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POVZETEK  SKLEPOV IN  PRIPOROČIL  (EXECUTIVE 

SUMMARY)  

 

 

Zavod Maribor 202 – evropska prestolnica kulture in  Ekonomska fakulteta Univerza v Ljubljani 

sta 20.12. 2012 sklenili  Pogodbo o sodelovanju,ki je  določala, da raziskovalci Ekonomske 

fakultete za naročnika izdela analizo ekonomskih učinkov največjega kulturnega dogodka v 

dvajsetletni zgodovini RS  - Evropska prestolnica kulture Maribor 2012.  Analiza naj bi obsegala 

študijo učinkov, analizo stanja in strateške možnosti nadaljnjega razvoja.   

 

Zato je raziskava razdeljena na tri medsebojno povezane dele: (1) Prvi del poudarja evropski 

značaj EPK in njegovo vlogo pri strateški revitalizaciji mest   (1. in 2. poglavje), podaja  

metodološke postavke analize in deskriptivne podatke o uspehu EPK Maribor 2012 (3. in 4. 

poglavje);  (2) Drugi del je namenjen poglobljeni in prvi takšni kvantitativni analizi kulturnih 

učinkov EPK,ki zduržuje tako rezultate impaktne in kontingenčne študije ekonomskih učinkov 

EPK kot tudi ex post ekonometrično preverbo rezultatov (5., 6.  in 7. poglavje);  (3) Tretji del je 

namenjen strateški analizi  in predlogom nadaljnjega razvoja EPK Maribor 2012 (8. , 9. in 10. 

poglavje).   

 

Naša analiza  vodi do treh temeljnih sklepov:   (1) Razvoj EPK je eno najuspešnejših področij 

evropske integracije in pomemben dejavnik revitalizacije evropskih  mest in regij. Pozitivni 

učinki kulturne revitalizacije so sorazmerni s trajanjem in kontinuiteto post-epekajevske 

dejavnosti v evropskih prestolnicah kulture. (2) Empirična in ekonometrična študija učinkov 

dokazuje pozitivne  ekonomske učinke, ki so sicer različno porazdeljeni med mesti in prvič 

razkrije tudi celovito oceno donosnosti javnega investiranja v kulturni projekt EPK, ki je 

primerljiva z drugimi ekonomskimi dejavnostmi.  (3) Optimalna strateška razvojna alternativa je 

nadaljevanje dejavnosti EPK  v okviru nove institucije KULTURREG 2020, ker institucionalna 

kontinuiteta povečuje pozitivne ekonomske učinke in ker nova institucija ponuja priložnost za 



 

 3 

razvoj evropskega centra EPK.  Razvojne  možnosti takšne institucije so odvisne od različnih 

scenarijev potencialnih ustanoviteljev (Maribor, partnerska mesta,…), kjer je možno doseči 

primeren kompromis med viri sredstev, programi in dejavnostmi zavoda ter  učinki delovanja in 

poslovanja. 

 

Raziskava  je nakazala 42 sklepov  (S) in 15 priporočil (P), ki jih navajamo po vrstnem redu 

poglavij oziroma postopnosti analize v okviru treh  osrednjih  delov raziskovalne naloge:  

 

S 1: EU projekt evropskih prestolnic kulture (EPK) zasnovala izjemno dolgoročno, pri čemer 

vzpostavlja široko mrežo sodelovanja med državami in  institucijami EU, med mesti, ki so že ali 

pa bodo postale nove  EPK.  Dosedanje analize in vrednotenja dokazujejo, da gre za eno 

najuspešnejših evropskih pobud, ki jih evropski  državljani tudi najbolj ocenjujejo in cenijo.  

 

S 2: Ugotavljamo, da je evalvacija EPK  šele v zadnjem obdobju postala standardna zahteva EU, 

vendar običajno obsega samo merljive elemente (število obiskovalcev, nove institucije, nove ali 

prenovljene zgradbe…), ne pa tudi mehkih učinkov, kot so prepoznavnost, identitetni kapital 

mesta, razvojni potenciali  in podobno, ki jih lahko izrazijo zahtevnejše metode vrednotenja 

(impaktne študije in kontingenčno vrednotenje).   

 

S 3: EPK prinašajo mestom pomembne razvojne koristi, če so smotrno načrtovane, dobro 

izvedene in imajo tudi aktivne nastavke po prenehanju enkratnega kulturnega leta.  Zato je 

izjemno pomembno, kot ugotavlja že EK, da evalvacija postane sestavni del projekta EPK in da 

se prav prek evalvacijskih poročil in drugih razvojnih usmeritev poveča dolgoročni razvojni 

učinek EPK.  

 

S 4: Projekt  EPK  je  zavestni evropski in lokalni strateški odgovor na sodobne  spremembe in 

skupne evropske razvojne izzive.  Mesta so kreativni nosilci gospodarske rasti (urbana 

ekonomika, kreativna mesta), kultura pa je evropska konkurenčna prednost, zato EU razvija 

koncept revitalizacije mest kot del svojega programa rasti in konkurenčnosti.   
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S 5: EPK na eni strani daje dobre učinke  samo na daljši rok, hkrati pa lahko deluje kot evropska 

mreža samo ob večji medsebojni povezanosti. Oboje je  še vedno slabo izkoriščena lokalna in 

evropska priložnost. Zato je pomembna razvojna priložnost, da mesta razvijajo dolgoročno mrežo 

svojega sodelovanja tudi po prenehanju enoletnega programa EPK.  

 

S 6:  Pri teoretski analizi smo uporabili (1) ekonomsko impaktno študijo (vrednotenje  porabe v 

obdobju EPK), (2) ekonometrično analizo multiplikatorjev  (ocena  proizvodnje, dodane 

vrednosti in zaposlenosti v mesith), (3) kontingenčno vrednotno analizo (pomen projekta EPK z 

vidika uporabnikov).  

 

S 7: V letu 2012 so na območju mesta Maribor zabeležili 355.000 nočitev, kar je 20 % več kot v 

enakem obdobju leta 2011 (največji porast nočitev so zabeležili v novembru, kar 92 % več kot 

novembra leta 2011). V ostalih mestih je bilo povečanje relativno majhno. 

S 8: Po anketni analizi so prebivalci mest in obiskovalci  sprejeli projekt EPK kot pozitiven 

faktor, kultura je postala razvojni dejavnik, ki po mnenju ljudi lahko prispeva revitalizaciji 

razvoja Maribora in partnerskih mest ter celotne regije. 

 

S 9: Povprečna skupna poraba vprašancev v združenem vzorcu impaktnega vprašalnika je 

znašala približno 278 EUR, vendar je 50% vprašancev v združenem vzorcu porabilo 150 ali manj 

EUR kot posledica dogodka. V združenem vzorcu so vprašanci v povprečju največ porabili za 

zabavo (67 EUR), obisk kulture (56 EUR), restavracije (54 EUR) in nakupe (42 EUR). Nekoliko 

manj pa so porabili za prevoze (33 EUR) in prenočitve (24 EUR). Vsaj 50% vprašanih je porabilo 

vsaj 20 EUR v letu 2012 za zabavo in kulturne dogodke v okviru EPK 2012 ter 15 EUR za 

restavracije, vse navedeno je nastalo kot posledica obiskovanja prireditev EPK 2012, kolikor 

verjamemo odgovorom vprašancev. 

S 10: Lahko opazimo precejšnje razlike med vprašanci po skupinah. Med Mariborčani je bila 

povprečna poraba kot posledica dogodka EPK največja na področju zabave (86 EUR), obiska 

kulturnih dogodkov (67 EUR), obiskovanja restavracij (51 EUR), nakupov (50 EUR) in prevozov 

(34 EUR). Precej manj pa so pričakovano porabili za nočitve (vsak v povprečju 9 EUR). 
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S 11: Ne-mariborčani so v času EPK preživeli v povprečju eno plačano nočitev kot posledico 

obiska EPK. V povprečju so največ porabili za restavracije (52 EUR), prevoze (43 EUR), 

prenočitve (33 EUR), obisk kulturnih dogodkov (32 EUR), zabavo (24 EUR) in nakupe (20 

EUR). Njihova povprečna skupna poraba je bila najnižja med vsemi skupinami in je znašala 

približno 211 EUR na vprašanca. 

S 12: Med tujimi obiskovalci je vsak v povprečju na območju Maribora preživel malo manj kot 2 

nočitev in obiskal malo manj kot 5 prireditev. Njihova poraba je bila pričakovano daleč največja 

za prenočitve (106 EUR) ter prehrano v restavracijah (77 EUR). Precej manj pa so porabili za 

obisk kulturnih dogodkov (23 EUR), nakupe (22 EUR), prevoz (16 EUR) in zabavo (14 EUR). V 

povprečju je vsak tuji obiskovalec v času dogodka EPK 2012 porabil 258 EUR. 

S 13: Statistično značilni pojasnjevalni dejavniki skupne porabe so starost vprašanca ter število 

obiskanih prireditev in preživetih nočitev v mestih EPK. Vsako dodatno leto starosti bo pri nizkih 

starostih k skupni porabi prineslo približno 25 EUR. Statistično značilna pojasnjevalna dejavnika 

sta bila še število obiskanih prireditev, kjer vsaka dodatna obiskana prireditev pomeni približno 

6,68 EUR višjo skupno porabo nekega obiskovalca; ter število preživetih nočitev, ki je 

pričakovano po jakosti najmočnejši dejavnik, vsaka dodatna nočitev pa pomeni za 48 EUR višjo 

skupno porabo nekega obiskovalca. 

S 14: S precejšnjo verjetnostjo lahko torej trdimo, da je skupni agregirani učinek (nova sredstva v 

gospodarstvu) porabe obiskovalcev prireditev EPK na proizvodnjo v Mariboru, partnerskih 

mestih in Sloveniji nasploh (multiplikatorji veljajo za celotno področje Slovenije) znašal med 45 

in 59 milijoni evrov. 

S 15: S precejšnjo gotovostjo lahko torej trdimo, da se skupni učinek porabe obiskovalcev 

projekta EPK 2012 na dodano vrednost nahaja med 21 in 29 milijoni evrov.  

S 16: Ocenimo lahko tudi skupno število novih zaposlitev, ki jih je projekt generiral na osnovi 

porabe obiskovalcev dogodka na med 521 in 627 novih zaposlitev. 
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S 17: Ko na podoben način izračunamo tudi učinke investicij (javna in zasebna sredstva za 

delovanje zavoda Maribor 2012) v projekt, dobimo končno oceno agregiranega skupnega učinka, 

ki znaša: 1) Učinek na proizvodnjo – med 87.990.866,47 in 105.708.765,70 EUR; 2) Učinek na 

dodano vrednost – med 42.305.542,42 in 51.471.253,70 EUR; 3) Učinek na zaposlenost – med 

1007 in 1132 novimi delovnimi mesti. 

S 18:  Z upoštevanjem zgornjega lahko rečemo, da je na osnovi multiplikatorske analize moč 

reči, da je donos na javno investicijo znašal med 3,32 in 3,99, vsak dodaten evro javnih sredstev, 

vloženih v projekt EPK 2012 je generiral skorajda 4 evre sredstev v gospodarstvu. 

S 19: Zaradi projekta EPK 2012 je razlika med prejemki in izdatki, torej nekakšen »dobiček« 

poslovnih subjektov,  zrasla za 7.49 milijona EUR v vsakem od partnerskih mest v letu 2012. 

Prav tako se je statistično značilno povečal tudi »dobiček« podjetij, ki je zrasel za 6.09 milijona v 

vsakem od partnerskih mest. 

S 20: V mestu Maribor v letu 2012 kot posledica EPK beležili višje prejemke podjetij, vrednost 

pa približno ustreza našim ocenam v impaktnem delu študije: 112 milijonov evrov. Pri 

interpretacijah tega rezultata zaradi šibke značilnosti koeficienta zaenkrat še velja biti previden. 

S 21: Učinki na “dobiček” podjetij v partnerskih mestih so večinoma statistično neznačilni, 

značilni pa so za mesti Maribor (povečanje razlike med prejemki in izdatki za 1,21 milijona 

EUR) in Velenje (povečanje razlike med prejemki in izdatki kar za 19,4 milijona EUR). To 

ponovno kaže na zaznavne ekonomske učinke vlaganj v projekt. 

S 22: V vsakem od šestih mest se je kot posledica projekta EPK 2012 (oziroma dejavnika, ki je 

bil v letu 2012 prisoten le v teh šestih mestih in nikjer drugje v Sloveniji) število delovno aktivnih 

ljudi v občini zmanjšalo približno za 2154, število zaposlenih oseb je upadlo za 2113 in število 

samozaposlenih za 41. 

S 23: Mesečne plače so se v partnerskih občinah so se v letu 2012 kot posledica projekta EPK 

povečale, nominalno za skoraj 31 EUR. 
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S 24: V vseh partnerskih mestih, z izjemo Ptuja, je bilo prisotno povišanje mesečnih plač kot 

posledica projekta EPK 2012. Najmočnejši učinek najdemo v Velenju, kjer so se mesečne plače 

povišale za 81 EUR. V Novem mestu je prisoten porast plač za 51 EUR, v Slovenj Gradcu za 44 

EUR, v Murski Soboti za 34 EUR in v Mariboru za 19 EUR. Upad mesečnih plač je bil prisoten 

le v Mestni občini Ptuj, kjer so se plače znižale nominalno za 45 EUR. 

S 25: Na ravni vseh šestih mest kakšnega zaznavnega učinka na turizem ni bilo prisotnega. V 

mestih Ptuj in Slovenj Gradec ne moremo govoriti o kakšnem zaznavnem povečanju števila 

turistov zgolj kot posledica projekta EPK 2012. Na ravni drugih mest pa so prisotni celo 

negativni učinki, to velja tako za Mursko Soboto, Novo mesto kot Velenje. 

S 26: Učinki v občini Maribor na turizem so bili pozitivni in statistično značilni v vseh 

kategorijah. Število turističnih prihodov se je povečalo kot posledica projekta EPK 2012 za 

skorajda 28.000 skupnih obiskov, od katerih je bilo povečanja obiskov tujih turistov za 27.137 

obiskov. Skupne nočitve pa so se povečale za 57.389 nočitev, kjer so nočitve tujih turistov 

prevladale nad domačimi, saj jih je celo več (58.202) kot skupnih povečanih nočitev. 

S 27: Posebnega učinka na obisk predstav v matični hiši pri gledališčih – javnih zavodih v 

partnerskih mestih ni bilo. Število predstav v matični hiši se prav tako v letu 2012 ni povečalo kot 

posledica EPK. Je pa zaznavno povečan obisk vseh nekomercialnih prireditev, ki se v vsakem od 

gledališč povečal za 14.591 obiskovalcev kot posledica EPK 2012. Prav tako lahko govorimo o 

statistično zelo šibkem učinku na število obiskovalcev na predstavo, ki se je povečalo za okoli 31 

obiskovalcev. 

S 28: Ocena izražene vrednosti pripravljenosti na plačilo znaša 14,04 EUR za celotno slovensko 

populacijo. Kot pomembni statistični dejavniki pri pojasnjevanju izražene vrednosti 

pripravljenosti na plačilo so se v analizi pokazali zanimanje za kulturo, kjer vsaka dodatna enota 

zanimanja poveča pripravljenost na plačilo v povprečju za 6,76 EUR. Nasprotno pa stališče, da 

»Sedaj, v času krize, ni čas za zapravljanje denarja za kulturo«,  vsako dodatno enoto strinjanja 

zmanjša vrednost pripravljenosti na plačilo za 4.28 EUR.  Vsaka višja vrednost na lestvici 

izobrazbe v povprečju poveča vrednost pripravljenosti na plačilo za 7,64 EUR, vsaka višja 

vrednost na lestvici dohodka pa za 5,56 EUR. Ocenjena “prava” vrednost pripravljenosti na 

plačilo znaša na osnovi bivariantne probit regresije 13,80 EUR na posameznika.  
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S 29: Ocenjena agregirana vrednost pripravljenosti na plačilo za nadaljevanje projekta EPK v 

letih 2013-2015 je  tako na letni ravni enaka 23.489.697,60 EUR. Z upoštevanjem letne diskontne 

stopnje 3% bo ta vrednost v letu 2014 znašala 22.785.006,67 EUR in v letu 2015  pa 

22.101.456,47 EUR. Skupna triletna vrednost pripravljenosti na plačilo prebivalcev Slovenije za 

nadaljevanje projekta EPK (z reorganizacijo in zmanjšanjem na sedanjih 20% delovanja) na 

triletni ravni torej znaša 68.376.160,74 EUR. 

S 30: Na podlagi ugotovitev vseh treh delov metodološkega dela študije lahko potrdimo, da so 

bili prisotni signifikantni pozitivni ekonomski učinki na povečanje prihodkov podjetij v 

partnerskih mestih, kot tudi (vsaj v nekaterih mestih) povečanje števila turistov in obiskovalcev 

kulturnih dogodkov. Kljub temu je verjetno glavni učinek, ki ga je projekt prinesel, prisoten v 

vrednosti za same prebivalce, tako v Mariboru in partnerskih mestih, kot tudi v Sloveniji nasploh, 

kar zgovorno kažejo rezultati kontingenčne študije.  

 

S 31: Svet Zavoda Maribor 2012 je v sodelovanju z vodstvom zavoda pripravil izhodišča 

nadaljnjega razvoja institucije z naslovom Strateški načrt Stičišče-Kulturreg (2012), ki smo ga 

obravnavli kot delovno verzijo stališč upravnih in vodstvenih organov o prihodnjem razvoju 

projekta EPK Maribor 2012.  

 

S 32: Odlok o ustanovitvi Zavoda Maribor 2012 (ZM) določa, da se zavod 30. 6. 2013  ukinja,  

ali pa je njegovo nadaljevanje potrebno dodatno utemeljiti  glede na potrebe in dolgoročne 

učinke.  Vodstvo ZM je pripravilo Strateški načrt Stičišče-Kulturreg  (KR) kot delovno verzijo te 

utemeljitve. 

 

S 33: KR kot nova institucija ohranja novo obliko organizacije (Zavod Kulturreg), zadrži 

uporabo osrednje  epekajevske infrastrukture (Vetrinjski dvor) in razvija programe ter  projekte 

na mestni in regionalni ravni (del  programov EPK). 
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S 34: V dosedanjem strateškem  razmisleku vodstva ZM   ni nobene podrobnejše programske 

usmeritve za srednjeročne obdobje 2013-2015, manjkajo temeljni elementi poslovnega načrta, 

zlasti pa ni jasne opredelitve uveljavljanja BZ EPK v prihodnjih letih. 

 

S 35: Š scenariji opisujejo razvoj projekta EPK Maribor 2012  po letu 2013. Ponuja štiri   

variante – ukinitev Zavoda Maribor 2012, ohranitev zavoda v prehodne obdobju 3-5 let, ali pa 

nadaljevanje delovanja v okviru nove institucije Stičišče-Kulturreg, na daljši rok ali v okviru 

omejenega preizkusnega obdobja . 

 

S 36:  Končna odločitev in vrstni red scenarijev: prva in druga sta  scenarija C D,  tretji je 

scenarij B, četrti  je scenarij A. Scenarija C in D  imata najbolj  inovativno programsko rešitev za 

novo institucijo in ponujata največ možnosti za sodelovanje na regionalni in evropski ravni.   

 

S 37:  Javni Zavod Maribor 2012 se skladno z odlokom MOM iz leta 2010 ukine in ustanovi     

nova institucija Stičišče-Kulturreg. To je javni zavod, ki dobi naziv Stičišče-Kulturreg 2020 (KR 

2020). Ustanovitelji KR 2020 so vsa  partnerska mesta, nosilno vlog pa ima MOM,  lahko pa je 

izključni ustanovitelj zgolj MOM. Zavod deluje v prostorskih okvirih Vetrinjskega dvora.  

 

S 38: KR 2020 predstavlja kontinuiteto delovanja in poslovanja starega zavoda, ker s tem 

dosegamo  največje sinergične učinke EPK.   Temeljno delovanje KR 2020 je koordinacija 

kulturnih projektov na regionalni ravni, lastna kulturna produkcija in mednarodno sodelovanje v 

okviru mreže EPK na ravni EU.  

 

S 39: KR 2020 želi postati poseben evropski center kulturnega sodelovanja med mesti, ki so bili 

do sedaj nosilci EPK. To je  najpomembnejši strateški cilj javnega zavoda v letih 2013-2015. 

 

S 40: KR 2020 je posebej odgovoren za razvoj BZ EPK Maribor 2012 in pomeni trajni simbolni  

kapital, ki so ga pridobila partnerska mesta v letu 2012.  BZ EPK dobiva posebno nadgradnjo 

sedanje grafične podobe in dogovorjene metode in načine koordiniranega ohranjanja BZ na ravni 

mest (javni znaki, sistem podpornih dejavnosti, protokoli…).   
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S 41 : KR 2020 razvija vse tiste programe iz obdobja 2012, ki so perspektivni, finančno vzdržni  

in niso sestavni del ponudbe obstoječih kulturnih institucij. Posebno pozornost namenja 

mednarodni koordinaciji  EPK in kulturni izmenjavi, kjer je mogoče najbolj učinkovito izkoristiti 

BZ EPK. Prehod med obstoječo in novo programsko strukturo je postopen in v treh letih ohranja 

tretjino starih projektov iz leta 2012. 

 

S 42: KR 2020 deluje v obsegu 13-15% kulturne produkcije v letu 2012 in temu je prilagojena 

tudi organizacijska, programska in poslovna dejavnost zavoda. Trije scenariji razvoja kažejo, da 

se prihodki in  odhodki gibljejo med 0,5 in  2,0 mio eur, da so viri predvsem javni, da pa se 

podvoji delež zasebnih in evropskih sredstev glede na leto 2012.  

 

*** 

 

P 1: Evalvacijsko poročilo je temelj za dolgoročnejšo oceno EPK MARIBOR 2012. Evalvacija je 

sestavni del vrednotenj, ki jih zahteva ali podpira EU. Analiza učinkov je lahko sestavni del 

dolgoročnejše usmeritve mest glede na dejavnost EPK. EPK lahko prispevajo k razvojni 

revitalizaciji mest samo na dolgi rok, trajnostni razvoj lahko zagotovi samo trajna kultura 

sprememb, ki jih omogoča položaj EPK.   

 

P 2: Interno evalvacijsko poročilo je tako del normalne in želene komunikacije, ki se običajno 

razvije v letu po preteku neposrednih dejavnosti EPK. Temeljni namen tega poročila je, da oceni 

in analizira razvojne možnosti, ki jih prinaša obdobje po preteku kulturnega leta EPK.  Ta ocena 

prinaša dolgoročnejši vidik vplivnosti EPK na razvoj mesta Maribor in drugih partnerskih mest.   

 

P 3: Primerjalna analiza na ravni drugih EPK dokazuje, (1) da je EPK Maribor 2012 po 

finančnem obsegu uvrščen v prvo tretjino vseh 46 mest, (2) da je med viri financiranja 

nadpovprečno udeležena država (RS, mesta), (3) da je v strukturi stroškov in zaposlovanja Zavod 

deloval v primerljivem povprečju, (4) da razmerje med številom prireditev in viri razkriva 

razmeroma  visoko učinkovitost projekta.  
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P 4: EPK je lahko razvojna priložnost za razvoj »kreativnih mest« samo tedaj, če bo izkoristil 

dolgoročno naravnanost projekta in mrežno povezanost z drugimi nosilci EPK na evropski ravni. 

Dosedanja izvedba EPK je samo prvi korak, potreben pogoj za razvojni premik, pomembnejši so 

naslednji koraki ozirom trajni vidiki delovanja EPK in njegove evropske  mreže.  

 

P 5:  Trojna analiza (impaktna in kontingenčna študija, ekonometrična analiza) omogoča prvo 

celovito empirično preverjanje učinkov kulturne dejavnosti in omogoča merjenje trajnejših 

posledic EPK v Mariboru in partnerskih mestih (regiji).   

 

P 6: Sodelovanje mest, državnih ustanov,  pa tudi posameznih kulturnih ponudniko je v okviru 

EPK dokazalo, da je s skupnimi produkcijami, kulturnim sodelovanjem in promocijsko podporo 

mogoče doseči boljše rezultate. Zato je  to napotek za skupno delo tudi v prihodnje.  

 

P 7: Kontingenčna študija potrjuje, da so prebivalci Slovenije pripravljeni prispevati dovolj 

visoko denarno vrednost za nadaljevanje projekta v zmanjšanem obsegu. Predvsem slednje 

je ugotovitev, na kateri bi morali graditi v prihodnosti, bodisi skozi nadaljevanje projekta EPK, 

bodisi v kakšni drugi obliki podpore razvoja kulture v tem delu Slovenije.  

 

P 8: Odločitev o ukinitvi  ali transformaciji Zavoda Maribor 2012 v post-EPK obdobju je zato 

predvsem politična,  podobno kot je to veljalo tudi za sam postopek kandidature in izpeljave  

EPK. Politična odgovornost  je sicer kratkoročna,  študija pa  dokazuje dolgoročne učinke.  

 

P 9: Scenarij A je najslabše ocenjen scenarij, zato bi morali politične odločitve glede ukinitve 

zavoda potrditi.  Nadaljevanje sedanje institucije v omejeni obliki prav tako  povzroča več 

stroškov (škod) kot koristi. 

 

P 10: Osrednja in priporočena  izbira je ustanovitev nove institucije KR, ki je lahko bolj 

kredibilna od stare, predvsem pa omogoča nadaljevanje pozitivnih oblik EPK. Pozitivni učinki in 

povratek dosedanje kulturne investicije se lahko povrne šele v dveh do treh letih, zato 

priporočamo scenarij D ali pa tudi C.  
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P 11:  MOM in druga partnerska mesta ustanovijo nov javni zavod KR 2020.  Obstoj javnega  

zavoda je primarna skrb in temu cilju se prilagajajo tudi programski in poslovni stroški ter 

celotna dejavnost.  

 

P 12:  Delovanje KE 2020 je prilagojeno možnim finančnim virom. Organizacijska struktura 

javnega zavoda ima lahko (pesimisitčni scenarij) 3 zaposlene, največ pa 5 (optimistični scenarij). 

Variabilni programski stroški se gibljejo glede na razpoložljive finančne vire.  

 

P 13: Skrb za BZ EPK je primarnega značaja, ker s tem ohranjamo neposredne dolgoročne 

učinke EPK Maribor 2012. Skrbnik BT je KE 2020, izvajalci pa mesta.  

 

P 14: KR 2020 razvija projekt evropskega centra EPK v obdobju  2013-2015. To je pomembna 

evropska iniciativa, ki lahko preusmeri delovanje zavoda predvsem v  mednarodno dejavnost.  

 

P 15: KR 2020 je majhna dinamična institucija, ki prilagaja svoj dejavnost in programsko 

usmerjenost glede na vire financiranja in možnosti trajnega delovanja. Trajnostna usmerjenost 

zavoda je ključna programska usmeritev revitalizacije mest.   
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1. EVROPSKI ZNAČAJ EPK IN POMEMBNOST ANALIZE 

NJEGOVIH UČINKOV  

 

 

Evropske prestolnice kulture so bile zasnovane leta 1985 kot (1) način evropskega kulturnega 

povezovanja in (2) posebna medvladna pobuda, leta 1999 pa so uradno postale del (3) političnega 

procesa poglabljanja EU. Tako je EK uvedla vrsto institucionalnih usmeritev, ki so podrobneje 

opredeljevala (1) nova merila izbire mest, (2) način izbirnih postopkov, (3) postopek načrtovanja 

kandidatur za več let, (4) kriterije upravičenosti do kandidiranja, (5) protokol izbire  v okviru 

evropskega izbirnega sveta (Sklep 1419/1999/ES, 25.5.1999). Ključne so bile drugačne in 

obsežnejše  pripravljalne aktivnosti, ki  so  vsebovale nove institucionalne okvire  dogodka  

Evropske prestolnice kulture (EPK) za načrtovano obdobje 2005-2019. Evropska komisija  je 

pravila potem leta 2006 dopolnila, pri čemer so spremembe usmerjene na štiri  temeljna področja 

(Sklep 1622/2996/ES, 24.10. 2006):   

 

- spremembe kandidacijskega postopka, ki sedaj spodbuja in zahteva določeno 

tekmovalnost  med mesti v posameznih državah kandidatkah za EPK 

- krepitev učinkovitosti pobude EPK s pomočjo večje kakovosti in širine programov mest, 

ki kandidirajo za EPK 

- postopke vnaprejšnjega načrtovanja natečaja (šest let), da imajo mesta dovolj časa za 

pripravo na natečaj in izvedbo kandidature EPK 

- tekoče spremljanje in poročanje glede uresničevanja kandidature in kasnejša obvezna 

zunanja evalvacija učinkov EPK v mestih in širšem okolju.  

 

Evropska prestolnice temeljijo na členu 167 Pogodbe o delovanju EU. Ta člen  daje EU 

pristojnosti, da prispeva k »razcvetu kulture držav članic, pri čemer upošteva njihovo nacionalno 

in regionalno različnost ter hkrati postavlja v ospredje skupno kulturno dediščino«. V skladu s 

291. členom Pogodbe pa dobiva EK tudi zavezo, da formalizira priporočila  evropskega  

izbirnega sveta in upošteva načela subsidiarnosti in sorazmernosti, kar pomeni, da ostaja osrednja 

aktivnost EPK in tudi odgovornost za izvedbo in nadaljnji razvoj na lokalni in nacionalni ravni.   
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Hkrati pa  so zunanja vrednotenja EPK  in večja koordinacija aktivnosti na podlagi skupnih in 

preglednih meril predvsem naloga EU in njenih institucij.  

 

Analize učinkov EPK je sestavni del običajne prakse, ki so je v zadnjih letih razvile tako  EK  kot 

tudi različna mesta.  Sklep EU  št. 1622 velja do  leta 2019 in ima leta 2013 zaključni šestletni 

domet, kar pomeni, da imamo do leta 2019 določene okvirne države, ki začenjajo z internimi 

postopki konkurenčnih natečajev za EPK. Prav tako pa je leto 2013 prelomno obdobje, ko bo EK 

pripravile podlage za prehod in nadaljevanje EPK v naslednjem okvirnem obdobju 2020-2033. 

Ta dolgoročni vidik načrtovanja EPK dokazuje, da je EK   zasnovala  projekt evropskih 

prestolnic kulture  kot celoto in to izjemno dolgoročno. EU  s tem projektom vzpostavlja široko 

mrežo sodelovanja med državami in  institucijami EU, med mesti, ki so že ali pa bodo postale 

nove  EPK.  

 

Opozorimo naj še na dve pomembni iniciativi. Leta 1990  so   poleg institucije  EPK ustanovili 

tudi Evropski mesec kulture (EMC/EMK), ki je bil manj ambiciozen in so ga dejansko namenili 

predvsem državam Srednje in Vzhodne Evrope, ki so začele svojo pot postsocialistične tranzicije 

in postopne institucionalne konvergence z EU-15. Leta 1991 pa so ustanovili posebno mrežo 

mest (ECCM) kot neprofitno organizacijo, ki združuje vse dosedanje in potencialne prihodnje 

nosilce EPK in EMK. To  omogoča izmenjavo informacij ter izkušenj, ki so potrebne za 

organizacijo takšnih  prireditev.  Leta 1999  se je projekt Evropsko mesto kulture (European City 

of Culture) preimenoval v Evropska prestolnica kulture (European Capital of Culture), dobil je 

uradni status EU, nove kriterije, procedure izbire in evalvacije, projekt pa je bil finančno vključen 

v program Kultura 2000. 

 

EK od leta 2007 zagotavlja tudi vse potrebne okvire za zunanjo neodvisno evalvacijo vsakokratne 

EPK. Dejansko so začeli s prvimi ocenami EPK že leta 1995, toda ocenjevanje je potekalo brez 

posebnih skupnih kriterijev, po novih pravilih in usmeritvah pa poteka ocenjevanje po letu 2007. 

Do sedaj  so bile ocenjene prestolnice za obdobje 2007-2011, v teku pa je ocenjevanje  za leto 

2012, kamor sodita tudi EPK Maribor 2012  in portugalski Guimaraes.  Ob petindvajsetletnici 

EPK je bila v Bruslju organizirana posebna konferenca o prihodnosti EPK, kjer je sodelovalo 50  
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dotedanjih in prihodnjih EPK oziroma mest teh več kot 500 predstavnikov mest. Prav tako je 

komisija  naročila  oceno postopkov izbire in spremljanja EPK, ki ga je uvedla s Sklepom 1622  v 

letu 2006, Odbor regij pri EU je leta 2012 sprejel svoje avtonomno poročilo  o pomenu EPK za 

regionalni razvoj in širše meddržavno  sodelovanje regij.  

 

Analiza v okviru ECORYS (2012) je skupaj s široko razpravo v Bruslju (2.3. 2011) pokazala, da 

je relativno splošno soglasje, da so EPK uspešen evropski projekt. Zato ga EK  močno podpira 

tudi po letu 2019. Še več, dosedanje analize in vrednotenja dokazujejo, da gre za eno 

najuspešnejših evropskih pobud, ki jih evropski  državljani tudi najbolje  ocenjujejo in cenijo v 

okviru vseh javnih anket. EPK prinašajo mestom pomembne razvojne koristi, če so smotrno 

načrtovane, dobro izvedene in imajo tudi aktivne nastavke po prenehanju enkratnega kulturnega 

leta.  

 

Sklepna analiza Evropskega parlamenta  in sveta (Sklep SWD 2012/226 final) glede vloge in 

pomena  EPK je povsem jasna. EPK  ima toliko večji družbeni in gospodarski vpliv, kolikor je ali 

postane del dolgoročnejše razvojne strategije tako mesta kot širše regije. Pomembno  je predvsem 

troje: (1) natečajni postopki z učinkom vzvoda  za neposreden razvoj mesta/regije, (2) učinkovita  

izvedba celoletnega programa načrtovanih  kulturnih dejavnosti EPK in (3) negovanje  kulturnih, 

gospodarskih in družbenih učinkov na daljši rok.   

 

EK je ugotovila tudi pet temeljnih težav, ki nastajajo v okviru EPK (:  

 

- nestabilno financiranja  in vpliv nacionalnih in lokalnih politik na proračune EPK (več kot 

75% sredstev je namreč javnih), ki potem omejuje verodostojnost  kulturne ponudbe in 

umetniško neodvisnost izvajalskih skupin;  

- slabo razumevanje in ne dovolj velika navezanost na evropske razsežnosti projekta, tako v 

okviru vzporednih EPK in drugih evropskih kulturnih mrež in iniciativ, ki jih ponujajo 

evropske institucije;  
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- nekaterim mestom  enoletnega dogodka EPK ni uspelo vključiti v dolgoročnejšo  

razvojno strategijo mesta/regije in revitalizacije, tako da so imela takšna mesta potem 

težave z post produkcijo in trajnimi trajnostmi učinki EPK;  

- mesta sama niso vzpostavila mehanizmov merjenja  in s tem analizo primarnih podatkov 

o vplivu dogodka na razvoj mest/regij, zato je običajno primerjava med prestolnicami 

težavna in ne zagotavlja prenašanja izkušenj;  

- mesta kandidati so glede na velikost in globino takšnega projekta pogosto prešibki, zato 

ima lahko pri njih EPK tudi močne negativne učinke  za mesto, ki  ima preveč omejene 

zmogljivost, zato je izbira šibke prestolnice kulture pogosto neizkoriščena priložnost za 

mesta in ogroža ugled celostne podobe EPK na EU ravni.  

 

Za EU postaja kultura tako  eden osrednjih vzvodov  urbane revitalizacije, ki  omogočajo 

ekonomski razcvet (turizem, nove investicije, podjetništvo…), socialno kohezivnost (srečevanje 

različnih slojev prebivalcev, participativnost….) in okoljske rešitve (okoljska dejavnost kot način 

»zelene« revitalizacije mestnih predelov).  

 

EK je zato za obdobje 2020-2033 predlagala spremembe, ki obsegajo novo pravno podlago in 

dopolnitve glede dvofaznega postopka, večje spremljave celotnega procesa EPK in končnega 

vrednotenja učinkov EPK (Sklep, SWD, 2012) . Najpomembnejši  cilji EPK pa še vedno ostajajo 

nespremenjeni:  (1) ohranjati raznovrstnost  evropskih kultur, (2)  spodbujati  prispevek kulture k 

dolgoročnemu razvoju mest, (3) razširiti dostop do kulture  in sodelovanja v njej, (4) okrepiti  

kulturno področje in povezanost z gospodarstvom ter družbenim razvojem in (5) izboljšati 

mednarodno prepoznavnost  mest s pomočjo kulture (EPK).  

 

EK je dolžna zagotoviti  koordinacijo med državami in evropskim izbirnim svetom, zagotavlja 

smernice glede ciljev in meril v postopkih izbora in kasnejšega spremljanja priprav in izvedbe, 

zagotavlja javno objavo informacij in si prizadeva za prepoznavnost  EPK na evropski ravni, 

spodbuja izmenjavo izkušenj med nekdanjimi, sedanjimi in prihodnjimi prestolnicami, pa tudi 

med mesti,ki se pripravljajo na kandidaturo več let vnaprej.  
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Za vrednotenje rezultatov vsake prestolnice kulture je po določilih EK  odgovorno najprej vsako 

mesto. To velja tako  za poročila v obdobju priprav na EPK kot tudi glede poročil o izvedbi EPK. 

Komisija daje skupne smernice in kazalnike, ki so potem  merila za usklajeno vrednotenje  

aktivnosti EPK.  Komisija poleg  ocenjevanja s strani mest zahteva tudi zunanjo  in neodvisno 

ocenjevanje rezultatov EPK. Ta vrednotenja imajo skupne temelje, kriterije in načine 

vrednotenja. Pripravljajo jo po pogodbi  posebej izbrani  neodvisni zunanji ocenjevalci. Tu gre 

predvsem  za oceno aktivnosti EPK, učinkovitost  strategij z vidika razvoja mest, hkrati pa 

preverjajo tudi  možnosti, kako izboljšati dolgoročne učinke EPK. Na temelju teh ocen komisija 

pripravi vsakih  pet let tudi skupno poročilo za Evropski parlament, Svet in Odbor regij.  

 

Zunanja evalvacija ima  predpisano metodologijo in načine vrednotenja z vidika življenjskega 

cikla celotnega programskega obdobja EPK, od začetne prijave, kasnejših priprav in izvedbe ter 

ocene tekočih učinkov in dolgoročne učinkovitosti delovanja. Evalvacija meri relevantnost 

programov, učinkovitost izvedbe glede evropskih in lokalno začrtanih ciljev, relativne 

učinke kulturnih dogodkov in sprememb na trajnostni razvoj mesta in regije. Evalvacija  

vključuje tudi vsa fazna poročila nadzorovanja (monitoringa) in ugotavlja, kako se pri tem 

uresničuje temeljno poslanstvo EPK (mednarodna dimenzija, kreativnost gospodarstva, blaginja, 

nadaljnji razvoj). Vsaka evalvacija se tako konča s sklepi glede na relevantnost, učinkovitost, 

vplivnost in trajnost delovanja EPK.  

 

Prav tako pa obstajajo tudi interne evalvacije, ki jih komisija podpira in so izključno v domeni 

mest, uporabljajo pa podobne kriterije in namene kot zunanje evalvacije. Podrobnejša analiza 

dokazuje, da ima malo število mest jasno  opredeljene dolgoročne  ekonomske cilje glede EPK 

(kulturni turizem, prenova mest, povečanje poslovne dejavnosti in zaposlenosti). Pričakovanja so 

običajno relativno velika, pripravljenost in sposobnost na postopno,potrpežljivo in  dolgoročno 

spreminjanja mest pa precej manjša. Od EPK politične strukture mest pričakujejo in celo 

zahtevajo hitre učinke in  jasne  ekonomske koristi, toda dolgoročno delovanje,  načrtovanje in 

izvedba kulturnih projektov takšnega pristopa dejansko ne omogočajo.   
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Kultura kot razvojni zasuk in vzvod revitalizacije mest lahko deluje samo dolgoročno. Vsi 

projekti in tudi kasnejša  evalvacijska poročila na splošno govore kratkoročnih ekonomskih 

koristih EPK.  Kakovostnih ocen in analiz glede celotne vrednosti potencialnih in realnih koristi 

EPK na dolgi rok (8-15 let) do sedaj ni izdelalo nobeno mesto. To pomeni, da za sedaj obstaja 

samo Palmerjeva analiza   EPK,  ki relativno  celovito dolgoročno vrednoti pomen in vpliv EPK 

(Palmer,  2004)  Od tod lahko  izpeljemo sklep, da je merjenje stroškovne učinkovitosti in tudi 

celovito vrednotenje EPK tako na ravni EU kot tudi posameznih mest (držav)  pomanjkljivo  in 

da je prav to področje ena od pomembnih priložnosti, kako izboljšati upravljanje, vodenje in 

ekonomsko učinkovitost EPK.   

 

Dolgoročne učinke EPK je mogoče analizirati na posreden način, saj ne obstaja enotna 

metodologija  in tudi ne razpoložljivost primerljivih podatkov. Toda nekaj dolgoročnih učinkov 

je mogoče vendarle razbrati iz podatkov, ki so jih posredovala mesta zlasti za obdobje 1995-

2004.  Imamo tudi nekaj dobrih študij mest, kot  je na primer študija o izkušnjah Liverpoola, ki 

ga  je izdelala  Univerza Liverpool (Impacts 08, 2009). Približno polovica institucij in skladov, ki 

so jih oblikovali v okviru EPK je delovala tudi po tem letu in nekatere delujejo tudi po 10 letih. 

Večina mest ocenjuje, da EPK nima dolgoročnih učinkov na razvoj mesta, čeprav hkrati 

priznavajo, da v okviru projekta tudi niso dovolj jasno povezovali programske vsebine EPK  v 

prelomnem letu,  pogoste infrastrukturne spremembe na eni in  kulturno revitalizacijo mesta ter  

trajnostni razvoj na drugi strani.   

 

 

SPLOŠEN SKLEP IN  RAZVOJNO PRIPOROČILO 

 

S 1: EU projekt evropskih prestolnic kulture (EPK) zasnovala izjemno dolgoročno, pri čemer 

vzpostavlja široko mrežo sodelovanja med državami in  institucijami EU, med mesti, ki so že ali 

pa bodo postale nove  EPK.  Dosedanje analize in vrednotenja dokazujejo, da gre za eno 

najuspešnejših evropskih pobud, ki jih evropski  državljani tudi najbolj ocenjujejo in cenijo.  
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S 2: Ugotavljamo, da je evalvacija EPK  šele v zadnjem obdobju postala standardna zahteva EU, 

vendar običajno obsega samo merljive elemente (število obiskovalcev, nove institucije, nove ali 

prenovljene zgradbe…), ne pa tudi mehkih učinkov, kot so prepoznavnost, identitetni kapital 

mesta, razvojni potenciali  in podobno, ki jih lahko izrazijo zahtevnejše metode vrednotenja 

(impaktne študije in kontingenčno vrednotenje).   

 

S 3: EPK prinašajo mestom pomembne razvojne koristi, če so smotrno načrtovane, dobro 

izvedene in imajo tudi aktivne nastavke po prenehanju enkratnega kulturnega leta.  Zato je 

izjemno pomembno, kot ugotavlja že EK, da evalvacija postane sestavni del projekta EPK in da 

se prav prek evalvacijskih poročil in drugih razvojnih usmeritev poveča dolgoročni razvojni 

učinek EPK.  

 

P 1: Evalvacijsko poročilo je temelj za dolgoročnejšo oceno EPK MARIBOR 2012. Evalvacija je 

sestavni del vrednotenj, ki jih zahteva ali podpira EU. Analiza učinkov je lahko sestavni del 

dolgoročnejše usmeritve mest glede na dejavnost EPK. EPK lahko prispevajo k razvojni 

revitalizaciji mest samo na dolgi rok, trajnostni razvoj lahko zagotovi samo trajna kultura 

sprememb, ki jih omogoča položaj EPK.   

 

P 2: Interno evalvacijsko poročilo je tako del normalne in želene komunikacije, ki se običajno 

razvije v letu po preteku neposrednih dejavnosti EPK. Temeljni namen tega poročila je, da oceni 

in analizira razvojne možnosti, ki jih prinaša obdobje po preteku kulturnega leta EPK.  Ta ocena 

prinaša dolgoročnejši vidik vplivnosti EPK na razvoj mesta Maribor in drugih partnerskih mest.   
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2. EPK KOT OBLIKA STRATEŠKE REVITALIZACIJE MEST IN 

NEKATERI PRIMERJALNI EKONOMSKI UČINKI    

 

 

Do leta 2013 je naziv EPK nosilo 46 mest, do leta 2020 naj bi se zvrstilo še 14 mest, torej imamo 

v okviru EPK skupno mrežo 60 mest do leta 2020. Ta mreža deli podobne cilje (revitalizacija 

mest, oživitev kulturnega življenja, razvoj turizma in mednarodno sodelovanje) in glede na 

evropske politične cilje spodbuja povezanost vseh dosedanji in načrtovanih EPK. Od tod izhajata 

dve pomembni, toda  spregledani lastnosti strateške revitalizacije mest kot nosilcev  EPK. EPK 

na eni strani daje dobre učinke  samo na daljši rok, hkrati pa lahko deluje kot evropska 

mreža samo ob večji medsebojni povezanosti. Oboje je  še vedno slabo izkoriščena lokalna in 

evropska priložnost.  

 

Dosedanji razvoj EPK zadnjih deset let utrjuje prepričanje, da EPK lahko doseže načrtovane 

učinke celovite  revitalizacije mest in regij šele na daljši rok, tako da priprave in izvedba samih 

letnih programov zgolj odpirajo  prostor, organizacijo in  učinke na trajnostni razvoj. EPK lahko 

daje boljše rezultate, če mesta nadaljujejo z  aktivnosti tudi po formalnem zaključku enoletne 

organizacije. Trajnost projekta EPK je torej sorazmerna s trajnostnim  značajem same 

revitalizacije.  

 

Na drugi strani pa je do sedaj koordinacija in sodelovanje med mesti, ki so ali so del evropske 

mreže EPK absolutno premalo razvita. Leta 2000 je naziv EPK nosilo vrsto mest, danes 

prevladuje tradicija mestnih dvojic, toda povezanost med njimi v času enoletnega EPK, prej in 

pozneje, je relativno majhna.  Ideja kulturne povezanosti EU je tako ostala neizkoriščena. Zato je 

pomembno, da  mesta ex post prevzamejo boljše in učinkovitejše oblike sodelovanja in da se 

ideja EPK nadaljuje tudi v prihodnosti.    

 

Finančna kriza in sedanja gospodarska recesija  zahtevata  strogo presojo finančnih, ekonomskih, 

socialnih  in kulturnih  razvojnih možnosti projekta EPK.  Evropski  projekt EPK  temelji na 

razvojni podmeni, da ima  kultura številne pozitivne ekonomske, socialne in okoljske učinke in 
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predstavlja pomemben  multiplikacijski faktor trajnostnega razvoja in socialne kohezije. Tudi 

EPK MARIBOR 2012 je bil zamišljen in izpeljan  kot takšen razvojni projekt.  

  

Tako naj bi EPK  Maribor 2012   postal pomemben vzvod  razvojne revitalizacije mesta Maribor, 

pa tudi povezanih mest  in regije. Tako naj bi projekt  EPK MARIBOR 2012  prinesel številne 

politično ekonomske in socialne koristi, kot so: (1) izboljšava urbanega in naravnega okolja, (2) 

razvoj novih  kulturnih institucij in povezanosti, (3) novo socialno vključenost in izboljšanje 

kakovosti življenja, (4) spodbujanje kulturnega podjetništva in javno zasebnega partnerstva, (5) 

razvoj turizma in drugih gospodarskih in družbenih dejavnosti, (6) povečan ugled mesta in 

spodbujanje  dodatnih investicij, (7) dolgoročnejše  zagotavljanje  razvojnih sprememb in 

trajnostnega razvoja, (8) dodatno zaposlovanje, (9) izražanje evropske in lokalne kulturne 

identitete, (10) širša revitalizacija mesta in regije. 

 

Kulturna produkcija in kulturne institucije EPK naj bi  prispevale   k inovativnosti, kreativnosti in 

podjetniškemu razvoju vseh šestih partnerskih mest in vzhodne regije, povečala naj bi se 

investicijska  atraktivnost teh lokacij, spodbudil  kulturni turizem. Kultura je tista, ki v 

globalizacijskih razmerah dejansko fizično lokalizira trg in s svojim načinom življenja privablja 

različne oblike kapitala (človeški, intelektualni, socialni, finančni, simbolni… kapital). 

 

Dosedanje raziskave (Palmer,  2004) dokazujejo, da   EPK v veliki meri povečuje možnosti 

razvoja (kulturnega) turizma, ki velja za enega najbolj  dinamičnih  gospodarskih  sektorjev  v 

EU (5,5% BDP). Kulturna produkcija običajno predstavlja temelj t.i. »kreativnih mest«, ki 

povezujejo instrumentalno uporabo kulturne ponudbe  z  procesnimi mrežami socialnega, 

kulturnega in ekonomskega razvoja. Kreativnost je danes široka kulturna mantra, ki sama po sebi 

ne prinaša razvojnih sprememb (Pratt, Jeffcut, 2009), če jih razvojna politika sistematično ne 

veže na izobraževanje, inovativnost, podjetništvo, investicijsko dejavnost,  industrijsko in urbano 

politiko… Vse to mora sistematično razvijati  konkurenčne prednosti mesta s pomočjo  

dolgoročnih razvojnih  projektov  in različnih  kratkoročnih ukrepov mestnih politik,  ki trajno 

usmerjajo mesta v trajnostno rast.   
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Temeljna ideja EPK Maribor 2012 je bilo torej ustvarjanje pogojev za razvoj kreativnega mesta. 

To  je preprosto dolgoročna povezanost  med kulturno ponudbo in  socialnim življenjem 

meščanov, med  razvojno  ekonomijo ter  širšo kakovostno urbanizacijo. Kreativno mesto je 

vedno kompromis različnih interesov, toda pomembno je, da dolgoročno vzdržuje nekaj 

razvojnih stalnic in kot kažejo dosedanje evropske izkušnje, lahko evropska  mreža EPK  ponudi 

takšno središče in razvojno sidro.  

 

 

kreativnost  

 

potrošnja                EPK                investicije 

 

inovativnost                                                               

 

hitrejša rast           višja  zaposlenost             povečanje konkurenčnosti 

 

gospodarski      +        socialni  +         ekološki  vidiki rasti   =   trajnostni razvoj 

 

 

Evropska mesta so se dejansko že pred domala dvema desetletjema znašla  na razpotju med 

želenimi političnimi cilji in razvojnimi možnostmi. EU je zato v obdobju 1989-1999 skušala 

uveljaviti poseben pristop spodbujanja mestne prenove, ki zadevajo spodbujanje ekonomskega 

razvoja četrti s socialnimi problemi, ekološke projekte, revitalizacijo zgodovinskih mestnih 

središč in razvoj tehnološko naprednih mestnih rešitev. Vse to  je EU pokrivala s projektnim 

pristopom Urban Pilot Projects (1989-1999) in dvema obdobjema posebnega spodbujanja 

mestnih družbenih iniciativ URBAN I (1994-1999)  in URBAN II (2000-2006). URBAN I in 

URBAN II sta vključevala 200 evropskih mest, med drugim so  v URBAN II sodelovala tudi  

slovenska mesta, kot so Ljubljana, Maribor in Velenje.  Maribor in Velenje sta bila sedaj 

vključena tudi v mrežo partnerskih mest EPK Maribor 2012.  
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V obdobju 2007-2013 pa  je razvoj mest del Operativnega programa  (OP) evropske kohezivne 

politike, ki združuje načela Lizbonske strategije, evropske strategije trajnostnega razvoja in druge  

razvojne prioritete EU. Tako so  vsa evropska mesta postavljajo   kot potencialni koristniki 

evropskih skladov,  kot so  ERDF (European Regional Development Fund), ESF (European 

Social Fund) in ECF ( European Cohesion Fund).  Izhodišče nove politične usmeritve EU na 

področju razvoja mest so opredeljuje tako Leizigška listina o trajnostnem razvoju evropskih mest 

kot tudi opredelitev nekakšne splošne evropske platforme mestnega razvoja »Acquis Urbain«.  

 

V zadnjih petdesetih  letih smo lahko videli nekaj prevladujočih konceptov mestnega preurejanja:  

(1) 50' – rekonstrukcija, (2) 60' – rehabilitacija, (3) 70' – prenova, (4) 80' – preoblikovanje, (5) 90' 

– regeneracija (podrobneje v Roberts, Skyes, 2004). V obdobju 2000-2010 pa se vse bolj 

uveljavlja  koncept »kulturne revitalizacije«. Kultura preprosto postaja eden najpomembnejših 

dejavnikov obnove, prenove, preoblikovanja in regeneracije mest. Novembra 2008 je EK 

predstavila resolucijo »Regions 2020 – An assesment of future challenge for EU regions«, kjer 

stavi predvsem na kulturo sprememb na mestni ravni. Projekt  EPK je sestavni del teh sprememb  

in  zavestni evropski in lokalni strateški odgovor  na te spremembe in skupne evropske razvojne 

izzive.   

 

Pristopi mest so bili pri tem različni. Poglejmo nekaj primerov, ki  so pomenljivi tudi za položaj 

Maribora in drugih slovenskih mest. (1) Baskovsko mesto Bilbao je  bilo sredi sedemdesetih  

pomembno industrijsko mesto in najpomembnejše špansko atlantsko pristanišče. Toda 

ekonomska  kriza je v sedemdesetih letih povzročila propadanje obeh temeljnih gospodarskih 

dejavnosti, potem je pred dvajsetimi leti newyorške Guggenheimova fundacija  tod zgradila velik 

muzej kot avtorski projekt velikega ameriškega arhitekta Franka Gehryja. Projekt je pomenil 

ključni vzvod revitalizacije mesta, ki ga  letno obišče okoli milijon turistov, investicija v muzej je 

bila nadpovprečno uspešna (ROI je bil 10,9%), mesto pa je popolnoma spremenilo svojo podobo,  

celotna regija je postala  turistično in poslovno privlačna. (2) Logika velikih projektov je običajno  

vezana na velika mesta. Takšen pristop lahko najdemo pri prenovi levega brega Temze v 

Londonu (predel Southwark), ki je nastal okoli Tate Modern in nove koncentracije kulturnih 

institucij, od obnove   Shakespearovega  Globe Theater  do  kasnejšega projekta Millienium  
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Dom. Dunaj je na primer na robu prvega mestnega okrožja razvil posebno ponudbo muzejskih 

storitev in nanj vezal potem celotno trgovsko zaledje mestnega središča. (3)  V zadnjem obdobju 

je pogosto v ospredju tehnološki razvoj, ki naj bi pomenil nekakšno razvojno alternativo kulturni 

revitalizaciji mest.  Primer ELAT združuje  tri mesta, Eindhoven (Nizozemska), Leuven (Belgija) 

in Aachen (Nemčija), ki predstavljajo širše regionalno področje visokih tehnologij. Tu  že imamo 

razvojne centre korporacij (Philips, Ford, Ericsson, Microsoft), pomembne razvojne institute  

(Aachen) in univerzitetna središča (Leuven, Eindhoven).  Čeprav je v ospredju tehnološki grozd,  

pa je ključen poudarek privabljanja novih tehnoloških investicij in človeških virov  prav kulturna 

identiteta in kakovostnega načina življenja tega območja (EU – Regional policy, 2009). 

 

Palmerjeva analiza, ki je bila opravljena za EK, obsega 21 mest, ki so v obdobju 1995-2004 

dobila prestižno vlogo EPK,  oziroma 8 mest s programom  EMK,  vključuje pa tudi dolgoročno 

analizo razvojnih učinkov 10 mest, ki so v obdobju 1985-1994 postala evropska mesta kulture 

(Palmer, 2004).  Analiza je pokazala, da so mesta imela različne motive in namene, ko so se 

prijavljala in dobila vlogo EPK. Tako  so na primer Atene, kot prvo evropsko mesto kulture, 

želele promovirati »grško kulturo«, nič manj slavne Firence so leto kasneje povzdigovale kot 

temeljni cilj »povečanje ugleda«, v devetdesetih pa so mesta začela poudarjati vrsto  ekonomskih, 

socialnih in kulturnih ciljev, ki jih želijo doseči.  Graz je na primer izpostavil, da želi povečati 

regionalno prepoznavnost in se postaviti ob bok Dunaju in Salzburgu, Rotterdam je želel  s 

projektom izboljšati kulturno infrastrukturo mesta in preusmeriti podobo industrijskega 

pristanišča, podobno vlog poudarja za leto 2013 francoski Marseille in podobno.  

 

Ekonomske ocene uspešnosti EPK in merjenje njihovih ekonomskih učinkov so zaradi časovnega 

obdobja in različnega razvojnega in finančnega  položaja mest izjemno težavne. Podatki za 

operativne izdatke združujejo stroške programov, trženja in promocije, plače in druge splošne 

projektne  stroške se gibljejo med  od 7,9 mio eur (Reykjavik) do 73,7 mio eur (Lille), povprečje 

pa je 36,9 milijonov eur. Povprečni izdatki za programe obsegajo 62,6% vseh operativnih 

izdatkov, pri čemer podatki zopet nihajo  od 44,1% (Bergen) do 79,5% (Lille). Izdatki za trženje 

in promocijo obsegajo povprečno 14,3% vseh operativnih izdatkov in nihajo med 7,2% (Bergen) 

do 23,9% (Graz). Sami organizacijski stroški zajemajo v povprečju 15,1%, pri čemer je  tukaj  
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razpon izjemen,   med 5,4% (Helsinki) in 48,8% (Bergen). Stroški za investicije v kulturno 

infrastrukturo so ločeni od operativnih stroškov in so še težje primerljivi,   gibljejo pa se  med 10 

in 220 milijoni eur.  Skupni operativni izdatki za vse dosedanje EPK znašajo nominalno 950 mio 

eur (vrednosti niso prevrednotene na sedanjo vrednost), celotna vrednost investicij pa 1950 mio 

eur, kar pomeni, da so skupni stroški  EPK do sedaj znašali  skoraj 3 milijarde eur. Te številke ne 

vključujejo vseh investicijskih izdatkov v kulturne institucije ali prenovo mest, ki imajo druge 

vire in so sestavni del  mestnih ali regionalnih razvojnih strategij in načrtov in presegajo 5 

milijard eur (ECCA, 2011).  

 

V strukturi virov se projekt EPK v povprečju financira  77,5% iz javnih virov mesta, regije ali 

države, privatna sponzorska sredstva predstavljajo 13,2%, evropski viri predstavljajo 1,5% in 

drugi viri 7,8%. Podrobnejša členitev razkriva, da so povprečni prispevki  nacionalnih vlad 

56,8%, mesta prispevajo 19,6%, regije 10,9%  in EU 1,5 %. Takšna struktura virov dokazuje, da 

je temeljna finančna odgovornost za izvedbo EPK na ravni države (skupaj z EU okoli  80%) in da 

zasebni in drugi viri, povezani z neposrednim trženjem, prinašajo okoli  20% prihodkov. S 

finančnega vidika je torej EPK tipičen javni projekt.  V  zadnjem obdobju se pomen privatnega 

sponzoriranja povečuje, zato je prav vključitev zasebnega sektorja in širitev javno zasebnega 

partnerstva eden ključnih faktorjev ekonomske uspešnosti EPK (ECCA, 2011)  

 

Rezultati poslovanja EPK MARIBOR 2012 z vidika delovanja zavoda znašajo 28,4 mio eur v 

obdobju 2010-2012 po podatkih,  ki jih je predstavil Zavod.  Finančno poslovanje Zavoda, ki 

vsebuje skupne podatke vrednost vseh prihodkov in odhodkov operativnega leta 2012, kar je tudi 

primerljivo z mednarodnimi podatki,  pa  v računovodskem poročilu znaša 19.188.153 eur 

(prihodki) oz. 19.187.404 odhodki.  Sami prihodki, odhodki, obseg poslovanja in število 

zaposlenih uvrščajo projekt v prvo tretjino vrednosti. Viri financiranja kažejo na prevladujoč 

položaj države, kjer je MOM  prispeval 86,2%, partnerska mesta 6,6%, nejavni  prihodki pa 7,1% 

(Letno poročilo, 2012). To pomeni, da je v primerjavi z drugimi EPK pri nas  višja raven javnega 

financiranja, ki znaša več kot 92,8 odstotkov. Prav tako je število zaposlenih primerljivo z 

obsegom poslovanja (40 v letu 2012), med njimi pa  je bilo 10 delavcev zaposlenih v okviru 

javnih del.  Struktura stroškov dokazuje, da  so operativni programi obsegali 85 odstotkov,  
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administrativni stroški pa 15 odstotkov, ki vsebujejo tudi promocijske stroške (18%). To projekt 

uvršča v razred srednje učinkovitosti, če pa upoštevamo še nekatere posebnosti (javna dela, 

promocija…) pa celo med bolj učinkovite.  Z vidika razmerja med prihodki/odhodki (finančnimi 

viri) in številom dogodkov se projekt EPK Maribor 2012 uvršča v 36 mesto, ker pomeni, da je 

deloval v zgornji petini najučinkovitejših  mest (38. mesto med 46 mesti, nosilci EPK).    

 

 

SPLOŠEN SKLEP IN  RAZVOJNO PRIPOROČILO 

 

 

S 4: Projekt  EPK je  zavestni evropski in lokalni strateški odgovor na sodobne  spremembe in 

skupne evropske razvojne izzive.  Mesta so kreativni nosilci gospodarske rasti (urbana 

ekonomika, kreativna mesta), kultura pa je evropska konkurenčna prednost, zato EU razvija 

koncept revitalizacije mest kot del svojega programa rasti in konkurenčnosti.   

 

S 5: EPK na eni strani daje dobre učinke  samo na daljši rok, hkrati pa lahko deluje kot evropska 

mreža samo ob večji medsebojni povezanosti. Oboje je  še vedno slabo izkoriščena lokalna in 

evropska priložnost. Zato je pomembna razvojna priložnost, da mesta razvijajo dolgoročno mrežo 

svojega sodelovanja tudi po prenehanju enoletnega programa EPK.  

 

P 3: Primerjalna analiza na ravni drugih EPK dokazuje, (1) da je EPK Maribor 2012 po 

finančnem obsegu uvrščen v prvo tretjino vseh 46 mest, (2) da je med viri financiranja 

nadpovprečno udeležena država (RS, mesta), (3) da je v strukturi stroškov in zaposlovanja Zavod 

deloval v primerljivem povprečju, (4) da razmerje med številom prireditev in viri razkriva 

razmeroma  visoko učinkovitost projekta.  

 

P 4: EPK je lahko razvojna priložnost za razvoj »kreativnih mest« samo tedaj, če bo izkoristil 

dolgoročno naravnanost projekta in mrežno povezanost z drugimi nosilci EPK na evropski ravni. 

Dosedanja izvedba EPK je samo prvi korak, potreben pogoj za razvojni premik, pomembnejši so 

naslednji koraki ozirom trajni vidiki delovanja EPK in njegove evropske  mreže.  
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3.  METODOLOŠKE POSTAVKE EKONOMSKE ŠTUDIJE UČINKOV 

     PROJEKTA EPK MARIBOR 2012  
 

 

 

V metodološkem delu naloge bomo prek nekakšne »triangulacije« metod ovrednotili različne 

ekonomske dimenzije in učinke, ki jih je projekt EPK Maribor 2012 prinesel okolju, kjer je 

potekal. Pri tem bomo uporabili trojico metod: ekonomsko impaktno študijo, ki vrednoti 

kratkoročne neposredne, posredne in inducirane učinke porabe z uporabo keynesijanskih 

multiplikatorjev proizvodnje, dodane vrednosti in zaposlenosti; ex-post ekonometrično preverbo, 

ki je bila doslej le redko (morda celo nikoli) uporabljena v kulturni ekonomiki, kljub temu, da je 

standardno orodje preverbe multiplikatorskih in drugih ekonomskih učinkov po dogodku samem; 

ter kontingenčno vrednotno analizo, s katero bomo ovrednotili pomen projekta v očeh 

prebivalcev samih. 

 

O t.i. ekonomskih impaktnih študijah, ki so še vedno najpogostejši način ocenjevanja ekonomskih 

učinkov in vrednosti kulturnih dogodkov, je bilo v zadnjih treh in pol desetletjih od pionirske 

študije Cwija in Lyallove (1977) veliko govora, tako v pozitivnem kot negativnem smislu. 

Ekonomske impaktne študije so nastale in se razmahnile zlasti v nemirnih sedemdesetih letih, ki 

so se ZDA ubadale z odpravljanjem t.i. stagflacije z uporabo monetarnega eksperimenta, torej 

uporabe močno restriktivne makroekonomske politike. Slednja je povzročila, da so dotedaj 

nedotakljivi državni izdatki za dejavnosti javnega pomena, kamor je sodila tudi kultura prišli pod 

udar krčenja javnega proračuna na vseh področjih. Da se sredstva za kulturo vendarle ne bi 

drastično zmanjšala, so se na področju kulture zatekli k ekonomskim argumentom in poslovnemu 

žargonu, da bi torej prikazali kulturo skozi donos na investicijo. Ekonomske impaktne študije so 

bile prikladno orodje, ki je služilo svojemu namenu: prikazati kulturo kot pomemben ekonomski 

dejavnik in zatorej več kot vredno javnih (ali zasebnih) vlaganj. 

 

V pozitivnem smislu so tovrstne študije, ki so jih zanimale predvsem »oprijemljive« ekonomske 

kategorije (BDP, zaposlenost, davčni prihodki) prinesle večje zavedanje o ekonomskem pomenu 

kulture, torej o možnostih, ki jih kulturni dogodki ponujajo razvoju nekega okolja – kakšen je  
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njihov prispevek k porastu obiskovalcev, trošenja in s tem prihodka okolju, kjer dogodek poteka, 

novim delovnim mestom in s tem prosperiteti nekega mesta, regije in države. V negativnem 

smislu pa avtorji (zlasti Seaman, glej npr. Seaman 1987; 2003; 2006; 2012) opozarjajo na 

številne probleme, ki jih tovrstne študije nosijo skorajda neizbežno: napake in pretiravanja pri 

pripisovanju porabe zgolj učinku kulturne prireditve, neustrezna raba multiplikatorske analize, 

neupoštevanje drugih vrednosti, ki jih nosijo kulturni dogodki (zlasti vrednosti neuporabe in 

kulturne vrednosti), ter neupoštevanje oportunitetnih stroškov, torej morebitnih drugih, 

alternativnih priložnosti in možnosti porabe sredstev za morda bolj donosne dejavnosti. V 

kulturni ekonomiki je v zadnjih letih tako postal skorajda hobi postavljati kritike impaktnih 

študij, o katerih denimo Bruno S. Frey (Frey 2005) zapiše, da jih opravljajo »kulturni delavci« 

(angl. arts people) za razliko od npr. kontingenčnih analiz, ki so po njegovem plod dela 

»kulturnih ekonomistov« (angl. arts economists). 

 

Kljub temu na področju ne velja enoten konsenz glede primernosti metode impaktnih študij. 

Veliko avtorjev se je pripravljeno »tršim« ekonomskim kategorijam povsem odpovedati (že 

omenjeni Frey 2005; 2012), nekateri pa kljub vsemu še vedno verjamejo, da lahko impaktne 

študije prinesejo smiselne številke (Seaman 2003; 2012; Devesa et al. 2011; Saayman & 

Saayman 2013). Predvsem pa se je v zadnjih dveh desetletjih vedno bolj izpostavljala metoda 

kontingenčnega vrednotenja kot alternativa impaktnemu vrednotenju. Kot piše Bruce Seaman 

(2006), morda doslej edini avtor, ki je razmišljal o posledicah povezovanja obeh metod, je 

povezovanje sicer nejasno, saj se težko določi kateri del vrednosti posamezna študija vrednoti 

(obe sta npr. vsaj delno namenjeni vrednotenju »vrednosti uporabe«). Kljub temu je doslej veljalo 

kot sprejeto, da je najverjetneje neka kombinacija obeh metod tisti pravi korak na poti k oceni 

vrednosti nekega kulturnega dogodka. 

 

Kontingenčno vrednotenje izhaja iz mikroekonomskih postavk teorije vrednotenja koristnosti in 

uporablja predvsem koncepte hicksovskega kompenzacijskega in ekvivalenčnega presežka in 

variacije. Metoda kontingenčnega vrednotenja na izbranem anketnem vzorcu iz ciljne populacije 

preverja, kakšna je pripravljenost na plačilo (angl. willingness-to-pay), v nekaterih primerih pa 

pripravljenost na sprejetje (angl. willingness-to-accept) za določeno spremembo v ravni neke  
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dobrine, ki navadno ni dostopna na trgu. Tako za vprašance ustvari hipotetičen, »kontingenten« 

trg in preverja, koliko bi bili pripravljeni prispevati ali se odreči v primeru, da bi trg za neko 

dobrino javnega značaja obstajal. Pri tem je zmožna vrednotiti celotno ekonomsko vrednost 

(angl. total economic value; pojem, ki sta ga konec osemdesetih v okoljsko ekonomiko vpeljala 

Peterson in Sorg), torej tako vrednosti uporabe kot neuporabe (angl. non-use oz. passive-use 

values). S tem je metoda verjetno temeljna, v kolikor želimo ovrednotiti ekonomsko vrednost 

neke javne dobrine, zlasti njeno »javno« vrednost: v kolikšni meri ima ta dobrina vrednosti, ki jih 

ni možno odraziti v tržnih cenah in zato mora biti prisotna neka tretja instanca (ponavadi v obliki 

državne intervencije), da posreduje in odpravi tržne pomanjkljivosti, ki se največkrat kažejo v 

previsoki zaračunani ceni in premajhni ponujeni količini te dobrine od družbeno optimalne 

količine. 

 

Vendar pa ima metoda sama prav tako številne kritike (najbolj znana je verjetno študija 

Diamonda in Hausmana (1994)), ki se dotikajo predvsem njene hipotetične narave, prav nič nam 

namreč ne zagotavlja, da bodo vprašanci izrazili svojo dejansko vrednost pripravljenosti na 

plačilo. Obstajajo tudi številne druge pristranskosti, ki lahko v primeru neupoštevanja skoraj 

povsem razvrednotijo rezultate, dobljene s takšno metodologijo. Kar pa je morda še bolj bistveno: 

tovrstne študije vrednotijo le mikroekonomski vidik nekega dogodka, torej preference 

posameznikov, in zato niso zmožne ponuditi odgovora na preprosta vprašanja, ki ponavadi 

najbolj zanimajo ekonomiste v klasičnem smislu: kakšni so bili ekonomski učinki nekega 

kulturnega dogodka na nova delovna mesta, prihodke podjetij, dodano vrednost in davčne 

prihodke; ali so bili ti učinki večji od vložka v projekt; ter kateri so tisti dejavniki, ki najmočneje 

vplivajo na ekonomski uspeh nekega kulturnega dogodka. 

 

V namen, da bi razrešili tovrstno metodološko dilemo, ki je kulturna ekonomika trenutno ni 

zmožna rešiti, bomo uporabili tretjo metodo, ki na relativno preprost način odpravi vse navedene 

pomanjkljivosti obeh omenjenih metod. Metodo bomo imenovali ex-post ekonometrična 

preverba in je v uporabi na področju analiz ekonomskih učinkov športnih dogodkov že vsaj od 

članka Baadeja in Dyeja (1988), vendar iz določenih razlogov doslej ni našla poti in uporabe v 

kulturni ekonomiki, na kar so že opozorili nekateri avtorji (Seaman 2012). Pri tej metodi gre  
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predvsem za preverbo po dogodku samem, ali je ta dejansko imel kakšne zaznavne ekonomske 

učinke (oz. učinke, kot so jih napovedale ex-ante multiplikatorske analize). Metoda gradi na 

splošno veljavnih statističnih podatkih (v našem primeru bomo uporabili podatke Statističnega 

urada Republike Slovenije (SURS) in Agencije za javno pravne evidence in storitve (AJPES)) za 

različne slovenske občine – tako tiste, ki so bile vključene v projekt (takšnih je bilo šest: Maribor, 

Murska Sobota, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec in Velenje), kot vse tiste (izmed 213 

obstoječih), ki v njem niso sodelovale. Na osnovi zbranih podatkov lahko opravimo preprosto 

analizo »tretmaja in odziva« (angl. treatment-response analysis), kjer je šest občin takšnih, da so 

dobile »tretma« oz. EPK, vse ostale pa so kontrolna skupina, ki tega tretmaja ni bila deležna. Z 

relativno preprostimi ekonometričnimi metodami panelne analize (difference-in-differences, 

dinamični panelni modeli in posplošena metoda momentov) lahko torej preverimo, kakšne 

merljive učinke je imel tretma na različne ekonomske dejavnike (prihodki podjetij, nova delovna 

mesta, povprečne mesečne plače, novi turistični prihodi in nočitve, obisk kulturnih prireditev) v 

vseh šestih mestih in v vsakem posamezno. 

 

Pravzaprav ostaja torej vtis, kot da je v kulturni ekonomiki doslej šlo bolj za metodološko 

prerekanje o veljavnosti oz. spornosti multiplikatorskih analiz ali metod izraženih preferenc 

(kamor sodi kontingenčno vrednotenje), namesto da bi z uporabo relativno preprostih 

ekonometričnih metod, ki so na voljo, končno izpolnili osnovno nalogo in preverili, ali imajo 

kulturni dogodki zaznavne ekonomske učinke, opazne v okolju, kjer so potekali (med prireditvijo 

in po njenem koncu), kako veliki so ti učinki in kateri dejavniki so na njih najmočneje vplivali. 

Verjamemo, da bo vse navedeno poslej omogočeno z metodo ex-post preverbe, ki je ne le 

zmožna odgovora na vse navedeno, pač pa tudi odpira številne nove raziskovalne horizonte in 

možnosti odgovorov na doslej neodgovorjena in zapostavljena vprašanja o dejanskem 

ekonomskem učinku kulturnih dogodkov in dejavnikih, ki nanj najmočneje vplivajo. 

 

V nadaljevanju bomo torej predstavili omenjene tri glavne sestavne dele ekonomske analize in 

podrobneje predstavili njihove glavne rezultate. Najprej bomo predstavili obstoječe ekonomske 

kazalce, ki so bili že predstavljeni v gradivih EPK 2012 (zaključno poročilo 2012). V 

nadaljevanju bomo prikazali rezultate vprašalnika o strukturi porabe obiskovalcev projekta EPK  
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2012, opravljenega v drugi polovici leta 2012, ki bo v nadaljnjem delu analize služil za izračun 

multiplikacijskega učinka (na osnovi posebej izračunanih multiplikatorjev proizvodnje, dodane 

vrednosti in zaposlenosti). Predstavili bomo tudi kratko regresijsko analizo o dejavnikih, ki 

vplivajo na velikost porabe obiskovalcev projekta ter diskontirali rezultate z upoštevanjem 

osnovnih kritik, naslovljenih na to metodo, torej z upoštevanjem le tiste porabe, ki je nastala 

izključno kot posledica dogodka samega. 

 

V tretjem delu bomo predstavili rezultate ex-post ekonometrične preverbe, s pomočjo katere smo 

uspeli oceniti porast obiskov in nočitev turistov v letu 2012 zgolj kot posledica dogodka EPK 

2012, porast obiskovalcev kulturnih prireditev na primeru gledališč, učinke na povprečne 

mesečne plače v organizacijah v občinah EPK 2012, ter morda najbolj zanimivo in pomembno: 

učinke na nova delovna mesta v partnerskih občinah ter na prejemke in dobičke podjetij v 

partnerskih mestih, vse navedeno ponovno zgolj kot posledica projekta EPK 2012 in ne nekih 

splošnih trendov rasti in padanja. 

 

V zadnjem delu pa bomo predstavili še rezultate kontingenčne študije, ki nam je pomagala 

ovrednotiti letno vrednost projekta v očeh prebivalcev Maribora, partnerskih mest ter Slovencev 

nasploh. Prikazali bomo rezultate, ki so ovrednotili tako povprečno »izraženo« kot »pravo« 

pripravljenost na plačilo. Uspeli smo nasloviti in upoštevati enega glavnih učinkov pristranosti, ki 

ga imajo tovrstne študije, torej učinek sidranja (angl. anchoring). Uspeli smo tudi oceniti 

agregirano vrednost projekta za prebivalce Slovenije v treh letih (2013-2015) z upoštevanjem 

diskontiranja po letih. 
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SPLOŠEN SKLEP IN  RAZVOJNO PRIPOROČILO 

 

S 6:  Pri teoretski analizi smo uporabili (1) ekonomsko impaktno študijo (vrednotenje  porabe v 

obdobju EPK), (2) ekonometrično analizo multiplikatorjev  (ocena  proizvodnje, dodane 

vrednosti in zaposlenosti v mesith), (3) kontingenčno vrednotno analizo (pomen projekta EPK z 

vidika uporabnikov).  

 

P 5:  Trojna analiza (impaktna in kontingenčna študija, ekonometrična analiza) omogoča prvo 

celovito empirično preverjanje učinkov kulturne dejavnosti in omogoča merjenje trajnejših 

posledic EPK v Mariboru in partnerskih mestih (regiji).   

 

4. DESKRIPTIVNI PODATKI O USPEHU EPK MARIBOR 2012  

 

V okviru programa EPK je v letu 2012 sodelovalo 319 producentov, zvrstilo pa se je 5.264 

dogodkov. Obiskovalcev na prireditvah, obiskovalcev medmrežnega programskega sklopa 

Življenje na dotik, gledalcev različnih oddaj in obiskovalcev raznih prostorskih intervencij je bilo 

o ocenah zavoda Maribor 2012 dobrih 4.450.000. Zavod Maribor 2012 je izvajal tudi obsežne 

aktivnosti na področju marketinga in komuniciranja ter spodbujal razvoj kulturnega turizma in se 

povezoval z organizacijami na področju turizma. Izjemno povečanje turističnega obiska v 

Mariboru in partnerskih mestih (o čemer poroča zavod sam v svojem letnem poročilu 2012), kot 

posledica prepoznavnega projekta EPK 2012, je prineslo nove razvojne možnosti v regiji. Na 

področju prepoznavanja in utrjevanja blagovne znamke MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica 

kulture ter promoviranja programskih aktivnosti je bilo izvedenih mnogo aktivnosti, ki so 

vključevale tako tradicionalne kot sodobne načine komuniciranja. V letu 2012 je Zavod obiskalo 

mnogo raznovrstnih delegacij, kar je zahtevalo mnoge aktivnosti na področju protokolarnega 

delovanja. Na področju komuniciranja je projekt EPK 2012 dosegel odmevnost tako v domači 

kot mednarodni medijski javnosti. 

 

Projekt EPK 2012 je imel v letu 2010 2.199.894,00 EUR prihodkov, kjer je bilo več kot 99% 

javnih sredstev s strani ministrstva za kulturo in Mestne občine Maribor. V letu 2011 je imel 

projekt 7.011.595,00 EUR prihodkov, kjer je bilo 86,6% javnih sredstev iz istih dveh virov,  



 

 33 

 

dodatnih 5,7% sredstev partnerskih mest, 7,3% evropskih sredstev iz naslova nagrade Meline 

Mercouri, z naslova zasebnih investicij (donacije in sponzorstva) je bilo zbranih le nekaj več kot 

1 promil sredstev, še manj pa je bilo lastnih prihodkov. 

 

V letu 2012 je bil pričakovano proračun precej višji kot v preteklih letih, tudi zbrana sredstva iz 

vseh naslovov so se precej povečala. Skupni proračun je znašal 19.188.153,00 EUR, od česar sta 

16.542.908,00 EUR (86,2%) prispevala ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 

RS ter Mestna občina Maribor. Partnerska mesta so prispevala 1.275.321,00 EUR (6,6%), 

evropskih sredstev iz naslova nagrade Meline Mercouri je bilo nekoliko manj, tako nominalno 

(326.000,00 EUR) kot relativno (1,7%). Sredstva iz naslova zasebnih investicij so se nominalno 

povečala (656.750,00 EUR), prav tako pa so tudi v relativnem deležu dosegla 3,4%, kar pa je še 

vedno zanemarljivo malo. Lastni prihodki od prodaje so znašali 253.600,00 EUR oz. 1,3%.  

 

V letu 2012 so v Zavodu za turizem Maribor na območju mesta Maribor zabeležili 355.000 

nočitev, kar je 20 % več kot v enakem obdobju leta 2011 (največji porast nočitev so zabeležili v 

novembru, kar 92 % več kot novembra leta 2011). Takoj pa je potrebno navesti, da so podatki 

Statističnega urada RS s tem v velikem razkoraku: slednji sicer beležijo precejšen porast, vendar 

število nočitev v letu 2012 izmerjeno po metodologiji SURS znaša le 266.329 nočitev.  

 

Po izmerjenih podatkih Zavoda za turizem Maribor so 81 % nočitev ustvarili tuji gostje, 19 % pa 

domači. Trend rasti v mestu je v zadnjih mesecih precej nad slovenskim povprečjem. V Mariboru 

se je zelo povečalo tudi število dnevnih obiskovalcev. V letu 2012 se je njihovo število v 

primerjavi z letom 2011 povečalo za 61 %, samo v juniju za 92 %. Rekorderji so bili Avstrijci, ki 

so v oktobru predstavljali 55% delež vseh obiskovalcev, sledili so Slovenci s 15 %, Nemci s 5 %, 

Hrvati s 5 %, Rusi z 2,5 % ter Italijani, Francozi, Američani idr. Vodenja so se v tem času 

povečala z indeksom 282. Spodbudne rezultate so beležili tudi v partnerskih mestih. 

 

V Slovenj Gradcu so po podatkih zavoda Maribor 2012 v prvih devetih mesecih leta 2012 

zabeležili 26 % več nočitev kot v enakem obdobju leta 2011. Od tega so dve tretjini nočitev 

ustvarili tuji gostje, dobro tretjino pa domači. Za 10 % se je povečalo tudi število obiskovalcev v 

slovenjegraškem Turistično informacijskem centru. V Velenju so v prvih desetih mesecih leta  
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2012 po podatkih zavoda Maribor 2012 zabeležili 3 % več nočitev kot v enakem obdobju leta 

2011, v Turistično informacijskem centru Velenje pa so beležili 36 % več obiskovalcev kot leta 

2011. Na Ptuju so v prvih devetih mesecih leta 2012 zabeležili 0,5 % več nočitev kot v enakem 

obdobju leta 2011, toliko več je bilo tudi obiskovalcev v Turistično informacijskem centru Ptuj. 

V Murski Soboti je bilo v prvih desetih mesecih leta 2012 sicer nekoliko manj nočitev kot v 

enakem obdobju 2011, saj so se zmanjšale nočitve domačih gostov, a se je za skoraj 10 % 

povečalo število nočitev tujih gostov. V murskosoboškem Turistično informacijskem centru so v 

prvih desetih mesecih leta 2012 beležili 2 % več obiskovalcev kot leta 2011. Le v Novem mestu 

niso beležili večjega porasta nočitev, a se je po besedah organizatorjev prireditev število 

obiskovalcev dogodkov povečalo za več kot 40 %, nekaterih celo za 300 %.  

 

Evropska prestolnica kulture je dosegla pozicioniranje vzhodne kohezijske regije na svetovni 

zemljevid destinacij kulturnega turizma. Partnerska mesta so ocenila, da je imelo velik del zaslug 

za porast števila prihodov in nočitev v letu 2012 tudi dejstvo, da so sodelovali v projektu EPK 

2012, kajti tako mesta kot kulturni ponudniki so pridobili na prepoznavnosti doma in v tujini. 

Evropska prestolnica kulture je pripomogla k prepoznavnosti in ugledu Maribora in partnerskih 

mest ter nedvomno celotne Slovenije v svetu – Slovenije kot privlačne destinacije za ljubitelje 

kulture. Projekt je namreč v obdobju izvajanja programa pokazal  pozitivne učinke na slovenski 

turizem, zlasti v vzhodni kohezijski regiji, kjer so beležili večji porast števila turistov kot je 

znašal porast na državni ravni.  

 

Ne gre samo za učinke rasti turizma, pomembneje je, da so bili s projektom EPK 2012 

postavljeni temelji za destinacijsko predstavitev mest, ki so doslej delovala samostojno. Evropska 

prestolnica kulture je delovala kot povezovalec med turistično in gostinsko dejavnostjo v mestih 

ter kulturnimi ponudniki, oblikovala se je komunikacijska platforma, ki se lahko izkoristi tudi za 

nadaljnje trženje kulturnega turizma v Sloveniji. Projekt EPK 2012 je identificiral kulturo kot 

produkt, ki ga lahko izkoriščamo tudi za trženje destinacij. Vse prireditve, ki so bile doslej 

izpeljane in utečene, infrastrukture, ki so bile omogočene, so sedaj odmevnejše v tujini ali 

pripravljene za promocijo na tujih trgih. Mnogo je projektov, ki so pridobili na kakovosti, 

prepoznavnosti in obiskanosti. Na prepoznavnosti so pridobila tudi partnerska mesta s svojimi  
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institucijami in si zagotovila dragocene izkušnje s sistematičnim delom s tujimi mediji. Nastal je 

premik v paradigmi slovenske kulture in kulturnega turizma. Ljudje so sprejeli projekt kot 

pozitiven faktor, kultura je postala razvojni dejavnik – ni bila samo dekoracija, družbena 

nadstavba, ampak element, ki je pomagal k revitalizaciji razvoja Maribora in partnerskih mest ter 

celotne regije.  

 

Takšno strukturo je potrebno ohraniti tudi v prihodnje, za kar je potrebno tesno sodelovanje vseh 

akterjev, povezanost kulturnih ponudnikov z ostalo turistično ponudbo. Potrebno in nujno bo 

sodelovanje vseh – mest, državnih ustanov pa tudi posameznih ponudnikov v mestih. Projekt 

EPK 2012 je dokazal, da je kultura razvojni dejavnik na vseh področjih, tudi v turizmu. V 

Zavodu se je redno spremljalo javna mnenja o projektu. Raziskava javnega mnenja je bila 

izvajana na vzorcu Slovenije in na vzorcu mesta Maribor. Prav tako so bile pripravljene dodatne 

analize in gradiva o EPK 2012 za področje turizma za Evropsko komisijo. 

 

SPLOŠEN SKLEP IN RAZVOJNO PRIPOROČILO  

  

S 7: V letu 2012 so na območju mesta Maribor zabeležili 355.000 nočitev, kar je 20 % več kot v 

enakem obdobju leta 2011 (največji porast nočitev so zabeležili v novembru, kar 92 % več kot 

novembra leta 2011). V ostalih mestih je bilo povečanje relativno majhno.  

 

S 8: Po anketni analizi so prebivalci mest in obiskovalci  sprejeli projekt EPK kot pozitiven 

faktor, kultura je postala razvojni dejavnik, ki po mnenju ljudi lahko prispeva revitalizaciji 

razvoja Maribora in partnerskih mest ter celotne regije. 

 

P 6: Sodelovanje mest, državnih ustanov,  pa tudi posameznih kulturnih ponudniko je v okviru 

EPK dokazalo, da je s skupnimi produkcijami, kulturnim sodelovanjem in promocijsko podporo 

mogoče doseči boljše rezultate. Zato je  to napotek za skupno delo tudi v prihodnje.  
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5. REZULTATI EKONOMSKE IMPAKTNE ŠTUDIJE  

 

V zaključku leta 2012 smo na prizoriščih EPK 2012 in prek spleta izvedli kratko anketo o 

strukturi porabe obiskovalcev projekta Maribor 2012. V analizo smo zajeli več skupin 

obiskovalcev, anketa pa je bila sestavljena iz treh delov: anketarji so opravljali terensko raziskavo 

na prizoriščih dogodkov; anketa pa je bila na voljo tudi v Info Točki EPK 2012, kjer so jo 

posredovali svojim kontaktnim listam tudi prek spleta; navsezadnje pa je bila anketa na voljo tudi 

v nekaterih turističnih info točkah v partnerskih mestih. Ker nam je iz zadnjega vira uspelo 

pridobiti le malo izpolnjenih anket, bomo v analizi upoštevali samo rezultate prvih dveh delov. 

 

Vprašalnik je bil sestavljen iz več delov. Imel je tri različne oblike, ločeno namenjene 

Mariborčanom, ne-Mariborčanom in tujcem. Najprej smo spraševali po osnovnih 

sociodemografskih spremenljivkah (starost, spol, kraj bivanja). Vprašance, ki niso bili iz 

Maribora, smo vprašali, na kakšen način so prišli na kraj dogodka EPK ter ali so kraj dogodka 

EPK obiskali prvenstveno zaradi projekt EPK ali zaradi česa drugega. Prosili smo ga tudi, da 

natančno pove namen obiska kraja, v katerem EPK poteka. Nato smo ga vprašali, koliko 

prireditev v okviru EPK je (ali bo) obiskal v letu 2012, ter koliko nočitev je preživel v mestih 

EPK. Ob koncu smo postavili še ključno vprašanje glede strukture njegove porabe, ki je nastala 

kot posledica obiska EPK: koliko je v tem času in kot posledica obiska porabil za prenočitve, 

restavracije zabavo, obisk kulturnih dogodkov; nakupe,  prevoze in morebitne druge izdatke. 

 

V terensko raziskavo je bilo zajetih 217 anketirancev. Od 217 prejetih odgovorov je bilo 113 

odgovorov Mariborčanov, 76 odgovorov ne-Mariborčanov in 28  odgovorov tujcev. Za našo 

razpravo so bili ključni odgovori nemariborskih Slovencev in tujih obiskovalcev, zato smo bili tu 

precej bolj pazljivi glede smiselnosti odgovorov. Obenem smo izmed slednjih izločili tudi tiste, ki 

so jasno povedali, da njihov obisk Maribora in partnerskih mest ni bil primarna posledica 

dogodka EPK, pač pa drugih obveznosti v teh krajih (poslovne obveznosti, preživljanje dopusta, 

obiski prijateljev, študijske in akademske obveznosti, itd.). S tem smo naslovili kritiko glede 

vključevanja »time switchers and casuals« (Snowball & Antrobus 2006), torej takšnih 

obiskovalcev, ki bi mesto, kjer je dogodek potekal obiskali v vsakem primeru.  



 

 37 

 

Po izločitvi nepopolnih in predvsem nekredibilnih odgovorov (vprašanci so izjavljali, da so 

obiskali prek 300 prireditev, porabili pa manj kot 50 evrov ipd.) je v vzorcu ostalo 16 tujcev, 24 

ne-Mariborčanov in 103 Mariborčanov. 

 

Kratka deskriptivna statistika najpomembnejših spremenljivk v skupnem vzorcu in posameznih 

skupinah je zajeta v spodnji tabeli. 

 

Spremenljivka Povprečje Mediana Povprečje Mediana Povprečje Mediana Povprečje Mediana

starost 40,15 38,00 38,11 34,00 42,46 41,50 49,81 48,00

steviloobiskanih 15,67 10,00 18,79 12,00 9,67 3,00 4,63 3,50

stevilonocitev 0,64 0,00 0,38 0,00 1,04 0,00 1,69 1,00

poraba_prenocitve 23,81 0,00 8,88 0,00 32,92 0,00 106,25 70,00

poraba_restavracije 54,13 15,00 51,07 0,00 52,08 10,00 76,88 50,00

poraba_zabava 67,30 20,00 85,78 50,00 23,50 0,00 14,06 0,00

poraba_obisk_kulture 56,14 20,00 66,83 30,00 32,29 0,00 23,13 20,00

poraba_nakupi 41,75 0,00 49,95 0,00 20,00 0,00 21,56 0,00

poraba_prevoz 33,36 0,00 33,69 0,00 43,33 0,00 16,25 7,50

poraba_drugo 1,12 0,00 0,00 0,00 6,67 0,00 0,00 0,00

poraba_skupno 277,60 150,00 296,19 175,00 210,79 110,00 258,13 162,50

združen vzorec samo Mariborčani samo ne-Mariborčani samo tujci

 

Tabela 1: zbirna statistika za vprašalnik o porabi obiskovalcev EPK 2012 (vir: lastni 

izračuni) 

 

V združenem vzorcu je bila povprečna starost vprašancev skoraj natanko 40 let, mediana tu ne 

odstopa bistveno od srednje vrednosti. V povprečju je vsak od vprašancev v združenem vzorcu 

obiskal 16 prireditev, vendar jih je 50% obiskalo le 10 ali manj prireditev (vrednost mediane).  V 

povprečju je v združenem vzorcu vsak preživel približno 0,66 nočitve v mestih EPK v času 

dogodka, torej precej manj kot eno nočitev. Povprečna skupna poraba vprašancev v vzorcu je 

znašala približno 278 EUR, vendar je 50% vprašancev v združenem vzorcu porabilo 150 ali manj 

EUR kot posledica dogodka. V združenem vzorcu so vprašanci v povprečju največ porabili za 

zabavo (67 EUR), obisk kulture (56 EUR), restavracije (54 EUR) in nakupe (42 EUR). Nekoliko 

manj pa so porabili za prevoze (33 EUR) in prenočitve (24 EUR). Vsaj 50% vprašanih je porabilo 

vsaj 20 EUR v letu 2012 za zabavo in kulturne dogodke v okviru EPK 2012 ter 15 EUR za  
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restavracije, vse navedeno je nastalo kot posledica obiskovanja prireditev EPK 2012, kolikor 

verjamemo odgovorom vprašancev. 

 

Pričakovano lahko opazimo precejšnje razlike med vprašanci po skupinah. Mariborčani so 

najmlajši po starostni strukturi, pričakovano pa so obiskali največ prireditev v letu 2012, vsak v 

povprečju skoraj 19 prireditev (mediana znaša 12). Pričakovano so tudi preživeli daleč najmanj 

plačanih nočitev v tem času. Njihova povprečna poraba kot posledica dogodka EPK je bila v tem 

času največja na področju zabave (86 EUR), obiska kulturnih dogodkov (67 EUR), obiskovanja 

restavracij (51 EUR), nakupov (50 EUR) in prevozov (34 EUR). Precej manj pa so pričakovano 

porabili za nočitve (vsak v povprečju 9 EUR). 

 

Druga opazovana skupina so bili ne-Mariborčani (Slovenci). V povprečju so bili vprašani v 

vzorcu nekoliko starejši od povprečja, obiskali pa so precej manj prireditev od povprečja, le 

okrog 10 prireditev (50% jih je obiskalo le 3 prireditve ali celo manj). V času EPK so preživeli v 

povprečju eno plačano nočitev kot posledico obiska EPK. V povprečju so največ porabili za 

restavracije (52 EUR), prevoze (43 EUR), prenočitve (33 EUR), obisk kulturnih dogodkov (32 

EUR), zabavo (24 EUR) in nakupe (20 EUR). Njihova povprečna skupna poraba je bila najnižja 

med vsemi skupinami in je znašala približno 211 EUR na vprašanca. 

 

Zadnja skupina so bili tuji obiskovalci. V povprečju so bili precej starejši od drugih dveh skupin, 

kar je morda tudi posledica majhnega vzorca (med tujci smo vanj vključili le 16 vprašanih). Vsak 

je v povprečju na območju Maribora preživel malo manj kot 2 nočitvi in obiskal malo manj kot 5 

prireditev. Njihova poraba je bila pričakovano daleč največja za prenočitve (106 EUR) ter 

prehrano v restavracijah (77 EUR). Precej manj pa so porabili za obisk kulturnih dogodkov (23 

EUR), nakupe (22 EUR), prevoz (16 EUR) in zabavo (14 EUR). V povprečju je vsak tuji 

obiskovalec v času dogodka EPK 2012 porabil 258 EUR. 

 

Napravili smo tudi kratke regresije, ki nam ponudijo podatke, katere spremenljivke so statistično 

značilni dejavniki, ki pojasnjujejo velikost porabe posameznega obiskovalca. Pri tem smo 

uporabili modela OLS in Tobit, slednjega zaradi omejenosti spremenljivke velikosti porabe od 

spodaj, saj slednja ne more biti negativna. Pri tem smo torej ocenjevali skupno porabo vsakega od  
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vprašancev kot odvisno od pripadnosti eni od treh skupin vprašancev (tujci, ne-Mariborčani, 

Mariborčani), kraja intervjuvanja (vključili smo dve nepravi, binarni spremenljivki, ki sta zavzeli 

vrednost 1 za obiskovalce velikih dogodkov – Garry Kasparov, Chick Corea, Jack Lang; ter za 

odgovore, ki smo jih prejeli po emailu), starosti obiskovalcev (kjer smo v skladu s teorijo 

vključili kot pojasnjevalni dejavnik tudi kvadrat starosti), ter števila obiskanih prireditev in 

števila preživetih nočitev v partnerskih mestih EPK. 

 

Modele smo ocenjevali za tri specifikacije vzorca: vse obiskovalce v združenem setu podatkov; 

samo Mariborčane; ter samo ne-Mariborčane in tuje obiskovalce. Pri vsaki specifikaciji smo 

napravili tako OLS kot Tobit regresijo, pri obeh smo ocenjevali modele s pomočjo robustnih 

standardnih napak. Rezultati ekonometričnih specifikacij so v spodnjih treh tabelah. 

 

Vzorec: vsi 

obiskovalci

 Coefficient t ratio Coefficient z

Const -225,209 -1,4338 -393,111 -1,9016 *

krint_dum_veliki 75,7953 1,2542 66,6136 0,95

krint_dum_mail 58,2987 0,8695 99,592 1,4247

starost 18,8818 2,4552 ** 25,7681 2,4524 **

steviloobiskprir 6,10307 2,7745 *** 6,67664 2,9538 ***

stevilonocitev 46,3362 2,2438 ** 48,33 2,3197 **

sq_starost -0,223683 -2,6885 *** -0,30842 -2,6312 ***

Mean dependent var 277,6014 Chi-square 38,18544

S.D. dependent var 362,4405 p-value 1,03E-06

Sum squared resid 13746064 Log-Likelihood -904,3321

S.E. of regression 317,9214 Akaike 1824,664

R-squared 0,263086 Schwartz 1848,367

Adjusted R-squared 0,230575 Hannan-Quinn 1834,296

F(6, 136) 5,61E+00

P-value(F) 0,000031

Log-likelihood -1023,258

Akaike criterion 2060,515

Schwarz criterion 2081,255

Hannan-Quinn 2068,943

OLS Tobit

 

Tabela 2: rezultati OLS in Tobit regresijskih modelov za združeni vzorec (vir: lastni 

izračuni) 
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Iz rezultatov regresijskih modelov za prvi, združeni vzorec, vidimo, da imajo spremenljivke 

pričakovane vrednosti v skladu z ekonomsko teorijo, hkrati lahko razberemo tudi, da sta glede na 

vrednosti F in hi-kvadrat testov modela statistično značilna. Vrednosti treh informacijskih 

kriterijev kažejo, da je Tobit model boljši pojasnjevalni model od OLS. Opravili smo tudi 

Ramsey RESET test, ki je pokazal, da je model pravilno specificiran. 

 

Statistično značilni pojasnjevalni dejavniki skupne porabe so v obeh modelih starost vprašanca 

ter število obiskanih prireditev in preživetih nočitev v mestih EPK. Prvi dejavnik nam pove, da 

bodo pričakovano nekoliko višjo vrednost skupne porabe imeli vprašanci z višjo starostjo. Vsako 

dodatno leto starosti bo pri nizkih starostih k skupni porabi prineslo približno 25 EUR (rezultat 

Tobit modela). Ker je statistično značilen in negativno predznačen tudi kvadrat starosti, bo ta 

učinek z višjimi starostmi upadal, najstarejši so bili tako v povprečju pripravljeni prispevati celo 

nekoliko manj kot tisti srednje starosti. 

 

Statistično značilna pojasnjevalna dejavnika sta bila še število obiskanih prireditev, kjer vsaka 

dodatna obiskana prireditev pomeni približno 6,68 EUR višjo skupno porabo nekega 

obiskovalca; ter število preživetih nočitev, ki je pričakovano po jakosti najmočnejši dejavnik, 

vsaka dodatna nočitev pa pomeni za 48 EUR višjo skupno porabo nekega obiskovalca. 

 

Opravili smo tudi Chowov test strukturnega preloma (v prilogah). Slednji je pričakovano 

pokazal, da nastane prelom v podatkih med mariborskimi in vsemi nemariborskimi obiskovalci 

(tudi tujci). Zato smo nadaljnjo analizo modela opravili še ločeno za obe omenjeni skupini 

obiskovalcev. 

 

Spodaj prilagamo tabelo rezultata obeh modelov najprej za nemariborske obiskovalce – tujce in 

Slovence. 
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Vzorec: tujci in "ne-

Mariborčani"

 Coefficient t ratio Coefficient z

Const -380,544 -1,0276 -517,646 -1,292

dummy_tujci 9,02235 0,1584 20,0352 0,3164

krint_dum_veliki 111,321 1,7031 * 126,735 1,5785

krint_dum_mail 154,832 1,9805 * 193,055 2,4243 **

starost 18,8639 1,181 22,8628 1,3566

steviloobiskprir 6,08446 2,4021 ** 5,98024 2,3481 **

stevilonocitev 69,1822 2,589 ** 75,1862 2,9493 ***

sq_starost -0,207555 -1,214 -0,251603 -1,4131

Mean dependent var 229,725 Chi-square 178,5673

S.D. dependent var 304,5728 p-value 3,91E-35

Sum squared resid 1231170 Log-Likelihood -226,8503

S.E. of regression 196,148 Akaike 471,7006

R-squared 0,659693 Schwartz 486,9005

Adjusted R-squared 0,585251 Hannan-Quinn 477,1964

F(7, 32) 23,84339

P-value(F) 5,33E-11

Log-likelihood -263,4495

Akaike criterion 542,8989

Schwarz criterion 556,41

Hannan-Quinn 547,7841

OLS Tobit

 

Tabela 3: rezultati OLS in Tobit regresijskih modelov, samo tujci in »ne-Mariborčani« (vir: 

lastni izračuni) 

 

Iz zgornjih rezultatov najprej vidimo, da sta ponovno statistično najbolj značilna dejavnika 

število obiskov prireditev – vsaka dodatna obiskana prireditev v povprečju dvigne porabo za 

skorajda 6 EUR; ter število preživetih nočitev v kraju, kjer vsaka dodatna nočitev dvigne porabo 

posameznega obiskovalca za približno 75 EUR. Statistično značilen dejavnik je tudi, ali je 

vprašani odgovarjal po emailu (mailing lista Info točke EPK) ali na kraju dogodka samem, 

vprašanci, ki so odgovarjali prek emaila,  so imeli bistveno večjo porabo.  Vsakdo je v primerjavi 

s tistimi, ki so odgovarjali na samih krajih dogodka, imel porabo višjo kar za 193 EUR. V OLS 

modelu je statistično značilna tudi neprava spremenljivka obiskovalcev velikih dogodkov.  Iz 

rezultatov lahko rečemo predvsem to, da je pravilno predznačena, čeprav šibko (ali sploh ne) 

značilna: obiskovalci velikih dogodkov so imeli nekoliko višjo porabo kot obiskovalcih drugih 

dogodkov. Tudi spremenljivka starosti je enako predznačena kot v združenem vzorcu, vendar ni  
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statistično značilna. Neprava spremenljivka, ki je zavzela vrednost 1 za tujce, ni bila statistično 

značilno predznačena, kar kaže, da med razlika med tujci in Slovenci (nemariborčani) ni bila 

statistično značilna pri pojasnjevanju dejavnikov porabe posameznega obiskovalca. 

 

Pravilnost specifikacije zgornjega modela smo ponovno preverili z Ramseyjevim RESET testom, 

ki je pokazal, da je model pravilno specificiran. Model prav tako nima kolinearnosti 

spremenljivk, ne vsebuje heteroskedastičnosti, napake pa so porazdeljene normalno. Tudi 

vrednosti F testa in hi-kvadrat testa sta potrdili statistično značilnost modela. Model je zmožen 

pojasniti malce več kot polovico skupne variance odvisne spremenljivke, kar ocenjujemo kot 

relativno dobro. 

 

Vzorec: samo 

Mariborčani

 Coefficient t ratio Coefficient z

Const -346,394 -1,8393 * -603,848 -2,2982 **

krint_dum_veliki 51,3385 0,6834 28,7793 0,3357

krint_dum_mail -87,1338 -1,1209 -71,7168 -0,8807

starost 27,7207 2,7624 *** 40,0645 2,7811 ***

steviloobiskprir 5,15309 1,9673 * 5,55897 2,1049 **

stevilonocitev 38,4301 1,3472 39,1489 1,3519

sq_starost -0,320905 -2,9825 *** -0,469309 -2,9073 ***

Mean dependent var 296,1942 Chi-square 22,08218

S.D. dependent var 382,3105 p-value 1,17E-03

Sum squared resid 12003838 Log-Likelihood -666,1697

S.E. of regression 353,6099 Akaike 1348,339

R-squared 0,19483 Schwartz 1369,417

Adjusted R-squared 0,144507 Hannan-Quinn 1356,877

F(7, 32) 23,84339

P-value(F) 5,33E-11

Log-likelihood -746,9501

Akaike criterion 1507,9

Schwarz criterion 1526,343

Hannan-Quinn 1515,37

OLS Tobit

 

Tabela 4: rezultati OLS in Tobit regresijskih modelov, samo Mariborčani (vir: lastni 

izračuni) 
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Rezultati zgornje tabele nam povedo, da je v primeru Mariborčanov spremenljivka števila nočitev 

statistično neznačilna (vendar pravilno predznačena), kar je v skladu s pričakovanji. Še vedno pa 

ostaja statistično značilna spremenljivka števila obiskanih prireditev, Mariborčani so z vsako 

dodatno obiskano prireditvijo EPK v letu 2012 porabili v povprečju okrog 5,56 EUR več. 

Pomemben pojasnjevalni dejavnik je v primeru Mariborčanov bila tudi starost, starejši 

obiskovalci so za vsako dodatno leto starosti v povprečju porabili okrog 40 EUR več. Zaradi 

negativno predznačenega in statistično značilnega dejavnika kvadrata starosti, je ta učinek 

ponovno »v obliki narobe obrnjene črke U« in postaja vedno močnejši do starosti približno 43 let.  

Kasneje pa se z višjo starostjo nekoliko znižuje, vendar so še vedno starejši pripravljeni 

prispevati več kot mlajši, vse do starosti približno 85 let, ko postane negativen (vendar med 

vprašanimi ni bilo nikogar starejšega od 80 let, tudi med obiskovalci je bilo takšnih verjetno 

relativno malo, gre torej le za predvidevanje učinka na osnovi statistične analize). 

 

Druge spremenljivke se niso pokazale kot statistično pomembni dejavniki porabe mariborskih 

obiskovalcev. Model je ponovno statistično značilen (vrednosti F in hi-kvadrat testa), pojasni 

sicer relativno malo variance, odporen pa je proti heteroskedastičnosti in multikolinearnosti. 

Model je tudi pravilno specificiran, sodeč po rezultatih Ramsey RESET testa. 

 

Na podlagi zgornjega smo torej zmožni oceniti skupno direktno porabo (porabo za nakup samih 

vstopnic na prireditve) in indirektno porabo (porabo za restavracije, prenočitve, nakupe, zabavo, 

itd.) obiskovalcev. Da bi torej dobili skupno porabo oz. vložek novega denarja v mariborsko 

gospodarstvo, moramo  izračunati še t.i. inducirani učinek, torej »zunanji« učinek, ki so ga 

vlaganja imela na druge sektorje gospodarstva. Ti so  le bežno povezano s porabo na prireditvah 

in ob njih. Vsak dodaten evro, porabljen v restavracijah, namreč zakroži po gospodarstvu, s čimer 

povzroča t.i. multiplikativen učinek na druge panoge, s katerimi ima npr. restavracija poslovne 

stike. 

 

Da bi izračunali tudi te učinke, smo morali izračunati multiplikatorje na slovenski ravni. Ker je 

Slovenija relativno majhno okolje, takšnih multiplikatorjev nima smisla izračunavati na lokalni  
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ravni, čeprav nekateri avtorji (Seaman 2003; Snowball & Antrobus 2006) jasno opozarjajo na 

pazljivo   uporabo multiplikatorjev, zlasti pri njihovem prenašanju med regijami. 

 

Za izračun smo imeli torej dve možnosti. Tovrstne multiplikatorje, tudi za področje kulture, je v 

letu 2008 že izračunala Ivanka Zakotnik iz UMAR za študijo o shemi deleža za umetnost, pri 

čemer je uporabila podatke za leto 2005, od koder izvirajo zadnje dostopne simetrične input-

output tabele, kot jih na svojih spletnih straneh vodi Statistični urad Republike Slovenije (SURS). 

 

Druga možnost, ki smo jo prav tako ubrali, je bila izračun multiplikatorjev na osnovi simetrične 

input-output tabele za Slovenijo za leto 2009, ki jo vodi organizacija World Input-Output 

Database (WIOD). Žal iz slednjih ni bilo možno izračunati ločenega multiplikatorja za področje 

kulture, čas nam zaenkrat tudi ni dopuščal, da bi za ta izračun uporabili tabele ponudbe in porabe, 

ki jih vodi SURS. Zato bomo uporabili zbirni multiplikator za Druge javne, skupne in osebne 

storitve. Izračunali bomo torej multiplikatorje proizvodnje, dodane vrednosti in zaposlenosti za 

vseh 35 sektorjev, katerih evidenco vodi input-output tabela za leto 2009. Prednost uporabe tabel 

iz 2009 je predvsem bistveno večja ažurnost, saj je bilo v letih 2005-2013 prisotnih veliko 

sprememb na gospodarski ravni in bi bilo metodološko pomanjkljivo celotne rezultate utemeljiti 

zgolj na podatkih izpred devetih let. 

 

V spodnjih dveh tabelah so torej najprej prikazani multiplikatorji, ki jih je izračunala Ivanka 

Zakotnik, ločeno so prikazani multiplikatorji proizvodnje in dodane vrednosti. Zakotnikova je v 

prispevku od zaposlitvenih multiplikatorjev podala zgolj vrednost zaposlitvenega multiplikatorja 

za področje kulture, ki znaša 1,47. 
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SKD področje 

podpodročje 

dejavnosti Naziv področja oz. podpodročja dejavnosti SKD

  vrednost Rang vrednost Rang

A Kmetijski, lovski in gozdarski proizvodi in storitve 1,59 9 1,56 20

B Ribe in drug ribiški ulov, storitve za ribištvo 1,55 12 1,56 19

CA Premog in lignit; šota; surova nafta in zemeljski plin; uranova in torijeva ruda 1,39 24 1,28 27

CB Rude in kamnine 1,64 4 1,69 10

DA Hrana, pijače, tobačni izdelki 1,9 2 2,53 1

DB Tekstil, tekstilni in krzneni izdelki, oblačila 1,59 10 1,84 7

DC Usnje, obutev in usnjeni izdelki 1,45 19 1,94 4

DD Les, leseni, plutovinasti, pletarski izdelki (razen pohištva) 1,6 6 1,88 5

DE Vlaknine, papir in papirni izdelki; založniške in tiskarske storitve 1,55 13 1,85 6

DF Koks, naftni derivati, jedrsko gorivo 1,67 3 / /

DG Kemikalije, kemični izdelki in umetna vlakna 1,32 27 1,44 24

DH Izdelki iz gume in plastičnih mas 1,28 29 1,5 23

DI Drugi nekovinski mineralni izdelki 1,48 18 1,61 13

DJ Kovine in kovinski izdelki 1,43 22 1,64 12

DK Strojne naprave in oprema 1,45 20 1,67 11

DL Električna in optična oprema 1,38 26 1,58 15

DM Vozila in plovila 1,45 21 2,25 3

DN Pohištvo; drugi izdelki; reciklaža 1,52 15 1,77 8

E Električna energija, plin, para, voda 1,54 14 1,56 18

F Gradbeništvo 2 1 2,41 2

G Prodaja, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe 1,57 11 1,58 16

H Gostinske storitve 1,59 8 1,57 17

I Prometne, telekomunikacijske storitve 1,62 5 1,73 9

J Storitve finančnega posredništva 1,52 16 1,51 21

K Poslovanje z nepremičninami, dajanje v najem in poslovne storitve 1,41 23 1,31 25

L Storitve javne uprave, obrambe in obveznega socialnega zavarovanja 1,39 25 1,3 26

M Storitve izobraževanja 1,21 30 1,13 29

N Storitve zdravstvenega in socialnega varstva 1,28 28 1,22 28

O Druge javne, skupne in osebne storitve 1,6 7 1,61 14

kultura KULTURA 1,51 17 1,5 22

multiplikator dodane 

vrednosti

multiplikator 

proizvodnje

 

Tabela 5: Multiplikatorji proizvodnje in dodane vrednosti, tabele za leto 2005 (vir: 

Zakotnik, v: Kočica & Srakar 2009) 

 

V spodnji tabeli pa predstavljamo izračune, ki smo jih na osnovi podatkov za 2009 napravili 

sami. Kot rečeno nas zanimajo predvsem multiplikatorji za področje Druge javne, skupne in 

osebne storitve. 
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Naziv področja oz. podpodročja dejavnosti SKD

 vrednost Rang vrednost Rang vrednost Rang

Kmetijski, lovski in gozdarski proizvodi in storitve in ribištvo 1,55 21 1,54 25 1,34 29

Rude in kamnine 1,56 19 1,51 26 1,50 22

Hrana, pijače, tobačni izdelki 1,86 2 2,34 1 2,25 4

Tekstil, tekstilni in krzneni izdelki, oblačila 1,63 7 2,02 6 1,52 20

Usnje, obutev in usnjeni izdelki 1,52 27 1,89 8 1,49 24

Les, leseni, plutovinasti, pletarski izdelki (razen pohištva) 1,62 12 1,85 11 1,53 19

Vlaknine, papir in papirni izdelki; založniške in tiskarske storitve 1,62 9 1,87 9 1,80 11

Proizvodnja koksa in naftnih derivatov 1,58 17 2,20 4 1,49 23

Kemikalije, kemični izdelki in umetna vlakna 1,45 29 1,56 24 2,69 2

Izdelki iz gume in plastičnih mas 1,54 24 1,76 15 1,58 16

Drugi nekovinski mineralni izdelki 1,71 4 1,94 7 1,64 13

Kovine in kovinski izdelki 1,61 13 1,86 10 1,58 17

Strojne naprave in oprema 1,54 22 1,74 17 1,58 15

Električna in optična oprema 1,51 28 1,77 13 1,63 14

Vozila in plovila 1,53 25 2,31 3 2,01 7

Pohištvo; drugi izdelki; reciklaža 1,62 11 1,76 14 1,57 18

Električna energija, plin, para, voda 1,60 15 1,62 21 1,77 12

Gradbeništvo 1,88 1 2,14 5 1,86 10

Prodaja, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe 1,60 16 1,64 20 1,45 27

Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 1,60 14 1,60 22 1,48 25

Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili 1,54 23 1,49 28 1,20 32

Gostinske storitve 1,62 10 1,60 23 1,29 30

Notranji promet 1,55 20 1,71 18 1,46 26

Vodni promet 1,27 34 1,28 31 1,88 8

Letalski promet 1,63 8 2,31 2 2,32 3

Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti 1,65 6 1,75 16 1,86 9

Poštna in telekomunikacijska dejavnost 1,76 3 1,82 12 2,17 5

Finančne in zavarovalniške dejavnosti 1,52 26 1,45 29 1,44 28

Poslovanje z nepremičninami 1,31 31 1,19 33 3,16 1

Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 1,57 18 1,50 27 2,15 6

Storitve javne uprave, obrambe in obveznega socialnega zavarovanja 1,41 30 1,30 30 1,22 31

Storitve izobraževanja 1,28 33 1,18 34 1,11 34

Storitve zdravstvenega in socialnega varstva 1,30 32 1,23 32 1,18 33

Druge javne, skupne in osebne storitve 1,66 5 1,67 19 1,50 21

Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proizvodnja za lastno rabo 1,00 35 1,00 35 1,00 35

multiplikator dodane 

vrednosti

multiplikator 

proizvodnje

multiplikator 

zaposlenosti

 

Tabela 6: Multiplikatorji proizvodnje, dodane vrednosti in zaposlenosti, tabele za leto 2009 

(vir: lastni izračuni, WIOD) 

 

Za izdelavo ocene ekonomskih učinkov projekta EPK 2012 s pomočjo impaktne metodologije 

imamo sedaj vse podatke. 
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Najprej vzemimo povprečno porabo, kot smo jo ocenili v začetku poglavja. Ker žal zavod 

Maribor 2012 še ni posredoval točnih podatkov o obiskovalcih prireditev po posameznih 

skupinah (Mariborčani, ne-Mariborčani, tujci), lahko opravimo samo oceno z upoštevanjem 

skupne srednje vrednosti in mediane porabe na prebivalca. Ti dve vrednosti sta znašali (glej 

Tabelo 1) 277,60 EUR (povprečna vrednost) in 150,00 EUR (mediana). 

 

Po podatkih zavoda Maribor 2012 je bilo vseh obiskovalcev živih prireditev 1.991.575. Vzemimo 

še srednjo vrednost in mediano števila prireditev, ki ga je obiskal v povprečju vsak od 

obiskovalcev, prva znaša 15,67, druga pa 10 (glej Tabelo 1). 

 

Skupni direktni in indirektni učinek projekta EPK 2012 na gospodarstvo dobimo torej tako, da 

pomnožimo povprečno porabo s številom obiskovalcev in vrednost delimo z povprečnim 

številom prireditev. Dobimo dve vrednosti, z uporabo bodisi obeh srednjih vrednosti, bodisi obeh 

median. Prva vrednost znaša 35.281.507,34 EUR, druga pa 29.873.625,00 EUR. S precejšnjo 

zanesljivostjo lahko torej ocenimo skupni direktni in indirektni učinek projekta na vrednost med 

obema številkama, torej nekje približno med 30 in 35 milijoni evrov. 

 

Za izračun končnega učinka na proizvodnjo, dodano vrednost in zaposlitve pa uporabimo 

izračunane multiplikatorje. Z uporabo multiplikatorjev Ivanke Zakotnik je vrednost učinka na 

proizvodnjo med 45.109.173,75 EUR in 53.275.076,08 EUR. Z uporabo naših izračunanih 

multiplikatorjev pa se ocenjena vrednost nahaja med 49.590.217,50 EUR in 58.567.302,18 EUR. 

S precejšnjo verjetnostjo lahko torej trdimo, da je skupni agregirani učinek (nova sredstva v 

gospodarstvu) na proizvodnjo v Mariboru, partnerskih mestih in Sloveniji nasploh 

(multiplikatorji veljajo za celotno področje Slovenije) znašal med 45 in 59 milijoni evrov. 

 

Da bi dobili oceno učinka na dodano vrednost, moramo uporabiti razmerja, ki smo jih pridobili v 

postopku izračuna samih multiplikatorjev. Izkazalo se je, da vsak milijon evrov dodatne porabe v 

sektorju Druge javne, skupne in osebne storitve spodbuja  približno 484.000 evrov dodane 

vrednosti. Našo skupno vrednost direktnih in indirektnih učinkov, ki se nahaja med 

29.873.625,00 EUR in 35.281.507,34 EUR moramo torej najprej pomnožiti z koeficientom  
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0,484, da dobimo direktne in indirektne učinke na dodano vrednost, ki znašajo med 

14.458.834,50 EUR in 17.076.249,55 EUR. Z uporabo prej izračunanih multiplikatorjev, ki so 

znašali 1,50 (vrednost 2005, Zakotnik) in 1,67 (vrednost 2009, naši izračuni), dobimo skupen 

učinek projekta EPK 2012 na dodano vrednost v višini med 21.688.251,75 EUR in 25.614.374,33 

EUR (podatki multiplikatorjev za 2005) oz. med 24.146.253,62 EUR in 28.517.336,75 EUR 

(podatki multiplikatorjev za 2009). S precejšnjo gotovostjo lahko torej trdimo, da se skupni 

učinek projekta EPK 2012 na dodano vrednost nahaja med 21 in 29 milijoni evrov. 

 

Na podoben način lahko izračunamo tudi oceno skupnega učinka na zaposlenost. Iz podatkov, 

uporabljenih pri izračunih multiplikatorjev, lahko vidimo, da vsak milijon evrov dodatne porabe 

za kulturo generira približno 12 novih delovnih mest. V kolikor torej pomnožimo vrednost 

našega skupnega direktnega in indirektnega učinka (ki se, kot že rečeno nahaja med 

29.873.625,00 EUR in 35.281.507,34 EUR), s to vrednostjo, ugotovimo, da je dodatna direktna 

in indirektna poraba generirala med 354 in 418 novih neposrednih zaposlitev. Ko uporabimo še 

obe vrednosti multiplikatorjev (2005: 1,47; 2009: 1,5), lahko ocenimo skupno število novih 

zaposlitev, ki jih je projekt generiral na osnovi porabe obiskovalcev dogodka na med 521 in 615 

(multiplikator za 2005) oz. med 531 in 627 (multiplikator za 2009) novih zaposlitev. 

 

Omenjeno seveda velja le za učinke porabe obiskovalcev, torej dejansko generiranih novih 

sredstev v času EPK. V kolikor upoštevamo tudi učinke porabljenih sredstev v času projekta, 

torej skupnega proračuna projekta za leta 2010, 2011 in 2012, ki je znašal 28.398.472 EUR, 

lahko po enakem postopku izračunamo tudi učinke slednjega. 

 

Učinek na proizvodnjo – med 42.881.692,72 EUR (2005) in 47.141.463,52 EUR (2009) 

Učinek na dodano vrednost – med 20.617.290,67 EUR (2005) in 22.953.916,95 EUR (2009) 

Učinek na zaposlenost – med 495 (2005) in 505 (2009) novimi zaposlitvami 

 

Agregirani skupni učinek obeh vložkov torej znaša: 

Učinek na proizvodnjo -  med 87.990.866,47 in 105.708.765,70 EUR 

Učinek na dodano vrednost – med 42.305.542,42 in 51.471.253,70 EUR 
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Učinek na zaposlenost – med 1007 in 1132 novimi delovnimi mesti 

 

Za konec lahko izračunamo še donos na javno investicijo, ki je v primeru projekta EPK Maribor 

2012 znašala 26.494.744 EUR (upoštevana so sredstva ministrstva, Mestne občine Maribor in 

partnerskih mest v letih 2010, 2011 in 2012). Z upoštevanjem zgornjega lahko rečemo, da je na 

osnovi multiplikatorske analize moč reči, da je donos na javno investicijo znašal med 3,32 in 

3,99, vsak dodaten evro javnih sredstev, vloženih v projekt EPK 2012 je generiral skorajda 

dodatne 4 evre novih sredstev v gospodarstvu. Ob tem seveda velja opozoriti na koncept 

oportunitetnih stroškov, za boljšo predstavo bi morali vedeti tudi, kakšne donose bi generirala 

primerljiva investicija v kak drug projekt, zato so pričujoči podatki ne le pokazatelj prihodkov, 

pač pa tudi stroškov (Madden, 2001). Vseeno pa podatki iz tabel 4 in 5 kažejo, da so investicije v 

kulturo z vidika multiplikacijskih učinkov precej bolj donosne kot investicije v javno upravo, 

obrambo, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo. To dejstvo potrjuje večina računskih 

ugotovitev preteklih let. 

 

SPLOŠEN SKLEP IN RAZVOJNO PRIPOROČILO  

 

S 9: Povprečna skupna poraba vprašancev v združenem vzorcu impaktnega vprašalnika je 

znašala približno 278 EUR, vendar je 50% vprašancev v združenem vzorcu porabilo 150 ali manj 

EUR kot posledica dogodka. V združenem vzorcu so vprašanci v povprečju največ porabili za 

zabavo (67 EUR), obisk kulture (56 EUR), restavracije (54 EUR) in nakupe (42 EUR). Nekoliko 

manj pa so porabili za prevoze (33 EUR) in prenočitve (24 EUR). Vsaj 50% vprašanih je porabilo 

vsaj 20 EUR v letu 2012 za zabavo in kulturne dogodke v okviru EPK 2012 ter 15 EUR za 

restavracije, vse navedeno je nastalo kot posledica obiskovanja prireditev EPK 2012, kolikor 

verjamemo odgovorom vprašancev. 

S 10: Lahko opazimo precejšnje razlike med vprašanci po skupinah. Med Mariborčani je bila 

povprečna poraba kot posledica dogodka EPK največja na področju zabave (86 EUR), obiska 

kulturnih dogodkov (67 EUR), obiskovanja restavracij (51 EUR), nakupov (50 EUR) in prevozov 

(34 EUR). Precej manj pa so pričakovano porabili za nočitve (vsak v povprečju 9 EUR). 
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S 11: Ne-mariborčani so v času EPK preživeli v povprečju eno plačano nočitev kot posledico 

obiska EPK. V povprečju so največ porabili za restavracije (52 EUR), prevoze (43 EUR), 

prenočitve (33 EUR), obisk kulturnih dogodkov (32 EUR), zabavo (24 EUR) in nakupe (20 

EUR). Njihova povprečna skupna poraba je bila najnižja med vsemi skupinami in je znašala 

približno 211 EUR na vprašanca. 

S 12: Med tujimi obiskovalci je vsak v povprečju na območju Maribora preživel malo manj kot 2 

nočitev in obiskal malo manj kot 5 prireditev. Njihova poraba je bila pričakovano daleč največja 

za prenočitve (106 EUR) ter prehrano v restavracijah (77 EUR). Precej manj pa so porabili za 

obisk kulturnih dogodkov (23 EUR), nakupe (22 EUR), prevoz (16 EUR) in zabavo (14 EUR). V 

povprečju je vsak tuji obiskovalec v času dogodka EPK 2012 porabil 258 EUR. 

S 13: Statistično značilni pojasnjevalni dejavniki skupne porabe so starost vprašanca ter število 

obiskanih prireditev in preživetih nočitev v mestih EPK. Vsako dodatno leto starosti bo pri nizkih 

starostih k skupni porabi prineslo približno 25 EUR. Statistično značilna pojasnjevalna dejavnika 

sta bila še število obiskanih prireditev, kjer vsaka dodatna obiskana prireditev pomeni približno 

6,68 EUR višjo skupno porabo nekega obiskovalca; ter število preživetih nočitev, ki je 

pričakovano po jakosti najmočnejši dejavnik, vsaka dodatna nočitev pa pomeni za 48 EUR višjo 

skupno porabo nekega obiskovalca. 

S 14: S precejšnjo verjetnostjo lahko torej trdimo, da je skupni agregirani učinek (nova sredstva v 

gospodarstvu) porabe obiskovalcev prireditev EPK na proizvodnjo v Mariboru, partnerskih 

mestih in Sloveniji nasploh (multiplikatorji veljajo za celotno področje Slovenije) znašal med 45 

in 59 milijoni evrov. 

S 15: S precejšnjo gotovostjo lahko torej trdimo, da se skupni učinek porabe obiskovalcev 

projekta EPK 2012 na dodano vrednost nahaja med 21 in 29 milijoni evrov.  

S 16: Ocenimo lahko tudi skupno število novih zaposlitev, ki jih je projekt generiral na osnovi 

porabe obiskovalcev dogodka na med 521 in 627 novih zaposlitev. 
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S 17: Ko na podoben način izračunamo tudi učinke investicij (javna in zasebna sredstva za 

delovanje zavoda Maribor 2012) v projekt, dobimo končno oceno agregiranega skupnega učinka, 

ki znaša: 1) Učinek na proizvodnjo – med 87.990.866,47 in 105.708.765,70 EUR; 2) Učinek na 

dodano vrednost – med 42.305.542,42 in 51.471.253,70 EUR; 3) Učinek na zaposlenost – med 

1007 in 1132 novimi delovnimi mesti. 

S 18:  Z upoštevanjem zgornjega lahko rečemo, da je na osnovi multiplikatorske analize moč 

reči, da je donos na javno investicijo znašal med 3,32 in 3,99, vsak dodaten evro javnih sredstev, 

vloženih v projekt EPK 2012 je generiral skorajda 4 evre sredstev v gospodarstvu. 

 

6. REZULTATI  EX POST EKONOMETRIČNEGA  PREVERJANJA  

POSLOVNIH UČINKOV  EPK  

 

Kot smo že dejali, se podatkom, pridobljenim s pomočjo impaktne in multiplikatorske 

metodologije pogosto očita metodološko površnost, sporne postopke izračunavanja, 

prenapihnjenost rezultatov, pa tudi to, da tovrstnih učinkov, ki jih velikokrat študije napovejo že 

ex-ante, kasneje (ex-post) ni opaziti. Kot piše Bruce A. Seaman v svojem prispevku za 

konferenco v Mariboru 2012 (Seaman, 2012): »Prisotna je skorajda eksplozija poskusov, da bi 

identificirali »sledove« dogodkov na lokalno zaposlenost in davčne prihodke po dogodku samem. 

Podobno nalogo bi lahko napravili tudi v Mariboru po koncu leta, da bi ugotovili, ali bodo 

ekonometrične enačbe, ki bodo izolirale idiosinkratičen učinek projekta EPK 2012, razkrile 

kakršne koli ekonomsko in statistično značilne učinke projekta. V ekonomiki športa tovrstne 

študije skoraj nikoli ne odkrijejo takšnih učinkov!« 

 

V nadaljevanju analize bomo torej »ustregli« prof. Seamanu in napravili tudi ocene ekonomskih 

učinkov po koncu dogodka samega na temelju dostopnih statističnih podatkov in ekonometrične 

metodologije. Ocenjevali bomo učinke na prihodke (oz. prejemke in dobičke) poslovnih 

subjektov, zaposlitve, povprečne mesečne plače, število turističnih obiskov in nočitev, ter število  
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obiskovalcev kulturnih dogodkov. Uporabili bomo metodologijo panelne analize, zlasti metodo 

»razlike v razlikah« (angl. difference-in-differences, DID). 

 

Na zbranih podatkih smo torej napravili klasično analizo razlike v razlikah, ki se največkrat 

uporablja za ugotavljanje učinka »tretmaja« (angl. treatment), torej neke spremembe v neki 

opazovani enoti ali skupini enot, ki je ni bilo pri vseh drugih. V naši analizi smo torej 

predpostavili, da obstaja »učinek EPK«, torej učinek, ki je bil prisoten le v šestih partnerskih 

mestih v letu 2012 in nikjer drugje »v prostoru in času«. V vseh nadaljnjih analizah smo skušali 

ta učinek izslediti in pri tem uporabiti analizo razlike v razlikah, učinek smo torej obravnavali kot 

zdravilo, ki ga je prejelo le šest mest in nobeno drugo mesto ali občina v Sloveniji.  

 

V namen takšne analizo smo uporabili najpogostejšo tovrstno specifikacijo ekonometričnega 

modela: 

 

 

 

kjer so: 

 odvisna spremenljivka, v našem primeru je lahko vrednost prihodkov, števila zaposlenih v 

nekem kraju, povprečna mesečna plača, število obiskov ali nočitev, število obiskovalcev 

kulturnih prireditev: 

 neprava (dummy) spremenljivka, ki zavzame vrednost 1 pri šestih mestih, ki so nosila projekt 

in 0 pri tistih, ki niso bila neposredni nosilci projekta; 

 časovna neprava spremenljivka, ki zavzame vrednost 1 v letu 2012 (letu »tretmaja«) in 

vrednost 0 v vseh ostalih letih; 

 matrika kontrolnih spremenljivk; 

 slučajna napaka modela. 

 

Kot pravi teorija, je naš iskani učinek »tretmaja« enak vrednosti koeficienta , pri čemer model 

(1) ocenjujemo z običajno metodo najmanjših kvadratov (OLS), ker gre za panelne podatke torej 

v tem primeru POLS (pooled ordinary least squares). 
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6.1. Učinek na prihodke podjetij 

 

Pri oceni učinkov na prihodke podjetij smo se srečali s težavo, saj SURS objavlja podatke o 

prihodkih šele z majem 2012 za leto 2012. Zato smo v ta namen pridobili podatke Agencije RS 

za javno prometne evidence in storitve (AJPES) o prejemkih in izdatkih poslovnih subjektov 

(gospodarskih družb; fizičnih oseb in samostojnih podjetnikov; drugih subjektov) za leta 2010-

2012. V njih so zbrani podatki za 211 slovenskih občin. 

 

Predpostavili bomo torej, da so prejemki in prihodki močno pozitivno korelirani med seboj in 

predstavili oceno učinkov projekta EPK 2012 na prejemke poslovnih subjektov ter na razliko 

med prejemki in izdatki (v nadaljevanju: razlika). 

 

V spodnji tabeli najprej prikazujemo rezultate regresije za združene podatke vseh 211 občin za 

ocenjevanje učinkov projekta EPK na različne kategorije v podatkih: prejemke vseh poslovnih 

subjektov, razliko pri vseh poslovnih subjektih, prejemke gospodarskih družb, ter razliko pri vseh 

gospodarskih družbah. 
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POLS - prejemki in 

razlika, vseh šest 

mest

 Coefficient t ratio Coefficient t Coefficient t Coefficient t

const 1,62E+09 1,542 349859 1,2886 9,08E+08 1,7408 * 178478 0,6097

epk_dummy 3,89E+09 1,8507 * -233397 -0,1826 3,36E+09 2,295 ** 17970,3 0,014

time_dummy 4,11E+07 0,7957 -326807 -1,0508 -7,08E+07 -1,2228 -168846 -0,5244

epk_time_dummy -3,38E+08 -2,1258 ** 7,49E+06 2,5546 ** -3,09E+08 -1,8046 * 6,09E+06 2,154 **

Mean dependent var 1,74E+09 305563 9,78E+08 180714,5

S.D. dependent var 1,51E+10 5499510 7,15E+09 5473530

Sum squared resid 1,43E+23 1,87E+16 3,19E+22 1,86E+16

S.E. of regression 1,51E+10 5467700 7,14E+09 5454876

R-squared 0,001742 0,016249 0,005816 0,011541

Adjusted R-squared -0,003042 0,011535 0,001051 0,006804

F(3, 626)

0,364071 3,446655 1,22063 2,436428

P-value(F) 0,778974 0,016453 0,301315 0,063695

Log-likelihood -15658,9 -10665,98 -15186,15 -10664,5

Akaike criterion 31325,79 21339,95 30380,3 21337

Schwarz criterion 31343,57 21357,74 30398,09 21354,78

Hannan-Quinn 31332,7 21346,86 30387,21 21343,9

rho -0,171181 0,944086 -0,128169

Durbin-Watson 1,515987 0,004212 1,450432

prejemki skupno

razlika (prejemki minus izdatki) 

skupno prejemki podjetja razlika podjetja

 

Tabela 7: rezultati modela »razlike-v-razlikah«, prejemki in razlika med prejemki in 

izdatki, vseh šest mest (vir: lastni izračuni) 

 

Iz rezultatov je vidno, da so prisotni negativni učinki na skupne prejemke vseh poslovnih 

subjektov in samo gospodarskih družb (v tem in vseh nadaljnjih modelih je ključna vrednost 

koeficienta pri spremenljivki epk_time_dummy, ki je enaka prej omenjenemu koeficientu ). 

Vendar je potrebno opozoriti na dejstvo, da vrednosti F testov nista statistično značilni, zato velja 

previdnost pri interpretaciji tega rezultata. 

 

Pač pa sta statistično značilni vrednosti F testov pri pojasnjevanju razlike med prejemki in 

izdatki, prav tako je v tem primeru statistično značilna in pozitivna tudi vrednost koeficienta pri 

epk_time_dummy. Model nam torej govori, da je zaradi projekta EPK 2012 razlika med prejemki 

in izdatki, torej nekakšen »dobiček« poslovnih subjektov zrasel za 7.49 milijona EUR v vsakem 

od partnerskih mest v letu 2012. Prav tako se je statistično značilno povečal tudi »dobiček« 

podjetij, ki je zrasel za 6.09 milijona v vsakem od partnerskih mest. V kolikor to vrednost 

agregiramo po šestih mestih, dobimo vsaj približno oceno ekonomskega učinka, ki je sicer 

manjša od vrednosti v impaktni študiji, vendar kaže na pomembne ekonomske učinke projekta. 
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V spodnjih dveh tabelah prikazujemo še učinke v vsakem od partnerskih mest, najprej na 

prejemke podjetij in nato še na razliko v prejemkih in izdatkih podjetij. 

 

POLS - prejemki 

podjetja, vseh šest 

mest

 Coefficient t ratio Coefficient t Coefficient t Coefficient t Coefficient t Coefficient t

const 9,08E+08 1,7408 * 9,08E+08 1,7408 * 9,08E+08 1,7408 * 9,08E+08 1,7408 * 9,08E+08 1,7408 * 9,08E+08 1,7408 *

epk_dummy 9,67E+09 18,5321 *** 2,11E+09 4,0419 *** 4,39E+09 8,4133 *** 6,36E+06 0,0122 -2,36E+08 -0,4525 4,22E+09 8,0887 ***

time_dummy -7,08E+07 -1,2228 -7,08E+07 -1,2228 -7,08E+07 -1,2228 -7,08E+07 -1,2228 -7,08E+07 -1,2228 -7,08E+07 -1,2228

epk_time_dummy 1,12E+08 1,942 * -4,91E+08 -8,475 *** -5,70E+08 -9,84 *** 4,14E+07 0,7145 1,58E+07 0,2726 -9,64E+08 -16,6387 ***

Mean dependent var 9,32E+08 8,94E+08 9,05E+08 8,85E+08 8,84E+08 9,04E+08

S.D. dependent var 7,22E+09 7,19E+09 7,19E+09 7,19E+09 7,19E+09 7,19E+09

Sum squared resid 3,17E+22 3,17E+22 3,17E+22 3,17E+22 3,17E+22 3,17E+22

S.E. of regression 7,21E+09 7,21E+09 7,21E+09 7,21E+09 7,21E+09 7,21E+09

R-squared 0,008812 0,000384 0,001688 0,000022 0,000027 0,001473

Adjusted R-squared 0,003946 -0,004524 -0,003214 -0,004888 -0,004883 -0,00343

F(3, 611) 1,81072 0,078277 0,344285 0,00439 0,005413 0,30042

P-value(F) 0,143962 0,971755 0,79331 0,999599 0,999452 0,825106

Log-likelihood -14830,01 -14830,01 -14830,01 -14830,01 -14830,01 -14830,03

Akaike criterion 29668,03 29668,02 29668,03 29668,02 29668,02 29668,05

Schwarz criterion 29685,71 29685,71 29685,71 29685,71 29685,71 29685,74

Hannan-Quinn 29674,91 29674,9 29674,9 29674,9 29674,9 29674,93

rho 0,943786 0,943799 0,943789 0,943799 0,943799 0,943699

Durbin-Watson 0,004049 0,004033 0,004046 0,004033 0,004033 0,004156

Maribor Murska Sobota Novo mesto Ptuj Slovenj Gradec Velenje

 

Tabela 8: rezultati modela »razlike-v-razlikah«, prejemki podjetij , posamezna mesta (vir: 

lastni izračuni) 

 

Iz Tabele 8 je razvidno, da so v mestu Maribor v letu 2012 kot posledica EPK beležili višje 

prejemke podjetij, vrednost pa približno ustreza našim ocenam v impaktnem delu študije: 112 

milijonov evrov. Velja opozoriti, da je vrednost samo šibko statistično značilna, tudi vrednost F 

testa je na meji statistične značilnosti. Pri interpretacijah torej ponovno velja, da moramo  biti 

previden. 

 

Vrednosti pri drugih mestih niso tako pozitivne. Mesti Ptuj in Slovenj Gradec nista beležili 

nobenega statistično značilnega povečanja prejemkov. Druga mesta (Murska Sobota, Novo mesto 

in Velenje) pa so beležila močna znižanja v prejemkih podjetij v tem letu. Velja opozoriti, da  
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nobena od teh petih regresij ne dosega statistične značilnosti. Zato lahko na podlagi analize v tem 

trenutku rečemo samo to, da so se v mestu Maribor v letu 2012 nekoliko povečali prejemki 

podjetij, v vrednosti, ki dosega našo izračunano impaktno vrednost. 

 

POLS - razlika 

podjetja, vseh šest 

mest

 Coefficient t ratio Coefficient t Coefficient t Coefficient t Coefficien

t

t Coefficien

t

t

const 178478 0,6097 178478 0,6097 178478 0,6097 178478 0,6097 178478 0,6097 178478 0,6097

epk_dummy 6,37E+06 21,7457 *** -401520 -1,3716 -3,61E+06 -12,3366 *** 12705,2 0,0434 -1,17E+06 -4,0023 *** -1,09E+06 -3,7102 ***

time_dummy -168846 -0,5244 -168846 -0,5244 -168846 -0,5244 -168846 -0,5244 -168846 -0,5244 -168846 -0,5244

epk_time_dummy 1,21E+06 3,7536 *** 1,36E+06 4,2176 *** 1,08E+07 33,5644 *** 815768 2,5336 ** 2,93E+06 9,097 *** 1,94E+07 60,3301 ***

Mean dependent var 155213,2 122445,6 122152,2 123584,6 121243,7 148483,2

S.D. dependent var 4734783 4663699 4690230 4664586 4664412 5454052

Sum squared resid 1,36E+16 1,33E+16 1,34E+16 1,34E+16 1,33E+16 1,79E+16

S.E. of regression 4721957 4674290 4687904 4675253 4674261 5416635

R-squared 0,01027 0,000362 0,005873 0,000329 0,000679 0,018493

Adjusted R-squared 0,005411 -0,004547 0,000992 -0,004579 -0,004228 0,013674

F(3, 611) 2,11338 0,073652 1,203158 0,067071 0,138378 3,837403

P-value(F) 0,097352 0,974114 0,307797 0,977372 0,937057 0,009684

Log-likelihood -10321,8 -10315,56 -10317,35 -10315,68 -10315,55 -10406,21

Akaike criterion 20651,59 20639,11 20642,69 20639,37 20639,11 20820,41

Schwarz criterion 20669,28 20656,8 20660,38 20657,05 20656,79 20838,1

Hannan-Quinn 20658,47 20645,99 20649,57 20646,25 20645,98 20827,29

rho 0,04516 0,05673 0,053388 0,056493 0,056737 -0,089117

Durbin-Watson 1,015457 0,985024 0,993811 0,985649 0,985006 1,371821

Maribor Murska Sobota Novo mesto Ptuj Slovenj Gradec Velenje

 

Tabela 9: rezultati modela »razlike-v-razlikah«, razlika med prejemki in izdatki podjetij , 

posamezna mesta (vir: lastni izračuni) 

 

Zgornji rezultati govorijo v prid tezi o zaznavnih ekonomskih učinkih projekta EPK 2012 na 

prejemke podjetij. Kot je vidno iz regresij, so koeficienti, ki kažejo moč in  učinke značilni in 

pozitivni v vseh šestih mestih. Nekatere regresije so sicer ponovno statistično neznačilne (zlasti 

Murska Sobota, Ptuj, Slovenj Gradec), značilni pa sta ponovno regresiji za Maribor (povečanje 

razlike med prejemki in izdatki za 1,21 milijona EUR) in Velenje (povečanje razlike med 

prejemki in izdatki kar za 19,4 milijona EUR). To ponovno kaže na zaznavne ekonomske učinke 

vlaganj v projekt in projekta samega nasploh. 
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6.2. Učinek na zaposlenost 

 

Nekoliko drugačni pa so učinki na nove zaposlitve. V skladu s predstavljenim v impaktnem delu 

študije bi pričakovali, da bodo porasle tudi te, celo tja do 100 novih zaposlitev. Žal so naši 

rezultati precej drugačni in nekoliko presenetljivo kažejo celo v obratno smer. Pri analizi smo 

gradili na podatkih SURS, kjer so bili dostopni podatki za 193 občin za leta med 2005 in 2012. 

Uporabili smo podatke za število delovno aktivnih prebivalcev občine, število zaposlenih oseb v 

občini, ter število samozaposlenih oseb v občini. 

 

POLS - delovna 

mesta, vseh šest mest

 Coefficient t ratio Coefficient t Coefficient t

const 3701,64 3,3885 *** 3287,95 3,1595 *** 413,763 7,6878 ***

epk_dummy 19816,7 2,6426 *** 18807,3 2,655 *** 1009,35 2,3898 **

time_dummy -109,747 -3,2296 *** -132,37 -4,1503 *** 22,5437 3,3859 ***

epk_time_dummy -2153,74 -2,806 *** -2112,81 -2,7742 *** -40,8513 -2,2321 **

Mean dependent var 4295,613 3847,879 447,8013

S.D. dependent var 15462,49 14714,73 776,9361

Sum squared resid 3,51E+11 3,18E+11 8,84E+08

S.E. of regression 15099,54 14371,56 757,8218

R-squared 0,048249 0,047953 0,050449

Adjusted R-squared 0,046395 0,046099 0,048599

F(3, 1540)

26,02344 25,85601 27,27305

P-value(F) 2,02E-16 2,56E-16 3,48E-17

Log-likelihood -17045,85 -16969,56 -12426,25

Akaike criterion 34099,71 33947,12 24860,5

Schwarz criterion 34121,08 33968,49 24881,87

Hannan-Quinn 34107,66 33955,07 24868,45

Delovno aktivni Zaposlene osebe Samozaposlene osebe

 

Tabela 10: rezultati modela »razlike-v-razlikah«, zaposlenost, vseh šest mest (vir: lastni 

izračuni) 

 

Rezultati v zgornji tabeli kažejo, da je do učinka na zaposlenost dejansko prišlo, vendar v obratni 

smeri. Do roka oddaje študije še nismo uspeli povsem pojasniti tega učinka, ki pa je razviden tudi 

iz podatkov samih. Glede na zgornje podatke, se je v vsakem od šestih mest kot posledica 

projekta EPK 2012 (oziroma dejavnika, ki je bil v letu 2012 prisoten le v teh šestih mestih in  
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nikjer drugje v Sloveniji) število delovno aktivnih ljudi v občini zmanjšalo približno za 2154, 

število zaposlenih oseb je upadlo za 2113 in število samozaposlenih za 41. Vsi učinki so močno 

značilni, preverba modela pokaže, da je močno statistično značilen, pravilno specificiran in ne 

vsebuje problemov s heteroskedastičnostjo in multikolinearnostjo. 

 

V spodnji tabeli so še ločeni učinki na število zaposlenih oseb v vsakem ob partnerskih mest. Kot 

kažejo rezultati je tovrsten učinek prisoten v vseh mestih, vendar so nekateri modeli ponovno 

neznačilni (Murska Sobota, Ptuj, Slovenj Gradec). Statistično značilna sta modela v Novem 

mestu (padec zaposlenih oseb za 941 oseb) in Velenju (padec zaposlenih oseb za 2677 oseb), 

posebej pa v oči bodejo rezultati v mestu Maribor, kjer je model zelo močno statistično značilen, 

kaže pa, da je v letu 2012 kot posledica EPK (ali katerega drugega učinka, prisotnega le v 

Mariboru, najverjetneje pa tudi v vseh šestih mestih v letu 2012) prišlo do upada zaposlenih oseb 

za prek 6000 oseb. Učinek ni povsem v skladu z drugimi podatki v raziskavi, vendar ga zaenkrat 

še nismo uspeli povsem pojasniti.  

 

POLS - Zaposlene 

osebe, posamezna 

mesta

 Coefficient t ratio Coefficient t Coefficient t Coefficient t Coefficien

t

t Coefficien

t

t

const 3287,95 3,1595 *** 3287,95 3,1595 *** 3287,95 3,1595 *** 3287,95 3,1595 *** 3287,95 3,1595 *** 3287,95 3,1595 ***

epk_dummy 55872,4 53,6901 *** 10536,4 10,1249 *** 18358,6 17,6416 *** 8009,2 7,6964 *** 4814,02 4,626 *** 15253,2 14,6574 ***

time_dummy -132,37 -4,1503 *** -132,37 -4,1503 *** -132,37 -4,1503 *** -132,37 -4,1503 *** -132,37 -4,1503 *** -132,37 -4,1503 ***

epk_time_dummy -6039,23 -189,3546 *** -1158,39 -36,3204 *** -940,928 -29,502 *** -808,285 -25,3431 *** -1053,11 -33,0192 *** -2676,92 -83,9323 ***

Mean dependent var 3564,585 3326,681 3368,433 3313,471 3296,313 3350,761

S.D. dependent var 14783,06 14246,99 14288,56 14238,42 14230,9 14268,51

Sum squared resid 3,04E+11 3,04E+11 3,04E+11 3,04E+11 3,04E+11 3,04E+11

S.E. of regression 14242,03 14241,03 14240,91 14240,92 14240,95 14241,15

R-squared 0,073708 0,002831 0,008641 0,001645 0,000587 0,00582

Adjusted R-squared 0,071855 0,000836 0,006658 -0,000352 -0,001412 0,003831

F(3, 611) 39,78662 1,41943 4,358214 0,823937 0,293487 2,926885

P-value(F) 9,74E-25 0,235343 0,004589 0,480628 0,830132 0,032688

Log-likelihood -16516,27 -16516,16 -16516,15 -16516,15 -16516,15 -16516,17

Akaike criterion 33040,53 33040,32 33040,29 33040,3 33040,3 33040,35

Schwarz criterion 33061,8 33061,58 33061,56 33061,56 33061,57 33061,61

Hannan-Quinn 33048,45 33048,24 33048,22 33048,22 33048,22 33048,27

Maribor Murska Sobota Novo mesto Ptuj Slovenj Gradec Velenje
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Tabela 11: rezultati modela »razlike-v-razlikah«, zaposlene osebe, posamezna mesta (vir: 

lastni izračuni) 

Spodnja grafa torej kažeta, kako se je gibalo število zaposlenih oseb v največjih slovenskih 

mestih, še posebej iz grafa 2 je jasno vidno, da je v Mariboru resnično prisoten močan trend 

upadanja zaposlitev, ki ga sodeč po podatkih SURS in zgornji analizi projekt EPK ni pomagal 

obrniti. Podoben, čeprav manjši trend je kot kažeta grafa prisoten Murski Soboti in Novem 

mestu, ter sodeč po zgornji analizi in podatkih SURS tudi v vseh šestih mestih. 

 

 

Graf 1: Prikaz gibanja zaposlenih oseb 2005-2012 v osmih slovenskih mestih (vir: lastni 

izračuni, SURS) 

 



 

 60 

 

Graf 2: Prikaz gibanja zaposlenih oseb 2005-2012 v sedmih slovenskih mestih, brez 

Ljubljane (vir: lastni izračuni, SURS) 

 

6.3. Učinek na povprečne mesečne plače 

 

Ocenili smo tudi učinek na gibanje povprečnih mesečnih plač v občinah partnerskih mest. V ta 

namen smo uporabili podatke za 210 slovenskih občin za leta 2008-2012, ki jih mesečno vodi 

SURS. Analizo smo napravili tako na dejanskih mesečnih podatkih, ki jih vodi SURS, kot z 

uporabo povprečenja, torej z analizo povprečni mesečnih plač na letni ravni. Rezultati za vseh 

šest partnerskih mest so v spodnji tabeli. 

 

POLS - povprečne mesečne plače, 

vseh šest mest

 Coefficient t

const 1280,79 134,853 ***

epk_dummy 94,8037 1,941 *

time_dummy 49,0811 12,3531 ***

epk_time_dummy 30,6749 1,8849 *

Mean dependent var 1293,494

S.D. dependent var 146,4674

Sum squared resid 21783284

S.E. of regression 144,3098

R-squared 0,032021

Adjusted R-squared 0,029245

F(3, 626)

11,53404

P-value(F) 1,93E-07

Log-likelihood -6708,442

Akaike criterion 13424,88

Schwarz criterion 13444,71

Hannan-Quinn 13432,4

rho 0,876255

Durbin-Watson 0,155731

Letno povprečje

 

Tabela 12: rezultati modela »razlike-v-razlikah«, povprečne mesečne plače, vseh šest mest 

(vir: lastni izračuni) 
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Iz tabele je viden še en presenetljiv rezultat analize: mesečne plače v partnerskih občinah so se v 

letu 2012 kot posledica projekta EPK povečale, nominalno za skoraj 31 EUR. Učinek je v tem 

modelu, torej za vseh šest mest sicer šibko značilen, vendar je sam ekonometrični model močno 

značilen, kar ponovno kažejo rezultati F testa. 

 

V spodnji tabeli je analiza učinka v vsakem od partnerskih mest. 

 

POLS - Povprečne 

mesečne plače, 

posamezna mesta

 Coefficient t Coefficient t Coefficient t Coefficient t Coefficient t Coefficient t

const 1280,79 134,853 *** 1280,79 134,853 *** 1280,79 134,853 *** 1280,79 134,853 *** 1280,79 134,853 *** 1280,79 134,853 ***

epk_dummy 140,144 14,7555 *** -3,08872 -0,3252 333,453 35,1089 *** -8,02601 -0,845 54,1327 5,6996 *** 52,2073 5,4968 ***

time_dummy 49,0811 12,3531 *** 49,0811 12,3531 *** 49,0811 12,3531 *** 49,0811 12,3531 *** 49,0811 12,3531 *** 49,0811 12,3531 ***

epk_time_dummy 18,5916 4,6793 *** 33,5114 8,4344 *** 51,5551 12,9757 *** -44,7288 -11,2577 *** 44,4324 11,1831 *** 80,6878 20,3081 ***

Mean dependent var 1291,312 1290,628 1292,287 1290,527 1290,917 1290,943

S.D. dependent var 145,7059 145,427 147,3404 145,329 145,472 145,5349

Sum squared resid 21239961 21257914 21240973 21232821 21250098 21258878

S.E. of regression 144,2328 144,2937 144,2362 144,2085 144,2672 144,297

R-squared 0,022989 0,018408 0,044499 0,018245 0,019377 0,019819

Adjusted R-squared 0,020119 0,015524 0,041692 0,01536 0,016496 0,016939

F(3, 611) 8,008136 6,382503 15,84996 6,324747 6,724924 6,88155

P-value(F) 0,000028 0,000276 4,44E-10 0,000299 0,000171 0,000137

Log-likelihood -6548,122 -6548,555 -6548,147 -6547,95 -6548,367 -6548,579

Akaike criterion 13104,24 13105,11 13104,29 13103,9 13104,73 13105,16

Schwarz criterion 13123,97 13124,84 13124,02 13123,63 13124,46 13124,89

Hannan-Quinn 13111,73 13112,6 13111,78 13111,39 13112,22 13112,65

rho 0,876962 0,87627 0,876961 0,877207 0,876643 0,876368

Durbin-Watson 0,154869 0,155527 0,154913 0,154591 0,155265 0,155866

Maribor Murska Sobota Novo mesto Ptuj Slovenj Gradec Velenje

 

Tabela 13: rezultati modela »razlike-v-razlikah«, povprečne mesečne plače, posamezna 

mesta (vir: lastni izračuni) 

 

Zgornji rezultati nam kažejo, da je v vseh partnerskih mestih, z izjemo Ptuja, prisotno povišanje 

mesečnih plač kot posledica projekta EPK 2012. Najmočnejši učinek najdemo v Velenju, kjer so 

se mesečne plače povišale za 81 EUR. V Novem mestu je prisoten porast plač za 51 EUR, v 

Slovenj Gradcu za 44 EUR, v Murski Soboti za 34 EUR in v Mariboru za 19 EUR. Kot navedeno  
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je upad mesečnih plač prisoten le v Mestni občini Ptuj, kjer so se plače znižale za 45 EUR. Vsi 

modeli so tokrat močno statistično značilni, pravilno specificirani in ne vsebujejo posebnih 

problemov s heteroskedastičnostjo in multikolinearnostjo. 

 

Ena možnih razlag za nenavaden pojav znižanja delovnih mest in povišanja povprečne mesečne 

plače bi lahko bila v spremembi Zakona o minimalni plači, v skladu s čimer so od januarja 2012 

veljale za izplačilo višje minimalne plače kot poprej (več npr. na: 

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/socialno_pa

rtnerstvo/minimalna_placa/). Vendar je seveda hkrati potrebno dodati, da te spremembe veljajo 

za celotno Slovenijo, učinki zvišanja povprečnih plač in znižanja zaposlenosti pa so v veljavi le v 

šestih partnerskih mestih v letu 2012. 

 

6.4. Učinek na turistične obiske in nočitve 

 

Rezultati glede turističnega obiska in nočitev so precej bolj v skladu z doslej ugotovljenimi 

podatki pri siceršnjem delu na projektu EPK. Pri analizi smo uporabili podatke, ki jih SURS 

mesečno vodi v svojih podatkovnih bazah. Že v začetku je potrebno opozoriti, da so kljub manj 

»pretresljivim« rezultatom, tudi tu velike razlike med podatki, ki jih vodijo lokalne turistične 

organizacije in podatki SURS, razlika je lahko tudi do 50%. V pogovorih z akterji smo dobili 

veliko informacij, da bi za bolj realno sliko morali uporabiti informacije s terena, ki so bistveno 

bolje in bolj odzivno beležile spremembe »na terenu«. Sami smo seveda morali uporabiti podatke 

SURS zaradi primerljivosti med občinami. Uporabili smo podatke za 61 občin, za katere obstaja 

popolna evidenca na SURS. V spodnji tabeli prikazujemo učinke na ravni vseh šestih partnerskih 

mest. 

 

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/socialno_partnerstvo/minimalna_placa/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/socialno_partnerstvo/minimalna_placa/
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POLS - turizem, vseh 

šest mest

 Coefficient t ratio Coefficient t Coefficient t Coefficient t

const 48015,1 4,3292 *** 30369,4 3,5552 *** 144723 4,4548 *** 83410 3,8673 ***

epk_dummy -14153,1 -0,8476 -7569,06 -0,5865 -65843,1 -1,5112 -32715,5 -1,1006

time_dummy 2853,32 1,9602 * 3263,71 2,2768 ** 3712,62 1,3103 8077,58 3,0317 ***

epk_time_dummy 2212,1 0,448 2407,74 0,5064 7690,63 0,8055 5863,67 0,584

Mean dependent var 47237,13 30325,04 139140,4 81922,99

S.D. dependent var 80400,75 62900,25 232175,4 156952,6

Sum squared resid 1,96E+12 1,20E+12 1,63E+13 7,46E+12

S.E. of regression 80685,91 63160,83 232523,1 157409

R-squared 0,002832 0,001648 0,006901 0,004102

Adjusted R-squared -0,007106 -0,008303 -0,002997 -0,005824

F(3, 626)

0,284998 0,165596 0,697175 0,413226

P-value(F) 0,836224 0,919506 0,554396 0,743623

Log-likelihood -3876,75 -3802,062 -4199,57 -4080,577

Akaike criterion 7761,501 7612,124 8407,14 8169,154

Schwarz criterion 7776,382 7627,005 8422,022 8184,035

Hannan-Quinn 7767,453 7618,076 8413,092 8175,106

rho 0,999643

Durbin-Watson 0,004135

turistični prihodi skupno turistični prihodi samo tujci nočitve skupno nočitve samo tujci

 

Tabela 14: rezultati modela »razlike-v-razlikah«, turistični obiski in nočitve, vseh šest mest 

(vir: lastni izračuni) 

 

Zgornji podatki kažejo, da na ravni vseh šestih mest kakšnega zaznavnega učinka na turizem ni 

bilo prisotnega. Tudi preprost vpogled v podatke je pokazal, da so bila v nekaterih mestih 

(Maribor, Slovenj Gradec, Ptuj, Velenje) opazna povišanja števila turistov, medtem kot v 

nekaterih drugih (Murska Sobota, Novo mesto) takšnih gibanj ni bilo vidnih ali pa so bila celo 

prisotna v negativno smer. Tovrstne ugotovitve so potrdili tudi naši izračuni.  

 

Najmočnejši pozitivni učinki so bili prisotni na ravni Mestne občine Maribor, vse rezultate na tej 

ravni zato prikazujemo v spodnji tabeli. 
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POLS - turizem, 

samo Maribor

 Coefficient t ratio Coefficient t Coefficient t Coefficient t

const 48015,1 4,3292 *** 30369,4 3,5552 *** 144723 4,4548 *** 83410 3,8673 ***

epk_dummy 43537,2 3,9255 *** 41354,1 4,8411 *** 60504,5 1,8624 * 69842,5 3,2382 ***

time_dummy 2853,32 1,9602 * 3263,71 2,2768 ** 3712,62 1,3103 8077,58 3,0317 ***

epk_time_dummy 27944,4 19,1979 *** 27136,8 18,9308 *** 57388,9 20,255 *** 58201,9 21,8444 ***

Mean dependent var 49462,98 31857,56 146750,9 86480,61

S.D. dependent var 83388,23 65367,35 240463,9 162909,3

Sum squared resid 1,93E+12 1,18E+12 1,61E+13 7,37E+12

S.E. of regression 83559,52 65391,28 241549,5 163360,5

R-squared 0,006685 0,010028 0,0018 0,005266

Adjusted R-squared -0,004112 -0,000732 -0,00905 -0,005547

F(3, 626)

0,619118 0,931952 0,165894 0,487006

P-value(F) 0,603152 0,425674 0,919301 0,691579

Log-likelihood -3568,616 -3499,969 -3865,841 -3756,329

Akaike criterion 7145,233 7007,937 7739,681 7520,657

Schwarz criterion 7159,772 7022,477 7754,221 7535,196

Hannan-Quinn 7151,065 7013,769 7745,513 7526,489

rho 0,998945

Durbin-Watson 0,004065

turistični prihodi skupno turistični prihodi samo tujci nočitve skupno nočitve samo tujci

 

Tabela 15: rezultati modela »razlike-v-razlikah«, turistični obiski in nočitve, samo MO 

Maribor (vir: lastni izračuni) 

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da so učinki v občini Maribor pozitivni in statistično značilni v vseh 

kategorijah. Število turističnih prihodov se je povečalo kot posledica projekta EPK 2012 za 

skorajda 28.000 skupnih obiskov, od katerih je bilo povečanja obiskov tujih turistov za 27.137 

obiskov. Skupne nočitve pa so se povečale za 57.389 nočitev, kjer so nočitve tujih turistov 

prevladale nad domačimi, saj jih je celo več kot skupnih povečanih nočitev, povečanih nočitev 

tujih turistov je bilo namreč za 58.202 nočitve. Vsi ti podatki se precej natančno prilegajo tudi 

projekcijam zavoda Maribor 2012 in lokalne turistične organizacije. 

 

V spodnji tabeli so tudi učinki v drugih partnerskih mestih, kjer pa slika pričakovano ni več tako 

enostavna. 
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POLS - turistični 

prihodi skupno, 

posamezna mesta

 Coefficient t Coefficient t Coefficient t Coefficient t Coefficient t

const 48015,1 4,3292 *** 48015,1 4,3292 *** 48015,1 4,3292 *** 48015,1 4,3292 *** 48015,1 4,3292 ***

epk_dummy -34203,3 -3,0839 *** -18204,1 -1,6413 6082,69 0,5484 -42622,8 -3,843 *** -39508,6 -3,5622 ***

time_dummy 2853,32 1,9602 * 2853,32 1,9602 * 2853,32 1,9602 * 2853,32 1,9602 * 2853,32 1,9602 *

epk_time_dummy -3872,07 -2,6601 *** -3953,32 -2,7159 *** -1725,07 -1,1851 -1259,57 -0,8653 -3861,82 -2,6531 ***

Mean dependent var 47961,13 48246,54 48688,19 47820,11 47866,43

S.D. dependent var 83244,39 83153,08 83118,38 83309,16 83286,46

Sum squared resid 1,93E+12 1,93E+12 1,93E+12 1,93E+12 1,93E+12

S.E. of regression 83557,65 83557,59 83557,59 83557,43 83557,54

R-squared 0,003293 0,001105 0,00027 0,004848 0,004303

Adjusted R-squared -0,007541 -0,009753 -0,010596 -0,005969 -0,00652

F(3, 276) 0,303978 0,101738 0,024869 0,448179 0,397551

P-value(F) 0,822512 0,958972 0,994687 0,718784 0,754867

Log-likelihood -3568,61 -3568,61 -3568,61 -3568,609 -3568,61

Akaike criterion 7145,22 7145,22 7145,22 7145,219 7145,22

Schwarz criterion 7159,759 7159,759 7159,759 7159,758 7159,759

Hannan-Quinn 7151,052 7151,052 7151,052 7151,05 7151,051

Murska Sobota Novo mesto Ptuj Slovenj Gradec Velenje

 

Tabela 16: rezultati modela »razlike-v-razlikah«, turistični obiski in nočitve, posamezna 

mesta (vir: lastni izračuni) 

 

Zgornja tabela pokaže, da v mestih Ptuj in Slovenj Gradec ne moremo govoriti o kakšnem 

zaznavnem povečanju števila turistov zgolj kot posledica projekta EPK 2012. Na ravni drugih 

mest pa so prisotni celo negativni učinki, to velja tako za Mursko Soboto, Novo mesto kot 

Velenje.  

 

Opozoriti velja na statistično šibko značilnost vseh navedenih regresij (vključno z mariborsko), 

kar te rezultate postavi v nekoliko bolj relativno luč. Vseeno nas podatki napeljujejo na 

zaključek, da je bil turistični učinek zelo različen med partnerskimi mesti, od tistih, ki so bila 

deleža velike rasti (zlasti Maribor), tistih, ki so bila deležna majhnega povečanja (Ptuj, Slovenj 

Gradec, morda tudi Velenje), do tistih, ki so bila deležna padca (Murska Sobota in Novo mesto). 
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6.5. Učinek na obisk kulturnih prireditev 

 

V zadnjem delu tega dela študije poglejmo še, kakšni so bili učinki na obisk kulturnih prireditev. 

V ta namen smo vzeli podatke enajstih gledališč, javnih zavodov, ki so dolžni voditi redne 

evidence o obisku svojih predstav. Izmed teh enajstih se kar štiri nahajajo v partnerskih mestih 

projekta: Anton Podbevšek Teater, Mestno gledališče Ptuj, Lutkovno gledališče Maribor in SNG 

Maribor. Napravili smo regresijsko analizo po posameznih komponentah obiska, zlasti 

obiskanosti predstav znotraj matične hiše, številu predstav znotraj matične hiše, skupnem obisku 

vseh nekomercialnih prireditev, ter povprečnem obisku na prireditev. Rezultati analize so v 

spodnji tabeli. 

 

POLS - obiskovalci 

gledališč, vseh šest 

mest

 Coefficient t ratio Coefficient t Coefficient t Coefficient t

const 51719,7 5,8293 *** 306,107 4,2484 *** 81310,8 9,5895 *** 199,633 17,7186 ***

epk_dummy -28077 -2,6124 ** -139,357 -1,7453 * -40706,8 -2,9429 *** -64,968 -2,937 ***

time_dummy -2590,11 -0,6899 11,1786 0,5126 -5775,39 -1,6176 -20,676 -4,1316 ***

epk_time_dummy 3782,67 0,9788 7,82143 0,3273 14591,3 3,2879 *** 30,8053 1,6611

Mean dependent var 41266,95 258,2364 66414,47 174,1137

S.D. dependent var 25563,87 186,4364 31887,81 59,99667

Sum squared resid 2,57E+10 1633454 3,63E+10 147641,9

S.E. of regression 22469,04 178,9651 26678,66 53,80464

R-squared 0,270387 0,129734 0,338918 0,240441

Adjusted R-squared 0,227469 0,078542 0,300031 0,195761

F(3, 51)

6,300023 2,534264 8,715437 5,381407

P-value(F) 0,001018 0,067121 0,000091 0,002696

Log-likelihood -627,0593 -361,2607 -636,5042 -295,1599

Akaike criterion 1262,119 730,5213 1281,008 598,3199

Schwarz criterion 1270,148 738,5506 1289,038 606,3492

Hannan-Quinn 1265,224 733,6263 1284,113 601,4249

rho 0,841536 0,967021 0,625459 0,119653

Durbin-Watson 0,26521 0,172836 0,579572 1,409276

obisk v mat hisi število predstav v matični hiši obisk vse nekomerc prir obisk/prir

 

Tabela 17: rezultati modela »razlike-v-razlikah«, obisk gledališč v partnerskih mestih (vir: 

lastni izračuni) 
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Iz tabele vidimo, da posebnega učinka na obisk predstav v matični hiši ni bilo – koeficient je 

pozitiven, vendar ni statistično značilen. Število predstav v matični hiši se prav tako v letu 2012 

ni povečalo kot posledica EPK, koeficient je pozitiven, vendar ponovno ni statistično značilen. Je 

pa zaznavno povečan obisk vseh nekomercialnih prireditev, ki se v vsakem od gledališč povečal 

za 14.591 obiskovalcev kot posledica EPK 2012. Prav tako lahko govorimo o zelo šibkem učinku 

na število obiskovalcev na predstavo, ki se je povečalo za okoli 31 obiskovalcev. Vsi modeli so 

tokrat močno statistično značilni in ponovno pravilno specificirani, homoskedastični in brez 

problemov z multikolinearnostjo. 

 

 

SPLOŠEN SKLEP IN RAZVOJNO PRIPOROČILO   

 

S 19: Zaradi projekta EPK 2012 je razlika med prejemki in izdatki, torej nekakšen »dobiček« 

poslovnih subjektov,  zrasla za 7.49 milijona EUR v vsakem od partnerskih mest v letu 2012. 

Prav tako se je statistično značilno povečal tudi »dobiček« podjetij, ki je zrasel za 6.09 milijona v 

vsakem od partnerskih mest. 

S 20: V mestu Maribor v letu 2012 kot posledica EPK beležili višje prejemke podjetij, vrednost 

pa približno ustreza našim ocenam v impaktnem delu študije: 112 milijonov evrov. Pri 

interpretacijah tega rezultata zaradi šibke značilnosti koeficienta zaenkrat še velja biti previden. 

S 21: Učinki na “dobiček” podjetij v partnerskih mestih so večinoma statistično neznačilni, 

značilni pa so za mesti Maribor (povečanje razlike med prejemki in izdatki za 1,21 milijona 

EUR) in Velenje (povečanje razlike med prejemki in izdatki kar za 19,4 milijona EUR). To 

ponovno kaže na zaznavne ekonomske učinke vlaganj v projekt. 

S 22: V vsakem od šestih mest se je kot posledica projekta EPK 2012 (oziroma dejavnika, ki je 

bil v letu 2012 prisoten le v teh šestih mestih in nikjer drugje v Sloveniji) število delovno aktivnih 

ljudi v občini zmanjšalo približno za 2154, število zaposlenih oseb je upadlo za 2113 in število 

samozaposlenih za 41. 
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S 23: Mesečne plače so se v partnerskih občinah so se v letu 2012 kot posledica projekta EPK 

povečale, nominalno za skoraj 31 EUR. 

S 24: V vseh partnerskih mestih, z izjemo Ptuja, je bilo prisotno povišanje mesečnih plač kot 

posledica projekta EPK 2012. Najmočnejši učinek najdemo v Velenju, kjer so se mesečne plače 

povišale za 81 EUR. V Novem mestu je prisoten porast plač za 51 EUR, v Slovenj Gradcu za 44 

EUR, v Murski Soboti za 34 EUR in v Mariboru za 19 EUR. Upad mesečnih plač je bil prisoten 

le v Mestni občini Ptuj, kjer so se plače znižale nominalno za 45 EUR. 

S 25: Na ravni vseh šestih mest kakšnega zaznavnega učinka na turizem ni bilo prisotnega. V 

mestih Ptuj in Slovenj Gradec ne moremo govoriti o kakšnem zaznavnem povečanju števila 

turistov zgolj kot posledica projekta EPK 2012. Na ravni drugih mest pa so prisotni celo 

negativni učinki, to velja tako za Mursko Soboto, Novo mesto kot Velenje. 

S 26: Učinki v občini Maribor na turizem so bili pozitivni in statistično značilni v vseh 

kategorijah. Število turističnih prihodov se je povečalo kot posledica projekta EPK 2012 za 

skorajda 28.000 skupnih obiskov, od katerih je bilo povečanja obiskov tujih turistov za 27.137 

obiskov. Skupne nočitve pa so se povečale za 57.389 nočitev, kjer so nočitve tujih turistov 

prevladale nad domačimi, saj jih je celo več (58.202) kot skupnih povečanih nočitev. 

S 27: Posebnega učinka na obisk predstav v matični hiši pri gledališčih – javnih zavodih v 

partnerskih mestih ni bilo. Število predstav v matični hiši se prav tako v letu 2012 ni povečalo kot 

posledica EPK. Je pa zaznavno povečan obisk vseh nekomercialnih prireditev, ki se v vsakem od 

gledališč povečal za 14.591 obiskovalcev kot posledica EPK 2012. Prav tako lahko govorimo o 

statistično zelo šibkem učinku na število obiskovalcev na predstavo, ki se je povečalo za okoli 31 

obiskovalcev. 
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7. REZULTATI IN  UČINKI  EPK V KONTINGENČNI ŠTUDIJI  

 

Našo metodološko triangulacijo bomo sklenili s predstavitvijo rezultatov kontingenčne študije. 

Slednjo smo napravili v sodelovanju s Klicnim centrom slepih iz Škofje Loke. Skupaj je bilo 

opravljenih 655 anket, med katerimi je po izločitvi nepopolnih odgovorov ostalo 616 odgovorov, 

ki smo jih upoštevali v analizi. 

 

Analiza je bila opravljena telefonsko, v skladu z dopustnimi smernicami priporočil skupine Blue 

Ribbon panel (Arrow et al. 1993). Celotno populacijo smo razdelili v dve skupini: polovica 

odgovorov (328) je bilo odgovorov iz partnerskih mest, ostali (327) so bili iz drugih krajev po 

Sloveniji. Po izločitvi nepopolnih odgovorov je ostalo 311 odgovorov iz partnerskih mest in 305 

odgovorov iz preostale Slovenije. 

 

Vprašalnik je bil sestavljen iz štirih delov. V prvem delu smo vprašancem postavili nekaj trditev 

in vprašanj glede njihovega odnosa do kulture nasploh ter poznavanja in odnosa do projekta EPK 

2012. V drugem delu smo vprašancem postavili vprašanja glede njihovih sociodemografskih 

značilnosti. Predvsem je bilo pomembno vprašanje glede dohodka, ki smo ga v skladu s 

priporočili tovrstnih študij morali postaviti proti koncu študije, vendar seveda še pred 

kontingenčno vrednotnim delom vprašalnika. Slednji je sestavljal tretji del, kjer smo vprašancem 

predstavili »scenarij« vprašalnika. Tako  smo jim najprej predstavili osnovne podatke o projektu 

EPK 2012, da bi sploh vedeli, o čem jih sprašujemo. Nato smo jim postavili relativno realen 

scenarij, da bi se projekt nadaljeval v zmanjšanem, 20% obsegu tudi v nadaljnjih letih in jih nato 

vprašali, ali bi v naslednjih treh letih bili pripravljeni financirati delovanje takšnega projekta. 

Osnovni elicitacijski oz. plačilni mehanizem je bil sestavljen iz dveh delov, najprej smo po 

metodi dvojno omejene dihotomne izbire (angl. double-bounded dichotomous choice method) 

postavili vprašanje, ali bi vprašanec bil pripravljen plačati osnovni znesek za takšno bodoče 

delovanje projekta. V kolikor je bil odgovor »da«, smo mu postavili dvakrat višji znesek, v 

kolikor pa je bil odgovor na prvo vprašanje »ne«, smo mu postavili dvakrat nižji znesek. Ob 

koncu smo mu postavili še vprašanje odprtega tipa po najvišji vrednosti, ki bi jo bil pripravljen 

prispevati za ta projekt, pri čemer smo si pomagali z dodatnimi davčnimi olajšavami.  
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začetni znesek višji znesek nižji znesek

manj kot 200 € 5,00 € 10,00 € 2,50 €

od 200 € do manj kot 400 € 7,50 € 15,00 € 3,75 €

od 200 € do manj kot 400 € 10,00 € 20,00 € 5,00 €

od 600 € do manj kot 1000 € 12,50 € 25,00 € 6,25 €

od 1000 € do manj kot 2000 € 15,00 € 30,00 € 7,50 €

2000 € ali več 17,50 € 35,00 € 8,75 €  

Tabela 18: Seznam zneskov, ponujenih vprašancem (vir: lastni izračuni) 

 

Zadnji del vprašalnika je bil namenjen anketarjem, ki so izrazili svoje mnenje o kredibilnosti 

odgovorov vprašanca. S tem smo dodatno naslovili potencialno nekredibilnost odgovorov in 

omogočili anketarju, da takoj zapiše morebiten dvom v kredibilnost anketirančevih odgovorov. 

 

V spodnjih tabelah predstavljamo nekaj osnovnih deskriptivnih značilnosti vprašancev. 

 

Variable Mean Median Minimum Maximum Std. Dev. C.V. Skewness Ex. kurtosis

spol 0,644481 1 0 1 0,479059 0,743326 -0,603674 -1,63558

star 52,8409 56 16 90 17,1361 0,324296 -0,251218 -0,919589

stevgosp 3,01948 3 1 11 1,47376 0,488085 1,00352 1,9311  

Tabela 19: Sociodemografska statistika vprašancev (vir: lastni izračuni) 

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da smo med vprašanci zajeli večje število žensk (64,45%). 

Povprečna starost vprašancev je bila malo manj kot 53 let, kar kaže na relativno visoko starostno 

strukturo vprašancev, kar so kasneje potrdili tudi podatki o zaposlitvi. Najmlajši med vprašanimi 

(vprašani so morali imeti stalen vir dohodkov) je bil star 16 let, najstarejši pa 90 let. V povprečju 

vprašanci živijo v gospodinjstvih s tremi člani, največje gospodinjstvo, v katerem živijo 

vprašanci, pa tvori 11 članov. 
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Zaposlitev število delež

kumulativ

ni delež

0 - zaposlen 197 31,98% 31,98%

1 - samozaposlen 29 4,71% 36,69%

2 - kmetovalec 5 0,81% 37,50%

3 - brezposeln 55 8,93% 46,43%

4 - upokojenec 280 45,45% 91,88%

5 – dijak ali študent 39 6,33% 98,21%

6 - gospodinja 10 1,62% 99,84%

7 - nezmožen za delo 1 0,16% 100,00%

8 - drugo 0 0,00% 100,00%  

Tabela 20: Odgovori na vprašanje o zaposlitvi (vir: lastni izračuni) 

 

Iz zgornje tabele je ponovno razvidno, da smo v anketo zajeli večje število starejših ljudi. Največ 

vprašancev je bilo namreč upokojencev (280 oz. 45%), sledijo zaposleni (197 oz. 32 %), precej 

manj je bilo brezposelnih (55 oz. 9%), dijakov ali študentov (39 oz. 6%) in samozaposlenih (29 

oz. 5%). Najmanj vprašancev je bilo gospodinj (10 oz. 2%), kmetovalcev (5 oz. 1%) in 

nezmožnih za delo (le 1 oz. 0,16%). 

 

Izobrazba število delež

kumulativ

ni delež

0 - osnovna šola 67 10,88% 10,88%

1 - srednja šola 313 50,81% 61,69%

2 - višja, visoka šola ali bolonjski 

univerzitetni študij

143

23,21% 84,90%

3 - univerzitetni študij po starem ali 

bolonjski magisterij

82

13,31% 98,21%

4 - znanstveni magisterij ali doktorat

11

1,79% 100,00%  

Tabela 21: Odgovori na vprašanje o izobrazbi (vir: lastni izračuni) 

 

Po izobrazbi je bilo največ srednješolsko izobraženih (313 oz. 51%), sledijo višje oz. 

visokošolsko izobraženi (143 oz. 23%), univerzitetno izobraženi (82 oz. 13%), osnovnošolsko 

izobraženi (67 oz. 11%), najmanj pa je bilo med vprašanimi magistrov oz. doktorjev znanosti (11 

oz. 2%). 
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Mesečni dohodek število delež

kumulativ

ni delež

a. manj kot 200 € 38 6,17% 6,17%

b. od 200 € do manj kot 400 € 64 10,39% 16,56%

c. od 400 € do manj kot 600 € 137 22,24% 38,80%

d. od 600 € do manj kot 1000 € 228 37,01% 75,81%

e. od 1000 € do manj kot 2000 € 137 22,24% 98,05%

f. 2000 € ali več 12 1,95% 100,00%  

Tabela 22: Odgovori na vprašanje o mesečnem dohodku (vir: lastni izračuni) 

 

Po dohodkovnih kategorijah je bilo med vprašanimi največ tistih z mesečnim dohodkom med 600 

in 1000 EUR (228 oz. 37%), sledijo z enako zastopanostjo tisti z dohodkom med 400 in 600 EUR 

in tisti z dohodkom med 1000 in 2000 EUR (oboji 137 oz. 22%), manj je bilo tistih z nižjimi 

dohodki, v skupini z dohodki med 200 in 400 EUR smo zajeli 64 vprašancev (10%), manj kot 

200 EUR jih mesečno zasluži 38 vprašancev (6%), več kot 200 EUR pa 12 vprašancev (2%). 

 

V spodnjih grafih prikazujemo nekaj osrednjih značilnosti odgovorov v vprašalniku. V prvem 

spodnjem grafu je tako prikazana zbirna statistika odgovorov na vprašanje o zanimanju za 

kulturo. Vprašanci so odgovarjali s šolskimi ocenami od 1 do 5. Iz odgovorov je jasno vidno, da 

so se vprašanci najpogosteje opredelili za srednje vrednosti, izstopata oceni 3 (301 vprašancev oz. 

48,86%) ter 4 (152 vprašancev oz. 24,68%). Povprečna vrednost pri tem vprašanju je znašala 

3,33, torej nekoliko na sredino. Dejavnik zanimanja za kulturo se je pokazal tudi za statistično 

pomemben pojasnjevalni dejavnik pripravljenosti na plačilo, po čemer več v nadaljevanju. 
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Graf 3: Odgovori na vprašanje o zanimanju za kulturo (vir: lastni izračuni) 

 

V naslednjem grafu so prikazani odgovori na vprašanje o poznavanju kulture, kjer smo postavili 

tri podvprašanja o poznavanju svetovne, evropske in slovenske kulture. Vprašanci so se najbolje 

ocenili glede poznavanja slovenske kulture, precej manj pa so mnenja, da poznajo svetovno in 

evropsko kulturo. Korelacijska analiza je pokazala, da je poznavanje kulture malce presenetljivo 

le šibko pozitivno povezano s pripravljenostjo na plačilo, enaka ugotovitev velja za vse tri 

vrednosti in torej ni odraz morebiti napačno razumljenega vprašanja. 
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Graf 4: Odgovori na vprašanje o poznavanju kulture (vir: lastni izračuni) 

 

V nadaljevanju smo vprašancem postavili šest trditev in jih prosili, da se opredelijo do njih na 

lestvici strinjanja od 1 do 5. Najmočneje so se strinjali s prvo, sicer zelo splošno trditvijo, da 

»kulturne dejavnosti pomembno prispevajo h gospodarskemu razvoju okolja, kjer potekajo«. 

Slednja trditev tudi šibko pozitivno korelira s pripravljenostjo na plačilo. 

 

Druga trditev je bila, da »Kulturne dejavnosti, ki jih ne obiščem, zame nimajo nobene vrednosti.« 

S tem smo želeli oceniti, kolikšen delež v skupni vrednosti projekta sestavljajo vrednosti 

neuporabe. Vprašanci so tukaj negativnega stališča, večina jih torej meni, da imajo zanje vrednost 

tudi kulturne dejavnosti, ki jih ne obiščejo. Odgovori na to vprašanje zelo šibko negativno 

korelirajo z vrednostjo pripravljenosti na plačilo. 

 

Tretja trditev je postavljala, da »Sedaj, v času krize, ni čas za zapravljanje denarja za kulturo.« 

Ponovno malce presenetljivo vprašanci niso tega mnenja, njihova srednja vrednost pa znaša 2,5, 

torej pol točke pod sredino lestvice. Pri tem stališču je prisotna najmočnejša (čeprav še vedno 

relativno šibka) negativna korelacija s pripravljenostjo na plačilo, odgovori na to vprašanje so se 

pokazali tudi kot statistično relevanten pojasnjevalni dejavnik (izražene) vrednosti pripravljenosti 

na plačilo. 
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Četrta trditev je postavljala, da je »Večina področij tudi izven krize precej pomembnejša pri 

dodeljevanju sredstev kot kultura.« Pri tej trditvi je prisotna blago pozitivna povprečna vrednost 

odgovorov, torej nekoliko nad vrednostjo 3. Odgovori na to vprašanje sicer niso statistično 

relevanten pojasnjevalen dejavnik v naših regresijskih modelih, pričakovano pa (sicer zelo šibko) 

negativno korelirajo z vrednostjo pripravljenosti na plačilo. 

 

Peta trditev je pravila, da je »Kulturne dejavnosti moč ovrednotiti z denarjem.« Vprašanci se s 

tem ne strinjajo ravno preveč, srednja vrednost je ponovno malce manj kot 2,5, kar kaže, da v 

povprečju niso ravno naklonjeni običajnemu ekonomskemu vrednotenju kulture. Spremenljivka 

tako rekoč ne korelira z vrednostjo pripravljenosti na plačilo. 

 

Zadnja, šesta trditev, je pravila, da je »Kultura zgolj zabava za redke.« S to trditvijo se vprašanci 

ne strinjajo, srednja vrednost pa je malce nad 2. Kljub temu pa odgovori na to trditev ne 

predstavljajo pomembnega pojasnjevalnega dejavnika pripravljenosti na plačilo, še več, s to 

vrednostjo tako rekoč ne korelirajo. Slednje morda pomeni tud to, da so vprašanci pripravljeni 

prispevati sredstva ne glede na to, ali vidijo kulturo zgolj v elitnem smislu ali pa so pripravljeni v 

njej videti tudi druge vidike. Kot rečeno je torej stališče do tega povsem nepovezano z vrednostjo 

pripravljenosti na plačilo. 
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Graf 5: Odgovori na vprašanja o stališčih do kulture (vir: lastni izračuni) 

 

Na vprašanje, kdo naj zagotavlja sredstva za kulturo, je največ vprašancev mnenja, da naj to 

počenjo država in lokalne oblasti, nekoliko manj jih je mnenja, da naj to počnejo organizacije 

same, še malo manj pa jih meni, da naj to počnejo sponzorji in donatorji, torej bogati 

posamezniki in podjetja. Velika večina vprašancev pa je mnenja, da naj se sredstva za kulturo 

zagotavljajo iz vseh navedenih virov (poleg navedenega še iz tujih virov oz. evropskih sredstev). 

 

Večina navedenih spremenljivk pričakovano pozitivno korelira z vrednostjo pripravljenosti na 

plačilo, vendar pa je korelacija ponovno zelo šibka. Nobena od spremenljivk ni pojasnjevalni 

dejavnik pripravljenosti na plačilo, tudi ko vključimo združeno spremenljivko za vse odgovore v 

tem vprašanju, se ne spremeni kaj dosti. Zanimiva je morda še šibko negativna korelacija med 

tistimi, ki so mnenja, da naj sredstva za kulturo zagotavljajo organizacije same in pripravljenostjo 

na plačilo. Tisti, ki so torej mnenja, da naj za kulturo skrbijo kar tisti, ki se z njo ukvarjajo, so 

nekoliko manj nagnjeni k prispevanju za projekt EPK, kar je v skladu s pričakovanji. 
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Graf 6: Odgovori na vprašanja o zagotavljanju sredstev za kulturo (vir: lastni izračuni) 

 

Vprašance smo spraševali tudi o udejstvovanju v kulturi. Zanimiv je velik delež (prek tretjine 

vseh vprašanih), ki se s kulturo ukvarja ljubiteljsko. Slednje ponovno kaže na razvejenost 

ljubiteljske kulture pri nas. To vprašanje sicer ni statistično značilen pojasnjevalni dejavnik 

pripravljenosti na plačilo, je pa po pričakovanjih s slednjo povezano pozitivno, čeprav ponovno 

zelo šibko, več so torej ponovno pripravljeni prispevati tisti, ki se s kulturo intenzivneje 

ukvarjajo. 
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Graf 7: Odgovori na vprašanja o udejstvovanju v kulturi (vir: lastni izračuni) 

 

Vprašanci so se večinsko strinjali, da kultura prinaša številne koristi, pri vseh vprašanjih glede 

tega se je s tem strinjalo prek 80% (največkrat celo prek 90%) vprašancev. Najmanj se pri tem 

vprašanci strinjajo se tem, da ima kultura ekonomske koristi, skorajda vsi pa so mnenja, da nosi 

pomembne vrednosti za prepoznavnost kraja in priložnosti za druženje. 

 

Koristi, ki jih ima kultura, so se pokazale tudi kot statistično značilen pojasnjevalni dejavnik 

pripravljenosti na plačilo, še zlasti, ko smo jih združili v enotno spremenljivko (sešteli smo 

vrednosti pri posameznih vprašanjih). Med posameznimi komponentami so s pripravljenostjo na 

plačilo najmočneje povezane ekonomske koristi, lepo okolje, ki ga kultura ustvarja za prebivalce, 

ter premiki, ki jih lahko povzroči v razmišljanju. Kar močno so korelirane tudi druge koristi, torej 

dodatne vrednosti, ki so jih vprašanci še našteli. Kdor je naštel še kakšno korist je v povprečju 

pripravljen prispevati tudi več za nadaljevanje projekta EPK. 

 



 

 79 

 

Graf 8: Odgovori na vprašanja o »koristih« kulture (vir: lastni izračuni) 

 

Zanimivi so tudi odgovori na vprašanja o poznavanju in obiskovanju dogodkov EPK 2012. 

Vprašanci so največkrat slišali za dogodke v okviru projektov Urbane brazde in Življenje na 

dotik (prek 80% vprašancev je že slišalo za te dogodke). Vendar pa se je največji delež tistih, ki 

nek dogodke poznajo, tega dogodka tudi udeležilo (rdeči stolpci na grafu) pri projektih Dvanajst, 

Življenje na dotik ter različnih kongresov, predavanj in pogovorov. Najmanj tistih, ki poznajo 

nek dogodek in so se tega tudi udeležili je bilo pri projektih Ključi mesta in Oder med nebom in 

zemljo. Omeniti pa je potrebno tudi, da je zelo malo vprašanih že slišalo za koncerte v okviru 

Festivala Maribor te tudi za dogodke v okviru projekta Ključi mesta (ki je že osnovi namenjen 

predvsem Mariborčanom, zato morda ne preseneča slabše poznavanje na širši slovenski ravni). 

 

Z vrednostjo pripravljenosti na plačilo najmočneje korelira poznavanje dogodkov v okviru 

projekta Dvanajst ter predavanja, kongresi in pogovori. Nekoliko manj močna je korelacija pri 

poznavanju koncertov in razstav. Kljub temu, da so korelacije nekoliko višje kot pri nekaterih 

drugih vprašanjih, pa se nobena od vključenih spremenljivk pri tem vprašanju ni pokazala kot 

statistično značilen pojasnjevalni dejavnik pripravljenosti na plačilo. 
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Graf 9: Odgovori na vprašanja o poznavanju in obiskovanju dogodkov EPK 2012 (vir: 

lastni izračuni) 

 

Zadnji dve vprašanji prvega sklopa sta spraševali po poznavanju in odnosu do projekta EPK 2012 

v splošnem. Le malce več kot 12% vprašanih za projekt še ni slišalo, več kot 35% pa je izjavilo, 

da projekt pozna ali dobro pozna (ena od možnosti je bila tudi, da so za projekt zgolj slišali). 

 

Med tistimi, ki so za projekt že slišali, je bilo več kot 80% projekta bodisi veselih ali zelo veselih 

in so ga cenili oz. zelo cenili. Le nekaj več kot 2% (13 vprašanih) je izjavilo, da projekta niso bili 

veseli, ostalim pa je bilo za projekt vseeno. 

 

Pričakovano je med spremenljivkama poznavanja EPK v splošnem in pripravljenostjo na plačilo 

pozitivna korelacija, ki je ponovno nekoliko močnejša kot pri drugih vprašanjih. Kljub temu se 

tudi ta dejavnik ni pokazal kot statistično značilen pojasnjevalni dejavnik pripravljenosti na 

plačilo. 
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Graf 10: Odgovori na vprašanje o poznavanju projekta EPK 2012 v splošnem (vir: lastni 

izračuni) 

 

 

Graf 11: Odgovori na vprašanje o odnosu do projekta EPK 2012 v splošnem (vir: lastni 

izračuni) 
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V zadnjem delu kontingenčne analize smo napravili še oceno izražene in prave vrednosti 

pripravljenosti na plačilo. Pri tem sledimo analizam, ki so jih na podoben način predhodno 

napravili Hadker in sodelavci (1997), Verbič in Slabe Erkerjeva (2005) ter Srakar (2010). 

 

Oceno izražene vrednosti pripravljenosti na plačilo lahko dobimo iz odgovorov o maksimalnih 

vrednostih pripravljenosti na plačilo. Slednja znaša 14,04 EUR za celotno slovensko populacijo. 

V spodnji tabeli prikazujemo tudi analizo dejavnikov pripravljenosti na plačilo, ki smo jo 

ponovno opravili po regresijskih metodah OLS in Tobit, saj imamo znova opraviti z cenzorirano 

spremenljivko, ki je od spodaj omejena z 0. 

 

Ker se je tako v prvotnem OLS kot Tobit modelu pokazala kot statistično šibko značilna tudi 

spremenljivka poznavanja kulture, ki pa je bila narobe, torej negativno predznačena, smo za 

preskus opravili tudi analizo zgolj z vključenimi statistično značilnimi spremenljivkami. Kot se je 

izkazalo, je v takšni analizi spremenljivka poznavanja kulture postala neznačilna, zato 

prikazujemo tudi rezultate obeh končnih modelov z vključenimi samo statistično značilnimi 

spremenljivkami. 

 

Kot pomembni statistični dejavniki pri pojasnjevanju izražene vrednosti pripravljenosti na plačilo 

so se v analizi pokazali zanimanje za kulturo, kjer vsaka dodatna enota zanimanja poveča 

pripravljenost na plačilo v povprečju za 6,76 EUR; stališče, da »Sedaj, v času krize, ni čas za 

zapravljanje denarja za kulturo«, kjer vsaka dodatna enota strinjanja s tem stališčem zmanjša 

vrednost pripravljenosti na plačilo za 4.28 EUR; združena spremenljivka koristi, kjer vsaka 

nadaljnja korist poveča vrednost izražene pripravljenosti na plačilo za 8,64 EUR; ter 

spremenljivki izobrazbe in dohodka. Ker kljub opozorilom ekonomske teorije model ni pokazal 

multikolinearnosti med slednjima spremenljivkama smo v končni model vključili obe 

spremenljivki, tudi testi, ki smo jih opravili niso pokazali kakšnega bistvenega napredka pri 

izključitvi ene od obeh. Vsaka višja vrednost na lestvici izobrazbe v povprečju poveča vrednost 

pripravljenosti na plačilo za 7,64 EUR, vsaka višja vrednost na lestvici dohodka pa za 5,56 EUR. 
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Tobit model je v vseh statistikah tudi v tem primeru bistveno boljši ocenjevalni model, zato smo 

vse vrednosti vzeli iz zadnjega ocenjevanega modela v zadnjem, četrtem stolpcu. 

 

Dejavniki izražene 

vrednost na plačilo

 Coefficient t ratio Coefficient t ratio Coefficient z Coefficient z

Const 4,06207 0,3874 -5,19001 -1,3762 -18,6588 -0,9383 -27,6707 -2,7796 ***

partnerska_mesta -0,311676 -0,1229 -4,08445 -1,1355

zanimzakult 4,98825 2,1172 ** 3,76322 2,686 *** 8,42152 2,2502 ** 6,75666 2,6312 ***

poznskupna -1,23105 -1,7044 * -2,12981 -1,7418 *

att1 1,40487 1,3416 2,72277 1,3291

att2 1,21726 1,1105 2,72388 1,3466

att3 -3,68013 -1,9972 ** -2,28782 -3,0633 ** -6,2955 -2,1643 ** -4,28187 -2,6766 ***

att4 0,956819 0,4872 1,2992 0,4873

att5 0,24706 0,207 0,843131 0,4482

att6 3,11428 1,4066 3,97481 1,3327

zagotskupna 0,289974 0,2565 -0,573703 -0,2458

zagotdrug 0,298724 0,1149 -1,87651 -0,4497

udejst -3,14585 -1,3897 -4,05342 -1,1731

koristskupna -3,84104 -2,1994 ** -3,84569 -2,5669 *** -8,1701 -2,3503 ** -8,64456 -2,6291 ***

dogodskupna 0,382393 0,4775 1,56504 1,4791

poznepk -0,0624537 -0,0309 0,446138 0,1388

spol -2,22217 -0,7497 -3,76113 -0,8898

starost -0,22781 -1,6309 -0,31704 -1,5926

stevgospdejans -1,14411 -1,4749 -0,367848 -0,2863

zaposl 1,10885 1,4707 1,38271 1,1517

izobr 4,7858 2,5349 ** 4,37051 2,7043 *** 8,06291 2,546 ** 7,64402 2,6779 ***

dohod 5,66864 3,7053 *** 4,45868 5,2044 *** 7,03099 2,9166 *** 5,55952 3,3402 ***

Mean dependent var 14,04261 14,04261 Chi-square 53,01152 20,90648

S.D. dependent var 32,24813 32,24813 p-value 0,000137 0,000844

Sum squared resid 550693,6 568035,9 Log-Likelihood -1993,115 -2003,602

S.E. of regression 30,44821 30,51568 Akaike 4032,231 4021,205

R-squared 0,138955 0,111839 Schwartz 4133,965 4052,168

Adjusted R-squared 0,108514 0,104559 Hannan-Quinn 4071,787 4033,244

F(6, 136)

3,584688 6,393602

P-value(F) 1,68E-07 8,42E-06

Log-likelihood -2967,138 -2976,688

Akaike criterion 5978,275 5965,375

Schwarz criterion 6075,587 5991,915

Hannan-Quinn 6016,112 5975,694

OLS Tobit

Tobit, samo signifikantne 

spremenljivke

OLS, samo signifikantne 

spremenljivke

 

Tabela 23: Pojasnjevalni dejavniki izražene pripravljenosti na plačilo (vir: lastni izračuni) 

 

Na podoben način, kot sta to storila Verbič in Slabe Erkerjeva, lahko upoštevamo učinek sidranja 

(angl. anchoring). Slednji označuje pristranost, s katero se srečamo vedno, ko imamo opravka z 

vprašanji dihotomne izbire, ki vprašancu postavijo nek konkreten znesek in s tem vplivajo na 

višino njegove pripravljenosti na plačilo, saj ponudijo »sidro« oz. izhodiščni znesek 

(informacijo), od katerega ponavadi njegova pripravljenost na plačilo ne odstopa bistveno, s tem 

mu torej omejijo razpon možnih vrednosti pripravljenosti na plačilo.  
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Za ocenitev vrednosti pripravljenosti na plačilo ob upoštevanju učinka umeščanja smo ocenili 

prirejen model, kjer ocenjujemo vrednost pripravljenosti na plačilo, med odvisnimi 

spremenljivkami pa namesto dohodka upoštevamo začetno vrednost pripravljenosti na plačilo. 

Ko v takšnem prirejenem modelu (ker je spremenljivka začetnega zneska popolnoma korelirana z 

dohodkom je prav tako močno statistično značilna) postavimo vrednost spremenljivke začetnega 

zneska na 0, dobimo vrednost pripravljenosti na plačilo, ki bi jo vprašanci imeli, v kolikor ne bi 

dobili nobene informacije o začetnem znesku. Takšna vrednost pripravljenosti na plačilo znaša 

10,89 EUR in znaša 77,54% siceršnje povprečne vrednosti pripravljenosti na plačilo. 

 

Preostal nam je še izračun prave vrednosti pripravljenosti na plačilo. Slednji v skladu z 

ugotovitvami Haaba in McConnella (2002) dobimo iz enačbe: 

 

 

 

kjer sta  in  vrednosti regresijske konstante in regresijskega koeficienta pri pojasnjevalni 

spremenljivki odziva na ponujeni znesek pripravljenosti na plačilo v bivariantnem probit 

regresijskem modelu. Za pojasnjevalni spremenljivki v bivariantnem probit modelu lahko 

vzamemo začetni in nadaljnji ponujeni znesek pripravljenosti na plačilo. 

 

V spodnji tabeli prikazujemo rezultate takšne regresije. Spremenljivke, uporabljene pri izračunu 

so bidosn in biddruga kot spremenljivki odziva na ponujeni znesek pripravljenosti na plačilo v 

prvem in drugem vprašanju dihotomne izbire, ter zacznes in nadznes kot spremenljivki začetnega 

in nadaljnjega zneska pripravljenosti na plačilo. 
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Ocenjevanje prave vrednosti 

pripravljenosti na plačilo

 Coefficient Std. Error z p-value

Const -0,470312 0,202234 -2,3256 0,02004 **

zacznes 0,034087 0,0167858 2,0307 0,04228 **

Const -0,685532 0,0992786 -6,9051 <0,00001 ***

nadznes 0,0106039 0,00545108 1,9453 0,05174 *

Log-likelihood -771,1293

Akaike criterion 1574,375

Schwarz criterion 1552,259

Hannan-Quinn 1560,858

rho 0,440294 ***

Bivariantni Probit

bidosn

biddruga

 

Tabela 24: Izračun prave vrednosti na plačilo (vir: lastni izračuni) 

 

Iz tabele vidimo, da dobimo dve vrednosti, prvo, ki pri začetnem znesku znaša 13,80 EUR, in 

drugo, ki pri nadaljnjem znesku znaša 64,65 EUR. V skladu s teorijo in ker je vrednost 

koeficienta pri nadaljnjem znesku ponujene pripravljenosti na plačilo le šibko statistično 

značilna, se nam zdi pravilno odločiti se za konservativno vrednost, zato lahko sklenemo, da 

znaša prava pripravljenost na plačilo 13,80 EUR na posameznika.  

 

Iz tabele lahko tudi razberemo, da je koeficient rho, ki označuje koreliranost ostankov obeh 

probit enačb, pozitiven in statistično močno značilen, kar pomeni, da smo z ocenjevanjem 

bivariantnega namesto običajnega probit modela pridobili na učinkovitosti. 

 

Ker v Sloveniji živi po podatkih iz januarja 2013 1.702.152 prebivalcev, starih 18 ali več let, 

lahko sklenemo, da je agregirana vrednost pripravljenosti na plačilo za nadaljevanje projekta 

EPK v letih 2013-2015 na letni ravni enaka 23.489.697,60 EUR. Z upoštevanjem letne diskontne 

stopnje 3% bo ta vrednost v letu 2014 znašala 22.785.006,67 EUR in v letu 2015 22.101.456,47 

EUR. Skupna triletna vrednost pripravljenosti na plačilo za nadaljevanje projekta EPK (z 

reorganizacijo in zmanjšanjem na sedanjih 20% delovanja) na triletni ravni torej znaša 

68.376.160,74 EUR. 
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SPLOŠEN SKLEP IN RAZVOJNO PRIPOROČILO   

 

S 28: Ocena izražene vrednosti pripravljenosti na plačilo znaša 14,04 EUR za celotno slovensko 

populacijo. Kot pomembni statistični dejavniki pri pojasnjevanju izražene vrednosti 

pripravljenosti na plačilo so se v analizi pokazali zanimanje za kulturo, kjer vsaka dodatna enota 

zanimanja poveča pripravljenost na plačilo v povprečju za 6,76 EUR. Nasprotno pa stališče, da 

»Sedaj, v času krize, ni čas za zapravljanje denarja za kulturo«,  vsako dodatno enoto strinjanja 

zmanjša vrednost pripravljenosti na plačilo za 4.28 EUR.  Vsaka višja vrednost na lestvici 

izobrazbe v povprečju poveča vrednost pripravljenosti na plačilo za 7,64 EUR, vsaka višja 

vrednost na lestvici dohodka pa za 5,56 EUR. Ocenjena “prava” vrednost pripravljenosti na 

plačilo znaša na osnovi bivariantne probit regresije 13,80 EUR na posameznika.  

S 29: Ocenjena agregirana vrednost pripravljenosti na plačilo za nadaljevanje projekta EPK v 

letih 2013-2015 je  tako na letni ravni enaka 23.489.697,60 EUR. Z upoštevanjem letne diskontne 

stopnje 3% bo ta vrednost v letu 2014 znašala 22.785.006,67 EUR in v letu 2015  pa 

22.101.456,47 EUR. Skupna triletna vrednost pripravljenosti na plačilo prebivalcev Slovenije za 

nadaljevanje projekta EPK (z reorganizacijo in zmanjšanjem na sedanjih 20% delovanja) na 

triletni ravni torej znaša 68.376.160,74 EUR. 

S 30: Na podlagi ugotovitev vseh treh delov metodološkega dela študije lahko potrdimo, da so 

bili prisotni signifikantni pozitivni ekonomski učinki na povečanje prihodkov podjetij v 

partnerskih mestih, kot tudi (vsaj v nekaterih mestih) povečanje števila turistov in obiskovalcev 

kulturnih dogodkov. Kljub temu je verjetno glavni učinek, ki ga je projekt prinesel, prisoten v 

vrednosti za same prebivalce, tako v Mariboru in partnerskih mestih, kot tudi v Sloveniji nasploh, 

kar zgovorno kažejo rezultati kontingenčne študije.  

 

P 7: Kontingenčna študija potrjuje, da so prebivalci Slovenije pripravljeni prispevati dovolj 

visoko denarno vrednost za nadaljevanje projekta v zmanjšanem obsegu. Predvsem slednje 

je ugotovitev, na kateri bi morali graditi v prihodnosti, bodisi skozi nadaljevanje projekta EPK, 

bodisi v kakšni drugi obliki podpore razvoja kulture v tem delu Slovenije.  
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8. PREDLOG  SVETA  ZAVODA MARIBOR 2012  IN RAZVOJNE 

MOŽNOSTI NOVE INSTITUCIJE STIČIŠČE-KULTURREG  

 

Odlok o ustanovitvi Zavoda Maribor 2012 (ZM) določa, da se zavod 30. 6. 2013  ukinja,  ali pa je 

njegovo nadaljevanje potrebno dodatno utemeljiti  glede na potrebe in dolgoročne učinke.   

Vodstvo je skupaj s Svetom zavoda  zato pripravilo delovno gradivo  z naslovom Strateški načrt  

STIČIŠČE – KULTUREG (Interno gradivo, 2012), kjer ugotavlja, da ima   ZM dober potencial 

za nadaljnje delovanje po zaključku EPK Maribor 2012.  Temeljna teza tega delovnega 

dokumenta je, da bi sedanji zavod preoblikovali v novo institucijo KULTUREG, kjer bi:   

 

- ohranili del programa in projektov  EPK iz obdobja 2012  

- ustvarili trajnejšo kulturno-izobraževalno povezavo študenti  

- spodbudili kulturno podjetništvo in različne oblike kulturne produkcije 

- utrdili  in  razširili mrežo kulturnega  povezovanja in sodelovanja mest v širši regiji 

- postali ključni koordinator  kulturnih aktivnosti v regiji glede na druge kulturne nosilce 

- nadaljevali mednarodne aktivnosti sodelovanja mest, povezanih z evropsko mrežo  EPK  

- upravljali z infrastrukturo, ki je  nastala ob EPK (Vetrinjski dvor, morebitni Maks…).  

  

Nova institucija KULTUREG (KR)  naj bi torej nadaljevala,  razvijala in na novo koordinirala  

temeljne projekte, ki so jih zastavili štirje programski sklopi in tri programske entitete:  

 

- Urbane brazde  (PS 1) 

- Kluči mesta  (PS 2)  

- Terminal 12  (PS 3)  

- Življenje na dotik (PS 4)  

- Kulturne ambasade  (PE 1) 

- Priložnost za vse  (PE 2)  

- Univerza v Mariboru  (PE 3)  

 

 



 

 88 

 

Vendar v tej strategiji ni natančno določeno, kaj naj bi bile posebne dejavnosti, ki bi jih naj 

razvijal KR, kako naj bi v okviru portfelja kulturnih dejavnosti našel ustrezno  tržno nišo za svoje 

kulturno delovanje.   

 

EPK MARIBOR 2012  je bil zasnovan  na treh temeljnih premisah:  

 

- trajnostni principi  naj bi povezovali kulturne programske sklope z ekonomskim razvojem 

mesta, socialno vključenostjo in ekološko naprednimi rešitvami urbanega razvoja;    

- vključenosti in sodelovanju drugih mest, širše regije in tudi EU, pri čemer želi opozoriti 

na kulturno raznolikost in pomembnost lokalne  in nacionalne kulture v širšem evropskem 

multikulturnem povezovanju;  

- aktiviranju  razpoložljivih umetniških, podjetniških, finančnih virov, da bi s kulturnimi 

projekti omogočili razvojni preboj in novo identiteto sodobnega evropskega mesta/regije 

v obdobju ekonomske krize.   

 

Njegova izhodiščna posebnost je, da je skušal projekt EPK  Maribor 2012  ob Mariboru kot 

središču EPK povezati tudi druga slovenska mesta.  Tako je slabo izpeljano idejo  evropske 

kulturne povezanosti nadgradil z domačo povezanostjo.  Tako je idejo EPK začel  uresničevati  

najprej na lokalni ravni in v tem je projekt  najprej vseslovenski in šele potem tudi mednarodni. 

Povezanost mest in vpliv na širšo regijo se odpira najprej v okviru kulturnega sodelovanja (EPK 

2012), ki lahko preraste v prihodnosti  tudi v trajnejše oblike medmestnega kulturnega, 

izobraževalnega in poslovnega sodelovanja. 

 

Druga pomembna posebnost projekta tiči v izraziti naravnanosti na socialna trajnostna  vprašanja, 

saj naj bi bil kulturni projekt EPK predvsem  vzvod za dolgoročne razvojne spremembe v mestni 

mreži (regiji).  S svojimi 4 programskimi sklopi (PS)  je zajel širši socialni vidik mestnega 

življenja (Ključi mesta, Urbane brazde), njegove  informacijske (samo)refleksije (Življenje na 

dotik) so  mesto približale sodobnejšim medijem, hkrati pa stavil tudi  na  običajno koncentrirano 

kulturno  ponudbo  (Terminal 12), ki naj Mariboru  in regiji povrnila  obledelo kulturno 

identiteto.  



 

 89 

 

Tretja posebnost je usmeritev v kreativni razvoj, ki presega zgolj urbano revitalizacijo mesta ali 

pa njegovo preusmeritev v postindustrijsko mesto. EPK je v mariborskem kontekstu želela 

postaviti temelje širšega spodbujanja razvojnih sprememb in  razvojne kreativnosti, ki povezuje 

kulturo, znanost, tehnologijo in socialne ter okoljske spremembe. Tako naj bi EPK z vidika 

kulturnih  projektov postal  spodbujevalec in v določenem obdobju tudi inkubator razvojnih 

sprememb na tehnološkem, poslovnem in tržnem področju. 

 

Mariborski prireditveni koncept postavlja v ospredje razvojne spremembe, kultura je sredstvo in 

ne cilj takšne postavitve in razumevanja EPK. V dosedanji analizi EPK na evropski ravni smo 

nekajkrat opozorili, da mesta poleg kulturnih ciljev postavljajo v ospredje tudi druge razvojne 

usmeritve (prenova posameznih delov mest, revitalizacija mest, kulturni turizem,  

postindustrijska razvojna usmeritev). EPK v Mariboru je sicer sprva poudarjal  pomen izgradnje 

kulturne infrastrukture, toda v obdobju finančne in ekonomske krize in očitne krize tudi pri 

vodenju mesta, Maribor so takšni projekti hitro dokazali svojo neuresničljivost. Tako je bilo že 

sredi leta 2011 jasno, da v mestu Maribor ne bo prišlo do želenega premika glede širokopotezne 

urbane prenove in da je razvojni potencial EPK predvsem na področju socialnega in simbolnega 

kulturnega kapitala. 

 

Strateški načrt KR zato stavi predvsem na ti dve obliki kapitala. V kulturnem kapitalu avtorji 

vidijo moč dolgoročne ustvarjalnosti in uspeha mesta, kar velja tako za Maribor kot tudi 

partnerska mesta. Zato naj bi se dejavnost KR usmerila na celovit »kulturni portfelj mesta«, ki bi 

ga morali razumeti kot »učinkovito tržno nišo« (Kulturreg, 20, 21).  Toda kaj to pomeni?  

 

Dosedanje vodstvo Zavoda pravilno ugotavlja, da je praksa drugih EPK pokazala, posebno v 

zadnjem desetletju, kako  je temeljnega pomena dolgoročno in kontinuirano delovanje EPK. To  

je tudi pomembno priporočilo EK.  Tako torej  mesto nadaljuje z aktivnostmi, ki so se začele v 

okviru kulturnih programov EPK, ker so učinki takšnega delovanja dolgoročni in dobro vidni šele 

v obdobju 3-5let.  Seveda ti rezultati niso samodejni. Številna mesta so v zelo kratkem času 

porabila kulturni kapital EPK, druga so ga primerno kapitalizirala. Ključna razlika med prvim in 

drugim primerom temelji na aktivnostih po formalnem koncu delovanja EPK. Pri tem je mogoče,  
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da v obdobju po EPK  obdržijo njegovo organizacijsko obliko, upravljanje z infrastrukturo,  

kulturne programe in pomemben del marketinških in promocijskih dejavnosti.  

 

KR predvideva delovanje na vseh treh področjih:  

 

- ohranja novo obliko organizacije (Zavod Kulturreg) 

- zadrži uporabo osrednje  epekajevske infrastrukture (Vetrinjski dvor)  

- razvija programe in projekte na mestni in regionalni ravni (del  programov EPK). 

 

KR naj bi v slovenski kulturni prostor vnesla nekatere nove vsebine:  

 

- Zavod KR naj bi zagotavljal profesionalno povezanost Maribora (in partnerskih mest) na 

evropski ravni.  

- Zavod KR naj bi ohranil Vetrinjski dvorec kot del aktivne kulturne infrastrukture, prav 

tako pa je lahko nosilec projektov kulturnega oživljanja mesta na  netradicionalnih 

kulturnih prizoriščih.  

- Zavod Kulturreg naj bi  omogočal kompleksnejše koprodukcije in  koordinacijo kulturnih 

projektov na medmestni ravni (regija). 

- Zavod KR  naj bi  razvijal kulturne programe in  projekte, ki jih ne ponujajo ostali 

kulturni ponudniki.  

 

KR naj bi tako razvijal:  

 

- projekt kulturnih  ambasad 

- projekt CAAP (Center alternativne  in avtonomne produkcije) 

- projekt kulturnega marketinga in promocije mesta (blagovna znamka Maribor - EPK)  

- projekt  turistično promocijskega centra (Vetrinjski dvor, Info kulturna točka)  

- projekt sočasne umetnosti (nadaljevanje projektov Terminal 12) 

- projekt podpore študentskega in raziskovalnega delovanja (Sodelovanje z Univerzo 

Maribor) 
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- projekt kulturno podjetniškega inkubatorja 

- projekt organizacije kulturnega konzorcija 

- projekt ustanovitve fundacije za spodbujanje kulturnih projektov 

 

Kratka SWOT  analiza, ki so jo opravili znotraj Zavoda Maribor 2012,  kaže, da so osrednje 

prednosti in priložnosti  predvsem  oblikovana projektna menedžerska in strokovna skupina, 

kredibilnost dosedanje institucije, lokacija Vetrinjski dvor, mednarodni ugled in globalna 

povezanost ter  fleksibilnost. Pomembne slabosti in nevarnosti pa so predvsem veliko število 

razpršenih dejavnosti, nejasno financiranje, konkurenca drugih programov in institucij, slabo 

razvit kulturni turizem, slabo razvit kulturni menedžment… Nesporno je priložnost v dediščini 

EPK in dosedanjih enoletnih organizacijskih izkušenj, nevarnost pa tiči predvsem v političnem 

nerazumevanju projekta EPK in splošni negativni percepciji kulture v kriznih razmerah.   

 

Vodstvo ZM si želi, da bi se KR razvil v regijsko institucijo, ki bi združevala, koordinirala in 

promovirala kulturno ponudbo vsaj 6-10 mest na območju vzhodne kohezijske regije (NUTS – 2 

in NUTS -3) in bi v okviru nove finančne perspektive EU predstavljala segment »kreativne 

Evrope«.    

 

Strateški dokument, ki ga je oblikovalo vodstvo Zavoda Maribor 2012 ni klasičen razvojni 

dokument, ki bi ga lahko  uporabili za temeljne odločitve glede organizacijske, poslovne in 

kulturne podobe  nove institucije KR, ponuja predvsem smernice in ne toliko operativne strateške 

usmeritve.  

 

Prav tako ni jasnih formulacij, katero organizacijsko obliko  izbrati (javni zavod, ustanova, 

d.o.o….), kakšna naj bo prevladujoča lastninska struktura ustanoviteljev in deležnikov (javni, 

zasebni, domači, tuji…), kolikšen naj bi bil obseg kulturne dejavnosti (prihodki), kdo in koliko  je 

zaposlenih, kakšna naj bo temeljna kulturna usmeritev, kako zastaviti ustrezno promocijo EPK na 

ravni mesta Maribora in partnerskih mest  in podobno.  
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V strateškem razmisleku  ni nobene podrobnejše programske usmeritve za srednjeročne obdobje 

2013-2015), manjkajo temeljni elementi poslovnega načrta, zlasti pa ni jasne opredelitve 

uveljavljanja BZ EPK v prihodnjih letih.  

 

Najpomembnejši razlogi   za nadaljevanje projekta je široka zastavitev programa EPK, relativno 

velika vpetost programskih jeder v socialno strukturo Maribora, dobro  zastavljeno sodelovanje 

med partnerskimi mesti, mednarodna vpetost in želja, da bi  lahko KR postal pomemben nosilec 

kulturne revitalizacije mest in širše regije.  

 

Zavod Maribor 2012 je nesporno v obdobju 2011-2012 vodil največji kulturni organizacijski 

projekt v RS in njegove reference so tako domače kot tudi mednarodne. Nesporno je tudi na ravni 

EU velika možnost in hkrati  priložnost,  da bi se trdneje povezala mesta s predznakom aktivnosti 

EPK. Novi zavod KR bi lahko pomenil enega od nosilcev te iniciative, ki nastaja  od spodaj 

navzgor in je dobrodošla inovacija v pričakovanih spremembah, ki jih na področju EPK 

pripravlja EU.  

 

Obstajajo tudi resni razlogi, zakaj bi  Zavod Maribor 2012  dejansko lahko tudi  ukinili. 

Najpomembnejši tiči v dodatnih stroških financiranja in ne dovolj prepričljivih poslovnih in 

premalo natančnih programskih argumentih, ki ga je v okviru svoje strategije ponudilo vodstvo 

ZM. EPK je s svojo programsko shemo v določeni meri enkratno dejanje, ki se je v letu dni 

izteklo, na njegovo mesto zato stopaj obstoječe kulturne institucije, ki lahko prevzamejo dobre 

programe EPK, ki bi jih bilo mogoče nadaljevati. Prav tako obstajajo  nekatere nove 

organizacijske oblike (CAAP), ki so sposobne samostojno preživeti in lahko delujejo povsem 

avtonomno glede na organizacijski okvir starega EPK.   

 

Dejansko ni mogoče iz dosedanjih aktivnosti in analiz priti do sklepa, ali nadaljevati ali ukiniti 

dejavnost EPK v okviru mesta Maribor, partnerskih mest in celotne regije. Prav tako ni mogoče 

iz dosedanjih aktivnosti sklepati, v kolikšni meri je  nova organizacijska forma KR in kulturna 

ponudba nove institucije tržno, finančno in razvojno potrebna, možna in želena. Dejstvo je, da bi  
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morala nova institucija  KR utrditi svoj položaj znotraj obstoječega portfelja programov EPK, 

hkrati pa bi morala temu dodati tudi nove vsebine in usmeritve. 

 

Dosedanje prakse mest na EU ravni, ki so opravile z EPK so tudi različne,  vendar se jih večina v 

zadnjem obdobju odloča za nadaljevanje določene organizacijske, poslovne in kulturne ponudbe. 

Zato je  KR  v izhodišču dobra kulturna ideja, ki ima lahko tudi ustrezne razvojne učinke in je 

poslovno vzdržna. Sama poslovna zamisel in izbrano ime Stičišče-Kulturreg je posrečena 

kombinacija vizije in poslanstva, ki ga je predstavila vodstvena ekipa Zavoda Maribor 2012. Tej 

delovni strateški usmeritvi manjka preprosto več programske vsebine in poslovni načrt, da bi 

lahko ocenili njeno realno vrednost in perspektivo.  

 

Odločitev o ukinitvi  ali transformaciji Zavoda Maribor 2012 v post-EPK obdobju je zato 

predvsem politična. Podobno kot je bila politična odločitev o sami kandidaturi in izpeljavi 

samega projekta EPK.  

 

 

SPLOŠEN SKLEP IN RAZVOJNO PRIPOROČILO  

 

S 31: Svet Zavoda Maribor 2012 je v sodelovanju z vodstvom zavoda pripravil izhodišča 

nadaljnjega razvoja institucije z naslovom Strateški načrt Stičišče-Kulturreg (2012), ki smo ga 

obravnavli kot delovno verzijo stališč upravnih in vodstvenih organov o prihodnjem razvoju 

projekta EPK Maribor 2012.  

 

S 32: Odlok o ustanovitvi Zavoda Maribor 2012 (ZM) določa, da se zavod 30. 6. 2013  ukinja,  

ali pa je njegovo nadaljevanje potrebno dodatno utemeljiti  glede na potrebe in dolgoročne 

učinke.  Vodstvo ZM je pripravilo Strateški načrt Stičišče-Kulturreg  (KR) kot delovno verzijo te 

utemeljitve. 
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S 33: KR kot nova institucija ohranja novo obliko organizacije (Zavod Kulturreg), zadrži 

uporabo osrednje  epekajevske infrastrukture (Vetrinjski dvor) in razvija programe ter  projekte 

na mestni in regionalni ravni (del  programov EPK). 

 

S 34: V dosedanjem strateškem  razmisleku vodstva ZM   ni nobene podrobnejše programske 

usmeritve za srednjeročne obdobje 2013-2015, manjkajo temeljni elementi poslovnega načrta, 

zlasti pa ni jasne opredelitve uveljavljanja BZ EPK v prihodnjih letih. 

 

P 8: Odločitev o ukinitvi  ali transformaciji Zavoda Maribor 2012 v post-EPK obdobju je zato 

predvsem politična,  podobno kot je to veljalo tudi za sam postopek kandidature in izpeljave  

EPK. Politična odgovornost  je sicer kratkoročna,  študija pa  dokazuje dolgoročne učinke.  

 

 

9. ŠTIRJE SCENARIJI RAZVOJA DEJAVNOSTI EPK  PO LETU 2012 

 

V oceni predvidene transformacije Zavoda Maribor 2012  v Stičišče-Kulturreg  in  možnega 

nadaljevanja delovanja in poslovanja kulturnih dejavnosti, začetih v okviru EPK, smo zato 

preizkusili štiri  temeljne scenarije. Vsak scenarij smo ovrednotili in potem z modelom 

dvostopenjske selekcije in križne analize nasprotnih stališč  prišli do optimalne rešitve. Scenariji 

so nastali na temelju analitičnih predpostavk in diskusije na delavnici, ki smo jo imeli s 

predstavniki ZM in partnerskih mest v Mariboru, v mesecu aprilu 2013.  

 

Štirje  scenariji opisujejo  možnosti institucionalnega razvoja projekta EPK Maribor 2012  v 

obdobju po letu 2013. Ponuja dve skrajni varianti – ukinitev Zavoda Maribor 2012 ali pa  

nadaljevanje delovanja v okviru nove institucije Stičišče-Kulturreg, vmesna možnost pa nakazuje 

začasno delovanje stare oziroma nove  institucije  v prehodnem obdobju naslednjih 3-5 let.  

 

1. Scenarij A:  Zavod Maribor  2012  v letu 2013 zaključuje svoje poslanstvo in ga 

organizacijsko zapiramo.  
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2. Scenarij B:  Zavod Maribor deluje podobno kot sedanja institucija toda  v omejem obsegu  

in za določen čas (prehodno obdobje post EPK traja 3-5 let).  

3. Scenarij C: Ustanovitev nove institucije Stičišče-Kulturreg, ki v celoti nadomesti stare 

organizacijske oblike in delovanja. 

4. Scenarij D:  Nova institucija Stičišče-Kulturreg deluje za določen čas (prehodno obdobje) 

in se naknadno potrjuje   (do konca leta 2015). 

 

 

9.1.  SCENARIJ A  

 

Scenarij A pomeni, da Zavod,  ki je bil ustanovljen 30.3. 2010, preneha delovati. Ustanovitelj 

Zavoda  je MOM (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Maribor 2012-EPK),  ki tudi zagotavlja 

sredstva za funkcionalno delovanje zavoda, medtem ko so projektna sredstva za delovanje zavoda 

lahko  tudi iz drugih virov. Zavod je bil ustanovljen za izvedbo projekta EPK in z zaključkom 

projekta tudi na polovici leta 2013 preneha delovati. MOM je vmesecu avgustu 201 zavodu  

predal v upravljanje Vetrinjski dvor, medtem ko so bili drugi prostori (poslovni prostori, Info-

točka) najeti. Organizacijske in poslovne enote so bile sestavni del aktivnosti zavoda. Zavod je 

imel skupaj zaposlenih 40 sodelavcev,  nihče od zaposlenih v Zavodu nima sklenjene pogodbe za 

nedoločen čas. 

 

 

 PREDNOSTI SCENARIJA A 

 

- transparentno  zapiranje projekta  

- jasno razmejevanje med EPK in rednimi dejanvnosti  

- znižanje stroškov financiranja zavoda  

- varčevanje z različnimi viri in oblikami kapitala  

- sprostitev kadrovskih potencialov 

- prenos dejavnosti na obstoječe kulturne institucije 
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SLABOSTI  SCENARIJA A 

 

- ukinitev širokih programskih usmeritev 

- povezanost z evropskimi mrežami EPK 

- sodelovanje z drugimi partnerskimi  mesti  

- koordinacija kulturnih prireditev  

- izguba kulturne lokacije Vetrinjski dvor 

- šibka skrb za promocijo EPK  

- nerazvitost  blagovne znamke EPK  

 

SKLEP: Osrednja konkurenčna prednost tega scenarija je transparentnost ukinitve projektne 

organizacije in zmanjšanje stroškov financiranje dodatne  kulturne institucije. Slabost pa je 

predvsem izguba nekaterih pomembnih programskih vsebin, predvsem pa težavno utrjevanje BZ 

EPK doma in sodelovanje na evropski ravni.  

 

9.2.  SCENARIJ B 

 

Scenarij B ohranja pravno in organizacijsko obliko Zavoda, čeprav predvideva, da se  lahko  

spremeni menedžersko vodstvo in upravljavski organi (Svet), bistveno pa se  zmanjša tudi število 

zaposlenih. Zavod ohranja v tem obdobju osrednjo strukturo  programe, ki so trajnejše narave,  

zmanjšuje pa število projektov in prireditev. Programsko se ohranjajo predvsem projekti, ki jih 

drugi kulturni ponudniki ne ponujajo, spodbujanje koprodukcij in kulturnega sodelovanja med 

mesti. Financiranje ostaja v okviru dosedanjih virov, le da je prilagojeno nižjim stroškom 

poslovanja in manjši kulturni ponudbi kot v času EPK.  Zavod upravlja z Vetrinjskim dvorom in 

uporablja Info točko. Predvidoma bi po tem scenariju zaposlovali  8 delavcev (program - 4, 

poslovanje -2, marketing -1, vodstvo – 1)  za določen čas (2013-2015). 
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PREDNOSTI SCENARIJA B 

 

- ohranitev obstoječe organizacije in kadrov 

- fleksibilnost velikosti in poslovanja zavoda  

- formirana ekipa kulturnih menedžerjev 

- lokacija kulturnih dejavnosti   

- široka in inovativna programska zasnova 

- sodelovanje z EPK na evropski ravni  

- kontinuiteta projekta in prepoznavnost  

- časovna zamejenost projekta 

 

 

SLABOSTI  SCENARIJA B 

 

- stroški financiranja zavoda  

- razpršenost kulturnih dejavnosti  

- marketing in promocija prireditev  

- negotovost glede delovanja institucije 

- omejena motivacija  zaposlenih  

- izrivaje drugih  kulturnih institucij   

 

SKLEP: Osrednja konkurenčna prednost tega scenarija je programska, poslovna in organizacijska 

kontinuiteta za določen čas, ki povečuje v prehodnem obdobju kulturni kapital EPK doma in v 

tujini.  Slabost tega scenarija so stroški financiranja, programska razdrobljenost in negotovost 

zaradi začasnosti delovanja institucije. 

 

9.3.  SCENARIJ C 

 

Scenarij C predvideva, da se Zavod ukine skladno z zakonom in ustanovi nova institucija. Tako 

dobimo novo pravno osebo, ustanovitelj je praviloma MOM v sodelovanju z drugimi subjekti 

(partnerskimi mesti) in tudi zasebnim sektorjem (javno zasebno partnerstvo).  
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Nova institucija na novo oblikuje svoje organe, strategijo razvoja in poslovni načrt, program dela 

je samo delno nadaljevanje programov EPK (2012). Naziv institucije je Stičišče-Kulturreg 2020, 

s čimer poudarja dolgoročnost  in simbolno igro letnic XXI. stoletja. Temeljni programski 

poudarki nove institucije so evropske povezave (iniciativa večjega povezovanja EPK), 

povezovanje kulturne produkcije in programov na regionalni ravni, razvoj  posebnih kulturnih 

projektov (koprodukcije, kulturne ambasade….).  Viri financiranja poslovne dejavnosti in 

programa zagotavljajo ustanovitelji, hkrati pa programe pokrivajo z javnimi in zasebnimi  viri. 

KR 2020 deluje v okviru Vetrinjskega dvora. Število zaposlenih je omejeno na 5 sodelavcev 

(program – 2, poslovanje – 1,  marketing 1, vodstvo – 1).    

 

 

PREDNOSTI SCENARIJA C 

 

- zapiranje dosedanjega  projekta  

- selektivna kontinuiteta na programskem področju  

- osredotočanje na najpomembnejše projekte EPK 

- novi kulturni programi in projekti   

- sistematično razvijanje ideje EPK na mednarodni ravni  

- razvijanje nove regionalne kulturne povezanosti  

 

 

SLABOSTI  SCENARIJA C 

 

- relativno visoki stroški financiranja   

- tveganja glede novih programov in projektov  

- možna zavrnitev sodelovanja na regionalni ravni  

- nova BZ in prepoznavnost nove institucije    

- negotovost glede delovanja nove institucije 
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SKLEP: Osrednja konkurenčna prednost tega scenarija je povsem nova organizacija, ki 

kombinira najuspešnejše projekte EPK in novo programsko usmeritev na regionalni ravni in  v 

okviru  mednarodne mreže EPK. Slabost tega scenarija so povezani s tveganji uvajanja nove 

institucije v obdobju krize, negotovost delovanja in šibka podpora političnih struktur na lokalni in 

državni ravni.   

 

9.4.  SCENARIJ D 

 

Scenarij D vzpostavlja novo organizacijsko obliko zavoda Stičišče-Kulturreg, pri čemer 

predvideva, da se nova institucija vsebinsko pozicionira kot  ponudnik kulturnih storitev,  ki mora 

najti v prehodnem obdobju 3 let potrditi in utrditi svojo post-epekajevsko poslovno in kulturno 

usmeritev. Delovanje   KR  je po treh letih  predmet vrednotenja in odločitve, da institucijo 

ukinemo ali pa jo dolgoročno potrdimo. Tud tu gre za nadaljevanje vsebin EPK 2012, ki so 

relevantne zlasti za MOM.  Svojo primarno vlogo razvoja kot evropski, regijski in medmestni  

kulturni povezovalec, novi kulturni produkti se morajo  potrditi v prehodnem obdobju treh let. 

Financiranje ostaja v okviru MOM, medtem ko druge finančne vire do partnerskih mest išče 

predvsem s skupnimi projekti, podobno velja tudi za kandidature za mednarodna sredstva. Nova 

institucija v tem obdobju upravlja z Vetrinjskim dvorom in uporablja Info točko. Predvidoma bi 

po tem scenariju zaposlovali  4 delavce (program - 2, marketing -1, vodstvo – 1)  za določen čas 

(2013-2015). 

 

PREDNOSTI SCENARIJA  D:  

 

- zapiranje dosedanjega  projekta  

- delovanje na mednarodni ravni  EPK  

- racionalna organizacija in stroški poslovanja   

- nadaljevanje nekaterih projektov EPK 

- novi kulturni programi in projekti   

- lokacija kulturnih dejavnosti   

- časovna zamejenost projekta 
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SLABOSTI SCENARIJA D 

 

- nova BZ in prepoznavnost nove institucije  

- viri  financiranja in osredotočenost na MOM    

- konkurenca in težave uveljavljanja novih programov  

- sodelovanje s partnerskimi mesti in drugimi institucijami 

- negotovost glede dolgoročnega delovanja nove institucije 

 

SKLEP:  Osrednja konkurenčna prednost tega scenarija je, da omogoča potrebno časovno 

fleksibilnost glede delovanja  institucije v prehodnem obdobju 3 let in zato povečuje motiviranost 

menedžerske ekipe.  Slabosti so podobne tistim v okviru scenarija C, le da je negotovost zaradi  

možne začasnosti  večja in zato tudi lahko deluje omejevalno pri nekaterih projektih.   

 

9.5.  KRIŽNA ANALIZA, VREDNOTENJE  IN IZBOR SCENARIJEV  

 

Selekcija štirih  scenarijev temelji na štirih kriterijih in dveh  vrednostih (+/-; ++/--):  

 

- programska inovativnost (K1) 

- evropska usmerjenost   (K2)  

- poslovna in programska tveganja (K3)  

- stroški delovanja in financiranja (K4) 

 

 

                               K1             K2          K3         K4                   KV 

 

SC A                        +               +            -             - -                   2/3 

SC B                        +                +           -             -                      2/2 

SC C                        + +            + +        --            -                      4/3 

SC D                        ++             ++        --             -                      4/3 
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Selekcija štirih  scenarijev je najslabše  ovrednotila prvi scenarij (kumulativna vrednost: - ), drugi 

scenarij je relativno  uravnotežen z vidika prednosti  in slabosti (kumulativna vrednost: 0),  tretji 

in četrti scenarij pa sta  dobila kumulativno minimalno pozitivno vrednost   (+). V prvem in 

drugem scenariju je različna predvsem distribucija negativnih vrednosti. SC A je problematičen z 

vidika stroškov, SC B  pa je bolj uravnotežen z vidika tveganj in stroškov. Scenarij B je 

stroškovno racionalnejši od scenarija A zaradi  srednjeročnega mandata. Scenarija C in D sta 

vrednosti enako ocenjena, čeprav je med njima relativna razlika.  Tretji in četrti scenarij imata 

izrazitejšo prednost  z vidika pozitivnih vrednosti (programska kreativnost, evropska 

usmerjenost), hkrati pa nosita s seboj tudi precejšnja tveganja glede programa in poslovanja, 

imata pa zato nižje stroške poslovanja v primerjavi s scenarijem A in B.  Scenarij D  ima 

relativno  prednost z vidika stroškov, ki so najnižji med štirimi scenariji, zato pa je nekoliko večje 

tveganje, ker med viri financiranja prevladuje predvsem  MOM.   

 

Odločitev med scenarijemA  A in  B, ki sta enakovredna in hkrati različna z vidika distribucije 

tveganj in stroškov,  je odvisna od presoje, ali želimo dejansko omejiti tveganja scenarija A. 

Scenarij B je nadaljevanje scenarija B v bolj racionalni in manj tvegani obliki. Scenarija C  in D 

sta  nasprotje scenarija A in B, zato povečujeta tveganja delovanja, ima pa zato prednosti glede 

novih strateških usmeritev in razvoja. Prav tako  sta  scenarija  C in D  ekonomsko najbolj 

racionalna, ker ne zahtevata tako visokih finančnih stroškov za pokritje svojega delovanja.  

 

Končna odločitev in vrstni red scenarijev po prvem krogu:  

 

1. prvi in drugi sta  scenarija C in D 

2. tretji  je scenarij B  

3. četrti  scenarij A 

 

V drugem krogu se odločamo med scenarijema C in D. Dejansko se oba scenarija razlikujeta 

predvsem glede nekaterih strukturnih elementov (viri financiranja, stroški) in časovne 

zamejenosti (poslovanje za nedoločen čas, delovanje za določen čas).  Scenarij C ima večjo 

ambicijo glede dolgoročnega pozicioniranja nove institucije.  
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Lahko se loteva novih dolgoročnejših projektov in ne deluje pod pritiskom določene začasnosti 

delovanja. Ima več zaposlenih in višje stroške poslovanja kot scenarij D. MOM in partnerska 

mesta so skupni  nosilci tega projekta z vidika ustanovitve, projektne organizacije, skupnega 

delovanja in virov financiranja. 

 

Scenarij D je nasprotno predvsem projekt MOM in skuša uveljaviti položaj nove institucije v 

mestu. Sodelovanje z drugimi partnerskimi mesti je projektno, kar pomeni, da druga mresta 

sodelujejo predvsem pri sofinanciranju skupnih projektov. Takšna organizacijska oblika je na 

samem začetku bolj jasna in ima natančno opredeljene odgovornosti ustanovitelja (MOM), ki s 

tem pridobi največji možni vpliv na delovanje nove institucije in uveljavlja predvsem BZ 

Maribora kot EPK. V tem scenariju je organizacija najbolj vitka in stroškovno najbolj racionalna. 

Časovna omejenost projekta omogoča potreben razvojni pritisk na menedžersko skupino, da v  

prehodnem obdobju utrdi delovanje institucije. Prav tako v prehodnem obdobju MOM uveljavi 

največje prednosti in vrednosti post-epekajevske povezave na evropski  in domači ravni (leti 

2013-2014).     

 

Rang scenarijev Cin D  ne pomeni, da bo takšna tudi politična presoja. Razlike niso velike in 

zadevajo predvsem presoje stroškov in učinkov. Scenarij D daje najoptimalnejše razmerje med 

stroški in koristmi, scenarij C omogoča razvoj dolgoročnejše vizije in predpostavlja zahtevnejše 

začetno sodelovanje med partnerskimi mesti.  Če bi potrebovali morebitno korekcijo scenarija C, 

potem je realno najboljša rešitev, da scenarij C nadgradimo z D in dobimo časovno omejeno 

delovanje nove institucije.  

 

Toda nevarnost  tega  kompromisa je, da  bi institucijo KR razvijali v obdobju  Velike recesije 

(2013-2015), medtem ko bi institucijo ukinjali v času, ko pričakujemo izboljšanje ekonomskih 

razmer (2016-2020). Poleg tega scenarija Cin D posebno pozornost namenjata  integracijskim 

procesom EPK na regionalni ravni in v okviru mrež EPK v EU. Ker EU prav v letu 2013 

pripravlja popravljeno priporočilo za EPK 2013-2019 in se hkrati pripravlja na naslednje obdobje 

(2020-2033),  bi lahko KR v sodelovanju z nekaterimi drugimi mesti (na ravni EU) prevzel  
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iniciativo tesnejšega povezovanja mest v okviru mreže  EPK (podobna iniciativa je žena ravni 

sodelovanja univerzitetnih središč). Ta vsebinska ambicija  govori bolj v prid scenariju C.     

 

Odločitev glede scenarija C in D ter končne odločitve zato ni stvar te strokovne analize. 

Dosedanji kriteriji izvora so pokazali, da je najbolj racionalna in perspektivna odločitev, da se 

dosedanji projekt organizacijsko in poslovno zaključi. Zato smo zavrnili alternativo, da bi  Zavod 

Maribor nadaljeval s svojim delom. Prav tako menimo, da je slaba alternativa njegovo 

podaljšanje in omejeno delovanje do leta 2015. Prednost dajemo scenarijema, ki grade novo 

institucijo, ki ima temeljno prednost predvsem z vidika  selektivnega nadaljevanja dosedanjih 

perspektivnih projektov, nadaljevanje vključenosti epekajevskih vsebin v evropsko mrežo EPK in 

sistematičnega razvoja BZ evropske prestolnice kulture v mestu Maribor in tudi drugih mestih. 

Zavodu Maribor 2012 je uspelo, da je povezal mesta in kulturne institucije, da je utrdil Maribor 

in RS (skupno s partnerskimi mesti) na kulturnem zemljevidu EPK na evropski ravni. To je 

dragocen kulturni kapital, ki smiselno zahteva nadaljnjo kapitalizacijo.  Posebno pozornost 

namenjamo iniciativi, da bi v nova institucija postala nosilec evropske ideje o tesnejšem 

povezovanju EPK med seboj v post-epekajevskem obdobju. To je pomembna poslovna 

priložnosti, ki ima pri obstoječem zmanjševanju legitimnosti evropskega projekta jasno 

afirmativno vrednosti in bi ga EK zagotovo podprla.  

 

   

SPLOŠEN SKLEP IN RAZVOJNO PRIPOROČILO  

 

S 35: Š scenariji opisujejo razvoj projekta EPK Maribor 2012  po letu 2013. Ponuja štiri   

variante – ukinitev Zavoda Maribor 2012, ohranitev zavoda v prehodne obdobju 3-5 let, ali pa 

nadaljevanje delovanja v okviru nove institucije Stičišče-Kulturreg, na daljši rok ali v okviru 

omejenega preizkusnega obdobja . 

 

S 36:  Končna odločitev in vrstni red scenarijev: prva in druga sta  scenarija C D,  tretji je 

scenarij B, četrti  je scenarij A. Scenarija C in D  imata najbolj  inovativno programsko rešitev za 

novo institucijo in ponujata največ možnosti za sodelovanje na regionalni in evropski ravni.   
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P 9: Scenarij A je najslabše ocenjen scenarij, zato bi morali politične odločitve glede ukinitve 

zavoda potrditi.  Nadaljevanje sedanje institucije v omejeni obliki prav tako  povzroča več 

stroškov (škod) kot koristi. 

 

P 10: Osrednja in priporočena  izbira je ustanovitev nove institucije KR, ki je lahko bolj 

kredibilna od stare, predvsem pa omogoča nadaljevanje pozitivnih oblik EPK. Pozitivni učinki in 

povratek dosedanje kulturne investicije se lahko povrne šele v dveh do treh letih, zato 

priporočamo scenarij D ali pa tudi C.  

 

 

10.  NEKATERE STRATEŠKE RAZVOJNE USMERITVE  NOVE 

INSTITUCIJE  KULTURREG 2020  

 

 

10.1.  PRAVNA FORMA  NOVE INSTITUCIJE  

 

MOM je dosedanji  ustanovitelj Zavoda Maribor 2012 kot javnega zavoda in nosilec projekta 

EPK-M012. Predlagamo, da MOM po vsebinski analizi in presoji glede na Odlok ustanovitvi  

javnega zavoda  (MUV 2/2010, 9/201)  sklene, da  Zavod Maribor 2012  preneha z delovanjem. 

Dosedanja analiza dokazuje, da je Zavod Maribor  2012 uspešno izpeljal največji kulturni projekt 

v RS, da so dosedanja revizijska poročila glede poslovanja pozitivna.  

 

MOM v skladu z zakonom ustanovi nov javni zavod, pri čemer lahko k sodelovanju povabi tudi 

ostala mesta-partnerje v projektu in državo (SCENARIJ C). MOM  podpiše pogodbo s partnerji 

glede ustanovitve, organov upravljanja in vodenja ter  financiranja novega javnega zavoda. Druga 

možnost pa je, da MOM neposredno  ustanovi nov javni zavod kot edini in izključujoči lastnik 

(SCENARIJ D). Novi zavod ima  upravljavsko in vodstveno strukturo, projektni menedžment in 

vodi poslovno in kulturno politiko glede na interese in potrebe ustanoviteljev.  
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Nov zavod kot nosilec projekta prinaša nekaj izhodiščnih novosti. Dopušča širitev deležnikov na 

partnerska mesta oziroma omogoča MOM, da prilagodi statusne določbe novega zavoda posebej 

glede na projektne cilje in potrebe upravljanja,  vodenja in menedžiranja vsebin, ki bi jih naj 

pokrival novi zavod. Procedura sprememb starega zavoda je  podobna kot procedura ustanovitve 

novega zavoda, vendar pa je v tem primeru proces politično in korporativno  bolj transparenten in 

omogoča dodatne prilagoditve.  Podobno velja tudi  za druge  organizacijske in poslovne  

spremembe. Zato zagovarjamo stališče odpiranja novega zavoda.  

 

Menimo, da je pravna oblika novega javnega zavoda najbolj primerna, ker nadaljuje sedanjo 

formo javnega zavoda Maribor 2012.  Poleg tega pa je oblika javnega zavoda najbolj uporabljena 

organizacijsko pravna forma na kulturnem področju, kjer zastopamo primarno javni interes na 

ravni javno zasebnih partnerstev in mednarodnega medmestnega sodelovanja.   

 

Sodelovanje mest kot potencialnih partnerjev pri ustanovitvi zavoda ali pri projektnem 

sodelovanju je načeloma odprto do dosedanjih partnerskih mest v okviru projekta EPK 2012. 

Partnerska  mesta so poleg Maribora še Ptuj, Murska Sobota, Velenje, Slovenj Gradec in Novo 

mesto, lahko pa bi načeloma povabili še druga mesta v okviru širše vzhodne kohezijske regije. 

Ustanova ima naloge in aktivnosti, ki so povezane s kulturnim sodelovanjem,  koordiniranjem in 

komuniciranjem kulturnih vsebin na ravni RS in EU.   

 

Naziv zavoda je STIČIŠČE – INTERREG (KR) , ki ga je predlagala dosedanja uprava Zavoda 

Maribor 2012. Menimo, da je naziv ustrezen, ker ponuja vsebinsko dovolj jasno (sodelovanje, 

srečevanje kulturnih interesov) in mednarodno tudi dovolj prepoznavno ime (medmestno, 

medregionalno in medržavno sodelovanje).  

 

Predlagamo, da temu nazivu dodamo letnico 2020, tako da je naziv javnega zavoda STIČIŠČE – 

INTERREG 2020. S tem poudarimo vizijo prihodnosti, poudarimo  s simbolno nakažemo z igro 

številk tudi XXI. stoletje in nadaljujemo kontinuiteto dosedanjega naziva (Maribor 2012).  
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Predvidevamo, da bi MOM v okviru ustanoviteljske pogodbe  predala Vetrinjski dvor  kot javno 

kulturno infrastrukturo v upravljanje  novi institucije KR. Sedež zavoda KR je torej  Vetrinjski 

dvor na Vetrinjski ulici 30 v središču Maribora. Tu je glavna pisarna in informacijska točka nove 

institucije. Tu so zbrani vsi dokumenti EPK 2012. Prav tako bi v okviru dvora lahko v naslednjih 

treh letih imeli stalno razstavo dosežkov EPK 2012. Vetrinjski dvor je bil pripravljen za 

delovanje EPK 2012, ima vrsto funkcionalnih prostorov, ki pomenijo tudi pomembno točko 

prostorske kontinuitete s projektom EPK 2012.  

 

 

10.2.  POSLANSTVO, VIZIJA IN STRATEŠKE USMERITVE NOVE USTANOVE  

 

 

Nova ustanova je namenjena širjenju kulture kot temeljnega dejavnika družbenega in 

gospodarskega razvoja. Zavod razvija mestno, občinsko, regionalno in nacionalno kulturno 

identiteto in uporablja blagovno znamko EPK kot mednarodno prepoznavno obliko kulturnega 

razvoja in družbenega sodelovanja.  Ustanova Stičišče-Kulturreg 2020  je organizacija, ki se 

posveča kulturnemu  sodelovanju in komuniciranju med kulturnimi izvajalci in porabniki, med 

mesti in regijami, na nacionalni in evropski ravni.  

 

Temeljna vizija ustanove je, da bi ohranila dosedanje oblike kulturnega sodelovanja med mesti v 

okviru širše regije. KR 2020  je namenjena: 

 

- Nadaljevanju delovanja nekaterih  kulturnih programov, projektov, prireditev, ki jih je 

razvil in utrdil enoletni projekt EPK. To so vsi tisti kulturni dogodki in prireditve, ki jih 

lahko kot organizator prevzame in izpelje KR 2020 v naslednjem srednjeročnem obdobju.  

- Razvijanju novih programskih vsebin in projektov, ki jih nimajo  druge kulturne 

institucije na tem področju in pomenijo iskanje ustreznih kulturnih tržnih niš in izvirnih 

projektov na področju regije, sodelujočih mest in Maribora.   
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- Oblikovanje različnih oblik delovanja in sodelovanja z drugimi mesti na evropski ravni,  

ki so v preteklosti ali pa v tekočem  letu delujejo kot EPK ter razvijanje blagovne znamke 

in identitete EPK na ravni mest in celotne kulturne ponudbe.  

- Razvijanje posebne panevropske institucionalne mreže (koordinacija delovanja EPK) 

sodelovanja na kulturnem, znanstvenem in širšem družbenem področju  (INTERREG  

2020 kot evropska institucija – center).  

 

Vizija KR 2020  je usmerjena na tri področja: 

 

- razvijanje samostojne kulturne ponudbe v okviru Maribora 

- koordinacija in koprodukcija  kulturnih prireditev na regijski ravni 

- evropsko sodelovanje v mreži EPK  in ustanovitev evropskega  centra EPK.  

 

Temeljna strateška usmeritev EPK je namenjena mednarodnemu sodelovanju. Sistem EPK  je na 

ravni EU eden od najperspektivnejših projektov družbene integracije in politične legitimnosti. EU 

ima vrsto pobud za sodelovanje od zgoraj navzdol, nima pa posebne koordinacije EPK od spodaj 

navzgor.  KR 2020 omogoča in vzdržuje  pomembno povezanost Maribora ter partnerskih mest s 

tekočimi in bivšimi mesti  EPK. Hkrati pa želi postati nosilec  integracije tega  evropskega 

projekta povezovanja od spodaj navzgor  in to za  celotno dosedanjo mrežo EPK na ravni EU. 

Maribor naj bi v naslednjih treh letih postal evropski center EPK. S tem projektom bo kandidiral 

v okviru evropskih kulturnih institucij in pridobival razpoložljiva  sredstva EU za razvoj 

kulturnega kapitala.  

 

Pomembna strateška usmeritev KR 2020 je namenjena večji kulturni integraciji regije, kjer je 

Maribor središče tega procesa v sodelovanju z močnimi regijskimi kulturnimi mesti (Ptuj, 

Slovenj Gradec, ….). To pomeni obliko policentričnega kulturnega razvoja in  pomembne 

decentralizacije in dekoncentracije kulturne ponudbe  (posebno v razmerju do Ljubljane).  KR 

2020 je namenjen različnim oblikam kulturnega  sodelovanja in koordinacije na ravni regije, med 

mesti in v okviru drugih oblik sodelovanja (programi, prireditve, financiranje, trženje, 

mednarodni odnosi…).  

 



 

 108 

 

 

10.3.  OBLIKOVANJE IN NEGOVANJE BLAGOVNE ZNAMKE EPK  

 

Blagovna znamka EPK je sestavni del kapitalizacije kulturnega kapitala, ki ga je prinesel enoletni 

projekt evropske prestolnice kulture Maribor 2012. Blagovna znamka je identitetni kapital, ki v 

očeh izvajalcev in uporabnikov kulturnih prireditev, meščanov in državljanov, pa tudi sponzorjev 

in  donatorjev kulturnih prireditev pomeni  določeno dodatno vrednost.  

 

Blagovna znamka EPK je sestavni del delovanja mest, ki so dobile ta naslov in priredile enoletni 

program prireditev pod tem nazivom. Naziv EPK je tako trajna lastnost in trajna vrednota, ki jo 

dobi mesto-prireditelj evropske prestolnice kulture. To pomeni, da je Maribor od leta 2012 trajno 

vpisan v seznam mest, ki nosijo ta naziv v okviru projekta EU (ECoC) in potemtakem predstavlja 

znano ime v mreži evropskih EPK. Prepoznavnost mesta Maribor je zato v mednarodnem merilu 

prisotna vsakokrat in kjerkoli se pojavlja in razvija dobro ime evropske prestolnice kulture.  

 

Vrednost EPK ni mogoče preprosto ovrednotiti (gre za kombinacijo kriterijev in metod 

kontingenčnega in diskrecijskega vrednotenja), odvisna pa je predvsem od tega, kako močno to 

BZ povezujemo z vsemi kulturnimi dejavnostmi in njihovimi najrazličnejšimi učinki. To pomeni, 

da je izjemno pomembno, da čim širši krog kulturnih dejavnosti vežemo na BZ EPK in da to 

povezanost vedno znova negujemo tako v Mariboru, partnerskih mestih (Ptuj, Murska Sobota, 

Velenje, Slovenj Gradec, Novo mesto) kot tudi na ravni EU. Predlagana iniciativa KE 2020 kot 

evropske centra EPK želi negovati prav to pomembnost BZ EPK na ravni vseh mest in regij, ki 

so do sedaj sodelovale v tem projektu EU.  

 

Skrb za BZ EPK je sestavljena iz številnih dejavnosti, ki so medsebojno povezane. Nosilec skrbi 

za BZ EPK je po našem predlog KR 2020 kot osrednji koordinator, hkrati pa skrbijo za 

vzdrževanje BZ tudi vsa partnerska mesta. Na ravni Maribora in partnerskih mest moramo torej 

določiti osebe in institucije, ki so skrbniki BZ EPK Maribor 2012. BZ EPK Maribor 2012 je 

mednarodno prepoznavna in uveljavljena blagovna znamka, ki lahko bistveno prispeva k domači  
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in tuji prepoznavnosti prireditev in ima pomembno vrednost tudi za javno zasebna partnerstva 

(donacije, sponzorstva…). .  

 

Vsaka BZ potrebuje likovno in grafično upodobitev in to Maribor 2012 že ima.  To pomeni, da bi 

morali v letu 2013 v okviru skupnega projekta vseh nosilcev projekta EPK Maribor 2012 (MOM, 

partnerska mesta, KR 2020) priti do dodatne likovne in grafične rešitve, ki bo uporabna tudi za 

delovanje v novem post-epikajevskem obdobju.  Dosedanjo grafično upodobitev  Maribora 2012 

moramo torej uredil in nadgradil  tako, da bo omogočila likovno podporo novim vsebinam in 

potrebam.  

 

V Mariboru in drugih partnerskih mestih bi morali pravno urediti uporabo in souporabo BZ 

Maribor 2012. BZ Maribor 2012 postaja krovna podporna znamka vseh kulturnih prireditev v teh 

mestih, podobno kot je identitetna podoba  EU in njenih simbolnih označb sestavni del vsej 

javnih prireditev v RS. Tako bi torej vse prireditve in ustanove, ki jih financira MOM (druge 

občine) morale obvezno souporabljati kot podporo svojih lastnih BZ in simbolnih identitet tudi 

BZ  EPK Maribor 2012.  

 

Razvoj  BZ EPK Maribor 2012 je sestavni del tudi širše turistične in gospodarske promocije, zato 

dobi vsako mesto določena javna obeležja, ki poudarja mestno identiteto z vidika EPK Maribor 

2012. Mesta na to opozarjajo z javnimi informativnimi obeležji (cestna signalizacija, avtocesta, 

notranja označba prireditvenih prostorov, zastave…). Pomembna je  posebna mestna trajna 

informacijska točka  EPK, ki opozarja na to kulturno značilnost mesta v letu 2012. To je 

centralno obeležje v vsakem mestu, ki opozarja, da je mesto imelo status EPK, hkrati pa usmerja 

pozornost obiskovalca  tudi  na pet drugih partnerskih mest, ki tvorijo mrežo EPK. Vodenje in 

turistično predstavljanje mest morajo vsebovati  informacije o EPK (ključne podatke: sedež, 

število prireditev, vrhunce…) in predstavljanje prireditvenih prostorov.  
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Druge oblike razvoja BZ EPK Maribor 2012 temeljijo na različnih podpornih sistemih, kot so:  

 

- trajna razstava EPK, slikovna predstavitev prireditev,  simbolov EPK, rekvizitov predstav, 

dokumentov…, ki ponazarjajo enoletno dogajanja leta 2012 

- priprava in prodaja spominkov  EPK, ki opozarjajo in spominjajo na evropsko leto kulture 

in kulturno »prestolovanje« EU 

- priprava različnih predavanj, predstavitev, strokovnih srečanj  in obeležij pri obujanju 

spomina in pomena  EPK (v prvih treh letih po posebnem promocijskem načrtu, kasneje z 

vidika obletnic) 

- simbolna identiteta KR 2020  in vse prireditve, programi in kulturne produkcije  v okviru 

zavoda še posebej poudarjajo identiteto  BZ EPK Maribor 2012 

- povezovanje z evropsko mrežo EPK, ki posebej poudarja BZ EPK Maribor 2012 

(medijski nastopi, še posebej sodelovanje v okviru EPK 2013).  

 

 

10.4.   RAZVOJ PROGRAMOV, PROJEKTOV IN PRIREDITEV  V OKVIRU 

KULTURREG 2020  

 

 

KR 2020 je samostojna kulturna organizacija, ki bi morala trajno razvijati nekatere vsebine,ki so 

lastne epekajevski vsebinski zastavitve:  

 

- evropske projekte na področju kulture in kulturnega sodelovanja 

- spodbujanje sodelovanja meščanov pri trajnostnem razvoju mesta 

- širitev in spodbujanje kulturnega podjetništva, kulturnega turizma. 

 

V okviru štirih programskih sklopov je nekaj programov in projektov, ki so nastali v okviru EPK 

in so bili njihovi nosilci vezani na izvedbo programa EPK. V obdobju 2013-2015 bi morali 

smiselno izbrati tiste projekte in programe, ki so trajnega značaja in jih ne izvajajo in 

koordinirajo  tradicionalne kulturne institucije v okviru svojih normalnih  programov.   



 

 111 

 

V okviru programskih sklopov Ključi mesta, Urbane brazde, Terminal 12,  Življenje na dotik 

lahko izberemo tiste prireditve in projekte, ki imajo največ prednosti z vidika:  

 

- dosedanje uspešnosti in učinkovitosti sodelovanja 

- inovativnosti in drugačnosti glede na konvencionalne prireditve 

- finančno podporo in možnosti financiranja z vidika javnih in zasebnih virov. 

 

KR 2020 je samostojna in avtonomna kulturna institucija, ki  lahko del programa in kulutrnih 

projektov smiselno posnema in širi kot trajno obliko kulturne ponudbe, del programa pa postavlja 

na novo. Ta programska transformacija je postopna in jo moramo jemati kot dinamično obliko 

programskega prilagajanja. Tako bi v obdobju treh let 2013-2015 postavilo naslednjo smisleno 

dinamiko programov in projektov, ki izhajajo iz obsega in strukture prireditev EPK Maribor 2012 

v letu 2012.  

 

Časovni okvir programske ponudbe RK  2020:  

 

                                                                        2013               2014           2015         2016        2017 

 

Struktura EPK MARIBOR 2012 (%)               80                    60               50             40           30    

Struktura novih prireditev RK (%)                   20                    40               50             60           70         

 

Tako bi v letu 2013 večino prireditev programsko vezali na dejavnosti v letu 2012 in samo petino 

na nove prireditve. Leto 2014 bi ta delež načeloma znižali na 60 odstotkov, kasneje na polovico 

(2015), srednjeročno pa bi zadržali okoli tretjino prireditev, ki so bile izpeljane v okviru EPK v 

letu 2012. To ne pomeni, da gre za število prireditev, ki je odvisna od obsega programa EK 2020. 

Tega določa obseg delovanja novega zavoda in viri financiranja. V našem primeru poudarjamo 

predvsem  relativni delež vsebinskih zastavitev, ki je torej v začetku  vezan na nove programe in 

projekte v obsegu ene petine, kasneje pa tri četrtine produkcije prevzamejo novi projekti KR 

2020. V tem okviru imajo močan delež tudi prireditve z vidika mednarodnega sodelovanja.  
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V letu 2013 ima 20 odstotkov samostojnih projektov RK 2020 predvsem mednarodni značaj, saj 

je sodelovanje EPK Maribor in obeh letošnjih evropskih prestolnic, zlasti gre za slovaške Košice, 

v tem letu še posebej intenzivno. Z vidika mednarodnega povezovanja je še posebej pomemben 

in perspektiven projekt  kulturne diplomacije (programska zasnova Kulturne ambasade) in 

vzpostavitve evropske mreže umetnikov, kulturnih in izobraževalnih ustanov kot temelja 

partnerstev med mesti in državami. To je pomembna vsebinska zastavitev za KR 2020, ki  

oblikovati center EPK. RK 2020 kot  evropski center EPK povezuje prek kulture in umetnosti  

EU. Tako dobimo aktivno mrežo bivših evropskih kulturnih  prestolnic, ki tkejo partnerstva in 

komunikacije na vseh področjih družbenega  ustvarjanja.  

 

Kateri programi in projekti se bodo lahko v letu 2013-2015 ohranili, je odvisno od programske 

zasnove KR  2020 in virov financiranja. Prav tako smo z zgornjo dinamiko prestrukturiranja 

vsebin želeli nakazati predvsem organsko prehajanje med obstoječimi programi EPK v letu 2012 

in novimi vsebinami v srednjeročnem obdobju, ko RK 2020 dobiva lastno programsko vsebino in 

prireditveno podobo.  

 

 

10.5.ORGANIZACIJA, KADRI  IN POSLOVANJE KR 2020  

 

Organizacija KR 2020 je odvisna od realizacije scenarijev, ki smo jih predvidevali z vidika 

razvojnih možnosti Zavoda Maribor 2012. Če predpostavimo, da obstajata scenarija C ali D, 

potem je organizacija novega zavoda KR 2020 odvisna predvsem od obsega dela in načina 

poslovanja.   

 

V okviru obeh scenarijev C in D smo predvidevali:  

 

- da bo zavod KR 2020 imel 4-5 zaposlenih, od tega 2-3 programske kulturne menedžerje , 

poslovnega administratorja in direktorja zavoda; 

- da ima zavod najete prostore Vetrinjski dvor in da opravlja dejavnosti na tej lokaciji ž 

- da  je ustanovitelj zavoda MOM in partnerska mesta ali pa samo mesto Maribor 
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- da  zavod zadrži določen obseg delovanja,  ki ga določi vodstvo glede na finančne in 

druge poslovne možnosti (število in strukturo prireditev določi vodstvo) 

- da je v letu 2013  pri določenem številu prevzetih programov, projektov in prireditev 4/5 

zasnov prevzetih  glede na leto 2012  

- da so viri in obseg financiranja odvisni od velikosti in strukture zavoda glede na program 

- da med vire financiranja štejemo javna sredstva, evropska sredstva in zasebna sponzorska 

sredstva 

- da izkaz prihodkov in odhodkov  temelji na predpostavkah, ki smo jih razvili glede 

materialnih stroškov in stroškov dela ter variabilnih stroškov pokrivanja programov. 

 

Kadrovska struktura zavoda KR 2020 načeloma izhaja iz obstoječe kadrovske strukture zavoda 

Maribor 2012. Menimo, da je z vidika poslovanja in prevzemanja večine projektov iz programske 

zasnove obstoječega javnega zavoda, smiselno, da praviloma ohranjamo obstoječe kadre. Vendar 

pa je pravilo, da bi morali kadre imenovati in pridobivati z javnim razpisom. To še posebej velja 

za imenovanje  direktorja ustanove. Predlagamo torej, da je kadrovski natečaj  odprt, nanj pa se 

lahko prijavijo tudi obstoječi kadri zavoda Maribor 2012, ki imajo določeno prednost prav zaradi 

dosedanjih izkušenj.  

   

Finančno poročilo poslovanja Zavoda Maribor 2012  v letu 2012 znašajo:  

 

- 19.188.153 eur (prihodki) 

- 19.187.404 eur (odhodki) 

- 749 eur  (poslovni rezultat)  

 

V letu 2011 so primerljivi prihodki  7.011.595 in odhodki 7.011.248, presežek znaša  347 eur, v 

letu 2010 pa so vrednosti 2.199. 894 (prihodki), 2.199.820 (odhodki) in rezultat 74 eur. Vse to 

dokazuje, da je v triletnem delovanju zavoda bilo realiziranih 28,4 mio eru, od tega je MOM 

financiral 87%, partnerska mest 6%, javno zasebni viri pa so znašali 7%.  
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Poslovanje v letu 2012 je bilo vezano na izvedben program, v letu 2011 na priprave, medtem ko 

je leto 2010 namenjeno začetnemu pokrivanju programskih materialni stroškov, splošnih stroškov 

delovanja, stroškom dela. Dejstvo je, da je večina virov financiranja javnih, da so v prihodkovni 

strukturi v letu 2012 (19 mio eur) lastni prihodki in zasebni viri relativno majhni. Prodaja 

vstopnic je 1,24 % prihodkov, prodaja spominkov je bila 0,08% in podobno, sredstva sponzorjev 

so pomenila 2,8 odstotka, kar pomeni, da je bila tržna poslovna dejavnost  zavoda Maribor 2020 

relativno skromna.  

 

Tako lahko predpostavimo, da bo javni zavod KR 2020 deloval v okviru naslednjih letnih 

stroškov, ki so primerljivi z letom 2012, pri čemer upoštevamo korekcijski faktor v obliki 

scenarijev. Scenariji so lahko optimistični, realistični in pesimistični. Predpostavimo realistični 

scenarij:  

 

- materialni  stroški (energija, ogrevanje, administracija, najemnine,...): 160.000 eur  

- programski stroški  (programi, projekti, kulturne dejavnosti …): 700.000 eur  

- stroški dela (plače 3 zaposleni): 50.000 eur  

- avtorski honorarji, podjemne pogodbe: 5.000 eur  

- drugi stroški: 2500 eur  

 

Skupni stroški znašajo  922.500 eur na letni ravni. Stroški dela znašajo 5,4%, skupaj z AH pa 6,0 

.%, kar je sicer več  glede strukturo odhodkov v letu 2012 (4,7%), programski stroški znašajo 

76,6%, kar je za  primerljivo z letom  2012 (78,5%). Tako je glede na prihodke predvidena 

struktura odhodkov slabša z vidika splošnih stroškov in primerljiva z vidika  neposrednih 

stroškov, ki je vezana na programske vsebine.   

 

Prihodki na letni ravni so odvisno od načina financiranja. Če predpostavimo scenarij C, kjer so 

ustanovitelji  MOM in partnerska mesta in če upoštevamo pokritje prihodkov z odhodki, kar je 

bilo bilančno značilno poslovanje tudi zavoda Maribor 2012, potem potrebujemo okoli 920.000  

eur prihodkov. Če sledimo strukturi prihodkov iz poslovanja zavoda Maribor 2012, potem bi po 

scenariju C imeli naslednjo strukturo prihodkov:  
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- 800.400 eur  (MOM kot osrednji ustanovitelj) 

-  55. 200 eur  (partnerska mesta kot obliko sodelovanja) 

-  64. 400 eur  (drugi prihodki iz javno zasebnega partnerstva) 

 

Če bi veljal scenarij D, potem bi MOM prispeval 855.600 eur, ostanek 64.400 pa pripada drugim 

prihodkom. To pomeni, da bi pri  scenarij C dejansko MOM prispeval 87% sredstev, pri scenariju  

D pa je to razmerje 93%. V ta znesek posebej ne štejemo evropskih sredstev, ki bi pomenile, da 

se projekti programsko lahko širijo za znesek, ki jih predvidevamo iz teh virov.  

 

Zavod Maribor je leta 2012 prejel posebno evropsko  nagrado  M. Mercouri v znesku 326.000 

eur.  V okviru delovanja  KR 2020 lahko predvidevamo, da bi lahko na letni ravni dobili 500.000 

eur v okviru evropskih virov in to neposredno ali pa prek evropskih razvojnih sredstev, ki so 

namenjeni  RS. V tem primeru lahko torej predvidevamo skoraj 1.400.000 eur programskih 

sredstev.  V tem primeru je delež javnih sredstev MOM znižal na 61% sredstev.  

 

V strukturi prihodkov se po letih spreminja delež javnih in zasebnih sredstev. Predvidevamo, da 

bi se moral delež javnih sredstev znižati za 15% v treh letih, kar pomeni, da bi morali letno 

pridobiti okoli 140.000 zasebnih sredstev, kar je vrednostno relativno primerljivo s prihodki  

zavoda Maribor v letu  2012.  To pomeni, da je cilj KR 2020, da v prehodnem obdobju poveča 

delež javno zasebnega partnerstva in zasebni vir iz 6,6 % (2012) na 15% (2015).    

 

Simulacija dinamičnega toka prihodkov in odhodkov pri pričakovani strukturi izkaza uspeha bi 

torej lahko bil (realistični  scenarij):  

 

 

Leto                                         2013                2014                     2015  

 

Prihodki SI                              920.500            950.000        1.000.000        

Prihodki EU                              30.000            250.000           500.000  

                                                 -------------------------------------------------- 
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                                                 950.500 eur    1,2 mio  eur  1,5 mio eur  

Odhodki                                    912.500 eur    1,2 mio eur   1,5 mio eur.  

Poslovni izid                            finančna   izravnava  

 

Predpostavka je, da ima KR 2020 kot javni zavod izravnan proračun, pri čemer obstajajo  tri 

temeljne postavke – programski stroški, stroški dela in splošni stroški delovanja zavoda. 

Izravnava v letu 2013 je pozitivna (38.000 eur)  zaradi prehoda in potencialnega pokrivanja 

transakcijskih stroškov nove institucije in običajnih poravnav. Financiranje zavoda temelji na 

principih programiranega proračunskega načrtovanja, kar pomeni, da se projekti načrtujejo in 

izvajajo glede na finančne vire. Zato je variabilni del načrtovanja prihodkov in odhodkov odvisen 

od možnih virov financiranja in se glede na vire tudi načrtuje obseg delovanja. V našem primeru 

predvidevamo, da je obseg delovanja KR 2020 omejen finančno na  5 %  prvotne dejavnosti 

Zavoda Maribor 2012 v letu 2012  oziroma 15 %  povprečne dejavnosti (glej leto 2011).  

 

Obstaja seveda možnost, da je dejavnost financirana tudi nižje, kar lahko ponazorimo z različnimi 

scenariji. V našem pristopu smo upoštevali tako imeni realistični scenarij, pesimistični  je s 

prihodkovne strani nižji in znaša kumulativno 500.000 mio eur, optimistični pa  2,0 mio eur (1,5 

domačih in 0,5mio eur evropskiih sredstev), pri čemer bi  morali prilagoditi tudi strukturo 

stroškov in zaposlenih  (največ 2 zaposlena pri pesimističnem, največ 4-5 pri optimističnem). 

Variabilni del je odvisen od programskih stroškov in predvsem evropskih prilivov. Predlagamo, 

da je najpomembnejše, da KR 2020 ustanovimo in da  deluje v določenem obsegu ter pokriva 

najpomembnejše domače in mednarodne projekte. Temu cilju lahko potem prilagodimo tako 

obseg in strukturo prihodkov in odhodkov.   
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SPLOŠEN SKLEP IN RAZVOJNO PRIPOROČILO  

 

S 37:  Javni Zavod Maribor 2012 se skladno z odlokom MOM iz leta 2010 ukine in ustanovi     

nova institucija Stičišče-Kulturreg. To je javni zavod, ki dobi naziv Stičišče-Kulturreg 2020 (KR 

2020). Ustanovitelji KR 2020 so vsa  partnerska mesta, nosilno vlog pa ima MOM,  lahko pa je 

izključni ustanovitelj zgolj MOM. Zavod deluje v prostorskih okvirih Vetrinjskega dvora.  

 

S 38: KR 2020 predstavlja kontinuiteto delovanja in poslovanja starega zavoda, ker s tem 

dosegamo  največje sinergične učinke EPK.   Temeljno delovanje KR 2020 je koordinacija 

kulturnih projektov na regionalni ravni, lastna kulturna produkcija in mednarodno sodelovanje v 

okviru mreže EPK na ravni EU.  

 

S 39: KR 2020 želi postati poseben evropski center kulturnega sodelovanja med mesti, ki so bili 

do sedaj nosilci EPK. To je  najpomembnejši strateški cilj javnega zavoda v letih 2013-2015. 

 

S 40: KR 2020 je posebej odgovoren za razvoj BZ EPK Maribor 2012 in pomeni trajni simbolni  

kapital, ki so ga pridobila partnerska mesta v letu 2012.  BZ EPK dobiva posebno nadgradnjo 

sedanje grafične podobe in dogovorjene metode in načine koordiniranega ohranjanja BZ na ravni 

mest (javni znaki, sistem podpornih dejavnosti, protokoli…).   

 

S 41 : KR 2020 razvija vse tiste programe iz obdobja 2012, ki so perspektivni, finančno vzdržni  

in niso sestavni del ponudbe obstoječih kulturnih institucij. Posebno pozornost namenja 

mednarodni koordinaciji  EPK in kulturni izmenjavi, kjer je mogoče najbolj učinkovito izkoristiti 

BZ EPK. Prehod med obstoječo in novo programsko strukturo je postopen in v treh letih ohranja 

tretjino starih projektov iz leta 2012. 

 

S 42: KR 2020 deluje v obsegu 13-15% kulturne produkcije v letu 2012 in temu je prilagojena 

tudi organizacijska, programska in poslovna dejavnost zavoda. Trije scenariji razvoja kažejo, da 

se prihodki in  odhodki gibljejo med 0,5 in  2,0 mio eur, da so viri predvsem javni, da pa se 

podvoji delež zasebnih in evropskih sredstev glede na leto 2012.  
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P 11:  MOM in druga partnerska mesta ustanovijo nov javni zavod KR 2020.  Obstoj javnega  

zavoda je primarna skrb in temu cilju se prilagajajo tudi programski in poslovni stroški ter 

celotna dejavnost.  

 

P 12:  Delovanje KE 2020 je prilagojeno možnim finančnim virom. Organizacijska struktura 

javnega zavoda ima lahko (pesimisitčni scenarij) 3 zaposlene, največ pa 5 (optimistični scenarij). 

Variabilni programski stroški se gibljejo glede na razpoložljive finančne vire.  

 

P 13: Skrb za BZ EPK je primarnega značaja, ker s tem ohranjamo neposredne dolgoročne 

učinke EPK Maribor 2012. Skrbnik BT je KE 2020, izvajalci pa mesta.  

 

P 14: KR 2020 razvija projekt evropskega centra EPK v obdobju  2013-2015. To je pomembna 

evropska iniciativa, ki lahko preusmeri delovanje zavoda predvsem v  mednarodno dejavnost.  

 

P 15: KR 2020 je majhna dinamična institucija, ki prilagaja svoj dejavnost in programsko 

usmerjenost glede na vire financiranja in možnosti trajnega delovanja. Trajnostna usmerjenost 

zavoda je ključna programska usmeritev revitalizacije mest.   
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