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Javna agencija Republike Slovenije za kulturne dejavnosti  
Štefanova 5  
1000 Ljubljana 
 
Ministrstvo za kulturo RS 
Maistrova 10 
1000 Ljubljana  
 

Ljubljana, 6. julij 2021 
 
 
Odziv na Javni poziv za izbor predlogov za sofinanciranje 
najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj 
ljubiteljske in nevladne kulture za leto 2021  
 
Spoštovani, 
 
28. junija 2021 je bil na spletni strani Javne agencije Republike Slovenije za 
kulturne dejavnosti objavljen Javni poziv za izbor predlogov za 
sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj 
ljubiteljske in nevladne kulture za leto 2021, in sicer na podlagi 12. in 14. 
člena Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe 
Republike Slovenije v kulturi. Izpostavljeni zakon jasno govori, da mora biti 
razpis iz tega naslova namenjen tako ljubiteljskim kot vsem ostalim 
nevladnim organizacijam. Iz postopka sprejemanja zakona leta 2019 je 
razvidno, da je bili v Državnem zboru glede 12. člena sprejet amandma, iz 
katerega jasno izhaja (več v dokumentu Državnega zbora RS s številko 411-
01/19-0040/), da morajo biti sredstva iz tega naslova namenjena tudi 
poklicnim nevladnim organizacijam v kulturi.   
 
Objavljeni razpis je po našem mnenju protizakonit, saj ne upošteva določil 
zakonske podlage. V kolikor je iz naslova poziva možno razbrati, da naj bi do 
sredstev bile upravičene vse ljubiteljske in nevladne organizacije, pa je iz 
predmeta javnega poziva razvidno, da so sredstva namenjena zgolj 
ljubiteljskim organizacijam. Poleg ponavljajočega pogojevanja, da je razpis 
namenjen zgolj ljubiteljskim organizacijam, je ključna ovira zapisana tudi v 
pogojih poziva, kjer je med drugim zapisan pogoj, da prijavitelji: »na podlagi 
povprečja v zadnjih treh letih pred objavo poziva niso bili sofinancirani iz 
državnega proračuna namenjenega za kulturo, s sredstvi višjimi od 
20.000,00 evrov na leto«. Tovrstni pogoj je v nasprotju z zakonsko 
podlago, poleg tega pa je v nasprotju tudi s krovno Strategijo razvoja 
nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023, ki govori o 
profesionalizaciji nevladnega sektorja. Takšen pogoj je tudi ravno 
nasproten pogojem razpisov za nevladne organizacije na Ministrstvu za 
javno upravo. 
 
Četudi je bil poziv zaradi porabe sredstev s 1. julijem 2021 že zaključen, pa 
pozivamo Javno agencijo Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, da 
obravnavani poziv prekliče in ga nadomesti z novim pozivom, ki bo 
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upošteval zakonska določila. 
 
Ministrstvo za kulturo RS pri tem pozivamo, da se opredeli do izpostavljene 
problematike in ukrepa v skladu s pristojnostmi. 
 
Lep pozdrav, 
 
Društvo Asociacija 
 
V vednost: 
- Ministrstvo za javno upravo RS 
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