
MARIBOR 2012 – v likvidaciji
Vetrinjska ulica 30
2000 Maribor

Končno poročilo o poteku likvidacijskega postopka nad javnim zavodom

MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture – v likvidaciji

in Predlog za razdelitev premoženja

Maribor, september 2015



2

MARIBOR 2012 – v likvidaciji
Vetrinjska ulica 30
2000 Maribor

KAZALO
1. KONČNO POROČILO O POTEKU LIKVIDACIJSKEGA POSTOPKA ..........................................3

1.1 Uvodna pojasnila o likvidacijskem postopku in razlogih zanj ................................................ 3
1.2 Opravljene naloge likvidacijskega upravitelja ...................................................................... 3

1.2.1 Zaključevanje predhodno začetih poslov in projektov................................................................ 4
1.2.2 Predaja osnovnih sredstev, dokumentacije in druge materialne dediščine projekta EPK 2012 . 5
1.2.3 Izterjava terjatev in poplačilo obveznosti zavoda ....................................................................... 6
1.2.4 Unovčenje likvidacijske mase ...................................................................................................... 6
1.2.5 Objava poziva upnikom ............................................................................................................... 7

1.3 Nadaljevanje zavoda Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture ...................................... 7
1.3.1 Vsebinski vidiki nadaljevanja zavoda........................................................................................... 7
1.3.2 Procesni vidiki nadaljevanja zavoda .......................................................................................... 11

1.4 Računovodsko poročilo..................................................................................................... 12
1.4.1 Zaključna likvidacijska bilanca na dan 11.9.2015 ...................................................................... 12
1.4.2 Izkaz denarnih tokov v obdobju od 2.7.2013 do 11.9.2015 ...................................................... 14
1.4.3 Izkaz poslovnega izida v obdobju od 2.7.2013 do 11.9.2015 .................................................... 15

2. PREDLOG ZA RAZDELITEV PREMOŽENJA ........................................................................20
2.1 Predlog za razdelitev premoženja ........................................................................................... 20
2.2 Končanje likvidacijskega postopka.......................................................................................... 21

3. SEZNAM PRILOG ...........................................................................................................21



3

MARIBOR 2012 – v likvidaciji
Vetrinjska ulica 30
2000 Maribor

1. KONČNO POROČILO O POTEKU LIKVIDACIJSKEGA POSTOPKA

1.1 Uvodna pojasnila o likvidacijskem postopku in razlogih zanj

Javni zavod Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture (v nadaljevanju: Maribor 2012 ali zavod) je bil
ustanovljen meseca februarja 2010 s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Maribor (v nadaljevanju:
MOM) za celovito načrtovanje, pripravo, organiziranje in izvajanje projekta Evropska prestolnica kulture
(v nadaljevanju: EPK 2012). Zavod je bil dne 30.3.2010 vpisan v sodni register kot samostojna pravna
oseba.

Vlada Republike Slovenije je s sklepom z dne 30.7.2009 potrdila, da projekt EPK 2012 presega lokalni
pomen in predstavlja javni interes na področju kulture. S tem je bilo omogočeno državno sofinanciranje
projekta EPK 2012, pri izvedbi katerega so poleg MOM, kot nosilke, sodelovale tudi partnerske občine
Murska Sobota, Novo Mesto, Ptuj, Slovenj Gradec in Velenje.

Z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture (MUV 02/2010 in
9/2011; v nadaljevanju: Odlok) je bilo določeno, da zavod preneha z dnem izteka projekta EPK 2012, to
je 1.7.2013, razen če bi MOM kot ustanoviteljica predhodno potrdila strateški načrt zavoda ter sprejela
sklep o nadaljevanju dejavnosti. Ker do odločitve o nadaljevanju dejavnosti zavoda ni prišlo, je z dnem
1.7.2013 nastopil razlog za prenehanje zavoda zaradi preteka časa, za katerega je bil ustanovljen, oz.
zaradi prenehanja potreb in pogojev, zaradi katerih je bil ustanovljen.

Glede na prepoznani razlog za prenehanje zavoda je Mestni svet MOM na izredni seji dne 20.6.2013
sprejel »Sklep o prenehanju javnega zavoda in začetku postopka likvidacije javnega zavoda Maribor 2012
– Evropska prestolnica kulture«, ki je bil objavljen 1.7.2013 (MUV 12/2013). Po pooblastilu Mestnega
sveta MOM je župan MOM dne 17.7.2013 vložil predlog za vpis začetka likvidacije v sodni register.
Okrožno sodišče v Mariboru je dne 31.7.2013 izdalo sklep o vpisu spremembe pri subjektu opr. št. Srg
2013/30213, s katerim je v sodnem registru zaznamovalo, da je zavod Maribor 2012 v likvidaciji.

Likvidacijski postopek nad javnim zavodom Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture – v likvidaciji (v
nadaljevanju: Maribor 2012 – v likvidaciji ali zavod) se je vodil kot reden postopek za prenehanje javnega
zavoda, ki je bil uveden na podlagi prostovoljne odločitve njegovega ustanovitelja. Naloge upravitelja v
likvidacijskem postopku je opravljalo likvidacijsko podjetje TERANEP d.o.o., ki je bilo imenovano z zgoraj
citiranim sklepom Mestnega sveta MOM o likvidaciji zavoda. Redne naloge upravitelja so določene v
412. členu veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1). Zaradi velikega pomena
projekta EPK 2012 za trajnostni razvoj kulturnih ter z njimi povezanih dejavnosti v Mariboru in
partnerskih mestih, je likvidacijski upravitelj posebno skrb in pozornost namenil vprašanju nasledstva
EPK 2012, oz. prenosu materialne in druge zapuščine projekta EPK 2012 na odgovorne naslednike.

1.2 Opravljene naloge likvidacijskega upravitelja

Naloge in pristojnosti likvidacijskega upravitelja  opredeljuje 142. člen veljavnega ZGD-1, ki določa, da
likvidacijski upravitelj zastopa in predstavlja pravno osebo v likvidaciji, sestavi začetno likvidacijsko
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bilanco, konča začete posle, poplača terjatve upnikom, objavi poziv upnikom, naj mu prijavijo svoje
terjatve v roku, ki ne sme biti krajši od 30 dni od dneva objave, izterja terjatve, unovči likvidacijsko maso,
pripravi predlog poročila o poteku likvidacijskega postopka in predlog za razdelitev premoženja,
predlaga izbris družbe iz registra, ter opravi druge naloge v zvezi z likvidacijo, ki so določene v zakonu ali
drugem upoštevnem aktu.

Od začetka likvidacijskega postopka, do priprave tega poročila, je likvidacijski upravitelj opravil vse
predhodno naštete naloge, ki so okvirno opisane v naslednjih točkah. Ob tem je podrobnejši opis
opravljenih nalog, MOM kot ustanovitelju zavoda dostopen prek rednih poročil likvidacijskega
upravitelja, ki jih je le-ta vsake 3 mesece, posredoval Uradu MOM za kulturo in mladino. Redna poročila
likvidacijskega upravitelja zaradi obsežnosti gradiva, niso priložena k temu poročilu, so pa vključena v
arhiv dokumentacije o likvidacijskem postopku.

1.2.1 Zaključevanje predhodno začetih poslov in projektov

Likvidacijski upravitelj je zaključil vse posle in projekte, ki mu jih je prejšnje poslovodstvo predalo ob
zaključku rednega poslovanja zavoda.

Za potrebe vodenja likvidacijskega postopka, je likvidacijski upravitelj sklenil nujno potrebne pogodbe za
izvedbo pravnih, računovodskih, finančnih, administrativnih, tehnični, čistilnih, računalniških ter drugih
nujno potrebnih storitev. Nobena izmed sklenjenih pogodb ni vključevala mesečnih pavšalov ali drugih
okvirnih plačil. Maribor 2012 ni imel zaposlenih delavcev. Vse pogodbe so do oddaje tega poročila že
prenehale.

Likvidacijski upravitelj je dne 2.7.2013 s sklepom podaljšal delovanje nadzorne komisije. Komisijo je
prejšnje vodstvo zavoda ustanovilo za opravljanje nadzora nad namensko, zakonito in gospodarno
porabo javnih programskih sredstev, namenjenih sofinanciranju koprodukcijskih programov in projektov
EPK 2012. Nadzorna komisija je odprte nadzorne postopke zaključila v mesecu decembru 2013, končno
poročilo o svojem delu pa je upravitelju predložila dne 20.12.2013.

Služba notranje revizije MOM je spomladi 2013 uvedla »izredno revizijo pravilnosti poslovanja v javnem
zavodu Maribor 2012 v letu 2012 ter za obdobje od januarja do marca 2013«. Končno revizijsko poročilo
je likvidacijski upravitelj prevzel sredi julija 2013 ter po nalogu župana MOM, pristopil k izvedbi ukrepov,
priporočenih s strani Službe notranje revizije MOM. Likvidacijski upravitelj je o izvedbi ukrepov revizorju
poročal z odzivnim poročilom, po obravnavi katerega je Služba notranje revizije oktobra 2013 sporočila,
da so izvedeni ukrepi ustrezni in da je spremljanje izvajanja priporočil zaključeno.

Zavod je v zadnjih dneh meseca decembra 2013, v skladu z določili Zakona o načinu izplačila razlike v
plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU), bivšim
zaposlenim v celoti izplačal izračunani znesek plačnih nesorazmerij. Denarna sredstva, potrebna za
izplačilo, je likvidacijski upravitelj založil iz likvidacijske mase zavoda, ustanovitelju pa sočasno izdal
zahtevek za njihovo povračilo. Po dogovoru s pristojnimi službami MOM, je likvidacijski upravitelj
terjatev do MOM kasneje odpisal, ter obremenil likvidacijsko maso za celotno vrednost opravljenih
izplačil.
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Med izvajanjem likvidacijskega postopka, je likvidacijski upravitelj dokončal projekt vzpostavitve
informativne spletne strani o projektu EPK 2012, medtem ko je staro spletno stran projekta EPK 2012, v
trajno hrambo prevzel Pokrajinski arhiv Maribor. Nova spletna stran, ki deluje na domenah
maribor2012.info in maribor2012.eu, je zaživela s ciljem, da postane vozlišče ključnih informacij o
nadaljnjem kulturnem razvoju Maribora in partnerskih mest, ki temelji na dediščini projekta EPK 2012.
Zasnovana je tako, da združuje dogajanje v času pred letom 2012, čas kulturne prestolnice 2012 in
današnji čas z nakazovanjem prihodnosti projekta v treh vsebinskih sklopih. Strnjen dokumentarni sklop
»Evropska prestolnica kulture 2012« vsebuje relevantne informacije in dokumente od kandidature do
evalvacije projekta. Aktualni sklop »Vrtimo naprej« sporoča, da projekt kljub uradnemu prenehanju živi
dalje: podaja novice, predstavlja izzive, priložnosti in odmeve, ki se na različne načine dotikajo projekta
EPK 2012. Sklop »Nasledniki projekta« predstavlja vlogo, odgovornosti in področja dela uradnih
naslednikov, ki naj bi nadaljevali začrtano pot projekta EPK 2012. Spletne vsebine so pripravljene v
slovenščini, pomembnejše vsebine pa tudi v angleščini.

V okviru zaključevanja predhodno začetih poslov so bile med likvidacijskim postopkom na upravitelja
naslovljene številne zahteve za predložitev dokumentacije in poročil bodisi zaradi vodenja različnih
postopkov bodisi zaradi dostopa prosilcev do informacij javnega značaja, ki jih je le-ta obravnaval v
skladu z veljavnim Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). Stroške obdelave zahtev za
dokumentacijo oz. informacije javnega značaja, je zavod zaračunal prosilcem, v primerih, ko je bil
prosilec ustanovitelj zavoda, pa so ti stroški obremenili likvidacijsko maso.

1.2.2 Predaja osnovnih sredstev, dokumentacije in druge materialne dediščine projekta EPK 2012

Likvidacijski upravitelj je takoj po začetku likvidacijskega postopka predal objekt Vetrinjski dvor
ustanovitelju, dobavitelje elektrike, plina, vode, ter izvajalce telekomunikacijskih, varnostnih in drugih
storitev v zvezi z uporabo objekta pa pozval k spremembi pogodb oz. nadaljnjemu obračunu stroškov
neposredno MOM kot lastniku objekta, oz. javnemu zavodu Narodni dom Maribor, ki je kmalu zatem
prevzel Vetrinjski dvor v upravljanje.

Dne 22.10.2013 je v Vetrinjskem dvoru potekala fizična predaja osnovnih sredstev MOM (računalniška
oprema, svetila stoli, ipd.), ki jih je Zavod še pred začetkom likvidacijskega postopka, računovodsko
prenesel na ustanovitelja. Po fizičnem prevzemu osnovnih sredstev, je MOM večino le-teh predala v
uporabo Narodnemu domu Maribor. Sočasno s predajo osnovnih sredstev, je potekala tudi predaja
drobnega inventarja Narodnemu domu Maribor.

Dne 17.4.2014 je potekala predaja arhivskega in dokumentacijskega gradiva Maribor 2012 – v likvidaciji.
Skladno s predhodnimi dogovori, je arhivsko gradivo prevzel v hrambo Pokrajinski arhiv Maribor,
dokumentacijsko gradivo pa pristojne službe MOM. Po izteku zakonskih rokov za hrambo
dokumentacijskega gradiva, bo MOM le tega uničila, tisto dokumentacijo, ki bi naknadno pridobila
naravo arhivskega gradiva, pa bo pozneje predala v trajno hrambo Pokrajinskemu arhivu Maribor.

V mesecu maju 2014, je likvidacijski upravitelj kabinetu župana MOM predlagal, da odloči o hrambi daril
in častnih znakov, prejetih v času projekta EPK 2012. Župan do oddaje tega poročila, o predlogu
likvidacijskega upravitelja še ni odločil, vsi častni znaki in darila pa se do nadaljnjega hranijo v
Vetrinjskem dvoru.
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Na zahtevo tedanjega direktorja Mestne uprave MOM, je dne 11.8.2014 (korespondenčno, po e-pošti)
potekala predaja podatkovnih baz, ki vsebujejo elektronske naslove različnih javnosti, povezanih s
projektom EPK 2012 (adreme). Prevzemnik adrem Zavod za turizem Maribor – Pohorje, se je izrecno
zavezal, da bo prevzete podatke uporabljal v skladu z določili veljavnega Zakona o varstvu osebnih
podatkov, v javnem interesu, kot naslednik blagovne znamke EPK 2012 v promocijske namene Maribora
ter v okviru predstavljanja kulturnega turizma, športnega turizma, vina in kulinarike, oddiha
(pohodništva in kolesarjenja), kongresnega turizma in podeželja.

Skrbništvo nad informativno spletno stranjo o projektu EPK 2012, ki deluje na domenah maribor2012.eu
in maribor2012.info in je podrobneje opisana v prejšnji točki, je dne 16.6.2015 prevzelo KULTURNO
IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KIBLA, lastništvo objavljenega gradiva pa se z zaključkom likvidacije prenese
na MOM kot edinega ustanovitelja zavoda.

Vse naštete predaje so dokumentirane z zapisniki, ki so sestavni del likvidacijske dokumentacije, katero
likvidacijski upravitelj predaja pristojnim službam MOM.

1.2.3 Izterjava terjatev in poplačilo obveznosti zavoda

Izterjava terjatev zavoda je zaključena. Ob koncu likvidacijskega postopka, Maribor 2012 – v likvidaciji
nima nobenih spornih terjatev. Večina terjatev, prenesenih iz rednega poslovanja zavoda, kot tudi tistih,
ki so nastale v času likvidacijskega postopka, je likvidacijski upravitelj uspel izterjati od dolžnikov. Kot
izhaja iz pojasnil k točki 1.5.1 računovodskega poročila, ostajata neizterjana terjatev do producenta
Tomaž PANDUR.THEATERS, d.o.o. v višini 17.034,38 EUR, in terjatev do Zavoda EXODOS LJUBLJANA v
višini 12.052,76 EUR. Obe odprti terjatvi predstavljata pravnomočen izvršilni naslov in bosta v naravi
preneseni na MOM kot edinega ustanovitelja zavoda.

Likvidacijski upravitelj je do oddaje tega poročila poplačal vse obveznosti, prenesene iz rednega
poslovanja zavoda, kot tudi večino tekočih obveznosti, nastalih v času likvidacijskega postopka. Iz
pojasnil k točki 1.5.1 računovodskega poročila je razvidno, da obveznosti do dobaviteljev znašajo
1.739,06 EUR in predstavljajo predvsem obveznosti po prejetih predračunih za notarske, odvetniške in
računovodske storitve, povezane z zaključkom likvidacijskega postopka. Likvidacijski upravitelj bo te
obveznosti poravnal ob dospelosti.

1.2.4 Unovčenje likvidacijske mase

Z začetkom likvidacijskega postopka je bila vsa kulturna infrastruktura na Vetrinjski ulici 30 v Mariboru
(Vetrinjski dvor), s katero je upravljal Maribor 2012, skupaj s pripadajočo opremo zapisniško predana
ustanovitelju. V nadaljevanju je likvidacijski upravitelj v skladu z ugotovitvami  iz revizijskega poročila IR
IZ MB EPK 2012 št. 06002-4/2013, s pristojnimi službami MOM uskladil in ustrezno razvrstil osnovna
sredstva, ki so bila med poslovanjem pridobljena neodvisno od ustanovitelja. Vsa evidentirana osnovna
sredstva so bila računovodsko prenesena na MOM še pred začetkom likvidacije in nikoli niso
predstavljala likvidacijske mase zavoda.

Sočasno z evidentiranjem osnovnih sredstev je bil popisan tudi drobni inventar, med katerim ni bilo
vrednejše opreme. Drobni inventar je bil še v času rednega poslovanja zavoda v celoti izkazan kot
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strošek obdobja, v katerem je bil nabavljen. Prevzem drobnega inventarja sta z zapisnikom opravila
MOM ter Narodni dom Maribor, medsebojno delitev le-tega sta opravila na podlagi ocenjenih potreb.

Iz zapisanega izhaja, da zavod nima likvidacijske mase, ki bi jo bilo potrebno unovčiti zaradi poplačila
upnikov, oz. razdelitve premoženja ustanovitelju.

1.2.5 Objava poziva upnikom

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je dne 1.8.2013 pod ID številko
objave 1393303 objavila poziv upnikom, da naj v roku 30 dni od objave likvidacijskemu upravitelju
prijavijo svoje terjatve. Likvidacijski upravitelj je v skladu z določili 412. člena ZGD-1 ter dobro prakso,
dne 13.8.2013 objavil dodatni poziv upnikom na gospodarskih straneh časnika Delo.

Upoštevaje pravilo iz 421. člena ZGD-1, premoženja v likvidaciji ni mogoče razdeliti, dokler ne preteče 6
mesecev od zadnje objave poziva upnikom, naj prijavijo svoje terjatve. Upoštevaje čas objave obeh
pozivov, se je 6-mesečno obdobje za varovanje terjatev upnikov, izteklo z dnem 13.2.2014.

1.3 Nadaljevanje zavoda Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture

Ker se je likvidacijski postopek nad zavodom začel na podlagi prostovoljne odločitve edinega
ustanovitelja, oz. zaradi preteka časa, za katerega je bil zavod ustanovljen, je v skladu z določili 422.
člena ZGD-1 dopustno sprejeti sklep o nadaljevanju zavoda kot pravne osebe. Takšno odločitev je na
Mestnem svetu MOM potrebno sprejeti še pred začetkom delitve premoženja, t.j. pred sprejemom
sklepov, predlaganih v drugem delu tega dokumenta.

1.3.1 Vsebinski vidiki nadaljevanja zavoda

Tako MOM, kot tudi partnerske občine projekta EPK 2012, so ob zaključku prestolovanja evropski kulturi
izbrale naslednike, zadolžene za ohranjanje in nadaljnji razvoj vsebinske dediščine projekta. Po več kot
dveh letih se kaže, da partnerske občine svojih naslednikov niso zavezale k medsebojnemu sodelovanju,
oz. k pripravi skupnih ukrepov, s katerimi bi povezano zagotavljali nadaljnji razvoj trajnostno naravnanih
programov, izhajajočih iz EPK 2012. Tudi zato danes ne razpolagamo z natančnim posnetkom programov
in projektov, ki predstavljajo dediščino projekta EPK 2012, kakor tudi ne z enotno platformo, ki bi to
dediščino razvijala in povezovala. V opisanih razmerah se je zainteresirana javnost na likvidacijskega
upravitelja med postopkom likvidacije redno obračala z vprašanji: »Kaj imata mesto in regija danes od
največjega kulturnega projekta v zgodovini samostojne Slovenije? Kateri programi in projekti EPK 2012
se nadaljujejo? Koliko evropskih sredstev smo v Mariboru pridobili za trajnostne programe po EPK 2012?
Kako spretni smo pri uporabi blagovne znamke EPK 2012?«, in podobno.

Odgovori na zastavljena vprašanja osmišljajo jedro razlogov v prid odločitvi Mestnega sveta MOM za
ohranitev zavoda Maribor 2012, oziroma za sprejem drugih primernih ukrepov ustanovitelja, s katerimi
bi bilo mogoče sistematično povečati črpanja evropskih sredstev za trajnosti razvoj kulture v Mariboru in
širši regiji, s tem pa tudi uresničiti cilj, da bi kultura po projektu EPK 2012 postala pomemben dejavnik
razvoja Maribora in širše regije.
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Evalvacija projekta EPK 2012 s strani Evropske komisije

Evropska komisija, ki mestom nosilcem podeljuje naziv »Evropske prestolnice kulture«, po zaključku
prestolovanja preveri, analizira in poda oceno uresničenih ciljev posamezne kulturne prestolnice.
Evalvacijo projekta »Evropske prestolnice kulture« ki je pripravljena kot skupno poročilo za oba nosilca
naziva v letu 2012, tako domači Maribor, kot portugalski Giumarães, je Evropska komisija objavila v
mesecu juliju 2013. Poročila, ki celovito obravnava projekta EPK 2012, mestni svet ustanovitelja (še) ni
obravnaval. Evalvacija Evropske komisije ne vrednoti zgolj pomena, učinkovitosti in dosežkov v času
priprave in izvedbe projekta, temveč se posebej posveča tudi vprašanjem trajnostnega razvoja in
ohranjanju dediščine po končanem prestolovanju. Prav zato je primerno, da pred sprejemom odločitve o
zaključku likvidacije nad izvedbeno organizacijo EPK 2012, oz. eventualne odločitve o nadaljevanju
zavoda Maribor 2012, to evalvacijo obravnavajo tudi mariborski mestni svetniki, ter se do nje opredelijo.

Nadaljevanje zavoda v povezavi z iniciativo »Evropske prestolnice kulture«

Uredba EU št. 1295/2013 Evropskega parlamenta in Sveta uvaja program »Ustvarjalna Evropa za
obdobje od 2014 do 2020«, s katerim zagotavlja podporo evropskim kulturnim in ustvarjalnim
sektorjem. Podpora temelji na pozitivnih izkušnjah preteklih ukrepov, med katerimi posebej izpostavlja
tudi ukrep »Evropskih prestolnic kulture«. Uredba zanje poudarja potrebo po nadaljevanju, saj ukrep
ključno prispeva h krepitvi občutka pripadnosti skupnemu kulturnemu območju, k spodbujanju
medkulturnega dialoga in vzajemnega razumevanja ter povečanju vrednosti kulturne dediščine.

Naziv »Evropske prestolnice kulture« bi moral prispevati k trajnim spremembam v mestu gostitelju, kot
graditelj novih temeljev kulturnega razvoja po končanem prestolovanju, kar se v primerih dobrih post –
projektnih praks manifestira kot:

 oživitev mesnih jeder,
 višanje mednarodne prepoznavnosti mest in višanje ugleda ter samozavesti med njihovimi

prebivalci,
 oživitev kulturnega življenja v mestu,
 razvoj kulturnega turizma.

Aktivnosti Evropskih prestolnic kulture za leta 2007 do 2019 opredeljuje Sklep št. 1622/2006 Evropskega
Parlamenta in Sveta. Ta izpostavlja potrebo po izboljšanju aktivnosti, zlasti pri doseganju trajnostnih
učinkov za kulturni razvoj zadevnega mesta in regije. Ob tem je pomembno spodbujati širjenje dobrih
praks, predvsem za zagotovitev evropske dodane vrednosti izvedenih aktivnosti. Mrežo uradnih
Evropskih prestolnic kulture naj se zato spodbuja k prevzemanju dejavne vloge pri izmenjavi svojih
izkušenj in najboljših praks z bodočimi Evropskimi prestolnicami kulture, še posebej z izmenjavami med
fazo priprave. Za zagotovitev dolgoročnega učinka dogodka Evropske prestolnice kulture je zaželeno, da
se uporabijo pobude ter ustvarjene strukture in zmogljivosti kot podlaga za strategijo trajnega razvoja
kulture zadevnih mest.
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Nadaljevanje zavoda v kontekstu sprejetih lokalnih dokumentov

Mestni svet MOM je dne 24.2.2015 potrdil »Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor za
obdobje od 2015 do 2020« (v nadaljevanju: LPK), ki postavlja kulturo za ključni element identitete in
razvoja mesta. Splošnimi cilji dokumenta so zlasti:

 ambicija, da Maribor poganja program kulturnega povezovanja v vzhodni kohezijski regiji in
vstopa v mednarodne mreže kulturnih povezav,

 zaveza, da mora mesto skrbeti za oživljanje svoje kulturne dediščine,
 zaveza k doseganju odličnost umetniškega ustvarjanja in raznolikost kulturne ponudbe,
 odprtost za mlade kulturne ustvarjalce,
 podpora razvoja kreativnih industrij ter kulturnega turizma.

LPK poudarja, da želi Maribor postati širše kulturno središče, ki bo ohranjalo značaj ene od »Evropskih
prestolnic kulture«, učinkovito upravljanje z blagovno znamko EPK 2012 pa postavlja med ključne ukrepe
na področju kulturnega turizma.

Maribor 2012 je kot osrednja izvedbena organizacija EPK 2012, v letu 2012 predstavil strateški načrt
»Stičišče – kulturreg«, po katerem bi Maribor 2012 ali druga javna organizacija, po izteku projekta EPK
2012 prevzela skrb za trajnostne programe, ter postala ključni koordinator kulturnega razvoja na
območju Maribora in celotne vzhodne kohezijske regije. Ambiciozno zastavljena strategija je izpostavila
pomembna izhodišča za razvoj kulture v vzhodni kohezijski regiji, ki so se delno prelila v LPK.

Ob zaključku projekta EPK 2012 je vodstvo Maribor 2012, MOM predložilo tudi »Predlog trajnostnih
programov«. Gre za nabor vsebin, za katere je ocenilo, da izpolnjujejo kriterije za nove kulturne
programe v javnem interesu. Lokalni urad za kulturo je na tej podlagi pripravil »Informacijo o namerah
glede ohranjanja in razvoja trajnih vsebin projekta EPK 2012«, ki so jo mariborski mestni svetniki potrdili
na izredni seji 20.6.2013. S sklepom Mestnega sveta je Narodni dom Maribor v upravljanje pridobil
objekt Vetrinjski dvorec, da bi lahko zagotavljal tehnične in prostorske pogoji za nadaljnji razvoj
trajnostnih programov EPK 2012. Zaupano mu je bilo tudi nasledstvo EPK 2012 v vsebinah in povezavah
z organizacijami drugih evropskih prestolnic kulture. Za skrbnika blagovne znamke EPK 2012 je bil
sočasno izbran Zavod za turizem Maribor – Pohorje, protokolarne in administrativne povezave z drugimi
prestolnicami kulture pa je MOM pridržala zase. Kasneje so naslednike projekta EPK 2012 imenovala tudi
partnerska mesta.

Ob kakovostnih podlagah v splošnih dokumentih, pa Maribor in širša regija v praksi (še) ni razvila
platforme, s katero bi sistematično in povezano spodbujali trajnostne učinke projekta EPK 2012,
omogočali boljšo promocijo mesta in širše regije, kakovostnejše programske in produkcijske standarde,
zlasti pa olajšali pridobivanje partnerstev in novih virov financiranja iz podpornih mehanizmov Evropske
unije, ki bi bili pretežno neodvisni od lokalnih proračunov.

Sprejeti cilji, ki osmišljajo nadaljevanje zavoda

Izhajajoč iz evalvacije Evropske komisije ter predstavljenih evropskih in lokalnih dokumentov, je Maribor
kot trajni nosilec nominacije EPK 2012, zavezan k ohranjanju vsebinske dediščine, ter k spodbujanju in
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razvoju trajnostnih programov EPK 2012. Za uresničitev teh splošnih ciljev, je potrebno najprej
prepoznati in sistematično evidentirati trajnostne programe, ki izhajajo iz EPK 2012, oz. obdobja po
njem, ter njihove izvajalce, v nadaljevanju pa spodbuditi njihovo povezovanje in vključevanje v lokalne,
nacionalne in mednarodne mreže projektnih povezav. Cilj takšne integracije je v postopni izgradnji
razvojne platforme, s katero bi bilo mogoče izboljšati programske in produkcijske zmogljivosti, povečati
organizacijski potencial obstoječih kreativnih jeder, povečati njihovo financiranje iz evropskih podpornih
mehanizmov, ter postaviti kulturo in kreativnost kot pomemben dejavnik razvoja mesta, oz. vzhodne
kohezijske regije.

Odločitev o nadaljevanje zavoda Maribor 2012 se ponuja kot eden izmed ključnih ukrepov za
uresničevanje naštetih ciljev, utemeljenih v predhodno obravnavanih splošnih dokumentih.

Nadaljevanje zavoda in s tem povezane rešitve

(1) Za uresničitev ciljev iz prejšnje točke, je uvodoma potrebno dopolniti kategorijo nasledstva projekta
EPK 2012, opredeljeno na seji Mestnega sveta MOM dne 20.6.2013 (ta vključuje Narodni dom Maribor
kot vsebinskega naslednika, Zavod za turizem Maribor – Pohorje kot skrbnika blagovne znamke, ter
MOM kot nosilko protokola in medmestnih povezav), tako da se nasledstvo EPK 2012 razširi na
področja, ki jih tedaj potrjena »Informacija o namerah glede ohranjanja in razvoja trajnih vsebin projekta
EPK 2012« (še) ni vključevala. V času vodenja likvidacijskega postopka, se je potreba po dopolnitvi
nasledstva pokazala zlasti (ne pa izključno) na naslednjih področjih:

 spodbujanje vključevanja kulturnih organizacij, zlasti nevladnih, v lokalne, nacionalne in
evropske mreže projektnih povezav,

 vzpostavitev svetovalne službe za pridobivanje evropskih sredstev za kulturne projekte,
 prepoznavanje, popis in spremljanje žive dediščine projekta EPK 2012 ter njenih nosilcev,
 vzdrževanje spletnih strani o projektu EPK 2012, ter celovito obveščanje javnosti o trajnostnih

programih in prihodnjih izzivih projekta EPK 2012.

Zavod Maribor 2012 kot izvedbena organizacija projekta EPK 2012, je v mednarodnem prostoru pridobil
ključne reference, potrebne za uspešno vodenje nalog na naštetih področjih. V tem pogledu se ohranitev
zavoda ponuja kot učinkovit ukrep za izvajanje primeroma navedenih, kot tudi vseh drugih nalog v
nasledstvu projekta EPK 2012, ki doslej niso bile razporejene dosedanjim naslednikom, oz. jih ti ne
uresničujejo.

(2) Če Mestni svet MOM ne bi sprejel odločitve o ohranitvi zavoda, se alternativno kaže rešitev, po kateri
se še nerazporejena, oz. nefunkcionalna področja v nasledstvu projekta EPK 2012, v izvedbo poverijo
drugi delujoči organizaciji na področju kulture. Ustrezne reference na ključnih področjih v mariborskem
prostoru izkazuje KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KIBLA, ki bi jo bilo potrebno za izvajanje
nasledstvenih nalog, finančno in organizacijsko okrepiti.

(3) Da bi dosegli učinkovito in povezano delovanje nasledstva projekta EPK 2012, bo potrebno okrepiti
tudi povezovalne ukrepe med nasledniki, ki se kažejo zlasti (ne pa izključno) v:
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 pripravi smernic za usklajeno delovanje naslednikov projekta EPK 2012 in tekočem spremljanju
ciljev njihovega delovanja,

 sprejemu finančnih podlag za uresničevanje ukrepov v nasledstvu projekta EPK 2012,
 pripravi strategije nadaljnjega razvoja blagovne znamke EPK 2012,
 oblikovanju kolegijskega telesa za tekoče povezovanje delovanja uradnih naslednikov in

partnerskih mest projekta EPK 2012.

MOM kot trajna nosilka nominacije EPK 2012, nosi tudi odgovornost za pripravo in izvedbo naštetih, oz.
drugih povezovalnih ukrepov v nasledstvu projekta EPK 2012.

1.3.2 Procesni vidiki nadaljevanja zavoda

Ob sprejemu odločitve o nadaljevanju poslovanja zavoda, je ustanovitelj dolžan sprejeti ustrezen akt o
dejavnosti in organiziranosti zavoda, zagotoviti sredstva za nadaljnje delovanje, ter izpolniti druge
pogoje, ki jih določa veljavna zakonodaja.

Na drugi strani je likvidacijski upravitelj v primeru odločitve Mestnega sveta MOM o ohranitvi zavoda kot
pravne osebe, dolžan registrskemu sodišču predlagati izbris vpisa začetka likvidacije, ter mu predložiti
zadevni sklep o nadaljevanju zavoda. Na tej podlagi se v sodnem registru izbriše pristavek »v likvidaciji«,
zavod pa lahko nadaljuje z opravljanjem dejavnosti, ki mu jo ustanovitelj poveri z ustreznim aktom.
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1.4 Računovodsko poročilo

V nadaljevanju so predstavljeni zaključni računovodski izkazi, sestavljeni na dan 11.9.2015, s pojasnili
posameznih računovodskih kategorij, oz. postavk.

1.4.1 Zaključna likvidacijska bilanca na dan 11.9.2015

POSTAVKA
začetna

likvidacijska
bilanca 2.7.2013

zaključna likvidacijska
bilanca 11.9.2015

zneski v EUR EUR
Sredstva 116.561,95 52.840,72
I. Neopredmetena osnovna sredstva 0,00 0,00
II. Opredmetena osnovna sredstva 0,00 0,00
1. Zemljišča 0,00 0,00
2. Zgradbe 0,00 0,00
2.1. Zgradbe obremenjene s stranskimi pravicami 0,00 0,00
2.2. Zgradbe, ki niso obremenjene s stranskimi pravicami 0,00 0,00
III. Zaloge 0,00 0,00
IV. Terjatve, nastale do začetka postopka 1.321,55 0,00
1. Terjatve do kupcev 1.166,72 0,00
3. Druge terjatve 154,83 0,00
V. Terjatve, nastale v času postopka 0,00 29.087,14
VI. Finančne naložbe 0,00 0,00
2. Dana posojila 0,00 0,00
3. Drugi vrednostni papirji 0,00 0,00
VII. Finančne naložbe, nastale v času postopka 0,00 0,00
VIII. Denarna sredstva 115.240,40 23.753,58
IX. Izguba
x. Zabilančna sredstva

Obveznosti do virov sredstev 116.561,95 52.840,72
A. Obveznosti do lastnikov 74.794,06 51.101,66
B. Obveznosti do izločitvenih upnikov 0,00 0,00
C. Obveznosti do ločitvenih upnikov 0,00 0,00

Č. Obveznosti do zaposlenih, ki se poravnajo kot stroški postopka 2.090,02 0,00
D. Obveznosti za prerekane terjatve 8.708,92 0,00
E. Obveznosti do navadnih upnikov 30.968,95 0,00
F. Obveznosti iz financiranja, nastale v času postopka 0,00 0,00
G. Obveznosti do prednostnih upnikov 0,00 0,00
H. Obveznosti iz poslovanja, nastale v času postopka 0,00 1.739,06
I. Obveznosti za stroške vodenja postopka 0,00 0,00
1. Obveznosti za stroške nagrad likvidacijskemu  upravitelju 0,00 0,00
2. Obveznosti za druge stroške postopka 0,00 0,00
J. Zabilančne obveznosti do virov sredstev 0,00 0,00
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Obrazložitev postavk v zaključni likvidacijski bilanci

Sredstva

Maribor 2012 – v likvidaciji je zaključil postopek likvidacije s sredstvi v višini  52.840,72 EUR, ki jih
sestavljajo terjatve v višini 29.087,14 EUR in denarna sredstva na transakcijskem računu  v višini
23.753,58 EUR.

Neizterjane terjatve so sledeče:

Dolžnik Vrednost (EUR) Podlaga terjatve (izvršilni naslov)
Tomaž PANDUR.THEATERS, d.o.o. 17.034,38 EUR Sklep sodišča Opr.št. I Pg 1764/2013 z dne 10.4.2015
Zavod EXODOS Ljubljana 12.052,76 EUR Sklep sodišča Opr.št. I Pg 1630/2013 z dne 14.4.2015
SKUPAJ 29.087,14 EUR

Obveznosti do virov sredstev

Maribor 2012 – v likvidaciji ima na dan sestavitve zaključne likvidacijske bilance obveznosti do
dobaviteljev v višini  1.739,06 EUR, ki jih bo likvidacijski upravitelj poravnal ob zapadlosti. Obveznosti v
tej vrednosti predstavljajo predvsem storitve po predračunih za notarske, odvetniške in računovodske
storitve, potrebne za končanje likvidacijskega postopka ter izbris zavoda iz sodnega registra. Sredstva na
transakcijskem računu zavoda  se bodo za ta znesek zmanjšala in bodo po plačilu obveznosti znašala
22.014,52 EUR.

Obveznosti do ustanovitelja:

terjatve 29.087,14 EUR
stanje na TRR na dan 11.9.2015 23.753,58 EUR
obveznosti do dobaviteljev - 1.739,06 EUR
-------------------------------------------------------------------------------------

51.101,66 EUR

Iz zaključne bilance stanja na dan 11.9.2015 je razvidno, da Maribor 2012 – v likvidaciji ob končanju
likvidacijskega postopka, na MOM kot edinega ustanovitelja prenaša sredstva v višini 51.101,66 EUR, od
tega 29.087 EUR terjatev s pravnomočnim izvršilnim naslovom, ter denarna sredstva v višini 22.014,52
EUR. Ob prenosu finančnih sredstev, MOM kot prejemnik krije stroške nakazila ter zapiranja
transakcijskega računa zavoda. Le-ti v zaključni bilanci stanja niso prikazani in bremenijo MOM.
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1.4.2 Izkaz denarnih tokov v obdobju od 2.7.2013 do 11.9.2015

2.7.2013 do 11.9.2015
zneski v EUR

ZSa - SREDSTVA NA RAČUNU 115.240,40
A. PREJEMKI PRI VNOVČITVI PREMOŽENJA 0,00
A.1. Prejemki pri vnovčitvi terjatev iz začetne bilance 54.466,13
A.2. Prejemki pri vnovčitvi finančnih naložb iz začetne bilance 0,00
A.3. Prejemki pri vnovčitvi zalog iz začetne bilance 0,00
A.4. Prejemki pri vnovčitvi neopred. in opredm. osn. sredstev iz začetne bilance 0,00
A.5. Drugi prejemki pri vnovčitvi sredstev iz začetne bilance 0,00
B. PREJEMKI PRI DELOVANJU V ČASU POSTOPKA 7.253,17
B.1 Prejemki pri prodaji proizvodov in storitev, proizvedenih v času postopka 4.180,99
B.2. Prejemki od obresti in drugi prejemki pri financiranju 156,52
B.3. Drugi prejemki pri poslovanju v času postopka 2.915,66
C. RAZPOLOŽLJIVA DENARNA SREDSTVA (Zsa + A +B) 176.959,70
Č. IZDATKI V ZVEZI D DELOVANJEM V ČASU POSTOPKA 135.499,58
Č.1. Izdatki za nakupe materiala in storitev v času postopka 77.074,32
Č.2. Izdatki za plače in stroške (Bto) 28.005,01
Č.3. Izdatki za dajatve, sodne takse 2.145,00
Č.4. Izdatki za obresti in druge odhodke financiranja 3,24
Č.5. Drugi izdatki pri poslovanju v času postopka 28.272,01
D. IZDATKI V ZVEZI S POSTOPKOM 17.706,54
D.1. Izdatki za nagrade stečajnemu upravitelju (Bto) 9.390,00
D.2. Stečajni upravitelj - DDV 2.065,80
D.3. Drugi izdatki v zvezi s postopkom 6.250,74
E. RAZPOLOŽLJIVA DENARNA SREDSTVA ZA POPLAČILA UPNIKOV (C - Č - D) 23.753,58
izdatki za izplačila izločitvenim upnikom 0,00
- izdatki za izplačila ločitvenim upnikom 0,00
- izdatki izplačila zaposlenim, ki se poravnajo kot stroški postopka 0,00
- izdatki za izplačila navadnim upnikom 0,00

F. DENARNA SREDSTVA ZA IZPLAČILA LASTNIKOM 23.753,58
- dani depoziti 0,00
+ vrnjeni depoziti 0,00

G. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU (E - F) 23.753,58

Pojasnila k izkazu denarnih tokov

Izkaz denarnih tokov se bo po poravnavi obveznosti do dobaviteljev v višini 1.739,06 EUR spremenil,
tako da bo končno stanje denarnih sredstev na transakcijskem računu zavoda znašalo 22.014,52 EUR.
Izkaz denarnih tokov  izkazuje naslednje prejemke in izdatke v obdobju likvidacije:

Stanje na TRR 2.7.2013 115.240,40 EUR
Prejemki od 2.7.2013 do 11.9.2015 61.719,30  EUR
Izdatki od 2.7.2013 do 11.9.2015 153.206,12 EUR
Stanje na TRR 11.9.2015 23.753,58  EUR
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Začetno stanje denarja na transakcijskem računu zavoda ob začetku likvidacije dne 2.7.2013 je znašalo
115.240,40 EUR, vsi prejemki v času od 2.7.2013 do 11.9. 2015 so znašali  61.719,30 EUR, vsi izdatki v
tem obdobju 153.206,12 EUR. Končno stanje denarja na transakcijskem računu na dan 11.9.2015, tako
znaša  23.753,58EUR. Kot že navedeno, bo končno stanje denarnih sredstev ob končanju likvidacije, nižje
za 1.739,06 EUR, kolikor znašajo še nedospele obveznosti do dobaviteljev, tako da bo znašalo 22.014,52
EUR.

1.4.3 Izkaz poslovnega izida v obdobju od 2.7.2013 do 11.9.2015

POSTAVKA 2.7.2013 do 11.9.2015
A. Čisti prihodki od prodaje v času likvidacije 4.180,99
B. Sprememba vrednosti zalog in proizvodov in nedokončane proizvodnje 0,00
C. Vrednost usredstvenih (aktiviranih) lastnih proizvodov in/ali storitev 0,00
D. Kosmati donos iz poslovanja podjetja 4.180,99
E. Stroški blaga, materiala in storitev 169.536,45
1. Nabavna vrednost prodanega blaga 0,00
2. Stroški materiala 942,76
3. Stroški storitev 168.593,69
F. Stroški dela v času postopka 25.914,99
G. Amortizacija neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev 0,00
H. Odpisi obratnih sredstev 0,00
I. Dobiček ali izguba iz poslovanja podjetja -191.270,45
J. Prihodki od deležev iz dobička 0,00
K. Prihodki od obresti in drugi prihodki od financiranja 156,52
L. Stroški obresti in drugi odhodki za financiranje 3,24
M. Dobiček ali izguba iz rednega delovanja -191.117,17
N. Čisti prihodki iz udenarjenja terjatev iz začetne bilance 187.276,34
O. Čisti prihodki iz udenarjenja finančnin naložb iz začetne bilance 0,00
P. Čisti prihodki od udenarjenja zalog iz začetne bilance 0,00
R. Čisti prihodki od udenarjenja neopredmet. in opr. osnovnih sred. iz zač. bilance 0,00
S. Drugi čisti prihodki od udenarjenja sredstev iz začetne bilance 0,00
Š. Stroški postopka 19.851,57
1. Stroški nagrad likvidacijskem upravitelju 11.455,80
2. Drugi stroški postopka 8.395,77
T. Celotni dobiček ali celotna izguba, nastala v času postopka -23.692,40
U. Davek iz dobička 0,00
V. Čisti dobiček ali čista izguba, nastala v času postopka -23.692,40
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Pojasnila k posameznim postavkam izkaza poslovnega izida

(A ) in (D) čisti prihodki od prodaje

Čisti prihodki od prodaje so bili doseženi s prefakturiranjem obratovalnih in drugih materialnih stroškov
na MOM oz. na Narodni dom Maribor, ter z zaračunavanjem nadomestil za materialne stroške, ki so
zavodu nastali ob izpolnjevanju zahtev za predložitev dokumentacije in informacij javnega značaja.

(E) stroški blaga, materiala in storitev

Pod to postavko so v izkazu poslovnega izida evidentirani:

 stroški porabljenega pisarniškega materiala in energije v znesku  942,76 EUR,
 stroški storitev, opravljenih v postopku likvidacije v znesku 77.870,62 EUR, ki so podrobneje

razčlenjeni v tabeli storitev,
 odpisi terjatev iz udenarjanja iz začetne bilance v znesku 90.723,07 EUR, ki so podrobneje

prikazani v tabeli odpisov.

Tabela storitev:

Vrsta storitve Vrednost (EUR)
stroški zunanjih sodelavcev 25.847,81
odvetniške  in notarske storitve 13.541,89
računovodske storitve 11.608,33
oblikovanje post-projektne spletne strani 10.713,79
druge storitve 4.105,92
telefonske storitve 4.346,70
najemnine 3.997,51
računalniške storitve 2.913,97
poštne storitve 364,26
reprezentanca 232,59
stroški vzdrževanja 197,85
Skupaj 77.870,62
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Tabela odpisov:

Postavka / opis Vrednost (EUR) Obrazložitev

Tomaž PANDUR.THEATERS d.o.o. 40.573,70
odpis na podlagi Sklepa sodišča Opr.št. I Pg
1764/2013 z dne 10.4.2015

SNG Opera in balet Ljubljana 17.034,38
odpis 50 % zneska zahtevka na podlagi sklenjene
izvensodne poravnave

Mestna občina Maribor 25.914,99

odpis po zahtevku do MO Maribor za izplačilo 3/4
plačnih nesorazmerij - po dogovoru z MOM strošek
bremeni likvidacijsko maso zavoda

ARTIKEL VII -
KULTURVEREIN Pavlova hiša Graz 7.200,00 odpis na podlagi sklenjene izvensodne poravnave
SKUPAJ 90.723,07

(F) Stroški dela v času likvidacijskega postopka

Zavod je v zadnjih dneh meseca decembra 2013, v skladu z določili Zakona o načinu izplačila razlike v
plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU), bivšim
zaposlenim v celoti izplačal izračunani znesek plačnih nesorazmerij, v skupni vrednosti 25.914,99 EUR.
Denarna sredstva, potrebna za izplačilo, je likvidacijski upravitelj po medsebojni uskladitvi in dogovoru z
MOM, izplačal iz likvidacijske mase, tako da povračila iz proračuna MOM, v ta namen niso bila potrebna.
Drugih stroškov dela v času likvidacijskega postopka ni bilo, saj zavod med likvidacijo ni imel zaposlenih
delavcev.

(K) prihodki od obresti

Prihodki od obresti se nanašajo na nakazane a-vista obresti.

(N) Čisti prihodki od udenarjanja terjatev

Skladno z določili Slovenskega računovodskega standarda SRS 37, so znotraj postavke »čisti prihodki od
udenarjanja terjatev« evidentirane terjatve, ki so nastale v času postopka in so izkazane skladno z
določili  SRS 5.

Od začetka likvidacijskega postopka dne 2.7.2013 do 11.9.2015, je bilo na tej postavki knjiženih za
187.276,34 EUR terjatev. Od tega zneska je bilo na transakcijski račun zavoda plačanih 54.466,13 EUR ali
29,1 % knjiženih prihodkov, v terjatvah pa ostaja znesek v višini 29.087,14 EUR ali 15,5% knjiženih
prihodkov in se v naravi prenaša na ustanovitelja. Znesek 13.000,00 EUR, ki predstavlja 7% knjiženih
prihodkov, predstavlja odpis obveznosti v dobro zavoda. Preostali znesek v višini 90.723,07 EUR ali 48,4
% knjiženih prihodkov od udenarjanja pa predstavlja terjatve, ki so bile v času likvidacijskega postopka,
po predhodnem soglasju MOM, in/ali na podlagi sodnih odločb oz. sklenjenih poravnav, delno ali v
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celoti odpisane (Tomaž PANDUR.THEATERS d.o.o., SNG Opera in balet Ljubljana, Pavlova hiša Graz, ter
zahtevek do MOM za povračilo izplačane zadnje četrtine plačnih nesorazmerij). Iz zapisanega izhaja
naslednja struktura čistih prihodkov iz naslova udenarjanja terjatev:

(Š) stroški postopka

Stroški postopka znašajo skupno 19.851,57 EUR in predstavljajo:

 stroške likvidacijskega upravitelja skladno z določili Pogodbe o določitvi nagrade likvidacijskemu
upravitelju, v višini 11.455,80 EUR (pogodbeni neto znesek 9.390 EUR, povečan za 22 % DDV v
višini 2.065,80 EUR),

 stroški izvršilnih in pravdnih postopkov, ki so tekli v okviru likvidacijskega postopka, v višini
6.250,74 EUR,

 stroški sodnih in upravnih taks v višini 2.145,00 EUR.

(V) Čisti dobiček ali čista izguba, nastala v času likvidacijskega postopka

VSI PRIHODKI  od 2.7.2013 do 11.9.2015 191.613,85 EUR
VSI ODHODKI od 2.7.2013 do 11.9.2015 215.306,25 EUR
DOBIČEK- IZGUBA -23.692,40 EUR

V času postopka likvidacije od 2.7.2013 do 11.9.2015 je bilo knjiženih prihodkov v višini  191.613,85 EUR
in odhodkov v višini 215.306,25 EUR, tako da knjigovodska izguba znaša 23.692,40 EUR.

Končna pojasnila

Zavod Maribor 2012 - v likvidaciji je v obdobju od 2.7.2013 do 11.9.2015 ustvaril izgubo v višini
23.692,40 EUR, ki se izkazuje v izkazu poslovnega izida. Izguba je razlika med prihodki in odhodki,
doseženimi v času likvidacijskega postopka.

Izguba iz izkaza poslovnega izida v višini 23.692,40 EUR, se v bilanci stanja na dan 11.9.2015 izkazuje v
zmanjšanju na postavki A) obveznosti do lastnika - ustanovitelja. Izkazana izguba vpliva na zmanjšanje
začetnega stanja obveznosti do lastnika - ustanovitelja, kot sledi:

Začetne obveznosti do lastnika - ustanovitelja na dan 2.7.2013 74.794,06 EUR
Izguba v času likvidacijskega postopka  (prihodki, zmanjšani za odhodke) - 23.692,40 EUR
Končno stanje obv. do lastnika - ustanovitelja na dan 11.9.2015 51.101,66 EUR

postavka znesek struktura
nakazila na TRR 54.466,13 29,1%
Terjatve v času likv. postopka 29.087,14 15,5%
odpis obveznosti v dobro zavoda 13.000,00 7,0%
odpis terjatev v breme zavoda 90.723,07 48,4%
SKUPAJ 187.276,34 100,0%
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Iz zgornjega prikaza je razvidno, da je zavod v času likvidacijskega postopka sicer posloval z izgubo v
višini 23.692,40 EUR, ki pa se pokrije v breme zmanjšanja začetnega stanja obveznosti do lastnika -
ustanovitelja v višini 74.794,06 EUR. Po pokrivanju izgube, se na lastnika - ustanovitelja v skladu
Predlogom za razdelitev premoženja prenese končno stanje v višini 51.101,66 EUR, ki v naravi
predstavlja denarna sredstva in terjatve s pravnomočnim izvršilnim naslovom.

V Mariboru, 11.9.2015

Maribor 2012 – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj:

TERANEP d.o.o.
Sašo Drobnak, direktor
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2. PREDLOG ZA RAZDELITEV PREMOŽENJA

Likvidacijski upravitelj je v skladu z določili 412., 415., 416 in 417. člena ZGD-1, pripravil predlog za
razdelitev premoženja, ki je ustanovitelju na voljo po poplačilu vseh dolgov zavoda, ter zaključku rednih
nalog likvidacijskega upravitelja, opisanih v končnem poročilu o poteku likvidacijskega postopka.

2.1 Predlog za razdelitev premoženja

Iz končnega poročila o likvidacijskem postopku nad javnim zavodom Maribor 2012 – Evropska
prestolnica kulture – v likvidaciji izhaja, da premoženje zavoda na dan 11.9.2015, t.j. na dan sestave
zaključne likvidacijske bilance, znaša 52.840,72 EUR, obveznosti do dobaviteljev pa 1.739,06 EUR.
Premoženje zavoda, ki je na voljo za razdelitev po plačilu vseh obveznosti zavoda, tako znaša 51.101,66
EUR in je sestavljeno iz:

 denarnih sredstev na transakcijskem računu zavoda v višini 22.014,52 EUR,
 terjatev, nastalih v času likvidacijskega postopka, v višini 29.087,14 EUR, za katere je izkazan

pravnomočni izvršilni naslov.

Na podlagi določil 418. člena veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ter določil Zakona o
zavodih (ZZ), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) in Zakona o javnih financah
(ZJF), se vso preostalo premoženje zavoda, razdeli MOM kot edinemu ustanovitelju (lastniku) zavoda.

Celoten ostanek premoženja zavoda, se v skladu 417. členom ZGD-1, razdeli MOM kot edinemu
ustanovitelju, v roku 30 dni od sprejetja »Sklepa o sprejetju Poročila o poteku likvidacijskega postopka
nad javnim zavodom Maribor 2012 – v likvidaciji in Predloga za razdelitev premoženja« s strani
Mestnega sveta MOM.

V prilogi je predlog sklepa Mestnega sveta MOM o sprejetju Poročila o poteku likvidacijskega postopka
nad zavodom ter Predloga za razdelitev premoženja zavoda.
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2.2 Končanje likvidacijskega postopka

Po opravljeni razdelitvi premoženja, likvidacijski upravitelj zavoda Okrožnem sodišču v Mariboru izroči
sprejeto Poročilo o poteku likvidacijskega postopka in sklep Mestnega sveta MOM o razdelitvi
premoženja, izjavi, da je vse premoženje razdeljeno v skladu s sklepom o razdelitvi, ter predlaga izbris
zavoda iz sodnega registra.

Poslovne knjige, knjigovodska dokumentacija in dokumentacija o likvidacijskem postopku se v skladu s
424. členom ZGD-1, shrani pri pristojni službi Mestne občine Maribor kot edinega lastnika (ustanovitelja)
zavoda Maribor 2012 – v likvidaciji.

3. SEZNAM PRILOG

Zaporedna
št. priloge

Opis priloge Datum

1 Predlog sklepa Mestnega sveta MOM o sprejetju Končnega
poročila o poteku likvidacijskega postopka in Predloga o razdelitvi
premoženja

n.p.

2 Zaključni računovodski izkazi zavoda, sestavljeni na dan pred
začetkom likvidacijskega postopka

1.7.2013

3 Dokazila o objavi poziva upnikom, naj prijavijo svoje terjatve 1.8.2013 in 13.8.2013

Opomba:

Otvoritvena likvidacijska bilanca, sestavljena na dan 2.7.2013, ter zaključna likvidacijska bilanca,
sestavljena na dan 11.9.2015, sta sestavni del točke 1.4. Poročila o poteku likvidacijskega postopka, zato
nista ponovno predloženi kot prilogi.

V Mariboru, 11.9.2015

Maribor 2012 – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj:

TERANEP d.o.o.
Sašo Drobnak, direktor


