odprto družbo«, je tako med
drugim navedeno: »zagotovili bomo samostojno proračunsko postavko za
področje nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi v proračunu
Ministrstva RS za kulturo in podvojitev sredstev do leta 2020«. Glede na
to, da se začenja obdobje določanja proračuna za leto 2020, se nam zdi
nujno, da se slednjo zavezo vzame v obzir in se jo za naslednje leto tudi
realizira.
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Poklicne nevladne organizacije trenutno nimajo lastne postavke v
proračunu, pač pa so razdeljene med različna financiranja. Ocenjujemo, da
bi bilo z naslednjim letom nujno doseči enotno proračunsko postavko, saj
bi se s tem povečala preglednost, lažje pa bi bilo tudi načrtovati ukrepe za
razvoj nevladnega sektorja. Sledeč podatkom Centra za informiranje,
sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij - CNVOS, ki sistematično
spremlja, koliko sredstev posamezna ministrstva namenjajo NVO-jem, je
bilo s strani ministrstva za kulturo v letu 2017 NVO-jem na področju kulture
namenjenih 6.251.352,37 evrov, kar je občutno manj kot leta 2014, ko je ta
znesek znašal 8.482.953,12 evrov. Če vzamemo številko iz leta 2017 za
izhodišče, to pomeni, da bi moral znesek obljubljene samostojne
proračunske postavke za poklicne nevladne organizacije v kulturi v
proračunu za leto 2020 znašati vsaj dvanajst milijonov evrov. K temu je
nujno dodati še sredstva za izboljšanje socialnega položaja in vsebinske
projekte samozaposlenih v kulturi.
Drži, da so bile z rebalansom proračuna za leto 2019 nevladne organizacije
na področju kulture deležne zvišanja sredstev, a je slednje znašalo
800.000 evrov, kar je malo v primerjavi s celotnim rebalansom za kulturo in
tudi v primerjavi s tem, kar je obljubljeno za leto 2020. Ker si je vladajoča
koalicija očitno zadala ustrezne cilje razvoja in profesionalizacije
nevladnega sektorja, je nujno, da se slednje odrazi tudi s povišanjem
sredstev, zato Vlado RS, Ministrstvo za finance RS in Ministrstvo za kulturo
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RS pozivamo, da ob pregledu in pripravi proračuna za leto 2020 ne
pozabijo na lastne zaveze in poskrbijo za korak v pravo smer tudi na
področju samozaposlenih v kulturi in nevladnega sektorja.
Lep pozdrav!
Društvo Asociacija
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