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Ministrstvo za kulturo
Maistrova 10
1000 Ljubljana

Ljubljana, 5. oktober 2017

Zadeva: IZRINJANJE LJUBITELJSKIH NVO IZ PROGRAMSKEGA RAZPISA 2018 - 2021

Spoštovani gospod minister Anton Peršak,

V imenu Zveze kulturnih društev Slovenije moram problematizirati, oz. izraziti ostro nestrinjanje, oz.
protest v zvezi z določilom javnega razpisa, ki ga je Ministrstvo za kulturo objavilo 25. avgusta letos.
Gre za Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki jih bo v letih 20182021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, ki v poglavju 6.1.
Splošni pogoji , v 1. točki (odstavku) določa možne udeležence razpisa (nevladne organizacije), in jih v
nadaljevanju omejuje, ko pravi: »… niso ljubiteljske, izobraževalne, znanstvene ali vzgojnoizobraževalne institucije ... katerih temeljni namen za ustanovitev ni bilo opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti …«.
Omenjeno določilo je mogoče razumeti kot najhujšo, vendar v zadnjih letih žal ne nenavadno
diskriminacijo ljubiteljskih kulturnih društev, kar jih pomnimo. Po dogodkih v letu 2014, ko sta bili iz
okvira večletnega sofinanciranja izpuščeni dve vrhunski skupini AFS France Marolt in APZ Tone
Tomšič (deloma tudi Carmina Slovenica), katerih položaj je bil nato interventno reše(va)n v okviru
Javnega sklada za kulturne dejavnosti, očitno Ministrstvo za kulturo prakso, ki je pripeljala do
precejšnjega zgražanja v javnosti, zdaj formalizira - po našem globokem prepričanju brez vsakršnih
pravnih podlag. To, da se delu društev, ki so bila nedvomno ustanovljena s temeljnim namenom, da
opravljajo kulturno - umetniško dejavnost, že vnaprej preprečuje kandidiranje na javnem razpisu, ni
niti demokratično niti kulturnopolitično sprejemljivo, saj naj bi kot izborni filter obveljala le kvaliteta
javnih programov, ki jih predlagajo prijavitelji.
Zadeva je še manj razumljiva zaradi dejstva, da v Sloveniji na polju ljubiteljske kulture (ki pa formalno
ni ločena od drugih NVO z nobenim predpisom ali določbo) obstaja le nekaj subjektov, ki bi lahko
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uspešno kandidirali na omenjenem razpisu. V ljubiteljski kulturi smo sami dovolj samokritični, da to
znamo presoditi, že zaradi tega pa ne moremo sprejeti dejstva, da se naše področje getoizira in da so
v ozadju potuhnjeno prisotna vrednostna merila.
Spoštovani g. minister, iskreno upamo, da boste v primeru, da se bo na razpis prijavila tudi kakšna
NVO, ki jih pri vas subjektivno pojmujete kot ljubiteljsko, razmislili o dejanski uporabi zgoraj
omenjenih omejevalnih kriterijev. Verjamemo namreč, da se je problem pojavil slučajno, na osnovi
nekoliko pomanjkljivega razmisleka pripravljalcev javnega razpisa.

Lepo vas pozdravljam,

Mija Aleš, predsednica

V vednost: JSKD

