
        

Ministrstvo za kulturo           Ljubljana, 10. julij 2015
Maistrova 10
1000 Ljubljana

Zadeva: POBUDA ZA STRATEŠKI RAZMISLEK O IZBOLJŠANJU POGOJEV DELA NEVLADNIH
ORGANIZACIJ IN SAMOZAPOSLENIH V KULTURI

Spoštovani!
Člani Nacionalne mreže NVO v kulturi za lokalne kulturne politke, ki združuje nevladne organizacije v
kulturi iz vseh mestnih občin po Sloveniji, smo skozi niz posvetov, terenskih obiskov in pogovorov
detektrali najbolj pereče težave kulturne politke. Predstavniki NVO in samozaposlenih v kulturi smo
skupaj poiskali tudi konkretne rešitve zanje, ki vam jih pošiljamo v nadaljevanju in pričakujemo, da se
v imenu skrbi za takojšnje izboljšanje pogojev delovanje nevladnih organizacij in samozaposlenih v
kulturi ter zagotavljanju javnega interesa v njej, nanje v čim krajšem času tudi odzovete.    

***
1. LOKALNI PROGRAMI ZA KULTURO
Ugotavljamo, da lokalne skupnost po Sloveniji kljub zakonski obveznost v veliki meri še niso sprejele
Lokalnih programov za kulturo ali skladno z zakonom drugače opredelile strateških kulturnih
usmeritev. V primeru mestnih to velja za 5 izmed 11 občin (Koper, Kranj, Novo mesto, Ptuj in Murska
Sobota), tudi tste, ki so to storile (Nova Gorica, Ljubljana, Slovenj Gradec, Velenje, Celje in Maribor)
pa nevladnih organizacij vanje po večini niso enakovredno vključile.
Rešitev: Predlagamo, da Ministrstvo za kulturo lokalne skupnost, ki še niso sprejele Lokalnih
programov za kulturo, nemudoma pozove k pripravi le teh. Pri tem predlagamo tudi, da Ministrstvo
za kulturo v interesu zagotavljana enakih možnost vse lokalne skupnost dodatno pozove, da naj
bodo pri pripravi Lokalnih programov za kulturo posebej pozorne na vključevanje nevladnih
organizacij, saj je krepitev nevladnega sektorja ena izmed strateških usmeritev Evropske unije. 

2. CENTRALIZACIJA
Ugotavljamo, da za delovanje nevladnih organizacij v kulturi enega večjih problemov predstavlja
centralizacija, s čimer se sodeč po zaključkih posveta o centralizaciji, ki smo ga maja pripravili v
Ljubljani in je na enem mestu združil kulturnike iz vseh občin, poleg predstavnikov nevladnih
organizacij strinjajo tudi številni predstavniki javnih zavodov. Centralizacija se v največji meri kaže
predvsem v izključevanju lokalnih akterjev pri kulturno politčnem odločanju, prelaganju
odgovornost iz države na občine in obratno, neenakomernem porazdeljevanju sredstev ter nejasni
defniciji programov nacionalnega pomena. Pri zadnjih dveh kazalcih lahko govorimo tudi o pretrani
koncentraciji, ki ne gravitra nujno izključno prot centru (Ljubljana) ampak gravitra prot že sicer
najmočnejšim (fnančno, lastniško, vplivno…) organizacijam v kulturi.
Rešitev: Predlagamo, da se ministrstvo za kulturo nemudoma lot celostne spremembe kulturno
politčnega modela, ki ne bo temeljil na navidezni decentralizaciji, temveč na zagotavljanju enakih
možnost za vse deležnike v kulturi. V prvi vrst to pomeni, da mora ministrstvo prepoznat NVO v
kulturi ter jih defnirane umestt v krovno zakonodajo (predvsem ZUJIK), kar bo lahko nato podlaga
za uveljavitev njihovega položaja tudi na lokalni ravni. Prav tako mora praktčno pristopit k
zagotavljanju primernega mesta in pogojev za delovanje za profesionalne NVO producente na
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lokalnih ravneh. V interesu decentralizacije predlagamo smiselno vključevanje čim večjega deleža
posameznikov iz celotne Slovenije v odločevalske procese (npr. strokovne komisije, posvetovalna
telesa, NSK…), v interesu dekoncentracije pa predlagamo sistemsko spodbujanje regionalnega in
medmestnega povezovanja. Ministrstvu za kulturo še predlagamo, da jasno opredeli, kaj so programi
nacionalnega pomena, pri čemer zavzemamo stališče, da se slednji lahko izvajajo kjerkoli po Sloveniji.

3. SISTEMSKO FINANCIRANJE
Da v času vsesplošnega varčevanja trpi tudi kultura lahko razumemo, ne moremo pa sprejet dejstva,
da je delež za kulturo v nacionalnem proračunu v zadnjih leth padel iz stabilnih več kot 2 odstotka
(največ 2,2% v letu 2009), na krepko pod dvema odstotkoma (najmanj 1,69 % v letu 2013).
Ugotavljamo, da so na področju fnanciranja nevladne organizacije glede na ostale deležnike v kulturi
v daleč najbolj nezavidljivem položaju. Poleg splošnega upadanja deleža sredstev za kulturo v
nacionalnem proračunu, ki negatvno vpliva na vse deležnike, ne samo na nevladni sektor, je najbolj
zaskrbljujoče, da se iz omenjenega dejstva izhajajoče obremenitve znotraj sektorja ne porazdeljujejo
enakomerno, temveč prizadenejo predvsem nevladni sektor. Poleg tega slednji ne pozna rednega
mesečnega fnanciranja, temveč praktčno kreditra lastne fnancerje, saj vsa sredstva prejme šele po
izvedenih projekth. Kot zadnje ugotavljamo, da je v času, ko so viri iz državnega proračuna omejeni,
premalo storjenega na zagotavljanju evropskih sredstev in olajšanju pritoka zasebnega kapitala v
kulturo, ali pa vsaj poenostavljanju postopkov za pomoč pri neposrednem črpanju s strani nevladnih
organizacij.
Rešitev: Ministrstvu za kulturo v prvi vrst predlagamo, da si v naslednjih leth v državnem proračunu
za kulturo spet izbori delež, večji od dveh odstotkov (ter si za cilj naslednje fnančne perspektve
zastavi ta delež dvignit na vsaj tri odstotke, s čimer bi sicer še vedno zaostajali za razvitmi evropskimi
državami). V duhu sledenja tega cilja predlagamo ministrstvu, da preuči možnost za zagotavljanje
dodatnih sredstev za kulturo iz naslova sredstev čezmejnega sodelovanja. Kar 4 od 11 mestnih občin
(med ne-mestnimi pa je slednjih seveda še precej več) imajo stk z državno mejo in bi bile kot take
lahko upravičene do sredstev iz naslova čezmejnega sodelovanja. Menimo, da je ta potencial
absolutno premalo izkoriščen, pri čemer to velja tudi za kulturne producente v javnem sektorju. Kot
enostavno in v kratkem času možno izvedljivo rešitev pa predlagamo uvedbo fnanciranja po sistemu
dvanajstn, primerljivo z javnim sektorjem. Po informacijah z Ministrstva za fnance je to povsem
izvedljivo (glede prejemnikov s statusom v javnem interesu naj glede tega celo ne bi bilo nobenega
dvoma), a mora predlog za kaj takega do njih prit s strani Ministrstva za kulturo. Prav tako
predlagamo, da začnete resno obravnavat sklop treh zakonov, ki bi spodbudili zasebno vlaganje v
kulturo, s posebni poudarkom na krepitvi vloge nevladnih organizacij.

***
Vaše odgovore, ugotovitve in predloge morebitnih rešitev pričakujemo v roku trideseth dni na naslov
pošiljatelja. Veseli bomo tudi morebitnih javnih diskusij, posvetovanj in razprav s predstavniki
nevladnih organizacij in samozaposlenih, znotraj katerih bi skupaj dosegli potrebne spremembe. Pri
organizaciji omenjenih dogodkov in angažiranju zainteresirane javnost lahko vedno računate tudi na
našo pomoč.
V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljamo! 

Društvo Asociacija v imenu Nacionalne mreže NVO v kulturi za lokalne kulturne politke
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