
  

 

 

 

Ljubljana, 16. 09. 2019 

 

Zadeva: Poziv Vladi Republike Slovenije in Ministrstvu za kulturo RS za 
preimenovanje resorja Evropske komisije  

 

Spoštovani, 

 

po sprejetju imen kandidatov vseh članic Evropske unije za komisarje v prejšnjem 
tednu je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v tem tednu predstavila 
nov predlog razdelitve resorjev. Pri društvu Asociacija in zavodu Motovila pozitivno 
ocenjujemo, da je kultura združena v resorju s področji mladih, raziskav, inovacij, 
športa in izobraževanja, ki ga bo predvidoma prevzela Mariya Gabriel, saj so to 
področja, ki so najbolj pomembna za skupno evropsko prihodnost.  

Pri tem pa nas skrbi, da so kulturo kot področje umaknili iz naslova resorja komisarke, 
ki se, kot je predlagan, glasi »Mladina in inovacije (Youth and Innovation)«. Menimo 
namreč, da bo to vplivalo tudi na dejanski položaj kulture oziroma na poslabšanje le 
tega. Zastavlja se nam vprašanje, ali nova struktura Evropske komisije zares 
prepoznava vrednost, ki jo ima kultura pri oblikovanju notranje enotne, demokratične 
in vključujoče Evrope.  

V društvu Asociacija, vsebinski mreži nevladnih organizacij in posameznikov s 
področja kulture, in zavodu Motovila, ki izvaja naloge Centra Ustvarjalna Evropa v 
Sloveniji, smo se pridružili različnim evropskim pobudam in na predsednico komisije 
naslovili poziv, da kulturo ohrani v imenu resorja, v katerega je vključena, in da resor 
poimenuje »Mladina, inovacije in kultura (Youth, Innovation and Culture)«. Menimo, 
da mora pomen kulture ostati viden tudi na ravni poimenovanja, zato pozivamo Vlado 
RS in Ministrstvo za kulturo RS, da v sklopu svojih pristojnosti prav tako naslovita to 
vprašanje in pozoveta predsednico Evropske komisije k dopolnitvi imena resorja, ki 
naj vključuje kulturo. 

 

Lep pozdrav, 
 

Društvo Asociacija in zavod Motovila 

DRUŠTVO ASOCIACIJA 

—društvo nevladnih organizacij in 
posameznikov na področju kulture 
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Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana 
 
SEDEŽ 
Metelkova 6, 1000 Ljubljana 
+386 (0)1 4341 244  
+386 (0)51 773 611 
info@asociacija.si 
www.asociacija.si 
 
DAVČNA ŠTEVILKA 
38450666 (nismo dav. zav.) 
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Projekt “Servis za samozaposlene iz  
kulture in kreativnih industrij” financira 
Ministrstvo za javno upravo Republike 
Slovenije.  
 


