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Ljubljana, 7. januar 2021  
 
Mestna občina Ljubljana 
Mestni trg 1 
1000 Ljubljana  
 
Odziv Društva Asociacija na proračun Mestne občine Ljubljana za leti 
2022 in 2023 
 
Spoštovani!  
 
V Društvu Asociacija spremljamo razvoj pogojev za kulturo tako na 
nacionalni kot lokalni in tudi mednarodni ravni. Eden pomembnejših 
pogojev nastanka kulture so javna sredstva, v okviru slednjih pa tudi 
sredstva lokalnih skupnosti. Ljubljana je vsekakor občina, ki za kulturo 
namenja velik delež sredstev, in to dejstvo pozdravljamo. Ob sprejemanju 
proračunov za leti 2022 in 2023 pa se nam zdi pomembno izpostaviti, kot 
smo to storili tudi v naših komentarjih k Strategiji razvoja kulture v Ljubljani 
za obdobje 2020–2023, da je potrebno znotraj deleža sredstev, ki jih MOL 
namenja za kulturo, sorazmerno povečevati tudi sredstva za nevladne 
organizacije. 
 
Leta 2010 je MOL za Javne kulturne programe in projekte pod postavko 
082044 namenil 4.589.535 evrov, od tega 2.598.562 evrov nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam in 1.947.253 evrov javnim zavodom. Razmerje 
se je skozi leta bistveno spremenilo in tako je v letu 2020 za isto postavko 
namenjenih 9.554.660 evrov, od tega 3.275.760 evrov za nevladni sektor in 
6.158.800 evrov za javne zavode. Slednje pomeni, da je deset letni 
indeks rasti za javne zavode 316 %, medtem ko je za nevladni sektor 
samo 126 %. Razlika je bistvena, zato menimo, da je treba pričeti 
sorazmerno dvigovati tudi sredstva za programe in projekte nevladnega 
sektorja, in sicer predlagamo 15 % zvišanje letno. Za leto 2022 zato 
namesto sedanjih 3.300.000 predlagamo 3.750.000 evrov, za leto 2023 pa 
4.300.000 evrov. Dodatna sredstva bi pokrila tako uskladitev financiranja z 
inflacijo kot tudi razširitev nabora programov in projektov, ki jih sofinancira 
Mestna občina Ljubljana. Dejstvo je, da je Ljubljana prepoznavna tudi 
zavoljo kulture, da je kulturni turizem pomemben del turistične ponudbe 
Ljubljane in da Ljubljančanke in Ljubljančani s številnimi obiski kulturni 
prireditev potrjujejo pomembnost kulture za kakovost bivanja in tudi za 
razvoj mesta.  
 
Za vsa dodatna pojasnila ostajamo na voljo.  

  
Lep pozdrav, 
 
Društvo Asociacija 

 
DRUŠTVO ASOCIACIJA 
—društvo nevladnih organizacij in 
posameznikov na področju kulture 
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