
   

 

 

Ministrstvo za kulturo 
Maistrova ulica 10 
1000 Ljubljana 

Ljubljana, 21. junij 2021 
 

Zadeva:  Poziv k javni razpravi glede programskega razpisa 
Ministrstva za kulturo za obdobje 2022 do 2025 

 

Spoštovani, 

 

v Društvu Asociacija redno spremljamo javne razpise na nacionalni, lokalni 
pa tudi mednarodni ravni in se sistematično zavzemamo za izboljšanje 
mehanizmov razdeljevanja javnih sredstev. Z letošnjim letom se izteče 
obdobje programskega financiranja na področjih vizualne, intermedijske, 
uprizoritvene in glasbene umetnosti in s tega vidika se nam zdi 
pomembno, da se oblikovanje novega programskega obdobja odvije v luči 
izboljšav. 

Pozdravljamo, da se je pred dvema letoma na Ministrstvu za kulturo v 
okviru oblikovanja novega nacionalnega programa za kulturo odvila serija 
posvetovanj, dve od teh tudi na temo izboljšanja razpisnih mehanizmov. 
Šlo je za bolj generalno razpravo, a zares za uvod v način, za katerega 
menimo, da bi se moral odviti pred vsemi razpisnimi mehanizmi. 

Leta 2011 je Ministrstvo za kulturo naročilo analizo razpisnih mehanizmov 
in leto kasneje je bila objavljena Evalvacija razpisnih postopkov za 
umetniške projekte. Iz evalvacije izhaja, da je bilo na področju razpisov 
ministrstva kar nekaj izzivov, ki so jih v nekaterih primerih ugotavljali tudi 
zaposleni. Nekateri od problemov so bili naslovljeni, vsekakor pa številni še 
vedno ostajajo.  

Zavedamo se, da gre pri zakonodaji in razpisnih mehanizmih za fleksibilno 
materijo, ki se s časom spreminja, in ob tem menimo, da je nujno, da se vse 
težave naslavlja sproti, javno in transparentno.  

Eden tovrstnih postopkov je potekal od leta 2015 do 2016 v občini 
Postojna, kjer so s pomočjo regijskega stičišča izpeljali postopek prenove 
razpisnih mehanizmov. Ustanovili so posebno skupino, izpeljali javne 
delavnice oziroma posvetovanja in naposled uvedli konkretne spremembe. 
Menimo, da gre za primer pozitivne prakse vključevanja zainteresirane in 
širše javnosti, ki bi ga bilo smiselno vpeljati tudi na nacionalni ravni.  

Ob prihajajoči objavi in oblikovanju programskega razpisa za obdobje 2022 
do 2025 vas zato pozivamo, da pregledate možnosti vključevanja javnosti v 
oblikovanje razpisnega mehanizma. Gre za enega najpomembnejših 
razpisov na področju kulture, zato si vsi deležniki želijo kakovostno javno 
razpravo, s katero bi lahko pregledali težave v preteklem obdobju in prišli 
do boljših pogojev za naslednja štiri leta. 

 

Lep pozdrav, 
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