
 

 

 
Katarina Culiberg, vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje na Ministrstvu za 
kulturo RS (MK) je predstavila aktivnosti posameznih služb v okviru ministrstva ter sodelovanje z 
drugimi institucijami. MK sodeluje z MZZ (npr. »kulturni sklad«), Uradom za Slovence v zamejstvu in 
po svetu (kulturna dejavnost) in drugimi resorji / organi, kot so MGRT (kreativne industrije, kulturni 
turizem), SVRK, UKOM (sodelovanje v medresorski koordinaciji za promocijo Slovenije), STO (kulturni 
turizem). V večstranskih povezavah MK sodeluje z institucijami kot so UNESCO; Svet Evrope (t. i. 
kulturne poti, sklad za filmsko koprodukcijo Eurimages); OZN ali EUNIC (MK je član mreže evropskih 
kulturnih inštitutov). Hkrati je predstavila finančne mehanizme, s katerimi MK razpolaga za 
spodbujanje mednarodnega sodelovanja v kulturi. 
 

_________________________________________________________ 
 

Finančni mehanizmi Ministrstva za kulturo RS  
za mednarodno sodelovanje v kulturi 

 
»Kulturni sklad« 
Skupni finančni mehanizem Ministrstva za kulturo in Ministrstva za zunanje zadeve, ki ob pomoči 
diplomatsko-konzularnih predstavništev omogoča izvedbo številnih kulturnih projektov. Osnovno vodilo 
pri sofinanciranju je spodbuditi trajnejše oblike sodelovanja med ustvarjalci. Iz kulturnega sklada, ki 
ima letni proračun 100.000 EUR, vsako leto iz različnih umetniških področij sofinancirajo približno 150 
kulturnih projektov, predvsem mladih umetnikov (tudi za prevode slovenskih filmov). MZZ in MK 
skupno in na podlagi pravilnika soodločata o sofinanciranju teh kulturnih projektov, vlogo pa je 
potrebno oddati vsaj tri mesece pred izvedbo projekta (na podlagi vabila ali pobude organizatorja v 
tujini).  
 
MK financira mednarodno sodelovanje prek neposrednih pozivov javnim zavodom in javnim 
agencijam (financiranje njihove (mednarodne) dejavnosti na podlagi odločb) oziroma prek javnih 
razpisov MK z mednarodno komponento: 
 
Direktorat za ustvarjalnost: 

 1-letni projektni razpis (objava v začetku 2018); 

 4-letni projektni razpis (objavljen jeseni 2017);  

 4-letni programski razpis (objavljen jeseni 2017); 

 vizualne umetnosti - ciljni poziv za sejme; 

 Beneški in Arhitekturni bienale (možno le prek sodelovanja s sklepom imenovanima izvajalcema – 
Moderne galerije in Muzejem za arhitekturo in oblikovanje); 

 štipendije za študij - letno 2 razpisa (objava spomladi); 

 javni razpis za podiplomski študij in izpopolnjevanje;  

 javni razpis za dodiplomske študije v tujini. 

 Na področju knjige razpise izvaja Javna agencija za knjigo RS (JAKRS). 
 
Direktorat za kulturno dediščino: 

 Podpora sodelovanju predvsem na področju strokovnega dela, tudi za gostovanja razstav (npr. 
Narodna galerija). 

 Podpora posameznim mednarodnim aktivnostim, povezanim z Unescom in Evropsko komisijo 
(Znak evropske dediščine). 

 V okviru javnega poziva za izbor javnih kulturnih programov na področjih kulturne dediščine, 
arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti (JP-KAM 2017-2018) podpora za mednarodno 
dejavnost. 

  

http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_evropske_zadeve_in_mednarodno_sodelovanje/
http://www.mzz.gov.si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/kulturno_sodelovanje/
http://www.mgrt.gov.si/
http://www.svrk.gov.si/
http://www.ukom.gov.si/
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razvoj-in-inovativnost/turisticni-produkti
https://www.coe.int/en/web/eurimages
https://www.eunicglobal.eu/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10623
http://www.jakrs.si/


 

 

 
Direktorat za medije – film: 
Sredstva za promocijo slovenskega filma omogoča Slovenski filmski center, javna agencija RS (SFC). 

 
Služba za kulturne raznolikosti in človekove pravice: 
Neposredni pozivi za narodni skupnosti, podpora za mednarodno sodelovanje pa je prek javnih 
razpisov namenjena tudi projektom romske skupnosti oziroma nemško govoreče etnične skupine v 
Sloveniji. 

 
Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje: 

 Kulturni sklad (glej zgoraj); 

 sofinanciranje uspešnih projektov slovenskih prijaviteljev v programu EU Ustvarjalna Evropa 
(izključno projekte, ki so že pridobili podporo Evropske komisije), sofinanciranje na področju knjige 
je v letih 2016 in 2017 izvajal JAK; 

 sofinanciranje delovanja informacijske pisarne Center Ustvarjalna Evropa in stične točke Evropa 
za državljane; 

 financiranje spletnega portala Culture.si. 

 Prek izbora na javnem razpisu (prva polovica leta) podpora za bivanje v umetniški rezidenci RS v 
tujini: New York (od 1998), London (od 2008), Berlin (od 2004), Dunaj (od 2012). 

 
Transnacionalno, medregionalno in makroregionalno sodelovanje 
MK je vključeno v Nacionalni odbor za transnacionalne programe:  

 Območje Alp (116,7 milijonov EUR)  

 Srednja Evropa (246,6 milijonov EUR) 

 Mediteran (224 milijonov EUR) 

 Podonavje (201,5 milijonov EUR)  

 Jadransko-Jonski (ADRION; 83,5 milijonov EUR) 

 in interregionalna programa: Interreg Europe in INTERACT III. 
 
 
Uporabni viri: 
www.mk.gov.si – dostop do informacij o javnih pozivih in razpisih MK; 
www.culture.si – spletni portal v angleškem jeziku, zasnovan kot pomoč tujim profesionalcem pri 
iskanju možnosti sodelovanja s slovenskimi kulturnimi organizacijami; 
www.jakrs.si – Javna agencija za knjigo RS; 
www.film-center.si – Slovenski filmski center, javna agencija; 
www.sigic.si – Slovenski glasbeno-informacijski center; 
www.sigledal.si – Portal slovenskega gledališča. 
 
 
_________________________________________________________ 
Dogodek sta soorganizirala Ministrstvo za kulturo in zavod Motovila v sodelovanju z Ministrstvom za 
zunanje zadeve. Dodatne informacije so dostopne prek spletnih strani Ministrstva za kulturo in CED 
Slovenija ali na info@ced-slovenia.eu. 

https://www.film-center.si/sl/novice/7546/koliko-kratkih-filmov-torej-lahko-spravis-v-najdaljso-noc/
http://www.mk.gov.si/
http://www.culture.si/
http://www.jakrs.si/
http://www.film-center.si/
http://www.sigic.si/
http://www.sigledal.si/
http://www.mk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/7406/
mailto:info@motovila.si

