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Ministrstvo za kulturo RS 
Maistrova 10 
1000 Ljubljana 

Ljubljana, 17. julij 2020 
 
Enoletni projektni razpis je potrebno čim prej realizirati  
 
Spoštovani, 
 

javni razpisi za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki jih 
vsako leto sofinancira Republika Slovenija iz proračuna namenjenega za 
kulturo, so eden temeljnih mehanizmov za dostop do sofinanciranja na 
področju umetnosti in kulture, prek katerega prijavitelji običajno tudi prvič 
dostopajo do javnih sredstev. Mehanizem je velikega pomena za nevladne 
organizacije v kulturi, katerih aktivnosti nimajo večletnega financiranja, ob 
tem je pomemben tudi za samozaposlene v kulturi, naposled pa tudi za 
nekatere javne zavode na področju kulture.  

Iz analize enoletnih projektnih razpisov, ki jo je v lanskem letu opravila 
Asociacija, je razvidno, da so rezultati običajno objavljeni v maju in juniju, 
kar je glede na obvezo, da se aktivnosti izvedejo v tekočem letu, res že 
precej pozno. V letošnjem letu se objava rezultatov napoveduje šele po 
rebalansu, tj. septembra, kar dodatno postavlja pod vprašanj zmožnost 
izvedbe prijavljenih programov in vsebin. Ministrstvo zato ponovno 
pozivamo, da čim prej objavi rezultate enoletnih projektnih razpisov in 
obvesti prijavitelje o višini sofinanciranja. Menimo, da v tem primeru 
rebalans ne more koristiti kot opravičilo, saj so sredstva enoletnega 
projektnega razpisa tako nizka, hkrati pa tako pomembna za področje 
kulture, da tu preprosto ne bi smeli iskati rezerv.  

 

Vloga za dostop do informacij javnega značaja 

Ker bo proces verjetno vseeno terjal nekaj časa, pa po Zakon o dostopu do 
informacij javnega značaja na Ministrstvo za kulturo podajamo zahtevek za 
dostop do javnih informacij, in sicer podajamo vlogo za pridobitev 
zapisnikov dela strokovnih komisij na področjih, kjer so komisije s svojim 
delom ocenjevanja enoletnih projektnih razpisov že zaključile. Potrebujemo 
elektronski zapis (sken) oziroma prepis zapisnikov.  

Zapisnike bomo javno objavili, zato da bodo prijavitelji čim prej informirani 
o tem, ali bodo sredstva prejeli ali ne, s tem pa bodo lažje načrtovali 
aktivnosti v tekočem letu. Seveda je enako dobrodošlo, da zapisnike javno 
objavi ministrstvo samo. 
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