
KOMENTAR NA PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT JZ KSEVT 

Pred dnevi sem prejel kopijo dokumenta z naslovom “Program dela in finančni načrt za Kulturno 
gospodarsko središče evropskih vesoljskih tehnoogij” iz dne 26.7.2017. Vsebina dokumenta sicer 
izgleda kot seznam želja, s katerim poskušata Tadej Slapnik in Nena Dokuzov opravičiti svoj prevzem 
Kulturnega središča evropskih vesoljskih tehnologij, toda najbolj zbode tisto, česar ni v dokumentu, je 
pa ključno za razumevanje nevarnosti, ki jo trenutni zavod pomeni za ustanovitelje. 

Državni javni zavod za opravljanje javne službe uporablja brez pravne podlage zasebno 
lastnino prvotnih ustanoviteljev Ksevta. V.d. Nena Dokuzov je bila že večkrat pozvana, naj uredi 
pravno podlago za uporabo umetnin, kulturne dediščine, zbirke knjig, tehnične in razstavne opreme. 
Prav tako ji je bila že večkrat dostavljena dokumentacija, ki izkazuje lastnino. O tej problematiki so bili 
obveščeni tudi na Občini Vitanje, MGRT, MK ter vladi RS. Iz prejetega dokumenta je tudi razvidno, da 
bo državni javni zavod KSEVT imel na račun uporabe omenjene lastnine s prodajo vstopnic 42.000 
EUR prihodkov. Brezpravna uporaba zasebne lastnine predstavlja škodo, ki v dokumentu ni omenjena 
in lahko bistveno ogrozi delovanje zavoda ter vse, ki tovrstno delovanje vodstva zavoda zagovarjajo in 
omogočajo. 

Državni javni zavod ne izvaja kulturalizacije vesolja. Nena Dokuzov očitno ne loči med 
popularizacijo znanosti in kulturalizacijo vesolja. Razstava o planetih v našem osončju v ničemer ne 
prispeva k razumevanju človeške kulture in tehnologije v vesolju. Popularizacija in kulturalizacija se 
med seboj ločita tako kot stiki z javnostjo in razvoj (če je to kaj bolj jasno). Edini, ki smo v času od 
prevzema Ksevta izvajali kulturalizacijo vesolja smo bili prvotni ustanovitelji, ki dopuščamo, da se naše 
delo (razstave Herman Potočnik Noordung: 100 monumenatlnih vplivov, Voyager/ dr. Mavretič ter 
spomenik Juriju Gagarinu) še vedno uporabljajo v sklopu javnega programa. Toda Nena Dokuzov, ne 
samo, da ne omogoča kulturalizacije vesolja, jo celo onemogoča. Na pobudo Mednarodnega festivala 
računalniške umetnosti iz Maribora ter Moderne galerije iz Ljubljane, naj bi bila umetnina Spektralni 
modulator Edvarda Zajca, ki je nastala v produkciji zavoda Atol in takrat še zasebnega zavoda Ksevt, 
umeščena na festival oktobra letos. Ker trenutna ekipa zanemarja vzdrževanje umetnine, le ta sedaj ne 
deluje. Nena Dokuzov malomarno uničuje kulturno dediščino računalniške umetnosti. Uničevanje 
umetnin in kulturne dediščine predstavlja škodo, ki v predstavljenem dokumentu ni omenjena in 
lahko bistveno ogrozi delovanje zavoda ter vse, ki tovrstno delovanje vodstva zavoda zagovarjajo in 
omogočajo. 

Državni javni zavod ni funkcionalna inštitucija. Predstavljeni dokument dokazuje, da zavod 
nima nobenega programa, temveč zgolj “željo” po projektih. Obsega zgolj seznam aktivnosti, ki jih ni 
sposoben izvajati, ker za to nima zagotovljenih sredstev in kadra. Celotno svoje delovanje je zastavil na 
“možnih” projektih, ki mu bodo narekovali delovanje. S tem vodstvo in ustanovitelji dokazujejo, da 
nimajo druge vizije, kot to da poskušajo pridobiti kakršna koli sredstva in potem izvajati aktivnosti, ki 
jih narekujejo projekti, ne pa lasten program. In ker se sedanje vodstvo ne zna ukvarjati s 
kulturalizacijo, humanistiko in umetnostjo, bodo imele prednost aktivnosti, ki jih znajo delati — in to 



so lastni projekti, za lastno okoriščanje. Ob prevzemu mandata trenutne vlade, je bil KSEVT 
funkcionalna kulturna inštitucija, s “kulturnim vesoljskim programom” in financiranjem. Ministrstva 
so izmenično ukinila obstoječe financiranje, linčala prvotne ustanovitelje ter inštitucijo prevzeli za 
izvajanje nekulturnih projektov (ne programa). 

Državni javni zavod uporablja državni sekretar Tadej Slapnik za svoje projekte, zadnji 
podvig je “Noordung blockchain hub”. Kljub sprenevedanju je bilo že ob vstopu države v 
ustanoviteljstvo jasno, da se bo Ksevt uporabljal za vse prej drugo kot za umetnost in humanistiko, 
nikakor pa ni bilo pričakovati, da bo izrinjeno celo vesolje. V zadnjem času se Slapnik in Dokuzova 
ukvarjata predvsem s svojim blockchain klubom. Slapnikova osebna vpletenost v delovanje zavoda 
seže tako daleč, da celo grozi lokalnim oblastem, da če ne bodo sprejeli dosedanje v.d. Nene Dokuzov 
za direktorico, države ne bodo več videli v Vitanju. 

Predlagam, da se ustanovitelji državnega javnega zavoda KSEVT zelo hitro dogovorite, kdo bo prevzel 
odgovornost za materialno, kulturno in drugo škodo. Kdo od vas ima toliko moralne in politične 
odgovornosti, da prepreči še večjo škodo? Kulturni projekt, ki so ga vlade pred vami trudoma 
vzpostavljale v najtežjih ekonomskih pogojih, se ga danes v pijanosti politične moči uničuje. 

V teh dneh mineva točno dve leti, od kar mi je dal Miro Cerar “besedo predsednika vlade”, kar naj bi 
bilo največje zagotovilo, da se bo omogočilo nadaljne izvajanje dotedanjega programa. Zgoraj opisana  
situacija dokazuje, da predsednik vlade obljubljenega ni izvedel in s tem zapravil vso svojo moralno in 
politično avtoriteto.  

Zato apel! Vsem, ki se trenutno ukvarjate s Ksevtom, pomagajte predsedniku vlade razumeti, da 
uničevanje kulture na račun gospodarskega okoriščanja, nikomur ne koristi — tudi njemu ne. 
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