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6 1. EVROPSKI KULTURNI PROJEKT 
EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE

Evropska	prestolnica	kulture	je	naziv,	ki	ga	Evropska	unija	po	posebni	proceduri	za	dolo-
čeno	leto	dodeli	enemu	mestu	ali	več	mestom.	Mesto,	ki	je	nosilec	tega	zvenečega	naziva,	
v	določenem	 letu	 izvede	vrsto	pomembnih	kulturnih	dogodkov,	ki	 so	zaradi	nominacije	
mesta	za	kulturno	prestolnico	posebej	na	očeh	evropske	in	svetovne	kulturne	javnosti.	Po-
budnica	projekta	Evropska	prestolnica	kulture	je	bila	nekdanja	grška	ministrica	za	kulturo	
in	umetnica	Melina	Mercouri	(1920–1994).	Na	njeno	pobudo	je	projekt	leta	1985	uvedel	Svet	
ministrov	Evropske	unije.	Osnovna	cilja	projekta	sta	promovirati	bogastvo	evropskih	kultur	
ter	skozi	zavest	o	vrednosti	kulturnih	različnosti	graditi	medsebojno	razumevanje	in	sku-
pno	evropsko	identiteto.	Od	leta	1985	je	bilo	za	Evropsko	prestolnico	kulture	imenovanih	32	
mest.	Od	začetkov	do	danes	se	je	projekt	nadgrajeval,	ni	pa	spremenil	svojih	prvotnih	ciljev	
–	 izpostaviti	bogastvo	 in	 raznolikost	 evropskih	kultur,	 izboljšati	medsebojno	poznavanje	
med	Evropejci	–	različnih	 jezikov,	kulturnih	tradicij,	 religij	–	 ter	s	poudarjanjem	skupnih	
kulturnih	temeljev	širiti	zavest	o	pripadnosti	isti	evropski	skupnosti.	Vse	bolj	pa	je	tudi	po-
memben	širši	družbeni	in	gospodarski	vpliv	tega	projekta.

1.1 Dosedanje in bodoče prestolnice

1985 Atene 2001 Porto, Rotterdam

1986 Firence 2002 Bruges, Salamanca

1987 Amsterdam 2003 Gradec

1988 Zahodni Berlin 2004 Genova, Lille

1989 Pariz 2005 Cork

1990 Glasgow 2006 Patras

1991 Dublin 2007 Luksemburg, Sibiu

1992 Madrid 2008 Liverpool, Stavanger

1993 Antwerpen 2009 Linz, Vilna

1994 Lizbona 2010 Essen, Istanbul, Pécs

1995 Luksemburg 2011 Turku, Talin

1996 Kopenhagen 2012 Maribor, Guimarães

1997 Thessaloniki 2013 v proceduri Marseille, Košice

1998 Stockholm 2014 mesti iz Švedske in Latvije

1999 Weimar 2015 mesti iz Belgije in Češke

2000 Avignon, Bergen, Bologna, Bruselj, 
Helsinki, Krakow, Praga, Reykyavik, 
Santiago de Compostela.

2016 mesti iz Španije in Poljske

2017 mesti iz Danske in Cipra

2018 mesti iz Nizozemske in Malte

2019 mesti iz Italije in Bolgarije
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1.2 Formalna ureditev
Cilji	tega	evropskega	kulturnega	projekta	ter	procedure	v	zvezi	z	odločitvami	za	podelitev	
naziva	Evropska	prestolnica	kulture	so	kodificirani	v	več	evropskih	dokumentih:	med	1985	
in	2000	je	program	potekal	na	osnovi	sklepa	Sveta	Evropske	unije,	v	letu	1999	sta	Evropski	
parlament	in	Svet	EU	sprejela	sklep	z	natančnejšo	določitvijo	procedure	imenovanja,	ciljev	
projekta	in	kriterijev	za	izbor	nominiranega	mesta	(sklep	št.	1419/1999/ES),	prilagoditev	pra-
vil	za	čas	po	razširitvi	EU	z	novimi	članicami	pa	sta	zajemala	sklepa	Evropskega	parlamenta	
in	Sveta	EU	iz	leta	2005	in	zlasti	2006	(sklepa	št.	649/2005/ES	in	1622/2006/ES).

Če	nominirana	mesta	izpolnijo	določene	pogoje,	lahko	pridobijo	nagrado	Meline	Mercouri	
za	kakovostno	 izvedbo	projekta	v	višini	1,5	milijona	EUR,	sicer	pa	za	pripravo	 in	 izved-
bo	kulturnih	programov	v	okviru	projekta	Evropska	kulturna	prestolnica	ni	 sredstev	 za	
neposredno	financiranje	programov	ali	 s	projektom	povezanih	 investicij	 oziroma	drugih	
stroškov.

1.3 Vsebinska pričakovanja do mest kandidatov za nominacijo
Nominirano	mesto	naj	izkoristi	svoje	posebnosti	in	dokaže	kreativnost.	Pri	tem	sta	kulturna	
dediščina	in	stalno	kulturno	življenje	mesta	sicer	njegova	aduta,	vendar	predvsem	kot	temelj	
za	organiziranje	kulturnega	programa	v	letu	nominacije.	Mesto	pridobi	in	nosi	naziv	pred-
vsem	zaradi	priprave	posebnih	kulturnih	dogodkov,	ki	morajo	biti	priložnost	za	okrepitev	
evropskega	sodelovanja	na	področju	kulture	in	za	spodbujanje	trajnejšega	dialoga	na	evrop-
ski	ravni.	Zaželeno	je,	da	mesti,	ki	v	istem	letu	nosita	naziv	Evropska	prestolnica	kulture,	
svoja	programa	povežeta,	mesta	pa	se	za	izvedbo	programa	lahko	povežejo	tudi	regionalno,	
preko	državnih	in	nacionalnih	meja	v	območjih	evroregij	ali	širše.	Posebej	sta	izpostavljena	
dva	kakovostna	kriterija	kot	merilo	ustreznosti	programske	ponudbe	kandidatov	za	naziv	
Evropska	prestolnica	kulture	ter	trajnostna	naravnanost	projekta:

 ` »Evropska razsežnost«	kulturnih	dogodkov:	ti	naj	spodbujajo	sodelovanje	med	kulturnimi	
izvajalci,	umetniki	in	mesti	iz	držav	članic	EU	(in	širše),	opozarjajo	naj	na	bogastvo	kul-
turne	raznolikosti	v	Evropi;	v	ospredje	naj	postavljajo	skupne	vidike	evropskih	kultur.	
Programi	naj	bodo	zanimivi	za	širše	evropsko	občinstvo.

 ` »Vključevanje mesta in državljanov«	v	kulturne	dogodke:	spodbuja	se	najširše	sodelovanje	
prebivalcev	mesta	in	njegove	okolice	v	pripravi	in	izvedbi	kulturnih	dogodkov;	posebna	
pozornost	naj	 se	namenja	 tudi	posameznim	socialnim	skupinam,	ki	bi	 sicer	 lahko	bile	
odrinjene	kot	ustvarjalci	in	konzumenti	kulturnih	dobrin;	vzbuja	naj	se	interes	lokalnega	
prebivalstva	za	kulturne	programe	in	kulturno	sodelovanje	v	evropskih	okvirih.

 ` »Trajnostna naravnanost«:	kulturni	dogodki	v	letu	nominacije	naj	bodo	v	čim	večji	meri	
sestavni	del	dolgoročnega	in	trajnostnega	kulturnega	ter	socialnega	in	urbanega	razvoja	
mesta.



8 2. KANDIDATURA MARIBORA  
IN PARTNERSKIH MEST

2.1 Začetne priprave
Prve	aktivnosti	v	zvezi	s	kandidaturo	Maribora	za	Evropsko	prestolnico	kulture	2012	so	ste-
kle	leta	2004,	ko	je	takratni	mariborski	župan	Boris	Sovič	na	osnovi	informacij,	ki	jih	je	imel	
kot	 član	Odbora	 regij	Evropskega	parlamenta,	presodil,	da	bi	bila	pridobitev	nominacije	
koristna	za	razvoj	mesta.	Aprila	2005	sta	Evropski	parlament	in	Svet	EU	sprejela	sklep	št.	
649/2005/ES,	s	katerim	so	dodelili	nominacijska	leta	tudi	novim	članicam	EU.	Od	leta	2009	
do	2018	bosta	zato	zmeraj	nominirani	dve	mesti	–	eno	iz	»stare«	in	eno	iz	»nove«	države	
članice	EU.	Eno	od	slovenskih	mest	je	tako	dobilo	priložnost	v	letu	2012	skupaj	z	mestom	iz	
Portugalske.	Januarja	2006	je	kabinet	župana	pripravil	pregled	relevantnih	kulturnih	virov	
Maribora	(programi,	kadri,	infrastruktura,	možnosti	posameznih	investicij	v	pridobivanju	
evropskih	sredstev)	ter	možnih	programskih	izhodišč	za	kandidaturo.	Ker	v	začetku	leta	
2006	Ministrstvo	za	kulturo	še	ni	pojasnilo,	kako	bo	Slovenija	 izbrala	svoje	mesto	–	kan-
didata	za	nominacijo	(razpis	ali	neposredna	odločitev	vlade	ali	pa	bodo	slovenska	mesta	
neposredno	konkurirala	pred	pristojnimi	telesi	v	Bruslju),	so	zgodaj	spomladi	2006	v	me-
stu	stekle	različne	lobistične	dejavnosti	(sestanki	s	poslanci,	sestanki	z	evropskimi	poslanci,	
možnimi	podpornimi	skupinami	itd.).	V	aprilu	2006	je	slovenska	vlada	sprejela	odločitev	
o	izvedbi	razpisa	za	izbor	slovenskega	mesta	kandidata,	Ministrstvo	za	kulturo	pa	je	nato	
14.	julija	2006	objavilo	javni	razpis	za	izbor	slovenskega	mesta,	ki	ga	bo	Republika	Slovenija	
predlagala	za	nominacijo	organom	EU.

2.2 Državni razpis (JPR24-EKP-2012)
Državni	javni	razpis	je	temeljil	na	širokem	razvojnem	razumevanju	tega	projekta;	iz	zahte-
vane	dokumentacije	je	bilo	razvidno,	da	sta	nominacija	in	z	njo	povezana	kulturna	produk-
cija	dojeti	kot	možna	razvojna	spodbuda	za	širok	spekter	družbenih	področij	 (gospodar-
stvo,	zaposlovanje,	promet,	urejanje	okolja,	urbanizem	itd.)	in	da	zahtevnost	kandidature,	
možna	širina	ter	kompleksnost	projekta	zahtevajo	podoben	pristop,	kot	se	sicer	uporablja	
pri	zahtevnejših	investicijskih	projektih.	Ko	je	bil	z	rebalansom	mestnega	proračuna	zgodaj	
jeseni	istega	leta	tak	pristop	omogočen,	je	bilo	septembra	2006	izvedeno	javno	naročilo	za	
izbor	 pripravljalca	 dokumentacije	 za	mariborsko	 kandidaturo.	K	 sodelovanju	 so	 bili	 po-
vabljeni	Mariborska	razvojna	agencija,	Zavod	Pekarna	magdalenske	mreže	(zaradi	široke	
mednarodne	mreže	partnerjev)	 in	KID	Kibla	(iz	enakega	razloga	kot	Pekarna	 in	ker	 je	 ta	
organizacija	pred	tem	tudi	za	Ministrstvo	za	kulturo	pripravila	študijo	o	projektu	EPK	v	
Sloveniji).	Ustrezno	ponudbo	so	pripravili	le	v	KID	Kibla	in	z	njimi	je	bila	nato	sklenjena	
pogodba	o	izdelavi	dokumentacije	za	kandidaturo	na	slovenskem	razpisu.

2.3 Vloga Kible
Predhodno	pripravljena	gradiva	za	projekt	EPK	so	služila	kot	izhodišča,	s	pogodbo	pa	je	
bila	Kibla	zavezana	k	vzpostavitvi	širokega	kreativnega	dialoga,	v	katerega	so	bili	pova-
bljeni	vsi	zainteresirani	na	področju	kulturnega	ustvarjanja,	izobraževanja,	raziskovanja,	pa	
tudi	zainteresirani	gospodarski	subjekti	in	njihova	združenja.	Pogodbene	naloge	Kible	so	se	
kasneje	ob	ugotavljanju,	da	dejanski	obseg	dela	presega	prvotno	predvidenega,	z	dodatki	
k	osnovni	pogodbi	in	novimi	pogodbami	širile,	vse	dogovorjene	pogodbene	obveze	pa	so	
ostale	znotraj	priprave	dokumentacije,	promocije	in	informiranja	ob	kandidaturi.	Z	izvedbo	
teh	nalog	in	z	zagovorom	v	Bruslju	23.	aprila	2008	so	se	pogodbene	obveze	Kible	v	zvezi	s	
kandidaturo	tudi	iztekle.
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2.4 Koncept projekta EPK v slovenski kandidaturi
V	decembru	2006	 je	župan	MO	Maribor	Franc	Kangler	povabil	k	sodelovanju	v	projektu	
vse	mestne	občine	»vzhodne	kohezijske	regije«.	Župani	vseh	vabljenih	mestnih	občin	razen	
Celja,	ki	je	pripravljalo	samostojno	kandidaturo,	so	se	odzvali	in	25.	januarja	2007	podpisali	
skupen	dogovor	(kasneje	pa	tudi	pogodbo)	o	sodelovanju	mestnih	občin	Murska	Sobota,	
Novo	mesto,	 Ptuj,	 Slovenj	Gradec,	Velenje	 in	Maribor	v	pripravi	 kandidature	 in	 izvedbi	
projekta	EPK	v	primeru	dobljene	nominacije.	Partnerska	zasnova	sodelovanja	več	mest	v	
projektu	je	podkrepljena	z	zgodovinskimi,	s	kulturnimi,	z	etnografskimi,	naravnimi	in	go-
spodarskimi	 argumenti.	 Vsako	 sodelujoče	mesto	 k	 projektu	 prispeva	 svoje	 konkurenčne	
prednosti.	Pri	 izvedbi	programov	pa	bo	 sodelovalo	 tudi	 širše	okolje	posameznih	 regij	 in	
podregij.	Maribor	 kot	 nosilec	 kandidature	 je	 najpomembnejše	 kulturno,	 univerzitetno	 in	
gospodarsko	središče	območja	EPK,	Velenje	se	osredotoča	na	industrijsko	dediščino,	Ptuj	
je	pomembno	antično	najdišče	in	središče	etnoloških	znamenitosti	(kurenti),	Novo	mesto	je	
center	slovenske	arheologije	(hallstatska	kultura),	Murska	Sobota	se	ponaša	z	bogato	kultu-
ro	podeželja,	Slovenj	Gradec	pa	je	globalno	mesto	miru.

Kibla	je	med	novembrom	2006	in	februarjem	2007	izvedla	vrsto	strokovnih	delovnih	srečanj,	
okroglih	miz,	tribun,	predstavitev	itd.,	na	katerih	je	sodelovalo	in	soustvarjalo	ideje	za	EPK	
na	stotine	kulturnih	ustvarjalcev	in	drugih	zainteresiranih	iz	vseh	partnerskih	občin.	V	kon-
ceptu,	ki	ga	je	nato	Kibla	izoblikovala,	se	skuša	povezati	množico	umetniških	idej,	zamisli,	
projektov	z	razvojnimi	potrebami	in	s	potenciali	celotne	vzhodne	kohezijske	regije.	V	nekaj	
točkah	lahko	zajamemo	naslednje	glavne	značilnosti	koncepta:

 ` Sodelovanje partnerskih mest:	partnerstvo	omogoča	povečanje	skupnih	virov	za	 izvedbo	
projekta	 (kadri,	 infrastruktura,	 kapital,	 javna	 sredstva),	 omogoča	 lažjo	 izvedbo	velikih	
regijskih	projektov	(investicije,	prometna	infrastruktura,	kandidiranje	za	sredstva	struk-
turnih	skladov	in	države)	ter	s	tem	povečuje	ambicije	izvajalcev	ter	bistveno	razširi	trg	
kulturnih	dobrin	lokalnim	kulturnim	organizacijam	tudi	po	letu	2012.

 ` Utemeljitev kulturnega projekta EPK kot razvojne priložnosti	 za	mesta	vzhodne	Slovenije	
–	zlasti	za	razvoj	kulturnega	turizma	(in	z	njim	povezanih	storitvenih	dejavnosti),	za	na	
inovativnosti	in	informacijski	tehnologiji	temelječe	nove	podjetniške	izzive	(oblikovanje,	
komunikacije	ipd.),	za	prometni	sektor	itd.	Gre	za	razvojni	projekt	na	območju	po	sloven-
skih	in	evropskih	merilih	manj	razvite	vzhodne	kohezijske	regije	(t.	i.	Vzhodne	Slovenije),	
ki	po	razkroju	industrije	še	zmeraj	išče	poti	za	hitrejši	vstop	med	razvite	postindustrijske	
in	na	visoki	tehnologiji	ter	inovativnosti	temelječe	razvitejše	evropske	regije.	V	projektni	
dokumentaciji	je	bilo	zato	posvečene	veliko	pozornosti	lokalnim	in	državnim	razvojnim	
dokumentom	in	strategijam	razvoja	na	področju	»Vzhodne	Slovenije«;	viri	in	cilji	projekta	
so	usklajeni	s	cilji	in	z	ugotovitvami	iz	teh	dokumentov.

 ` Trajnostna naravnanost projekta:	kakovost	in	obseg	predvidene	kulturne	produkcije	za	leto	
2012	presega	zdajšnje	potrebe	prebivalstva.	Vključitev	velikega	dela	dodatne	visoko	ka-
kovostne	kulturne	ponudbe	v	stalno	ponudbo	kulturnih	dobrin	tudi	po	letu	2012	zahteva	
trajnostno	 načrtovanje	 tako	 razvoja	 kulturnih	 organizacij	 in	 njihove	 infrastrukture	 kot	
tudi	kulturne	vzgoje	mladih	ter	permanentni	razvoj	kulturnega	turizma.

 ` Angažiranje razpoložljivih virov:	 z	 naborom	 in	 opisi	množice	 programski	 idej,	 kulturnih	
projektov	ter	najboljših	obstoječih	programov,	s	pregledom	sedanjih	kadrovskih	in	pro-
storskih	kapacitet	ter	načrtovanih	investicij	v	kulturno	infrastrukturo	v	vseh	partnerskih	
mestih	so	bile	prikazane	zmogljivosti	Maribora	in	partnerskih	mest	za	uspešno	izvedbo	
projekta.
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 ` Vodilna nit:	iz	množice	idej	na	skoraj	vseh	področjih	umetniškega	ustvarjanja	in	kulturnih	
dejavnosti	v	vzhodni	polovici	Slovenije	je	bilo	v	tej	fazi	priprave	projekta	možno	izluščiti	
le	dokaj	splošne	ožje	vsebinske	usmeritve,	ki	bi	bile	skupna	vodilna	ideja	projekta.	Vsem	
sodelujočim	je	blizu	razumevanje	umetniškega	ustvarjanja	kot	dejanske	in	simbolne	druž-
bene	kreativne	moči,	ki	sooblikuje	tako	materialne	razvojne	potenciale	družbe	kot	njeno	
samorazumevanje;	na	oboje	vpliva	kultura	bodisi	posredno	preko	estetskih	in	moralnih	
vrednot,	ki	jih	umetnost	soustvarja,	ali	neposredno	kot	del	tržne	ekonomije,	ko	v	oblikah	
t.	i.	»kulturne	oz.	kreativne	industrije«	ustvarja	trg	kulturnih	dobrin.	To	razumevanje	vlo-
ge	umetniškega	ustvarjanja	in	kulture	kot	aktivnega	dejavnika	družbenih	sprememb,	v	
primeru	našega	projekta	pa	kot	nosilca	razvojnega	preporoda	širše	slovenske	(evropske)	
regije,	 je	 strnjeno	 v	 sloganu	 »ČISTA	ENERGIJA!«.	 Izbrani	 vodilni	 slogan	 ne	 želi	 zgolj	
vzpostavljati	še	ene	socialno	naivne	programske	intence,	kot	so	jo	imeli	angažirani	avant-
gardni	umetniški	manifesti,	pač	pa	vsakemu	od	umetniških	področij	in	projektov,	ki	bodo	
vključeni,	nalaga,	da	svojo	družbeno	moč	preizkusi	in	kritično	premisli.	S	tem	projekt	kot	
celota	in	kot	serija	kulturnih	dogodkov	preizkuša	enega	od	temeljev	evropske	(zahodne)	
civilizacije,	ki	od	antike	do	danes	ohranjajo	napetost	med	družbenovzgojno,	državno,	ide-
ološko,	versko,	ekonomsko	itd.	funkcijo	umetnosti	na	eni	strani	in	njeno	katarzično	močjo	
v	posamezniku	na	drugi.	V	tem	je	tudi	temelja	duhovna	»evropska	dimenzija«	projekta.

 ` Informacijsko tehnološki izvedbeni okvir:	nove	komunikacijske	tehnologije	in	mediji	zadnje	
desetletje	intenzivno	preoblikujejo	ne	samo	načine	javnega	in	zasebnega	komuniciranja,	
temveč	sooblikujejo	tudi	vsebine	sporočanja	(hitrost,	vizualizacija	ipd.),	spreminjajo	jezik	
–	globalizirajo	pomene	pojmov	–	in	v	sferi	estetskega	ustvarjajo	nove	virtualne	prostore.	
Projekt	EPK	bo	zato	na	več	nivojih	temeljil	na	tehničnih	in	novih	duhovnih	možnostih,	
ki	jih	ponujajo	nove	informacijsko-komunikacijske	tehnologije	na	področju	informiranja,	
neposrednega	prenašanja	in	vključevanja	v	kulturne	dogodke	ter	različna	nova	ustvar-
jalna	orodja	in	ustvarjalne	možnosti	v	virtualnem	prostoru.	Projekt	EPK	naj	tudi	sproža	
kritično	samospraševanje	umetnosti	o	možnostih	 in	smislu	ustvarjalnosti	 in	svobode	v	
kibernetiziranem	svetu	in	virtualni	družbi.

 ` Finančni okvir:

Programi:	ocene	sredstev,	potrebnih	za	pripravo	in	izvedbo	programskih	stroškov	projek-
ta	EPK,	se	v	fazi	kandidature	še	ni	dalo	izdelati	na	osnovi	stroškovnikov	posameznih	pro-
gramov,	pač	pa	je	ocena	potrebnih	sredstev	temeljila	na	izkušnjah	drugih	mest,	nosilcev	
nominacije	EPK.	Skupni	znesek	potrebnih	sredstev	za	pripravo,	organizacijo	in	izvedbo	
programov	na	prizoriščih	Maribora	in	vseh	partnerskih	mest	je	bil	ocenjen	na	57.423.000	
EUR,	od	tega	v	Mariboru	na	28.095.000	EUR.	Kot	viri	sredstev	so	v	dokumentaciji	pred-
videni:



11

 ` Lastni	viri	(vstopnine,	sponzorji	itd.):	6.250.000	EUR

 ` Proračuni	Maribora	in	partnerskih	mest:	23.473.000	EUR

 ` Država	in	sredstva	iz	evropskih	razpisov:	26.200.000	EUR

 ` Nagrada	Meline	Mercouri:	1.500.000	EUR

Stroški investicij v kulturno infrastrukturo	so	bili	ocenjeni	na	osnovi	razpoložljivih	podatkov	
(december	2006).	Med	predvidenimi	oziroma	že	potekajočimi	investicijami	so	pretežno	
investicije,	ki	so	v	Mariboru	in	v	partnerskih	mestih	načrtovane	ne	glede	na	projekt	EPK,	
v	okviru	tega	projekta	pa	naj	bi	bila	pospešena	njihova	izvedba.	Ocenjene	vrednosti:

 ` Maribor:	79.967.000	EUR

 ` Druga	mesta:	63.041.000	EUR

Ocena stroškov drugih investicij	je	temeljila	na	programskih	in	razvojnih	dokumentih	lokal-
nih	skupnosti	 in	države	ter	na	izraženih	namerah	posameznih	gospodarskih	subjektov	
(prometna	infrastruktura,	hotelske	in	gostinske	kapacitete,	energija,	storitvene	dejavnosti	
itd.).	Te	investicije	niso	neposredni	sestavni	del	projekta	EPK,	kakovost	izvedbe	projekta	
in	vzajemni	razvojni	učinki	pa	so	odvisni	tudi	od	realizacije	drugih	razvojni	projektov.

2.5 Potrditev koncepta
Povzetek	obsežne	programske	in	razvojne	dokumentacije	za	kandidaturo	na	državnem	raz-
pisu	je	17.	februarja	2007	obravnaval	in	potrdil	Mestni	svet	MO	Maribor.	Sočasno	je	Mestni	
svet	sprejel	tudi	Razvojni	program	kulture	v	Mestni	občini	Maribor	za	obdobje	od	2007	do	
2011,	v	katerem	so	v	načrt	razvoja	področja	kulture	v	Mariboru	vključeni	glavni	cilji	iz	pro-
jekta	EPK.

2.6 Rezultati državnega javnega razpisa
Mednarodna	komisija,	ki	jo	je	imenoval	minister	za	kulturo	dr.	Vasko	Simoniti,	 je	ocenila	
kandidature	 štirih	 slovenskih	mest,	 ki	 so	 se	potegovala	 za	nominacijo	 (Ljubljana,	Koper,	
Celje	 in	Maribor	s	partnerskimi	mesti).	Komisija	 je	ocenila,	da	 je	med	prijavljenimi	mesti	
mariborski	program	najbolj	kompleksno	zastavljen	ter	ga	zato	predlagala	v	slovenski	izbor.	
Minister	za	kulturo	je	nato	izbiro	Maribora	za	slovenski	predlog	za	nominacijo	za	EPK	pre-
dlagal	Vladi	RS,	ta	pa	je	s	sklepom	dne	31.	5.	2007	(123.	seja	Vlade	RS)	potrdila	izbor	Mari-
bora	in	partnerskih	mest.
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2.7 Priprava kandidature za Evropsko komisijo
S	tem	se	je	pričela	druga	faza	kandidature,	ko	so	o	slovenskem	predlogu	nominacije	preso-
jali	organi	Evropske	unije.	Tudi	dokumentacijo	za	ocenjevalno	komisijo	EU	je	izdelala	KID	
Kibla,	pri	čemer	je	izhajala	iz	koncepta	in	gradiva,	ki	je	bilo	izdelano	za	kandidaturo	na	slo-
venskem	razpisu.	V	času	do	pozne	jeseni	2007	je	potekala	vrsta	usklajevalnih	sestankov	tudi	
z	Ministrstvom	za	kulturo,	saj	ministrstvo	ni	želelo,	da	so	v	dokumentaciji	jasno	izpostavlje-
na	finančna	pričakovanja	tega	projekta	do	države.	Po	uskladitvi	prijavne	dokumentacije	jo	
je	Ministrstvo	za	kulturo	posredovalo	v	obravnavo	Vladi	RS,	ta	je	prijavno	dokumentacijo	
s	sklepom	20.	12.	2007	(151.	seja)	potrdila	in	Ministrstvo	za	kulturo	je	dokumentacijo	posre-
dovalo	v	Bruselj.

2.8 Kandidatura v organih Evropske unije
Koncept	projekta,	s	katerim	je	kandidiral	Maribor	s	partnerskimi	mesti	v	Bruslju,	je	v	doku-
mentaciji,	ki	je	bila	posredovana	v	belgijsko	prestolnico,	ostal	enak,	kot	je	bil	izdelan	za	kan-
didaturo	na	državnem	razpisu,	bolj	pa	je	bila	poudarjena	»evropska	dimenzija«	projekta	in	
manj	izpostavljena	razvojna	razsežnost	celotne	projektne	zasnove.	Dodatno	so	bile	izdelane	
obrazložitve	projekta,	ki	jih	je	zahteval	poseben	prijavni	vprašalnik.	Za	predstavitev	projek-
ta	pred	ocenjevalno	komisijo	v	Bruslju	je	bil	izdelan	kratek	film	o	Mariboru	in	partnerskih	
mestih,	izdana	pa	je	bila	tudi	predstavitvena	knjiga	PURE	ENERGY!	v	angleščini.

2.9 Prva predstavitev projekta pred ocenjevalno komisijo
Predstavitev	je	potekala	23.	aprila	2008	pred	ocenjevalno	komisijo,	ki	so	jo	imenovali	Evrop-
ski	parlament	(dva	člana),	Evropska	komisija	(dva	člana),	Svet	EU	(dva	člana)	in	Odbor	regij	
(enega	člana).	Na	predstavitvi	in	kasneje	iz	predhodnega	poročila	ocenjevalne	komisije	je	
bilo	razvidno,	da	so	člani	komisije	pričakovali	drugačno	gradivo.	Ocenjevalna	komisija,	ki	
je	bila	imenovana	le	kratko	pred	tem,	je	ocenjevala	kandidaturi	Guimarãesa	in	Maribora	za	
leto	2012	kot	svoji	prvi	presoji,	v	nadaljevanju	svojega	mandata	pa	se	srečuje	s	kandidatu-
rami	mest	za	leto	2013	in	kasneje.	Do	vključno	leta	2012	so	za	postopek	kandidature	veljala	
pravila	izbire	in	kriterijev	iz	sklepa	št.	1419/1999/ES	Evropskega	parlamenta	in	Sveta	Evrop-
ske	unije.	Po	teh	pravilih	sta	bila	izvedena	tudi	slovenski	razpis	in	izbor.	Oktobra	2006	(po	
objavi	slovenskega	razpisa)	so	se	s	sklepom	Evropskega	parlamenta	in	Sveta	Evropske	unije	
št.	1622/2006/ES	postopek	 izbora	 in	kriteriji	ocenjevanja	spremenili.	Nove	določbe	veljajo	
za	kandidate	od	leta	2013	dalje,	za	leto	2012	pa	le,	če	mesta	kandidati	to	izrecno	želijo.	V	
predvidenem	postopku	je	precej	razlik	(npr.	večfazno	ocenjevanje	mest	kandidatov),	manj	
opazne	pa	so	vsebinske	razlike.	Predhodni	pristop,	ki	sta	po	njem	kandidirala	Maribor	in	
Guimarães,	je	razen	evropske	dimenzije	posebej	poudarjal	tudi	razvojno	komponento	pro-
jekta,	predvsem	pa	v	fazi	kandidature	ni	zahteval	izdelanih	izvedbenih	programov.	Maribor	
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(in	podobno	tudi	Guimarães)	je	predstavil	svoje	zmogljivosti,	regionalno	naravnan	razvojni	
koncept	ter	širok	nabor	možnih	programov.	Ocenjevalna	komisija	je	nato	od	obeh	mest	kan-
didatov	želela	dopolnitve	projekta	s	konkretnejšo	programsko	izdelavo	z	osredotočenjem	
na	nekaj	nosilnih	programskih	vsebin	 ter	priporočila	upoštevanje	kriterijev,	 veljavnih	za	
leta	od	2013	dalje.	Končno	oceno	projektov	Guimarãesa	in	Maribora	je	ocenjevalna	komisija	
preložila	na	naslednjo	predstavitev,	ko	bodo	dopolnila	napravljena.	Tak	pristop	je	v	skladu	
s	fazno	proceduro,	predvideno	za	čas	po	letu	2012,	v	obeh	mestih	pa	je	taka	odločitev	oce-
njevalne	komisije	povzročila	vrsto	težav	in	nejasnosti	glede	nadaljnjih	korakov	v	pripravi	
projekta.	Uradna	pridobitev	nominacije	je	bila	s	tem	preložena	na	leto	2009,	kar	je	posredno	
odložilo	resne	razgovore	in	dogovore	z	Vlado	RS	in	Ministrstvom	za	kulturo	o	finančnih	
okvirih	projekta	(ki	se	dejansko	začenjajo	šele	z	novo	vlado);	odložena	je	bila	tudi	ustano-
vitev	profesionalne	organizacije	za	pripravo	in	izvedbo	projekta	z	imenovanimi	program-
skimi	direktorji,	ki	bi	v	normalnem	sosledju	priprav	konec	leta	2008	in	v	letu	2009	izdelali	
konkretne	programe	dogodkov	v	letu	2012.

2.10 Imenovanje Začasnega sekretariata za projekt  
Evropska prestolnica kulture 2012

Po	 prvi	 predstavitvi	 projekta	 v	 Bruslju	 je	 mariborski	 župan	 povabil	 na	 posvet	 župana	
Guimarãesa,	nato	pa	 imenoval	Začasni	sekretariat.	Začasni	sekretariat	 je	posvetovalno	 in	
delovno	telo,	ki	naj	do	ustanovitve	posebne	organizacije	za	pripravo	in	izvedbo	kulturnih	
dogodkov,	ki	bodo	v	letu	2012,	poskrbi	za	potrebne	dopolnitve	dokumentacije	za	kandidatu-
ro	ter	pripravi	podlage	za	ustanovitev	posebne	operativne	organizacije	za	izvedbo	projekta.	
Začasni	sekretariat	nadaljuje	z	delom	Kible,	s	katero	je	bilo	pogodbeno	razmerje	zaključeno,	
saj	ni	bilo	predvideno,	da	bi	ena	od	zasebnih	kulturnih	organizacij	kot	potencialen	kandidat	
za	izvajanje	posameznih	kulturnih	programov	v	projektu	EPK	2012	neposredno	pripravljala	
tudi	konkretne	okvire	za	kasnejše	iskanje	izvajalcev.	Začasni	sekretariat	sestavljajo:

 ` Predsednik:	Vladimir	Rukavina	(Narodni	dom	Maribor,	direktor)

 ` Sekretar:	Srđan	Trifunović	(Društvo	za	vizualne	komunikacije	Magdalena,	svetovalec)

 ` Člani:

 ` Andrej	Verlič	(MO	Maribor,	podžupan)

 ` Peter	Tomaž	Dobrila	(KID	Kibla,	svetovalec	in	ustanovitelj)

 ` Daniel	Sajko	(MO	Maribor,	vodja	sektorja	za	kulturo)

 ` Gordana	Kolesarič	(MO	Maribor,	razpisi	EU)

 ` Danilo	Rošker	(SNG,	direktor)

 ` dr.	Suzana	Žilič	Fišer	(Univerza	v	Mariboru,	medijske	komunikacije)
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 ` Stojan	Skalicky	(Univerza	v	Mariboru,	mestni	arhitekt)

 ` Marinka	Jerman	Jelek	(Narodni	dom,	računovodstvo)

 ` David	Braun	(AMIS,	pravo)

 ` Brigita	Pavlič	(Narodni	dom,	vodja	Koncertne	poslovalnice	in	Festivala	Maribor)

 ` Simon	Tekavec	(MO	Maribor,	urbanizem)

 ` Emanuel	Čerček	(MO	Maribor,	investicije)

2.11 Druga predstavitev projekta
Konec	meseca	julija	2008	se	je	na	povabilo	župana	odzval	predsednik	ocenjevalne	komisije	
sir	Robert	Scott	in	na	obisku	v	Mariboru	s	člani	Začasnega	sekretariata	podrobno	pregledal	
dokumentacijo	prijavljenega	projekta,	pojasnil	stališča	ocenjevalne	komisije	ter	dal	vrsto	ko-
ristnih	nasvetov	za	dopolnitev	projekta.	Znotraj	Začasnega	sekretariata	je	nato	ožja	delovna	
skupina	pripravila	dopolnitve	prijavne	dokumentacije	v	vseh	točkah,	ki	jih	je	ocenjevalna	
komisija	v	svojih	diskusijah	oziroma	v	preliminarnem	poročilu	izpostavila.	Posebej	pa	je	de-
lovna	skupina	izmed	množice	programskih	zamisli	v	predhodni	dokumentaciji	izbrala	niz	
programskih	sklopov,	ki	imajo	izrazito	evropsko	dimenzijo,	iz	njih	zasnovala	16	program-
skih	enot	ter	jih	oblikovala	v	nosilne	projekte	EPK	2012.	Pri	izdelavi	teh	16	programskih	enot	
je	imela	delovna	skupina	naslednja	vodila:

 ` vključevanje	in	povezovanje	najboljših	programskih	zamisli	partnerskih	mest;

 ` oblikovanje	 širših	 in	 večnivojskih	 programskih	 entitet	 z	 atraktivnimi	 naslovi,	 ki	 pred-
stavljajo	vodilno	idejo	za	konkretne	programe	–	dogodke	v	posameznem	sklopu.	S	tem	
je	ohranjena	odprtost	vsakega	od	16	sklopov	za	vrsto	različnih	dogodkov	in	izvajalcev	
znotraj	vsakega	sklopa;

 ` uveljavljanje	mrežnih	povezav	v	Sloveniji	in	tujini	tako	v	organizaciji	kot	izvedbi	dogod-
kov;

 ` pri	načrtovanju	potrebnih	sredstev	je	v	skupnih	predvidenih	sredstvih	ohranjen	del	sred-
stev	za	programske	sklope,	ki	še	niso	razviti	(za	kulturna	področja,	ki	še	niso	zajeta,	npr.	
kulturna	dediščina,	urbani	projekti	ipd.).

Del	Začasnega	sekretariata	je	tudi	odpotoval	v	Guimarães	in	s	portugalskim	mestom	–	so-
nosilcem	nominacije	EPK	2012	–	dogovoril	skupen	kulturni	projekt	Jambor	Evrope,	ki	je	bil	
predstavljen	med	16	programskimi	sklopi.	V	dopolnitvah	prijavne	dokumentacije,	ki	so	bile	
nato	30.	oktobra	posredovane	v	Bruselj,	se	ni	spremenil	koncept	prvotne	kandidature;	kljub	
pomislekom	ocenjevalne	komisije	 je	 ohranjeno	povezovanje	partnerskih	mest	 v	Vzhodni	
kohezijski	regiji	(bolj	pa	je	bila	izpostavljena	osrednja	vloga	Maribora),	mreženje	projekta	
s	pomočjo	sodobne	IKT,	ohranjen	je	prej	predviden	finančni	okvir	za	pripravo	in	izvedbo	
programov.	Razvojna	naravnanost	projekta	v	povezavah	z	gospodarstvom	kakor	tudi	inve-
sticijske	namere	so	ostale	enake,	v	predstavitvi	projekta	pa	niso	bile	posebej	izpostavljene.

2.12 Zaključna predstavitev in ocena projekta 5. 11. 2008 v Bruslju
Na	drugi	predstavitvi	projekta	pred	ocenjevalno	komisijo	5.	11.	2008	v	Bruslju	sta	tako	Ma-
ribor	kot	Guimarães	dobila	laskave	ocene.	Ocenjevalni	odbor	je	tudi	predlagal,	da	se	znotraj	
16	programskih	sklopov	določijo	prioritete	in	da	se	v	posameznih	elementih	(npr.	v	marke-
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tingu)	povežeta	oba	velika	mestna	projekta	–	EPK	2012	in	zimska	univerzijada	2013.	Pisno	
poročilo	ocenjevalne	komisije	 je	pristojni	urad	Evropske	komisije	26.	11.	2008	posredoval	
Mariboru	in	Guimarãesu,	Evropskemu	parlamentu,	Evropski	komisiji,	Svetu	EU	in	Odboru	
regij.

2.13 Nadaljnji postopek do nominacije
Poročilo	ocenjevalne	komisije	s	predlogom	za	potrditev	nominacije	bo	predvidoma	do	kon-
ca	februarja	2009	obravnaval	Evropski	parlament,	svoje	stališče	pa	nato	sporočil	Evropski	
komisiji;	le-ta	ga	bo	skupaj	s	svojim	mnenjem	posredovala	Svetu	EU,	ki	bo	s	sklepom	potrdil	
nominacijo.	Ker	 je	 s	pravili	 (1622/2006/ES)	določeno,	da	se	v	postopku	upošteva	predlog	
ocenjevalne	komisije,	gre	v	nadaljevanju	predvsem	za	formalni	postopek,	ki	bo	predvidoma	
zaključen	sredi	maja	2009	na	seji	Sveta	EU	(na	sestanku	ministrov,	pristojnih	za	kulturo,	iz	
držav	članic	EU).

PRIČAKOVANI POZITIVNI UČINKI PROJEKTA
 ` trajnostni razvoj regije (nova delovna mesta, dolgoročni urbanistični razvoj mest in podeže-

lja, višja gospodarska rast, višja konkurenčnost regije, kreativna uporaba sodobnih informa-
cijsko-komunikacijskih tehnologij, obnovljivi viri energije in sonaravno delovanje)

 ` medregionalno in policentrično delovanje (povezovanje v regiji in navzven, čezmejno in 
meddržavno)

 ` utrjevanje lokalnih identitet (samozavest prebivalstva, dostopnost kulturnih dobrin za lokal-
no prebivalstvo, razvoj lokalnih kre(art)ivcev, sodelovanje med političnimi akterji, vzposta-
vljanje informacijske družbe)

 ` promocija evropskega kulturnega sodelovanja, mednarodna prepoznavnost Maribora, par-
tnerskih mest, pokrajin, vzhodne kohezijske regije in Slovenije

 ` prenova kulturne in industrijske dediščine in zagotovitev trajnih vsebin

 ` dopolnjevanje obstoječe in izgrajevanje nove turistične, rekreativne in prometne infrastruk-
ture

 ` digitalizacija kulture (mreženje in predstavljanje virtualiziranih vsebin)

 ` spodbujanje medkulturnega dialoga (etnične manjšine, verske skupnosti, slovenski kulturni 
prostor)

 ` sodelovanje med neprofitnim in gospodarskim sektorjem (javno-zasebno partnerstvo, ra-
zvoj javnega in nevladnega sektorja)

 ` vzpostavitev izobraževalnih deficitarnih programov in ustanov

 ` vključevanje vseh družbenih skupin, še posebej ranljivih (starostniki, otroci, mladina, invali-
di, kmečko prebivalstvo, brezposelni, brezdomci) 
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3. PROGRAMSKI SKLOPI V PROJEKTU 
MARIBOR – EVROPSKA  
PRESTOLNICA KULTURE 2012

V	doslej	izdelanem	naboru	16	programskih	sklopov	še	niso	pokrita	vsa	predvidena	kultur-
na	področja	(npr.:	potrebno	je	poiskati	še	ustrezen	programski	zbir	za	muzejske	in	druge	
dejavnosti	na	področju	kulturne	dediščine,	prav	tako	še	ni	vključen	sklop,	ki	bi	združeval	
dejavnosti	in	programe	na	področju	arhitekture	in	urbanizma),	pri	izdelavi	v	nadaljevanju	
podrobneje	opisanih	programskih	sklopov	pa	 je	delovna	skupina	Začasnega	sekretariata	
posebej	upoštevala	kriterije,	ki	so	bili	pomembni	za	ocenjevalno	komisijo	v	Bruslju:

 ` Evropsko bogastvo kulturnih razlik in posebnosti,	ki	je	izpostavljeno	zlasti:

 ` v	vsebinsko	 in	kakovostno	bogatih	mednarodnih	kulturnih	 festivalih	v	Mariboru	 in	
partnerskih	mestih;

 ` s	programi,	ki	razvijajo	multikulturno	sožitje	(etnične	in	druge	manjšine	(Romi,	Madža-
ri,	Hrvati,	Srbi,	Albanci,	Makedonci,	Bošnjaki	idr.));

 ` s	programi,	ki	 temeljijo	na	kulturnem	sodelovanju	preko	 jezikovnih	meja	(čezmejno,	
mednarodno,	transevropsko	sodelovanje);

 ` s	posebnim	poudarkom	na	globalni	kulturi	miru	(Slovenj	Gradec,	ki	od	leta	1989	nosi	
častni	naziv	Mesto	–	glasnik	miru	Združenih	narodov);

 ` v	intenzivnem	kulturnem	sodelovanju	z	zahodnim	Balkanom	in	drugimi	državami,	ki	
niso	članice	Evropske	unije;

 ` v	sodelovanju	s	Portugalsko,	z	mestom	Guimarães	in	s	pobratenimi	mesti.

 ` Zanimivost programov	 tako	za	zahtevno	kot	za	širšo	evropsko	publiko,	za	kar	morajo	ti	
izpolnjevati	nekaj	pogojev:

 ` biti	morajo	atraktivni	(kakovost,	»zvezdniški«	programi	ipd.);

 ` omogočati	morajo	učinkovit	marketinški	pristop;

 ` omogočajo	naj	razvoj	specifičnih	turističnih	produktov	in	njihovo	promocijo	ter	pove-
zovanje	v	skupno	programsko	ponudbo	z	drugimi	kulturnimi	in	turističnimi	programi;

 ` odpirati	morajo	vprašanja,	 zanimiva	 za	organizacijo	 strokovnih	 srečanj	 z	vabljenimi	
najpomembnejšimi	evropskimi	kulturniki	in	strokovnjaki	za	posamezna	umetniška	po-
dročja.

Potencial	za	tak	pristop	predstavljajo	kulturne	in	naravne	danosti	Maribora	in	partner-
skih	mest,	ki	jih	evropski	kulturni	turisti	(predvsem	turisti	iz	večjih	evropskih	kulturnih	
središč)	doživljajo	kot	posebnost.	Gre	za	danosti,	ki	omogočajo	»butični	turizem«,	ki	te-
melji	na	majhnosti	 in	 raznolikosti:	neokrnjena	narava,	dostopne	cene	kulturnih	dobrin	
(letni	festivali,	grajske	prireditve,	umetniški	dogodki	ipd.),	geografska	lega	in	tranzitne	
povezave	omogočajo	hiter	dostop	iz	večjih	srednjeevropskih	centrov	(Dunaj,	Budimpešta,	
Zagreb,	Trst,	Benetke	idr.),	bogata	kulinarična	in	enološka	ponudba	itd.

 ` Upoštevanje in vključitev najboljših programskih zamisli partnerskih mest

Partnerska	mesta	so	bila	pozvana,	da	posredujejo	izbor	projektov	oziroma	programskih	
idej,	ki	bodo	vključeni	v	izbor	programov.	Vsa	partnerska	mesta	so	se	odzvala	in	njihovi	
programi	so	vključeni	v	posamezne	programske	sklope.	Zaradi	problematiziranja	»regi-
onalnega«	pristopa	h	kandidaturi	(na	prvi	predstavitvi	pred	ocenjevalno	komisijo)	zdaj	
programske	zamisli	partnerskih	mest	niso	predstavljene	npr.	kot	projekt	Ptuja,	Velenja	
ipd.,	ampak	so	integrirane	v	vsebinsko	strukturo	celote.	Projekti	s	tem	pridobijo	na	širini:	
iz	lokalnih	kulturnih	dogodkov	prerasejo	v	dogodek	v	celotni	partnerski	mreži.
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 ` Vključevanje občanov in socialnih skupin

Eno	od	pomembnih	 izhodišč	 za	pripravo	programov	 je	 težnja	po	 čim	bolj	 neposredni	
vključitvi	prebivalcev	ožjega	okolja,	v	katerem	se	odvijajo	kulturni	dogodki,	najsi	gre	za	
vključevanje	v	priprave,	organizacijo	dogodkov,	v	 sam	ustvarjalen	proces	ali	 za	vklju-
čevanje	v	publiko.	Isto	velja	za	procese	integriranja	marginalnih	ali	ogroženih	socialnih	
skupin	v	projekt	EPK.

 ` Trajnostni razvojni vidik

Vprašanje	trajnostne	naravnanosti	projekta	EPK	in	posameznih	programskih	sklopov	ima	
več	dimenzij:	pomemben	je	vpliv	kulturnih	dogajanj	na	odnos	družbe	in	posameznika	do	
naravnega	okolja	 (kritično	osveščanje,	 samopremislek);	 ta	vsebina	 je	 tematsko	 izposta-
vljena	v	nekaterih	programskih	sklopih.	Za	pripravljalce	gradiva	je	bil	enako	pomemben	
tudi	 trajnostni	 vidik	 vlaganj	 v	 kulturne	programe	 in	 v	 kulturno	 infrastrukturo:	 visoki	
vložki	so	smiselni,	če	bo	velik	del	ponudbe	kulturnih	dobrin	v	letu	2012	dejansko	postal	
del	kulturnih	potreb	okolja.	Infrastruktura,	ki	bo	vzpostavljena	(materialno-tehnična,	ka-

CILJI (za Maribor in partnerska mesta skupaj)
 ` 30 obnovljenih spomeniško zaščitenih objektov

 ` 7 novogradenj za kulturne in sorodne vsebine

 ` 7 novih rezidenčnih centrov za umetnike

 ` 5 novih centrov kreativnih industrij

 ` 1 nov muzej

 ` 3 nove mreže s področja umetnosti in premične kulturne dediščine

 ` 1 nova evropska mreža multimedijskih centrov

 ` 58 novih programov s področja kulturne dediščine, arheologije, umetnosti, AV, filma in izo-
braževanja

 ` 90 mednarodnih koprodukcijskih projektov v času EPK 2012

 ` 8 novih kulturnih in turističnih poti

 ` 1 digitalni celostni informacijski produkt

 ` 10 novih projektov s področja socialne vključenosti

 ` 2 nova projekta s področja multikulturnega sožitja

 ` 1 nov mednarodni projekt s področja globalne kulture miru

 ` 3 novi projekti v okviru Natura 2000

 ` 13 investicij v prometno infrastrukturo

 ` 31 drugih investicij (turizem, rekreacija, izobraževanje)
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drovska,	organizacijska),	naj	bi	v	veliki	meri	tudi	po	letu	2012	ustvarjala	kulturne	dobrine	
tako	za	domače	okolje	kot	za	ponudbo	na	do	takrat	bolj	razvitem	trgu	kulturno-turistične	
ponudbe.

Predvideni	programi	Evropske	prestolnice	kulture	tako	po	obsegu	kot	kakovosti	pomeni-
jo	bistveno	rast	produkcije	v	Mariboru	in	partnerskih	mestih,	zato	so	nanje	vezana	velika	
pričakovanja	kulturnih	ustvarjalcev	in	javnosti.	Predlagani	programi	predstavljajo	vsebin-
ska	izhodišča	za	sodelovanje	kulturnih	institucij	(društva,	mladinske	kulturne	organizacije,	
knjižnice,	muzeji,	založbe,	gledališča	itd.),	ki	bodo	s	svojimi	predlogi	in	idejami	dopolnili,	
razširili	in	oplemenitili	nastavljene	programske	sklope.	Programi	imajo	večplastne	naslove,	
ki	so	zanimivi	tako	za	ustvarjalce	kot	javnost	in	puščajo	veliko	prostora	za	ideje	in	predloge	
kulturnih	ustvarjalcev	v	Mariboru,	partnerskih	mestih	in	celotni	Sloveniji.

Kulturni	dogodki	v	Mariboru	in	partnerskih	mestih	leta	2012	ne	bodo	»počrpali«	vseh	kul-
turnih	programov,	ki	se	sicer	v	mestih	dogajajo.	Pričakovana	je	tudi	kakovostna	rast	»redne«	
kulturne	produkcije	(obstoječi	gledališki	programi,	simfonični	in	komorni	ciklusi,	komedije,	
mladinska	kultura,	 festivali,	programi	muzejev	 in	galerij,	programi	društev	 itd.).	Del	 teh	
programov	pa	se	bo	s	svojo	vsebinsko	in	kakovostno	rastjo	vključil	v	programske	sklope	
EPK.

Programska	razdelava	posameznih	programskih	sklopov	bo	prepuščena	profesionalni	ekipi	
v	novi	organizaciji	za	izvedbo	EPK.	Enako	tudi	končni	obseg	programov,	ki	bo	v	veliki	meri	
odvisen	od	zagotovljenih	finančnih	virov	in	uspešnosti	marketinga	v	pridobivanju	lastnih	
sredstev.	Končna	izbira	izvajalcev	umetniških	programov	bo	praviloma	(razen	pri	avtorsko	
nastavljenih	programskih	sklopih)	potekala	preko	domačih	in	mednarodnih	natečajev	ter	
programskih	selektorjev.
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Ocenjevalni	komisiji	v	Bruslju	so	bili	5.	novembra	2008	predstavljeni	naslednji	programski	
sklopi:

3.1 ČISTA ENERGIJA!/PURE ENERGY!
S	sloganom	»Čista	energija!«	označujemo	tiste	kulturne	dogodke,	ki	bodo	v	letu	2012	pose-
bej	izpostavili	različne	vidike	družbenega	učinkovanja	umetnosti.	Izvedena	bo	serija	kultur-
nih	dogodkov	s	tematiziranjem	družbene	moči/nemoči	umetnosti:

 ` Forma Viva:	 kultiviranje	 javnih	 prostorov	 z	 umetniškimi	 skulpturami.	 Organiziran	 bo	
evropski	natečaj	in	mednarodni	–	evropski	ustvarjalni	simpozij	z	udeleženci	iz	vseh	27	
držav	Evropske	unije,	na	katerem	bodo	 izdelane	 in	postavljene	umetniške	skulpture	v	
tonalitu	 (pohorskem	 granitu)	 na	 javnih	 prostorih	 v	Mariboru.	 Postavitev	 vsake	 od	 27	
skulptur	v	granitu	bo	poseben	kulturni	dogodek,	zaznamovan	s	predstavitvijo	domačega	
kulturnega	okolja	avtorja.

 ` Forma EVocativa:	mednarodni	festival	oblikovanja	v	javni	komunikaciji,	ki	bo	temeljil	na	
implementaciji	sedanjega	festivala	kreativnih	komunikacij	Magdalena.

 ` Forma Eloquentia:	mednarodni	festival	govorništva	ter	spremljevalni	dogodki,	posvečeni	
vprašanju	živega	govora.	Festival	z	mednarodnimi	gosti,	strokovnjaki,	poznavalci	in	go-
vornimi	praktiki	z	javnimi	nastopi,	tekmovanji	v	pripovedništvu	in	javnem	govoru.	Or-
ganizacijsko	bo	festival	izveden	v	mreži	javnih	knjižnic	Mariborske	knjižnice	in	Knjižnice	
Velenje.	Mariborska	knjižnica	vključuje	v	svoji	mreži	19	lokalnih	knjižnic.

 ` Forma Educativa:	program	vključevanja	otrok	in	mladine	v	kulturno	ustvarjanje	ter	nji-
hovo	 integriranje	 v	 kulturno	 dogajanje	 z	 različnimi	 pristopi:	 s	 kulturno	 ustvarjalnimi	
delavnicami,	z	za	mlade	prirejenimi	kulturnimi	dogodki	(vodenje,	razlaganje,	postopno	
uvajanje	v	dogodek),	z	oblikovanjem	posebnih	mladinskih	 in	otroških	abonmajev	ter	s	
posebnimi	oblikami	stimulacije	kulturnega	udejstvovanja	(kvizi,	družabna	srečanja,	klubi	
ipd.).	Organizacijsko	bodo	izobraževalni	in	animacijski	programi	potekali	v	vseh	kultur-
nih	institucijah.	Nekateri	že	potekajo	(muzejske	delavnice),	nekateri	se	pričenjajo,	predvi-
dena	je	sistematična	vključitev	vseh	področij	do	leta	2011.

3.2 MUSICA NOSTER AMOR
Z	naslovom	madrigala	Iacobusa	Gallusa	Carniolusa	označujemo	sklop	dogodkov,	posveče-
nih	klasični	glasbi.	Nosilne	dogodke	v	letu	2012	predstavljajo:

 ` poseben	avtorski projekt na področju glasbeno-scenske izvedbe (vokalna glasba)	 (Karmina	
Šilec	in	zbor	Carmina	Slovenica)

 ` poseben	avtorski projekt na področju glasbeno-scenske uprizoritve (opera)	 (Tomaž	Pandur	
ter	Opera	in	balet	SNG	Maribor)

 ` poseben	avtorski projekt na področju glasbeno-scenske koreografije (balet)	 (Edward	Clug,	
Opera	in	balet	SNG	Maribor)

Na	področju	klasične	glasbe	predvidevamo	še	naslednje	nosilne	dogodke:

 ` Hugo Wolf: dogodki,	posvečeni	skladatelju	Hugu	Wolfu	(1860–1903,	rojen	je	bil	v	Slovenj	
Gradcu,	dijaška	leta	je	preživel	v	Mariboru):	organizacija	mednarodnega	muzikološkega	
simpozija	in	mednarodnega	seminarja	solopetja	ter	mednarodnega	tekmovanja	solopev-
cev	samospevov	»Hugo	Wolf«.	Za	izvedbo	projekta	bo	skladateljeva	rojstna	hiša	obno-
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vljena	 in	preurejena	v	 spominski	muzej	 ter	mednarodni	dokumentacijski	 center	Huga	
Wolfa	(v	soorganizaciji	Mednarodnega	združenja	društev	Huga	Wolfa).

 ` Mednarodno zborovsko tekmovanje Maribor 2012:	 iz	 bogate	 tradicije	 slovenskega	 zboro-
vskega	petja	izhajata	mariborski	tekmovanji	pevskih	zborov	Naša	pesem	(državno	tek-
movanje)	in	mednarodno	tekmovanje,	ki	se	letno	izmenjujeta.	Tekmovanje	bo	potekalo	tri	
dni	v	aprilu	kot	atraktivno	koncertno	javno	nastopanje	izbranih	pevskih	zborov	in	se	bo	
zaključilo	s	podelitvijo	nagrad	(grand	prix),	plaket	in	priznanj.

 ` Tekmovanje opernih pevcev Ondina Otta:	v	čast	izjemni	sopranistki	Opere	SNG	Maribor	
Ondini	Otta	Klasinc	(1924)	organizira	Opera	in	balet	Slovenskega	narodnega	gledališča	
Maribor	 periodično	mednarodno	 tekmovanje	mladih	 opernih	 pevcev.	Za	 leto	 2012	 bo	
SNG	pripravil	večkrožno	tekmovanje	in	atraktiven	zaključni	koncert	z	nagrajenci	ter	gosti	
–	zvezdami	svetovnih	opernih	odrov.

 ` Festival Maribor	(poseben	programski	sklop)

3.3 FESTIVAL MARIBOR
Festival	Maribor	gradi	na	bogatih	izkušnjah	več	kot	40-letne	tradicije	prirejanja	festivalov	
klasične	glasbe	v	Mariboru.	Vključuje	lastno	festivalsko	produkcijo	s	posebej	za	ta	festival	
sestavljenimi	programi	in	zasedbami.	Vsebinsko	bo	Festival	do	leta	2012	razvijal	idejo	med-
kulturnega	dialoga	in	na	tem	temelječe	povezovanje	evropske	klasične	glasbene	tradicije	ter	
različnih	drugih	glasbenih	zvrsti	na	najvišji	 izvedbeni	ravni.	S	 tem	bo	omogočil	presega-
nje	»elitizma«,	povezanega	s	splošnim	dojemanjem	klasične	glasbe,	ter	preizkusil	sodobno	
družbeno	vlogo	zahtevne	glasbe.

Predstavljena	bo	stilistično	raznovrstna	glasba	–	izvedena	na	sodobnih	ali	starih	glasbilih,	
s	 komornimi	 ansambli,	 simfoničnim	orkestrom	 ali	 z	 elektroakustičnimi	 ansambli,	 pa	 tu-
di	povezava	vizualnih	 in	 scenskih	umetnosti	 z	 glasbo.	Poglavitna	programska	 izhodišča	
za	Festival	Maribor	2012	so:	rezidenčni	orkester	(Avstralski	komorni	orkester),	rezidenčni	
skladatelj,	 interaktivni	glasbeni	projekti,	mladi	glasbeniki	na	 festivalu,	 festival	 za	mlade,	
spremljevalne	prireditve,	festival	v	dobro	lokalne	skupnosti.

3.4 NA KRIŽIŠČU SVETOVNIH KULTUR – POLETNI FESTIVAL LENT
Festival,	ki	vključuje	različne	umetniške	zvrsti	 (scenske	umetnosti,	glasba,	 folklora	itd.)	z	
gostovanji	 evropskih	umetniških	ansamblov	 in	umetnikov	 ter	eminentnih	predstavnikov	
kultur	drugih	kontinentov,	sopostavlja	značilnosti	kultur	kontinentov	ter	gradi	medkultur-
ne	mostove.	Tematsko	bo	Festival	izpostavil	svetovno	kulturno	povezovanje	s	soočanjem	in	
z	zrcaljenjem	kultur	kontinentov:

 ` Evropa	v	ogledalu:	Afrika	(Mirroring	Africa)

 ` Evropa	v	ogledalu:	Azija	(Mirroring	Asia)

 ` Evropa	v	ogledalu:	Amerika	(Mirorring	America)

 ` Evropa	v	ogledalu:	Avstralija	(Mirroring	Australia)	itd.

V	 letu	 2012	bo	Festival	 tematsko	organiziran	kot	kontrapunkt	 evropske	ustvarjalnosti	 in	
ustvarjalnosti	narodov	drugih	kontinentov.	Izpostavljene	bodo	različnost	in	barvitost	pred-
stavljenih	kultur	in	najboljša	skupna	evropska	ustvarjalna	tradicija.	Festival	se	bo	dogajal	na	
množici	mestnih	prizorišč	z	mnogimi	sočasnimi	atraktivnimi	dogodki	(parade,	ognjemeti,	
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tekmovanja	itd.)	in	s	tem	oživil	staro	mestno	jedro	in	parke.	V	primerjavi	s	sedanjim	festiva-
lom	bo	dogajanje	nekoliko	manj	zgoščeno,	vendar	bo	potekalo	skozi	daljše	časovno	obdobje,	
ohranjeno	pa	bo	posebno	festivalsko	vzdušje,	značilno	za	Festival	Lent.

3.5 KARNEVAL UMETNOSTI IN DEDIŠČINE
Ptuj	s	svojo	okolico	je	tudi	v	evropskem	merilu	območje,	kjer	se	je	ohranilo	veliko	izvorne	
žive	etnične	kulturne	dediščine	v	negovanju	tradicionalnih	pustnih	likov	in	njihovih	skupin.	
Dediščina	tradicionalnih	pustnih	mask	se	od	leta	1960	dalje	predstavlja	na	karnevalu	–	t.	i.	
kurentovanju	na	Ptuju,	največji	organizirani	pustni	prireditvi	v	tem	delu	Evrope.	Z	novi-
mi	programskimi	vsebinami	bo	Karneval	umetnosti	in	dediščine	ob	izpostavitvi	bogastva	
nesnovne	kulturne	dediščine	Evrope	vključeval	tudi	vrsto	kulturnih	dogodkov,	v	katerih	
bodo	predstavljena	umetniška	razumevanja	in	interpretiranje	kulture	mask	in	maskiranja.	
Temeljna	zasnova	projekta	vsebuje	naslednje	programske	sklope:	umetniške	in	oblikovalske	
delavnice	na	temo	sodobnega	razumevanja	kulture	mask	in	maskiranja;	organizacija	ume-
tniških	dogodkov	na	mestnih	ulicah	in	trgih,	na	Ptujskem	jezeru,	podeželju,	na	obrežjih	reke	
Drave;	organizacija	umetniških,	oblikovalskih	in	dediščinskih	razstav;	karnevalska	parada	z	
množico	spremljevalnih	dogodkov.

3.6 SOBOTNA HARMONIJA
Murska	Sobota,	eno	od	partnerskih	mest	projekta	Evropska	prestolnica	kulture,	je	središče	
kulturnega	sožitja	nacionalno	in	versko	mešanega	prebivalstva.

Projekt	»Sobotna	harmonija«	predstavlja	celoletno	organizacijo	in	izvedbo	sobotnih	kultur-
nih	dogodkov	s	prevladujočo	tematiko	medkulturnega	sožitja:

 ` mednacionalna	srečanja	ljubiteljskih	kulturnih	ustvarjalcev	in	skupin,

 ` kultura	manjšin	in	etničnih	skupin,

 ` medgeneracijska	strpnost	in	vzajemnost,

 ` srečevanja	kultur	različnih	verskih	skupnosti.

Serija	 kulturnih	 dogodkov	 s	 prikazi	 ljubiteljskega	 umetniškega	 ustvarjanja,	 srečevanja	
ustvarjalcev	 (koncerti	 ljubiteljskih	pevskih	zborov	 in	glasbenih	skupin,	 razstave,	 literarni	
večeri,	klubi	itd.),	v	katerih	se	povezujejo	in	predstavljajo	sorodne	organizacije	iz	Evrope,	bo	
potekala	v	celotni	mreži	sodelujočih	partnerskih	mest:

3.7 MUZE SOCIALIZMA
Socializem	je	bil	politična	doktrina	in	dolgoletna	družbena	praksa,	v	kateri	je	Maribor	do-
živel	svoj	razvojni	industrijski	višek.	Pozitivne	in	negativne	energije	obdobja	in	učinki	teh	
energij	so	snov,	ki	bo	obdelana	in	prikazana	v	projektu	vzpostavitve	muzeja	socializma.	A	
ne	muzeja	kot	pričevalca	revolucionarnih	podvigov	spreminjevalcev	sveta	ali	prizadetosti	
ekspropriirancev,	pač	pa	kot	prostor	podoživljanja	najvišjih	kulturnih	in	umetniških	dosež-
kov	obdobja,	rojenih	bodisi	v	zanosu	bitk	za	utopične	zarje	prihodnosti	ali	iz	stisk	posame-
znika	ob	trku	z	občim	interesom	in	močjo.	Muzej	bo	govoril	o	muzah	v	socializmu.

Vzpostavitev	muzeja	 socializma	se	bo	v	 letu	2012	dogajal	 skozi	mednarodne	 razstave	 in	
kulturne	dogodke	z	nosilnimi	temami:
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 ` evropska	avantgarda:	revolucionarna	umetnost	–	revolucije	v	umetnosti,

 ` ideologija	in	umetnost,

 ` socializem	kot	umetniški	proces,

 ` miti	preteklosti,	sedanjosti	in	prihodnosti	(Myth	as	Thread	–	Myth	as	Threat)	itd.

3.8 STEKLENA KROGLA
Na	osnovi	izkušenj	 in	referenc	mednarodnega	trienala	na	temo	Ekologija	in	umetnost,	ki	
ga	tradicionalno	organizira	Umetnostna	galerija	Maribor,	bo	v	letu	2012	organizirana	ve-
lika	mednarodna	razstava	na	temo	človekovega/umetnikovega	odnosa	do	narave,	okolja,	
kozmosa	z	vabljenimi	umetniki.	Organizacija	dogodka	bo	potekala	v	 sodelovanju	galerij	
mest	EPK	in	mreže	Culture	City	Network.	V	okviru	nosilne	teme	bosta	poudarjena	kulturna	
integracija	na	svetovni	ravni	in	dialog	evropskih	kultur	z	drugimi	svetovnimi	kulturami,	in	
sicer	preko	soočanja	in	zrcaljenja	kultur	različnih	celin	skozi	različne	izbore	umetnin	z	raz-
ličnih	celin,	ki	jih	bodo	pripravili	povabljeni	kuratorji.

3.9 EPK 2012 – ODPRTA CONA EVROPE
Na	različnih	lokacijah	Maribora	in	Slovenj	Gradca	ter	v	drugih	partnerskih	mestih	v	Slove-
niji	in	v	drugih	državah	EU	se	bo	zvrstila	vrsta	kulturnih	dogodkov	(scenske	uprizoritve,	in-
termedijski	dogodki	itn.),	ki	se	ukvarjajo	z	vprašanji	povezav	med	znanostjo	in	umetnostjo:

 ` spoznavne	meje	znanosti,	racionalne	paradigme	umetniških	utopij,	estetska	in	umetniška	
relativizacija	logosa,

 ` znanstveno	tehnološki	aparat	in	tehnologija	kot	medij	umetniškega	izražanja,

 ` umetnost	kot	nova	govorica	znanosti	na	meji	neizrekljivega,

 ` posebni	konceptualni	pristopi	v	modernih	vizualnih	tehnikah	itd.

Začetni	dogodek	in	vezna	nit	navedene	tematske	serije	kulturnih	dogodkov	bo	intermedij-
ski	projekt	Noordung,	 inspiriran	s	pionirskim	raziskovalnim	duhom	Hermana	Potočnika	
Noordunga,	začetnikom	vključevanja	tehnologije	vesoljskih	poletov.	Zaključni	dogodek	bo	
razstava	odprtokodne	umetnosti	s	tematsko	izpostavitvijo	umetniškega	povezovanja	zna-
nosti	in	umetnosti	ter	umetnosti,	ki	temelji	na	znanstveni	tehnologiji.
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3.10 ARS VirDiCo
Projekt	ARS	VirDiCo	(virtualnost-digitalizacija-komuniciranje)	se	ukvarja	s	proučevanjem	
digitalizacije,	produkcije	virtualnosti	ter	novih	oblik	komuniciranja	na	različnih	področjih	
umetniškega	 ustvarjanja	 ter	 s	 predstavitvami	 najuspešnejše,	 najbolj	 inovativne	 evropske	
umetniške	produkcije	z	uporabo	sodobnih	tehnologij.	Eden	od	ciljev	projekta	je	populari-
zirati	najboljše	kreacije	v	Ars	VirDiCo	ter	premoščanje	prepadov	med	tradicionalno	usmer-
jeno	kulturno	publiko	in	novim	umetniškim	izrazom	v	novem	tehnološkem	okolju.	Izved-
ba	projekta	se	bo	začela	v	letu	2010	in	nadaljevala	v	letu	2011	z	mednarodnimi	razpisi	za	
sodelovanje	v	različnih	oblikah	ustvarjanja	in	prezentiranja	umetniških	del,	ki	nastajajo	in	
obstajajo	v	pojavnih	oblikah,	omogočenih	s	sodobno	informacijsko	in	komunikacijsko	teh-
nologijo.	Dogodki	Ars	VirDiCo	bodo	v	letu	2012	potekali	v	mesecih	od	aprila	do	septembra	
in	bodo	ponudili:	mednarodno	ustvarjalno	delavnico	v	Mariboru,	simultano	mednarodno	
ustvarjalno	delavnico	na	spletu,	evropski	festival	računalniške	umetnosti	in	svetovni	festi-
val	vizualne	komunikacije.	Rezultati	ustvarjalnih	delavnic	bodo	predstavljeni	kot	posebni	
kulturni	dogodki	(v	realnem	prostoru	in	na	spletu).

3.11 EuGENIUS LOCI
Že	uveljavljene	 oblike	umetniških	 rezidenčnih	 centrov	 bodo	 razvite	 v	 nove	 in	 plodnejše	
oblike	mednarodnih	vseevropskih	umetniških	izmenjav.	V	okviru	projekta	EuGenius	Loci	
bo	potekala	celoletna	izmenjava	umetnikov	(posameznikov,	skupin),	prinašalcev	specifič-
nega	ustvarjalnega	vzdušja	in	vsebin	iz	dosedanjih	in	bodočih	evropskih	prestolnic	kulture.	
Na	mikrolokacijah	bo	z	ustvarjanjem	prostorov	»evropskega	ustvarjalnega	vzdušja«,	kjer	
se	soočajo	mladi	evropski	ustvarjalci	(bivalni	prostori,	ateljeji,	razstavišča,	»Art	Corners«),	
potekala	tudi	obnova	in	revitalizacija	mariborskega	srednjeveškega	jedra.

Program	je	strukturiran	na	treh	nivojih:

 ` urbanizem:	mednarodni	natečaj	za	mlade	arhitekte	za	obnovo	 in	urejanje	hiš,	bivalnih	
prostorov,	ateljejev	itd.	(rezidenčni	centri);	strokovna	srečanja;

 ` natečaj,	izbira	in	izvedba	štipendijskih	programov	gostovanja	umetnikov	iz	mest	EPK;

 ` Art	Big	Brother:	spletno	(virtualno)	spremljanje	ustvarjalnih	procesov	(v	povezavi	s	pro-
jektom	Ars	VirDiCo)	 in	predstavitve	rezultatov	ustvarjanja	kot	posebnih	kulturnih	do-
godkov	(razstave,	koncertne	turneje	ipd.).
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3.12 ARS NON-VIOLENS
Festival	kulture	miru	in	nenasilja	bo	simultani	intermedijski	kulturni	dogodek	v	mreži	mest	
EPK	in	IAPMC	(Mednarodno	združenje	Mest	–	glasnikov	miru)	po	avtorski	zamisli	mul-
timedijskega	umetnika	Tadeja	Pogačarja	 in	njegovega	P.A.R.A.S.I.T.E.	Museum	of	Art	 ter	
sodelavcev.	Izhodišče	projekta	v	okviru	programa	Evropske	prestolnice	kulture	je	že	uve-
ljavljena	vsebina	tradicionalnega	Mirovniškega	festivala,	ki	vsako	leto	ob	dnevu	OZN	(24.	
oktober)	poteka	v	starem	mestnem	jedru	Slovenj	Gradca.	Po	večletnih	pripravah	bo	osnovni	
koncept	nadgrajen	v	 široko	zasnovan	projekt	v	 sodelovanju	z	znanimi	evropskimi	 inter-
medijskimi	umetniki.	V	projektu	se	bodo	v	enotno	mrežo	povezala	evropska	(nemara	tudi	
svetovna)	Mesta	–	glasniki	miru	(IAPMC)	in	promovirala	kulturo	miru	in	nenasilja.	Vrhu-
nec	dogajanja	bo	sočasen	koordiniran	kulturni	dogodek	na	javnih	mestih	v	vseh	sodelujočih	
mestih.

3.13 JAMBOR EVROPE
Jambor	Evrope	 lahko	opišemo	kot	 »popotni	multidisciplinarni	promocijski	kulturni	pro-
jekt«.	Projekt	predstavlja	povezavo	med	mestoma	EPK	2012	–	 slovenskim	Mariborom	 in	
portugalskim	Guimarãesom.	Po	en	avtobus	raznovrstnih	umetnikov	iz	obeh	mest	bo	poto-
val	do	drugega	in	obratno.	Na	svoji	poti	se	bo	ustavljal	po	različnih	evropskih	mestih,	ume-
tniki	bodo	srečevali	tamkajšnje	lokalne	umetnike,	z	njimi	sodelovali	in	izmenjevali	izkušnje	
ter	način	dela.	S	seboj	bodo	imeli	tudi	t.	i.	»Jambor	Evrope«	–	leseno	deblo	–	mlaj,	ki	ga	bodo	
na	vsaki	postaji	postavili	in	ga	tudi	dodatno	oblikovali.	Dogodek	bodo	spremljali	razstave,	
predstave,	koncerti,	videi	in	zanimivosti	za	širšo	publiko.	Ideja	izvira	iz	še	zmeraj	žive	tradi-
cije	postavljanja	mlaja	ob	različnih	priložnostih	(tradicionalno	ob	spomladanskem	solsticiju,	
kot	simbol	rodnosti,	na	porokah	itd.)	tako	v	Sloveniji	kot	v	Guimarãesu	(kjer	na	tisoče	ljudi	
igra	bobne	na	ulici,	medtem	ko	deblo	po	paradi	po	mestu	odložijo	v	bližini	glavne	cerkve).	
V	tem	primeru	bo	mlaj	posebej	oblikovan	kot	skulptura,	dodane	pa	mu	bodo	še	razne	druge,	
tudi	multimedijske	vsebine.

Na	sredini	poti	med	obema	mestoma	se	bosta	avtobusa	–	umetniški	karavani	–	srečala	in	
tako	ustvarila	sredinsko	točko	potovanja	(npr.	Marseille	v	Franciji,	EPK	2013)	ter	skupno	
predstavitev.	Po	prihodu	na	končno	destinacijo	bodo	jambora	postavili	v	obeh	mestih.

Projekt	Jambor	Evrope	bo	povezal	obe	evropski	prestolnici	kulture	v	letu	2012	in	predstavil	
vsako	od	obeh	mest	v	širšem	evropskem	prostoru,	še	posebej	v	drugi	prestolnici.	Kot	rezul-
tat	poti	med	Guimarãesom	in	Mariborom	(in	obratno)	bodo	nastali	knjiga,	časopisni	dnev-
nik	in	razstave.	Portugalski	in	slovenski	pisatelji	in	fotografi	bodo	povabljeni	k	dokumen-
tiranju	poti	med	obema	mestoma,	ki	bo	vodila	skozi	druga	majhna	in	srednje	velika	mesta	
(npr.	Leon,	Burgos,	San	Sebastian,	Pamplona,	Pau,	Carcassonne,	Torino,	Nimes,	Toulouse,	
Millau,	Orange,	Saint-Etienne,	Chambery,	Annecy,	Brescia,	Verona,	Benetke,	Trst,	Ljubljana,	
Gyor	idr.).

3.14 EUPIPPI L
Pika	Nogavička	je	iz	švedske	otroške	pripovedke	prerasla	v	evropski	(in	svetovni)	sinonim	
za	otroško	radoživost,	radovednost	in	ustvarjalnost.	Projekt,	ki	uporabi	lik	Pike	Nogavičke	
kot	povezovalni	simbol,	temelji	na	obstoječih	otroških	in	mladinskih	dejavnostih	v	Maribo-
ru	in	partnerskih	mestih.	Te	dejavnosti	bodo	z	razvojem	do	leta	2012	postale	vsebinsko	in	
organizacijsko	povezani	evropski	dogodki	z	zabavnimi	in	poučnimi	vsebinami,	namenjeni	
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otrokom,	in	se	bodo	odvijali	na	različnih	prizoriščih	v	Mariboru,	Velenju,	partnerskih	mestih	
in	mestih	EPK:	otroški	etnokoncerti,	razstave	ilustracij	najbolj	priljubljenih	otroških	ilustra-
torjev	iz	držav	EU,	otroški	in	mladinski	muzikal	(nove	produkcije	in	gostovanja),	izvedba	
otroških	glasbenih	ustvarjalnih	delavnic	(v	organizaciji	povezanih	regionalnih	RTV-postaj	
srednje	Evrope),	poletni	mednarodni	festival	lutkovnih	predstav	(v	organizaciji	Lutkovnega	
gledališča	Maribor),	mednarodno	tekmovanje	lažnivcev	–	pravljičarjev	–	pripovedovalcev	
(v	organizaciji	mreže	knjižnic	Mariborske	knjižnice	 in	Knjižnice	Velenje),	»Dnevi	radove-
dnosti«	–	sejem	poklicev:	zabavno	predstavljanje	značilnih	evropskih	ustvarjalnih	poklicev.

3.15 ČLOVEK Z BOMBAMI
Z	naslovom,	povzetim	po	ekspresionistični	pesniški	zbirki	avantgardista	Antona	Podbevška	
(1898–1981)	označujemo	projekt,	posvečen	evropski	gledališki	avantgardi.	V	slovenskem	in	
evropskem	kulturnem	prostoru	 ima	dramsko	gledališče	posebno	zgodovinsko	mesto,	 saj	
je	sooblikovalo	nacionalno	in	evropsko	kulturo,	na	razvoj	dramskega	gledališča	pa	je	po-
membno	vplivala	 literarna	 avantgarda	 iz	prve	polovice	 20.	 stoletja.	Tradicijo	 avantgarde	
nadaljuje	najmlajše	profesionalno	slovensko	gledališče	Anton	Podbevšek	Teater	v	Novem	
mestu.	V	letu	2012	bo	to	gledališče	v	soorganizaciji	z	Dramo	SNG	Maribor	in	drugimi	slo-
venskimi	gledališči	organiziralo	serijo	uprizoritev	evropskih	avantgardnih	gledališč	z	go-
stovanji	najprepoznavnejših	dramskih	ansamblov	Evrope	ter	najboljše	slovenske	gledališke	
produkcije.

3.16 SANJE V PRIHODNOST
Na	ekvinokcij	se	bo	na	obeh	obrežjih	reke	Drave	in	na	njeni	vodni	gladini	izvedla	vizualna	
scenska	postavitev,	ki	bo	vsebovala	kombinacijo	različnih	umetniških	izraznih	sredstev:	po-
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vezovanje	filma,	gledališča,	plesa,	glasbe,	intermedijskih	kreacij	zvoka	in	posebnih	efektov.	
Izbrano	prizorišče	na	reki	predstavlja	simboličen	prostor	toka	dogodkov	skozi	stoletja.

Multimedijski	spektakel	bo	pripoved	o	Marpurgih	–	mariborskih	Judih.	Uprizoritev	bo	pri-
pravljena	po	motivih	iz	romanov	Zlate	Vokač	»Marpurgi«	in	»Knjiga	senc«	iz	srednjeveške	
zgodovine	Maribora,	ki	 je	bil	mesto	 strpnosti	 in	 sožitja	 različnih	kultur,	prostor	 stekanja	
ubežnikov	in	samosvojih	ljudi	med	Prago,	Dunajem,	Budimpešto	in	Benetkami.	Prelomnica	
z	izgonom	Judov	iz	Štajerske	(1496)	izpostavi	klasično	evropsko	romantično	temo	»umetnik	
–	večni	romar«.	V	iskanju	in	ustvarjanju	prostorov	sožitja	v	različnosti	bo	spektakel	zasno-
van	kot	hvalnica	duhovne	svobode	in	neodvisnosti	v	preizkušnjah	zgodovine	do	današnje-
ga	dne.	S	povezovanjem	daljnih	dogodkov	in	aktualnih	dogajanj	uveljavlja	projekt	idejo	o	
človekoljubnem	napredku	v	prostorih,	ki	negujejo	sožitje	različnih	kultur,	mišljenj,	verstev	
itd.

Tehnološka	inovativnost	uprizoritve:	potopljen	oder,	projekcija	na	vodne	zavese	idr.	Vzpo-
stavitev	scenske	tehnologije	bo	v	času	poteka	poletnega	Festivala	Lent	omogočila	predstavi-
tve	podobnih	multimedijskih	projektov	evropskih	avtorjev.

3.17 Dograjevanje nosilnih kulturnih programov
Opisanih	šestnajst	programskih	sklopov	pokriva	večino	umetniških	in	kulturnih	področij,	
ne	pa	vseh.	V	času	priprave	dokumentacije	za	drugo	 fazo	kandidature	pred	ocenjevalno	
komisijo	v	Bruslju	nekateri	programi	še	niso	bili	domišljeni	do	stopnje,	ki	bi	opravičevala	
vključitev,	ali	pa	sicer	atraktivnih	idej	ni	bilo	mogoče	potrditi	glede	možnosti	izvedbe.	Za-
radi	tega	zahtevata	posebno	obravnavo	vsaj	še	vključitvi	področij	premične	in	nepremične	
kulturne	dediščine	ter	urbanizma	in	arhitekture,	možno	pa	je,	da	v	nadaljevanju	pride	do	
zasnove	še	kakšnega	celovitega	programskega	sklopa.	V	predvidenemu	razrezu	finančne	
strukture	je	zato	v	okviru	sredstev	za	operativne	stroške	(stroški	priprave,	organizacije	in	
izvedbe	programov)	del	sredstev	rezerviran	za	programe,	ki	zdaj	še	niso	opredeljeni.

Kot	primer	lahko	služi	razvoj	sklopa	programov	s	področja	urbanizma	in	arhitekture.	Stra-
teške	urbanistične	študije,	ki	nastajajo	v	okviru	novega	»prostorskega	reda«,	so	dolgoročno	
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usmerjene	daleč	preko	leta	2012,	del	prostorskih	rešitev	pa	je	lahko	izveden	tudi	do	vključno	
leta	2012,	bodisi	kot	infrastrukturni	okvir	kulturnega	dogajanja	(urejanje	urbanega	prostora,	
prizorišč,	bivalnega	okolja,	prometa	itd.)	bodisi	kot	vrsta	posebnih	kulturnih	in	spremljeval-
nih	dogodkov	(npr.	javni	natečaji	in	razstave,	ustvarjanje	označevalnih	simbolov,	umetniško	
izpostavljanje	arhitekturne	opreme,	prostorske	instalacije	ipd.).	Predlogi	vključevanja	doda-
tnih	programov	bodo	presojani	z	vidika	realne	izvedljivosti,	opisanih	»evropskih«	kriteri-
jev,	trajnostne	naravnanosti	in	skladnega	učinkovanja	z	drugimi	kulturnimi	programi.

TRAJNOST
 ` višja zaposlenost in zaposljivost na področju kulture, turizma in izobraževanja

 ` višja dostopnost (obiskanost) kulturnih dobrin in soudeležba civilne družbe

 ` prebivalcem prijaznejše podoba, funkcija in storitve v regijskih urbanih središčih

 ` vzpostavljena družba znanja

 ` široka digitalna pismenost, dostopnost svetovnega spleta oz. medmrežja in na storitvah te-
melječe gospodarstvo

 ` ohranjanje in razvoj kulturne in naravne krajine

 ` ohranjanje nivoja turističnega prometa na podlagi večje prepoznavnosti regije

 ` povezovanje kulturnega, ekološkega, zdraviliškega in rekreacijskega turizma

 ` povezovanje poslovnega (kongresnega) turizma s kulturo

 ` trajnostna mobilnost in izpopolnjena javna prevozna infrastruktura

 ` mednarodna vpetost ustanov in posameznikov (npr.: evropska mreža rezidenčnih centrov)

 ` delovanje novih kulturnih ustanov in programov

 ` delovanje novih izobraževalnih ustanov

 ` delovanje novih centrov kreativnih industrij

 ` delovanje novega muzejskega programa

 ` delovanje novih ustanov in programov s področja socialne vključenosti, multikulturnega 
sožitja in globalne kulture miru



28 4. SEDANJE NALOGE  
V PRIPRAVI PROJEKTA

4.1 Razvoj kulturnih projektov in gospodarstvo
Glede	na	napovedi	gospodarskih	 in	drugih	 razvojnih	 trendov	 je	v	 letu	2009	 in	 še	vsaj	v	
naslednjem	letu	možno	pričakovati	upad	gospodarske	rasti,	možno	pa	je	tudi,	da	nastane	
daljše	obdobje	gospodarske	recesije.	V	takih	razmerah	je	pričakovati	zaostrene	razmere	na	
strani	 javnih	prihodkov	 ter	 tudi	krčenje	 javnih	 izdatkov,	 racionalizacijo	delovanja	 javnih	
služb,	zahteve	po	zniževanju	javnega	standarda	in	strogo	presojo	prioritet	v	javnem	financi-
ranju	tako	pri	programih	kot	pri	investicijah.

Kaj	take	razmere	pomenijo	za	pripravo	in	izvedbo	projekta	Evropska	prestolnica	kulture?	
Ali	so	za	naše	razmere	visoki	programski	stroški	projekta	opravičljivi?	Ali	si	Maribor,	par-
tnerska	mesta	in	država	lahko	»privoščijo«	tako	obsežen	projekt?

V	vsebinskih	razdelavah	projekta,	ki	ga	je	v	opisanih	16	programskih	sklopih	Začasni	sekre-
tariat	pripravil	in	mestna	delegacija	nato	predstavila	v	Bruslju,	so	bile	v	ospredju	predvsem	
vsebine,	ki	so	izpolnjevale	kriterije,	kot	jih	je	izpostavljala	ocenjevalna	komisija	organov	EU.	
Iz	opisa	celotne	zasnove	projekta	(v	kandidaturi	na	slovenskem	razpisu)	pa	je	razvidno,	da	
je	projekt	v	osnovi	zamišljen	kot	široko	zastavljen	razvojni	projekt	manj	razvitega	dela	Slo-
venije,	ki	naj	ob	visoki	kulturni	ponudbi	in	mednarodni	kulturni	prepoznavnosti	omogoči	
razvojne	priložnosti	gospodarstvu.	Izpostavljen	je	zlasti	pospešen	razvoj	kulturnega	turiz-
ma	(nastanek	novih	turističnih	produktov,	uspešen	marketing	in	prepoznavnost	blagovne	
znamke,	izgradnja	turistične	in	kulturno-turistične	infrastrukture).	Ta	del	razvojnih	učinkov	
je	najbolj	oprijemljiv	in	nazoren.	Množica	posrednih	družbenih	učinkov	vlaganj	v	kulturo	
(višje	pozicioniranje	kulturnih	vrednot,	npr.	odnos	do	kulturne	in	naravne	dediščine,	odnos	
do	jezika,	prepoznavanje	in	razumevanje	socialnih	vrednot,	kot	sta	strpnost	in	solidarnost,	
visoko	vrednotenje	ustvarjalnosti	in	inovativnosti,	povečana	stopnja	socialne	integracije	in	
splošna	 stopnja	 zadovoljstva,	 dojemanje	 pripadnosti	 itd.)	 je	 na	daljši	 rok	po	prepričanju	
mnogih	pomembnejša	od	neposrednih	gospodarskih	učinkov,	vendar	lahko	»mehki«	rezul-
tati	kulturnega	ustvarjanja	ostanejo	nerealizirani,	če	ni	sočasne	ustrezne	skrbi	za	gospodar-
ske	družbene	temelje.

Po	fazi	v	postopku	kandidiranja,	ko	so	Maribor	in	partnerska	mesta	vsebinsko	»prepričala«	
ocenjevalno	komisijo,	je	naslednji	korak	izdelava	»poslovnega	načrta«	za	izvedbo	projekta,	
v	pripravo	katerega	bodo	vključeni	gospodarski	 subjekti	 in	njihova	združenja	 ter	držav-
ni	organi.	Mnoge	gospodarske	organizacije	(zlasti	s	področja	turizma)	so	v	času	priprave	
kandidature	napovedale	svoje	sodelovanje,	poslovni	interes	in	investicijska	vlaganja	v	kul-
turno-turistično	infrastrukturo.	Zdaj	 je	nujno	njihove	interese	in	možnosti	v	tem	projektu	
konkretizirati	 in	uskladiti.	Projekt	EPK	temelji	na	prepričanju	o	družbeni	moči	kulture,	o	
njenem	velikem	družbenem	razvojnem	potencialu.	Zdaj	 je	čas,	da	se	 teza	dokaže	z	novi-
mi	delovnimi	mesti	v	zasebnem	in	javnem	sektorju,	v	anticipiranju	turističnih	prihodkov	
in	njihovih	posrednih	učinkov,	s	pripravo	konkretnih	razvojnih	projektov,	ki	bodo	lahko	
uspešno	kandidirali	tudi	za	sredstva	evropskih	strukturnih	skladov	za	pospeševanje	razvo-
ja	manj	razvitih	regij.	S	tega	vidika	postaja	eden	najpomembnejših	kriterijev	za	nadaljnji	ra-
zvoj	kulturnih	programov	v	posameznih	programskih	sklopih	ocena,	koliko	je	posamezen	
kulturni	projekt	trajnosten:	ali	lahko	prinaša	ob	kulturnih	oziroma	umetniških	učinkih	tudi	
trajne	ali	vsaj	dolgotrajne	pozitivne	razvojne	učinke	v	okolju	(tudi	dolgo	po	letu	2012).	Tako	
zastavljen	koncept	bo	bistveno	zmanjšal	možnost,	da	bi	projekt	predstavljal	le	visok	strošek	
za	prestižno	mednarodno	promocijo	Maribora	in	partnerskih	mest,	ampak	bodo	pričakova-
ni	poslovni	in	trajnostni	razvojni	učinki	tudi	merljivi	in	merjeni.
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Iz	povedanega	izhaja,	da	je	ob	primerni	organizaciji,	pripravi	in	izvedbi	projekt	EPK	lahko	
ena	od	pomembnejših	oblik	razvojnih	vložkov,	ki	bodo	celotni	kohezijski	regiji	Vzhodna	
Slovenija	pomagale	iz	recesije	in	pospešile	razvoj	te	regije.

4.2 Vzpostavitev ustrezne organizacije za pripravo in vodenje 
projekta EPK

Zahtevnim	nalogam,	ki	jih	je	potrebno	v	naslednjih	mesecih	izvesti,	je	lahko	kos	samo	spo-
sobna	in	motivirana	profesionalna	ekipa	v	organizaciji,	ki	bo	omogočala:

 ` preglednost	in	odgovornost	odločanja	o	javnih	sredstvih	in	uspešno	pridobivanje	nepro-
računskih	sredstev,

 ` usklajevanje	med	partnerskimi	mesti,

 ` usklajevanje	kulturnih	projektov	z	gospodarstvom,

 ` celovit	marketing,

 ` razpisovanje	in	izbor	posameznih	kulturnih	projektov	in	dogodkov,

 ` spremljanje	 razpisov	 in	kandidiranje	na	državnih	 in	 evropskih	 razpisih	 (tudi	podpora	
kulturnim	organizacijam	pri	kandidiranju),

 ` načrtovanje	 in	mrežno	organizacijo	projekta,	usklajevanje	podpornih	 in	spremljevalnih	
sistemov	za	izvedbo	projekta,

 ` usklajevanje	priprav	in	izvedbe	kulturnih	dogodkov,

 ` tekoče	financiranje	priprave	in	izvedbe	kulturnih	dogodkov,

 ` kadrovsko	načrtovanje	za	pripravo	in	izvedbo	projekta	ter	za	delovanje	sistemov	po	2012	
idr.
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4.3 Kratkoročne naloge Začasnega sekretariata
Naslednji	koraki,	ki	jih	mora	Začasni	sekretariat	EPK	narediti,	so:

 ` do	konca	marca	2009:	uskladitev	z	Ministrstvom	za	kulturo	v	zvezi	s	statusom	organiza-
cije	EPK,	uskladitev	s	partnerskimi	mesti;

 ` do	konca	marca	2009:	zasnova	projektnih	skupin	za	pripravo	programov	in	dejavnosti,	ki	
ne	morejo	čakati	na	ustanovitev	nove	organizacije;	predlog	mestnemu	svetu;

 ` do	konca	aprila	2009:	priprava	ustanovnih	dokumentov	nove	organizacije;

 ` do	konca	maja	 2009:	mestnemu	 svetu	posredovati	 usklajene	ustanovne	dokumente	 za	
izvedbeno	organizacijo	EPK	ter	okviren	poslovni	načrt	nove	organizacije	in	EPK	2012.

Potrebna	sredstva	za	izvedbo	navedenih	nalog	so	vključena	v	predlogu	sprememb	proraču-
na	Mestne	občine	Maribor	za	leto	2009.

Pred	Mariborom	in	partnerskimi	mesti	Murska	Sobota,	Novo	mesto,	Ptuj,	Slovenj	Gradec	
in	Velenje	 je	eden	največjih	razvojnih	 izzivov	v	zgodovini	Maribora	 in	vzhodne	polovice	
Slovenije.





pregled dejavnosti in programskih sklopov


