
 

 

Suzana Tratnik 

 

ŠKUC je ena najvidnejših nevladnih organizacij neprofitnega značaja kulturnoumetniške 

produkcije v Sloveniji. Ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture. 

Združuje 8 redakcij (likovna, glasbena, gledališka, filmska, založništvo, družbena gibanja, 

informiranje in svetovanje, otroško-mladinski program). Pomemben del delovanja je 

vključevanje mlajših in perspektivnih ustvarjalcev v kulturno dogajanje ter ustvarjanje razmer za 

aktivno preživljanje prostega časa mladih. V zadnjih letih se je dejavnost ŠKUC-a razširila še na 

področja informiranja in svetovanja za mlade, izobraževanja, knjižničarstva, arhiviranja, socialne 

dejavnosti in preventive, družboslovja, humanistike in raziskovalne dejavnosti. Pridobil si je tudi 

status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva, in status 

mladinske organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju. Ima tudi status prostovoljske 

organizacije. ŠKUC aktivno sodeluje z mladinskimi centri iz Slovenije in drugimi 

organizacijami, predvsem z izmenjavo programov, prav tako sodeluje s srednjimi šolami in 

pripravlja kulturno-izobraževalne programe za otroke, tudi po manjših krajih po Sloveniji.  

 

Sodeluje tudi v mednarodnih projektih (NIMPE, Odziv na HIV, ARIE), vključen je v različne 

mreže (ERA, BJCEM, Ilga…) in je že 30 let koordinator za Slovenijo za Bienale mladih 

umetnikov in umetnic Evrope in Sredozemlja. 

Pripravljamo najstarejši filmski festival LGBT filma v Evropi, ki poteka tudi po drugih krajih: 

Bistrica ob Sotli, Slovenj Gradec, Idrija, Ptuj, Maribor. Pod našim okriljem deluje galerija 

sodobne umetnosti Galerija Škuc. V stabi 6 je tudi Lezbična knjižnica in arhiv. Glasbena sekcija 

Škuca je v Slovenijo pripeljala velike glasbene zvezde (Nick Cave, David Bowie, Bob Dylan, 

Green day, Pixies…), letno izdamo 8 knjig. 

 

Naše_i sodelavke_ci so za svoje delo v 48-ih letih delovanja prejeli številne nagrade doma in v 

tujini. Na področju literature: Župančičeva nagrada, Jenkova nagrada, nagrada Prešernovega 

sklada. Projekt O'živela knjiga je 2018 prejel priznanje Slovenske sekcije IBBY za promocijo 

mladinske književnosti in branja. Tudi več priznanj za oblikovanje, denimo zgoščenke Chilli 

Space, letos pa posebno priznanje Kristine Brenkove za slikanico Ahil in Patrokles. Leta 2006 je 

ŠKUC za svoje delo prejel tudi Plaketo Mestne občine Ljubljana.  



 

 

Letno izvedemo več kot 650 dogodkov in aktivnosti in imamo letno več kot 35.000 

obiskovalk_cev. 

 

Imamo do 10 redno zaposlenih in še 25 rednih zunanjih sodelavcev, za katere plačujemo vse 

prispevke in dajatve. Prav tako redno plačujemo vse stroške za Metelkovo 6, kot tudi vse ostale 

dajatve državi. 

  

Od Ministrstva za kulturo smo za vse naše programe sofinancirani letno približno do 35%, vsa 

ostala sredstva pa moramo pridobiti od drugod (EU sredstva, lokalne skupnosti, koproducenti in 

vložiti do 30 % tudi lastnih sredstev). Za vsa sredstva, ki jih ŠKUC pridobi na javnih razpisih, se 

mora dokazovati z referencami, in za katera tudi poroča in predlaga vso dokumentacijo o porabi 

sredstev. 

  

Stavba 6 je izjemnega pomena, saj povezuje zelo vitalen in ustvarjalen nevladni sektor. Zato 

pozivamo Odbor za kulturo, da izglasuje predlagani sklep o takojšnji prekinitvi postopka 

izselitve in da MzK začne dialog z uporabniki o podaljšanju najemne pogodbe in obnovi stavbe. 

  


