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K LOKALNEMU PROGRAMU ZA KULTURO 2015–2020 

 

Lokalni program za kulturo Maribor 2015–2020 je izraz zavedanja, da je kultura priložnost 

Maribora za izhod iz dolgotrajnega razvojnega zastoja. To izhaja iz njene povezovalne moči, 

odprtosti do sprememb in zavezanosti skupnemu dobremu. 

Kulturni ustvarjalci s svojim delovanjem prispevajo k razvoju v številnih sektorjih, kar pogosto 

ni dovolj prepoznano in vrednoteno, zato je potrebno trdnejše družbeno soglasje o pomenu in 

vlogi kulture v Mariboru. Ustvarjalna področja so inkubatorji novih idej, ki so enako kot v 

umetnosti pogoj napredka tudi v industriji, poslovanju, raziskovanju, javni upravi, turizmu itd. 

Predvsem pa imajo pred očmi človeka, ki ga razmere siromašijo tako materialno kot duhovno in 

mu kultura vrača dostojanstvo in samozavest.  Gledališče, glasba, novi mediji, literatura, kulturna 

dediščina itd. prebujajo ustvarjalne potenciale in voljo za spremembe, brez katerih ni nobenega 

razvoja. Ker se tega v preteklosti nismo dovolj zavedali, je v Mariboru kriza globlja in 

dolgotrajnejša kot drugod. 

Maribor je kulturno središče nacionalnega pomena in nosilec mnogih regionalnih pobud in 

projektov, kar se je še posebej izkazalo pri Evropski prestolnici kulture Maribor 2012. Taka 

značilnost in pričakovanje je vgrajeno v samo zamisel evropskih prestolnic kulture, zato se 

države in mesta, ko dobijo ta naziv, zavežejo k dolgoročnemu podpiranju kulturne prestolnice za 

trajno izpolnjevanje  opisane vloge. Če je zdrs v krizo preprečil izpolnjevanje te zaveze v 

preteklih letih, pa je njeno izpolnjevanje eno od bistvenih izhodišč Lokalnega programa za 

kulturo Maribor 2015–2020. Zato so predvidene investicije v kulturno infrastrukturo mesta, ki 

so v programu EPK 2012 izostale in so upoštevane tudi v Nacionalnem programu kulture 2014–

2017. Predvideno je stabilno financiranje javnih kulturnih zavodov kot hrbtenice kulturnega 

organizma mesta. In predvidena je rast javnih sredstev za sofinanciranje neodvisnih kulturnih 

produkcij v nevladnem sektorju, ki so se po Evropski prestolnici kulture 2012 predvidljivo 

pomnožile ter predstavljajo nepogrešljiv del kulturnega dogajanja v mestu. Ker gre pri vsem tem 

za kulturne vplive daleč preko mestnih meja, je ob odsotnosti pokrajinske organiziranosti nujno, 

da se pri financiranju poleg mesta v večji meri angažira tudi država. 

Lokalni program za kulturo je strateški in integralni načrt uporabe ustvarjalnih zmogljivosti za 

razvoj mesta. Iz podlag in usmeritev je razvidno, da so te zmogljivosti in njihova naravnanost 

lahko realna podlaga za uveljavitev Maribora kot »mesta kulture«. Od vizije, soglasno določenih 

ciljev in premišljenega ukrepanja je odvisno, ali se bomo uspeli pridružiti mestom, ki od kulture 

v večji ali manjši meri tudi živijo. Za nekdanji »jugoslovanski Manchester« je taka vizija težko 

dojemljiv preobrat, a tudi pravi Manchester ni več to, kar je bil nekoč, ampak je v njegovi 

strategiji »Močnejši skupaj« zapisano: »Zagotovili si bomo uvrstitev med najvidnejša evropska 

mesta, ki so sinonim kreativnosti, kulture, športa in uporabe najboljših baz znanja«.  

Dejstvo, da je kultura danes že ključni element identitete Maribora, se mora odraziti v njegovi 

razvojni strategiji in v njegovem vodenju. To je vodilo Lokalnega programa za kulturo in skupni 

imenovalec ukrepov za okrepitev kulture v mestu do konca desetletja. Spet bo potreben pogum, 

ki ga je Maribor v odločilnih trenutkih vedno znal zbrati. 
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Uvod 

Lokalni program kulture so po dopolnjenem zakonu o uresničevanju javnega interesa v kulturi 

dolžne sprejeti mestne občine, ki jim posebno skrb za kulturo nalaga tudi zakonodaja o lokalni 

samoupravi in Ustava RS. Mesta imajo namreč poudarjeno poslanstvo prav na kulturnem 

področju, ker se v njihovem okolju ohranja in razvija duhovna podstat naroda ter vzdržujejo vezi 

z drugimi kulturami.  

LPK se nanaša na razdobje od leta 2015 do leta 2020, kakršnega zajemajo tudi mnogi drugi 

razvojni načrti mesta, države in EU. Predhodni LPK se je sicer iztekel že leta 2011, vendar se je 

med tem časom zgodila »evropska prestolnica kulture 2012«, ki je zahtevala specifične pristope 

k načrtovanju in je na nek način nadomestila lokalni načrt kulture. Kljub temu pa tega 

dokumenta ni mogoče šteti za neposredno nadaljevanje evropske prestolnice kulture, saj je šlo 

pri njej dejansko za državni program, za regijski okvir šestih mest in za izpolnjevanje posebnih 

zahtev EU.  

Delovna skupina za pripravo lokalnega kulturnega programa (LPK) je bila imenovana 7. marca 

2014 v naslednji sestavi: Marko Brumen, Peter Tomaž Dobrila, dr. Jerneja Ferlež, Nino Flisar, 

Mojca Kasjak, Marko Klemenčič, Bojan Labovič (zaradi drugih obveznosti je v začetku junija 

odstopil), Aleš Marčič, mag. Franci Pivec (koordinator delovne skupine), Primož Premzl, Daniel 

Sajko, dr. Peter Simonič, Vanja Skalicky, Snežana Štabi, Matija Varl, Petra Varl (zaradi drugih 

obveznosti se je po imenovanju zahvalila za članstvo) in Simona Vidmar. Pri izbiri članov je bila v 

ospredju njihova bibliografija o kulturnih temah, vsestranska vpetost v kulturno dogajanje 

mesta, obenem pa jamstvo, da bodo upoštevali vse vrste kulturnih organizacij – javne zavode, 

neodvisne producente, društva, nevladne organizacije, zasebne zavode in podjetja, samostojne 

kulturne ustvarjalce itd. Zaveza članov je, da sledijo kulturnim potrebam celotne kulturne sfere – 

izvajalcem in uporabnikom – ne pa ozkim interesom posamezne organizacije. Zagotovili smo si 

tudi možnost občasnih posvetovanj z mednarodno priznano strokovnjakinjo na področju 

kulturne politike dr. Vesno Čopič. Strokovno podporo so nam nudili sodelavci urada, pristojnega 

za kulturo. 

Delovna skupina se je zavedala obširnosti in strukturiranosti področja, zato je takoj objavila 

poziv za sodelovanje in je na mestnem portalu poskrbela za možnost odprte komunikacije. 

Pomembna usmeritev pri načinu dela so bili posveti z dejavniki na posameznih ustvarjalnih 

področjih. Uporabljene so bile vse dostopne analize kulturnih razmer v Mariboru, kot je 

»Elaborat za pripravo LPK v MOM 2012–2017 na področju nevladnih organizacij« (Zavod PIP), 

»Regionalni načrt ustvarjalnih panog 2014–2020 Podravske razvojne regije« (MRA), »Strategija 

razvoja turizma turistične destinacije Maribor-Pohorje 2010–2020« (ZTM), poročila in razvojni 

načrti kulturnih organizacij v mestu ter razvojni dokumenti drugih mestnih občin, države in EU 

na področju kulture.  

LPK je »živ« dokument, ki lahko opravi svojo vlogo, če ga javnost in mestni svet sprotno 

vrednotita preko letnih poročil o njegovem izvajanju ter se dopolnjuje in prilagaja glede na 

spremenjene razmere. Poleg delovnega telesa mestnega sveta, ki ima v svojem delokrogu tudi 

kulturo, je za poglobljeno in sprotno obravnavo kulturnega razvoja mesta nujen svet za kulturo, 

sestavljen iz priznanih poznavalcev in akterjev mariborske kulture. 
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Pristop  

»Načrtovanje kulture je k ljudem obrnjen pristop lokalnemu razvoju in oblikovanju mesta, ki 

temelji na razumevanju lokalne kulturne in socialne ekologije, kulturnih vrednosti, urbane DNK. 

Gre za mobilizacijo krajevne izjemnosti z namenom ustvarjanja širših priložnosti, da se ljudje 

zaposlijo, sprostijo in razvijejo kot meščanke in meščani.« (Lia Ghilardi) 

Urbana DNK je zdrav in razvoja sposoben preplet prostorske dediščine mesta, njegovega 

gospodarskega potenciala in duhovne moči Mariborčank in Mariborčanov. Obravnavamo jo 

pozitivno – s poudarkom na prednostih in ne na slabostih; holistično – s preseganjem navideznih 

ovir; in proaktivno – s spodbujanjem vseh deležnikov k skupnemu delovanju.  

Lokalni program kulture je strateški in integralni načrt uporabe kulturnih resursov za razvoj 

mestne skupnosti. Kulturo postavlja v enakovreden položaj z drugimi nosilci razvoja Maribora. 

Vzpostavlja ravnovesje med produkcijo in konzumpcijo kulture v gravitacijskem območju mesta. 

Podpira življenjsko energijo mesta in ustvarja ekonomske priložnosti. Izboljšuje kakovost 

življenja vseh prebivalcev. Krepi strateško razmišljanje in sodelovanje med sektorji upravljanja 

mesta, med skupnim dobrim in zasebno koristjo. 

LPK Maribor 2015–2020 sestavljata dva dokumenta: 

 Resolucija o lokalnem programu za kulturo Mestne občine Maribor za obdobje 2015–2020 

in 

 Podlage in usmeritve razvoja kulture v Mestni občini Maribor do leta 2020. 

Razlogi za takšen pristop so v kompleksnosti področja kulture, ki zajema več ravni in številne 

dejavnike, pri čemer je treba razlikovati obveznosti in pristojnosti lokalne samouprave na 

področju kulture od vseobsežnosti kulture kot načina življenja.  

Resolucija zajema ukrepe kulturne politike mesta, s katerimi se bo uresničevala razvojna vizija 

ter načela in splošni cilji, ki si jih Maribor zastavlja za prihodnje petletno obdobje na področju 

kulture. Temelj je obstoječa mreža javnih kulturnih zavodov, ki jim je z ustanovitvenimi akti 

naložena javna služba na ključnih področjih kulture, v sprejetih strateških načrtih pa so 

opredeljeni cilji in ukrepi za naslednje obdobje, ki jih LPK upošteva kot svojo podlago. Javni 

kulturni zavodi pri svojem načrtovanju upoštevajo LPK. Sprejet na mestnem svetu, je ta 

dokument zaveza vodstva in uprave lokalne skupnosti, ki se odraža letnih programih in 

proračunih. To obenem pomeni, da bo njegove spremembe in dopolnitve treba sprejemati na 

enak način kot izhodiščni LPK. 

Podlage in usmeritve predstavljajo strokovne presoje stanja in razvojnih tendenc po ustvarjalnih 

področjih in predstavljajo vodilo mestnemu svetu pri ukrepanju. Zajemajo tudi vidike, ki 

presegajo obveznosti in pristojnosti lokalne skupnosti, vendar sooblikujejo celovito sliko kulture 

v Mariboru. Z njimi želimo spodbuditi druge dejavnike, od posameznikov do države, da bi 

delovali povezano v korist doseganja višje kulturne ravni v mestu. Tudi te strokovne presoje se 

bodo sčasoma dopolnjevale in spreminjale, na kar bo še posebej aktivno vplival mariborski Svet 

za kulturo. 

Priprava LPK je razkrila obsežne bele lise pri analizah in vrednotenju kulture, kar ni brez 

posledic za načrtovanje in uresničevanje kulturne politike mesta. Vpliv kulture na razvoj mesta 

je zato manjši kot bi lahko bil. Ob ustreznejši umestitvi kulturnega sektorja v upravljanje mesta 
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je nujna tudi strnitev prizadevanj civilne družbe na tem področju. Želja je, da bi bil LPK 2015–

2020 tudi korak naprej pri oblikovanju kritične kulturne javnosti v Mariboru. 
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Resolucija o Lokalnem programu za kulturo Mestne 

občine Maribor za obdobje 2015–2020 

 
1. VIZIJA 

Kultura je bistvenega pomena pri uresničevanju nujnega razvojnega zasuka Maribora k novi 

identiteti inovativnega, odprtega in na znanju temelječega mesta. Odločilna je za trdnost 

družbene povezanosti mesta, njegovo ekonomsko vitalnost in za njegov socialni kapital. Mesto 

bo zato zagotavljalo celovito kulturno ponudbo in s tem prebivalcem omogočilo višjo kakovost 

bivanja ter spoštovalo kulturno dediščino. Kakovostna umetniška produkcija bo okrepila 

privlačnost mesta, še posebej za mlade ustvarjalne ljudi ter utrdila povezovalno vlogo Maribora 

v regiji kot tudi njegovo prepoznavnost na kulturnem zemljevidu Evrope. 

2. NAČELA IN SPLOŠNI CILJI 

Kulturo hočemo uveljaviti kot spodbujevalko in povezovalko ustvarjalnih razvojnih idej na vseh 

področjih življenja, zato zastavljamo njeno razvojno strategijo v prepletu z vsemi drugimi 

razvojnimi strategijami mesta. Opira se na naslednja načela: 

- najširša dostopnost kulturnih dobrin, 

- svoboda umetniškega ustvarjanja, 

- kakovost kulturnega delovanja, 

- podpiranje raznolikosti zvrsti umetniškega ustvarjanja, estetskih smeri in 

organizacijskih oblik, 

- odprtost za sodelovanje z drugimi kulturnimi okolji v Sloveniji in onkraj njenih meja,  

- upoštevanje ekonomske vzdržnosti mestne skupnosti. 

Lokalni program kulture je naravnan k naslednjim splošnim ciljem: 

 Maribor hoče biti kulturno središče, ki se potrjuje z ustvarjalnimi dosežki, z razvito 

kulturno javnostjo in s skrbjo za kulturne vrednote mesta ter na ta način ohranjati značaj 

ene od »evropskih prestolnic kulture«. 

 Mesto mora kontinuirano razvijati program kulturnega povezovanja v kohezijski regiji 

Vzhodne Slovenije ter uveljavljanja med vozlišči čezmejnega kulturnega omrežja. 

 Nacionalni in mestni javni kulturni zavodi morajo biti hrbtenica kulturnega dogajanja v 

mestu ter delovati medsebojno usklajeno ter povezano z neodvisnimi kulturnimi 

producenti. 

 Mesto bo podpiralo doseganje odličnosti umetniškega ustvarjanja in raznolikosti 

kulturne ponudbe ne glede na organizacijsko obliko, v kateri nastaja. 

 Mesto bo skrbelo za ustrezno vrednotenje in smotrno oživljanje svoje kulturne dediščine. 

 Maribor mora biti odprt za mlade kulturne ustvarjalce, da se lahko izkažejo znotraj 

obstoječih institucij ali v drugih avtonomnih oblikah organiziranosti. 
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 Mesto bo podpiralo šole za umetniške poklice ter povezovanje med šolstvom in kulturo 

pri kulturni in umetnostni vzgoji v šolskih in zunajšolskih dejavnostih v smislu 

seznanjanja in navduševanja za umetnost in kulturo. 

 Mesto bo omogočalo ustvarjalno participacijo vseh generacij v nepoklicnem kulturnem 

delovanju ter poleg množičnosti spodbujalo tudi h kakovostnim dosežkom na tem 

področju. 

 Mesto bo podprlo razvoj kulturnih oziroma kreativnih industrij ter kulturnega turizma. 
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3. UKREPI 

 

3.1. Vloga javnih kulturnih zavodov v Mariboru 

Kratek oris: Država ali MOM ustanavljata javne kulturne zavode za opravljanje javne službe v 

kulturi, kar je določeno z njihovimi ustanovitvenimi akti in statuti ter konkretizirano v strateških 

in letnih načrtih in tvorijo hrbtenico kulturnega življenja in dogajanja v mestu. V Mariboru 

delujejo naslednji javni kulturni zavodi (po abecedi): Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – 

enota Maribor, Lutkovno gledališče Maribor, Mariborska knjižnica, Mladinski kulturni center 

Maribor, Muzej narodne osvoboditve Maribor, Kulturno prireditveni center Narodni dom 

Maribor, Pokrajinski arhiv – enota Maribor, Pokrajinski muzej Maribor, Center judovske 

kulturne dediščine Sinagoga Maribor, Slovensko narodno gledališče Maribor (z Dramo, Opero, 

Baletom in Festivalom Borštnikovo srečanje), Umetnostna galerija Maribor, Univerzitetna 

knjižnica Maribor – Enota za domoznanstvo. Ni dvoma, da vsi mariborski javni kulturni zavodi s 

svojimi programi segajo v prostor širše regije, igrajo vidno vlogo na nacionalni ravni in so 

prisotni v mednarodnem kulturnem dogajanju, kar seveda ne uspeva vsem v enaki meri in so 

med njimi kvalitetne razlike. Tudi v mestu pa morajo biti javni kulturni zavodi spodbujevalci in 

povezovalci kulturnega dogajanja ter odprti do drugih javnih zavodov in neodvisnih kulturnih 

producentov. Nadzor nad delovanjem javnih zavodov opravljajo sveti zavodov, kar je pomembna 

odgovornost tako zaradi vpliva kulture v družbi kot zaradi znatnih javnih sredstev, ki se temu 

namenjajo.  

Med javne zavode, ki opravljajo kulturno poslanstvo v Mariboru, prištevamo tudi tiste, ki 

pretežno delujejo zunaj resorja kulture, vendar bistveno vplivajo na kulturno življenje v mestu: 

Institut informacijskih znanosti IZUM kot knjižnična informacijska infrastruktura, Univerza v 

Mariboru s Filozofsko in Pedagoško fakulteto, študijem arhitekture in medijskih komunikacij ter 

mrežo visokošolskih knjižnic, Vojaški muzej Slovenske vojske. 

Ustanovitelj je prenesel vse programske odločitve v kulturi na svoje javne zavode in ker so  javni 

zavodi  središča profesionalne odličnosti na svojih delovnih področjih in samostojni subjekti, je v 

njihovi pristojnosti, da sami razdelajo v okviru svojih poslanstev lastne strategije za doseganje 

ciljev, ki jih njihov ustanovitelj postavlja s tem programom. 

UKREP 1: MOM bo določila kriterije za imenovanje zastopnikov mesta v organih upravljanja 

javnih kulturnih zavodov in kodeks njihovega delovanja. (2015) 

UKREP 2: MOM bo javnim kulturnim zavodom, katerih (so)ustanoviteljica je, zagotavljala 

stabilno in razvojno naravnano financiranje za izvajanje programov. (2015–2020) 

UKREP 3: MOM bo državno financiranim javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je, stabilno in 

razvojno naravnano zagotavljala svoj del sofinanciranja. (2015–2020) 

UKREP 4: Javni kulturni zavodi so se dolžni seznaniti s cilji Lokalnega programa za kulturo MOM 

in načrtovati ukrepe in aktivnosti, s katerimi bodo  prispevali k njihovi uresničitvi na svojih 

delovnih področjih, tudi v sodelovanju z neodvisnimi kulturnimi producenti in samozaposlenimi 

v kulturi. (2015–2020) 

UKREP 5: Javni kulturni zavodi morajo redno izvajati samoevalvacijo in poskrbeti za občasne 

zunanje evalvacije njihovega delovanja, tudi z metodo primerjalne presoje.  (2015–2020) 
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3.2. Položaj neodvisnih kulturnih producentov  

Kratek oris: Neodvisni kulturni producenti so kulturne organizacije in posamezniki, ki poklicno 

in z namero doseganja profesionalnih standardov ustvarjajo, poustvarjajo ali organizirajo 

kulturne dogodke oziroma izvajajo dejavnosti, s katerimi ustvarjajo, posredujejo ali ohranjajo 

kulturne dobrine in kulturne vrednote, in niso osebe javnega prava. V formaliziranih postopkih 

razpisov in pozivov lahko MOM njihove kulturne programe in kulturne projekte, ki smotrno 

dopolnjujejo kulturno ponudbo javnih služb, prepozna kot dejavnost v javnem interesu in jo 

sofinancira. Ob nezadovoljstvu z obsegom namenskih sredstev se ponavljajo kritike zaradi 

zapoznele realizacije financiranja, konfliktov interesov pri odločanju, nedosledne evalvacije 

izvedb itd. Občutno je pomanjkanje prostorov za delovanje in javno predstavljanje dosežkov 

neodvisnih kulturnih producentov. 

UKREP 6: MOM bo v svojem proračunu za kulturo vsako leto določila procentualni delež 

neodvisne produkcije. MOM bo postopno povečevala proračunsko postavko za sofinanciranje 

programov in projektov v javnem interesu, letno po 5 %. (2015–2020) 

UKREP 7: Javni razpisi za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v javnem interesu za 

neodvisne kulturne producente morajo biti dokončani v roku, ki zagotavlja normalno 

načrtovanje in izvedbo letnih programov, omogočeno pa mora biti kandidiranje za večletno 

(najmanj dvoletno) sofinanciranje. V tem smislu bo izvedena prenova postopkov, ki bo 

vključevala sprejem pravilnika o delovanju strokovnih komisij, sistem elektronskih prijav in 

poročil o izvedbi sofinanciranih programov in projektov, sistem evalvacije z neodvisnimi 

ocenjevalci, sistem kontinuiranega javnega informiranja o vseh postopkih. (2015–16) 

UKREP 8: Ob izpolnjenih pogojih bo možno subvencioniranje stroškov najemnin za produkcijske 

prostore neodvisnih kulturnih producentov za programe in projekte v javnem interesu. (2015) 

 

3.3. Ukrepi po ustvarjalnih področjih 

 

3.3.1. Uprizoritvene umetnosti (gledališče in sodobni ples) 

Gledališče 

Kratek oris: S programom Drame SNG Maribor, programom Lutkovnega gledališča, programom 

komedije Narodnega doma in Festivalom Borštnikovo srečanje ima mariborska publika dobre 

možnosti seznanjanja s slovenskim in mednarodnim gledališkim dogajanjem. Manj možnosti ima 

občinstvo za spoznavanje alternativnih uprizoritvenih praks v produkciji neodvisnih kulturnih 

producentov. 

Sodobni ples 

Kratek oris: Maribor premore bogato tradicijo plesne umetnosti in še posebej po zaslugi Baleta 

SNG uživa mednarodni ugled. Razvejana scena sodobnega plesa neodvisnih kulturnih 

producentov pa ima omejene možnosti produkcije in predstavitve svojih dosežkov mariborski 

publiki. Potrebno je zagotoviti boljše povezave z institucijami in prostorske prostore za delo. 

UKREP 9: Prednostna podpora neodvisnim produkcijam, projektom, festivalom in vsebinam, ki 

ustvarjajo deficitarne uprizoritvene forme in izraze ter se ukvarjajo z angažiranimi vsebinami. 

(2015–20) 
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UKREP 10: Vzpostavitev vadbeno predstavitvenega prostora za uprizoritvene produkcije in 

performanse. (2018) 

3.3.2. Glasbena umetnost 

Kratek oris: Gre za najbolj razširjeno in razvejano kulturno dejavnost, pri kateri je Maribor vselej 

predstavljal pomembno središče in tudi danes jo soustvarjajo številni vrhunski ustvarjalci, 

poustvarjalci in producenti v vseh glasbenih zvrsteh. Javno službo na tem področju opravljajo 

Opera s simfoničnim orkestrom in Balet SNG Maribor, Narodni dom s Koncertno poslovalnico, 

Festivalom Lent ter Festival Maribor. Izrednega pomena je kakovostno glasbeno šolstvo.  

UKREP 11: Prednostna podpora nastajanju in izvedbi izvirnih glasbenih del različnih zvrsti. 

(2015–20) 

3.3.3. Vizualna umetnost 

Kratek oris: Na tem področju se poleg javnih zavodov tradicionalno uveljavljajo številni 

neodvisni producenti. Sicer bogata in razvejana ustvarjalna dejavnost pogreša sodoben 

profesionalni-razstavni-muzejski prostor, zato mariborskemu občinstvu ni mogoče predstaviti 

najzahtevnejših artefaktov svetovne vizualne umetnosti. 

UKREP 12: Izvedba projekta Nove Umetnostne galerije Maribor. (Po NPK 2016–18) 

UKREP 13: Zagotavljanje umetniških ateljejev za domače likovne ustvarjalce in rezidenc za 

mednarodne izmenjave umetnikov. (2015–20) 

3.3.4. Arhitektura 

Kratek oris: Za kvalitetno arhitekturo mesta je potrebno vsakodnevno usmerjanje arhitekturno-

prostorske tematike v mestu ter približevanje arhitekturnih vsebin najširšemu krogu ljudi z 

vidika izobraževanja javnosti in razumevanja oz. spodbujanja znanj na tem področju. 

UKREP 14: Občinska natečajna politika za dvig kakovosti in kontinuiranih posegov v prostor. 

(2015–20) 

UKREP 15: Za doseganje visoke stopnje kulture grajenega prostora je nujna vzpostavitev 

aktivnega strokovnega telesa na mestni ravni, ki je kreativno vključeno v izvajanje lokalne 

prostorske politike. (2015–16) 

UKREP 16: Vzpostavitev osrednjega prostora za arhitekturo in zagotovitev tehničnih in 

organizacijskih pogojev. (2016) 

3.3.5. Filmska in AV umetnost 

Kratek oris: S privatizacijo je Maribor izgubil »kino-gledališče« in sedaj civilne iniciative in 

organizacije skrbijo za vzpostavitev višje ravni kulture gibljivih slik, ki zajema film in video ter 

letni kino, kar je v javnem interesu mesta. Mestu manjka tudi produkcijski prostor za filmsko in 

AV umetnost. 

UKREP 17: Zagotovitev prostorskih, tehničnih in organizacijskih pogojev delovanja »kina 

Udarnik« kot mestnega in letnega kina s potrebno digitalno projekcijsko in predvajalno 

platformo. (2016) 

UKREP 18: Zagotovitev pogojev za produkcijo avdio-vizualnih umetnosti in filma na temelju 

povezovanja ustvarjalcev in izvajanja izobraževalnih programov na tem področju ter 

omogočanja skupnih projektov. (2018) 
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3.3.6. Intermedijske umetnosti 

Kratek oris: Nove medijske tehnologije spodbujajo interdisciplinarno povezovanje umetnostnih 

področij in nastajanje celovitih digitalnih umetnin, pri čemer je gledalec ali poslušalec aktivni 

udeleženec umetniško generirane realnosti. Maribor se je na tem ustvarjalnem področju 

uveljavil med prvimi in je mednarodno prepoznavno središče. 

UKREP 19: Vzpostavitev osrednjega prostora, namenjenega produkciji in prezentaciji 

intermedijskih umetnosti. (2017) 

UKREP 20: Ustanovitev skupine nosilcev medijskih dejavnosti z namenom kandidature Maribora 

za naslov »Mesto medijskih umetnosti« (UNESCO City of Media Arts). (2015–16)  

3.3.7. Knjiga 

Kratek oris: Znamenito založbo »Obzorja« je nadomestilo večje število manjših založb, ki skupaj 

izdajo okoli 80 knjižnih naslovov letno, z naraščajočim deležem elektronskih izdaj. Stanje 

revijalnega založništva se ohranja na doseženi ravni, zahvaljujoč velikim vložkom neplačanega 

dela. Razvejana je dejavnost popularizacije branja, pri čemer je potrebno posvečati posebno skrb 

humanistiki in družboslovju.  

UKREP 21: Zagotovitev prostora s strani mesta za neprofitno knjigarno kot skupnega projekta 

založnikov. (2016)  

3.3.8. Knjižnice 

Kratek oris: Maribor se ponaša z visoko razvito knjižničarsko infrastrukturo, ki je podlaga 

mnogim drugim dejavnostim. Nadaljnji razvojni korak bo omogočila nova zgradba Mariborske 

knjižnice, predvidena v NPK, ki se bo lahko hitreje odzivala tudi potrebam »digitalne generacije«. 

MOM si mora prizadevati tudi za povezano in usklajeno izvajanje upravljavskih nalog vseh 

dvanajstih lokalnih skupnosti, v katerih Mariborska knjižnica opravlja javno službo. 

UKREP 22: Izvedba projekta izgradnje osrednje knjižnice Mariborske knjižnice na Rotovškem 

trgu. (Po NPK začetek 2016) 

UKREP 23: Sklenitev dogovora med »institucijami spomina« (knjižnice, muzeji, galerije, arhivi) o 

usklajevanju pristopov k digitalizaciji domoznanskega in drugega zgodovinskega gradiva, 

pomembnega za Maribor. (2015) 

3.3.9. Ljubiteljska kulturna dejavnost 

Kratek oris: Kulturna društva s krovno organizacijo (ZKD) predstavljajo najstarejšo kulturno 

mrežo mesta, zajemajočo veliko število ljudi, ki se nepoklicno posvečajo kulturnemu ustvarjanju 

na vseh področjih in bogatijo svoje okolje z neštetimi kulturnimi dogodki. Mestni predeli, ki so se 

v zadnjih desetletjih najbolj širili, pa žal ne nudijo pogojev za delovanje kulturnih društev. Poleg 

množičnosti mariborsko ljubiteljsko kulturo zaznamujejo tudi vrhunski umetniški dosežki. 

Bistvena je strokovna podpora, ki jo pri tem nudi Javni sklad za kulturne dejavnosti (JSKD).  

UKREP 24: Dodatna podpora ljubiteljski kulturni dejavnosti v »spalnih« naseljih s spodbujanjem 

delovanja kulturnih društev in zagotovitvijo kulturi namenjenih prostorov. (2015–20) 
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3.3.10. Mediji 

Kratek oris: Časopisi, radio, TV in splet so pomembna sestavina kulture v mestu, še posebej pa je 

pomembna njihova vloga kritičnega spremljanja kulturnega življenja. Ker se ta vloga zmanjšuje, 

je oteženo oblikovanje mariborske kulturne javnosti. Aktiviranje spleta v ta namen je pomembna 

nova možnost, ki jo je treba v čim večji meri izkoristiti. 

UKREP 25: Vzpostavitev mestnega kulturnega portala v slovenskem in vsaj enem tujem jeziku, ki 

bo zajemal celosten in aktualiziran napovednik dogodkov, nudil možnosti refleksije kulturnega 

dogajanja, predstavljal dvojezične profile mariborskih kulturnih producentov javnih kulturnih 

programov, nudil akterjem v kulturi ažurne informacije o financiranju iz javnih virov, zajemal 

banko foto in video gradiva za nadaljnje objave itd. (2015–20) 

3.3.11. Kulturna dediščina 

Kratek oris: Dosedanji razmisleki o kulturni dediščini, ki vključuje tudi za Maribor pomembno 

tehniško dediščino, se posvečajo njenemu ohranjanju in inovativnim načinom njene prezentacije 

in oživljanja kot identitetnih povezovalnih točk ter kulturne infrastrukture mesta. Potrebno je 

podpirati sodelovanje muzejskih, arhivskih, knjižničnih in raziskovalnih organizacij pri izvedbi 

skupnih projektov promocije zgodovinskih vrednosti mesta.  

UKREP 26: Dokončanje obnove mariborskega gradu in njegova vsestranska vključitev v kulturno 

in turistično ponudbo mesta. (Po NPK 2015) 

UKREP 27: Za izdelavo dolgoročnega programa celostnega ohranjanja in revitalizacije kulturnih 

spomenikov in drugih objektov nepremične dediščine se ustanovi posebna strokovna skupina 

pri  MOM. (2015–17) 

3.3.12. Festivali in mestne prireditve 

Kratek oris: Maribor je festivalsko mesto, kar je pomembno za njegovo prepoznavnost, festivali 

in mestne prireditve pa so najširše dostopne oblike kulturne produkcije, na katero se 

neposredno navezujejo tudi gospodarski, socialni in drugi interesi. Mestne prireditve krepijo 

notranjo povezanost in identiteto mesta. 

UKREP 28: Priprava in sprejem kriterijev za vrednotenje festivalov kot osnove za njihovo 

sofinanciranje iz sredstev MOM za kulturo. (2015–16)  

3.3.13. Kulturne/kreativne industrije  

Kratek oris: Najpogostejše dejavnosti na tem področju so v Mariboru projektiranje, svetovanje, 

mediji, tisk, kinematografi, ozvočenje, umetna obrt in trgovina z izdelki umetne obrti – več kot 

400 podjetij zaposluje okoli 2000 ljudi. Nosilci niso povezani in niso upoštevani v razvojnih 

strategijah mesta. K temu področju prištevamo tudi samozaposlene v kulturi.  

UKREP 29: Medresorska uskladitev ukrepov za pospeševanje kulturne/kreativne industrije, ki 

izhajajo iz Regionalnega načrta ustvarjalnih panog 2014–2020, sprejetega v okviru Mariborske 

razvojne agencije. (2015–20) 

 

3.3.14. Refleksija kulturnega polja 

Kratek oris: Z ustanovitvijo univerze je Maribor sicer začel nadomeščati dolgotrajno odsotnost 

kritičnega družboslovja in humanistike, vendar je treba tej razsežnosti kulture še vedno 

posvečati posebno skrb. Močno zakoreninjene so predstave o »bazi« in »nadgradnji«, ki kulturi a 
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priori odrekajo nosilno vlogo v razvoju. Poleg tega potrebuje raziskovalno podporo tudi kulturna 

politika oziroma  MOM za svoje ukrepanje na področju kulture. 

UKREP 30: Obnovitev mestnega programa za financiranje raziskav kulturnega razvoja Maribora 

(»Program Bruno Hartman«). (2017) 

UKREP 31: Nadgraditev projekta Leksikon mariborske družbe in kulture s permanentnim 

dopolnjevanjem na spletni platformi. (2016) 

3.3.15. Kulturno umetnostna vzgoja in izobraževanje 

Kratek oris: Izhodišče je vpliv kulturne ozaveščenosti na participacijo v družbenih procesih, na 

dojemanje nacionalne identitete, na strpen odnos do drugih kultur in na splošno odprtost za 

učenje. Kulturno umetnostna vzgoja in izobraževanje je v javnih kulturnih zavodih obvezna 

sestavina njihove javne službe, ki je poleg dostopnosti kulture posebej namenjena tudi 

povezovanju s šolstvom. Velik delež navduševanja nad posameznimi kulturnimi področji 

prispevajo neodvisni kulturni producenti, ki različnim generacijam nudijo širok spekter 

kulturno umetnostne vzgoje in izobraževalnih vsebin ter posameznike preko njih uvajajo in 

vključujejo v svet kulturne produkcije in kulturne konzumacije.  

UKREP 32: Mesto bo podpiralo povezovanje kulturnega in izobraževalnega sistema, še posebej  

platformo »Kulturni dnevnik« kot povezovalca projektov kulturno umetnostne vzgoje in 

izobraževanja ter projekte, ki bodo vključeni v ta povezovalni program. (2015–20) 

3.3.16. Kulturna raznoličnost 

Kratek oris: Maribor je s petino prebivalcev drugih narodnosti odprto mesto, dodatno pa k temu 

prispeva še univerza s stalnim povečevanjem deleža tujih študentov. Taki odprtosti mora slediti 

tudi kulturno dogajanje. Primernejše od programov »za tujce« je omogočanje njihovega 

organiziranja v etnična kulturna društva, v katerih gojijo in predstavljajo svoje kulturne 

značilnosti. V mestu že deluje več kot deset etničnih kulturnih društev. 

UKREP 33: Dodatna podpora delovanju etničnih kulturnih društev s poudarkom na njihovem 

vključevanju v kulturno življenje mesta. (2015–20) 

3.3.17. Socialno-kulturni programi 

Kratek oris: Kultura krepi socialno povezanost prebivalcev mesta, kar se je potrdilo v letu EPK. V 

tej smeri delujejo programi socialnega podjetništva, »živa dvorišča«, vključevanje okoljskih 

problematik in trajnostne mobilnosti ter medgeneracijski centri v četrtnih in krajevnih 

skupnostih. 

UKREP 34: Podpora vključevanju kulturnih organizacij v programe medgeneracijskih centrov v 

mestnih četrtih in krajevnih skupnostih. (2015–20) 

3.3.18. Kulturni turizem 

Kratek oris: Večina sodobnih turistov si za ciljne lokacije izbira mesta z bogato kulturo in 

ustvarjalnostjo, žal pa si le redki zamišljajo Maribor kot kraj preživljanja kulturnih počitnic. 

Kulturne vsebine so pri turistični promociji Maribora podcenjene. Turisti sicer najbolj cenijo 

muzeje in razstavišča, prikaze kulturnih tradicij in festivale ter koncerte in gledališke dogodke in 

to bi morala biti poudarjena vsebina turistične ponudbe Maribora. 
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UKREP 35: Podpora projektu Poti obrti Pokrajinskega muzeja Maribor kot primera povezovanja 

etnoloških vrednosti, kulturne dediščine mesta in turistične ponudbe z ugodnejšimi 

najemninami za prostore. (2015–20) 

UKREP 36: Sprejetje strategije kulturnega turizma Mestne občine Maribor. (2015) 

3.3.19. Skupni ukrepi za izboljšanje dostopnosti kulturnih dobrin na vseh ustvarjalnih 

področjih 

Kratek oris: Zaostrene socialne razmere v Mariboru povzročajo vse pogostejše odrekanje 

kulturnim dobrinam, če so cenovno prezahtevne. Kultura na ta način izgublja potencial 

spodbujevalca razvoja mesta, njeno krčenje pa bi napovedovalo tudi zamiranje Maribora. Zato 

mora biti kulturna politika mesta socialno občutljiva in mora ohranjati dostopnost kulturnih 

dobrin. 

UKREP 37: MOM bo skrbela za izboljšanje dostopnosti kulturnih dobrin tako, da bo: 

- sofinanciranje pogojevala z diferenciranjem vstopnin,  

- v okviru svojih pristojnosti zniževala stroškovne obremenitve kulturnih produkcij,  

- podpirala festivale in podobne množične kulturne prireditve,  

- spodbujala ponovitve, postprodukcijo in razširjanje kulturnih vsebin preko spleta, 

- zagotovila fizično dostopnost prizorišč osebam s posebnimi potrebami, 

- v okviru možnosti izboljševala eksistencialni položaj umetnikov s štipendijami, naročili 

in odkupi, delovnimi prostori ipd. (2015–20) 

3.4. Javna kulturna infrastruktura 

3.4.1. Upravljanje javne kulturne infrastrukture 

Kratek oris: Z večino objektov javne kulturne infrastrukture v Mariboru upravljajo javni kulturni 

zavodi. Ostali izvajalci kulturnih dejavnosti v mestu se povečini soočajo s prostorsko stisko, saj 

večina mestnih predelov nima nobenih prostorov, ki bi bili namenjeni kulturi. Več kulturnih 

organizacij začasno uporablja prostore v lasti MOM, ki bi jih bilo treba vpisati v seznam javne 

kulturne infrastrukture. Vsi upravljavci so dolžni zagotavljati polno namensko izkoriščenost 

javne kulturne infrastrukture in pri tem dajati prednost izvajanju javnih kulturnih programov in 

projektov, kar pa se sedaj ne nadzira. 

UKREP 38: Zagotovljen bo poenoten pristop k uporabi prostih kapacitet javne kulturne 

infrastrukture v lasti MOM in v upravljanju javnih zavodov, enoten informacijski sistem o prostih 

terminih, pogojih uporabe in stroških ter evidenca o dejanski uporabi.   

3.4.2. Investicije 

Kratek oris: Nacionalni program kulture zajema izgradnjo nekaterih ključnih objektov kulturne 

infrastrukture v Mariboru, ki so jih druga slovenska mesta že pridobila.  

UKREP 39: MOM bo skrbela za pravočasno izvedbo pripravljalnih faz za investicije v mariborsko 

kulturno infrastrukturo, predvidene z NPK 2014–17. (2015–17) 

UKREP 40: MOM bo sprejela program prenov in opremljanja javne kulturne infrastrukture, ki bo 

zajemal tudi dokončanje Minoritskega kompleksa, prenovo kulturnega doma Angel Besednjak v 

Železniški koloniji, nadaljevanje prenove stare kaznilnice, izboljšave v dvorani Union, veliki 
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dvorani Narodnega doma, Vodnem in Sodnem stolpu, ter ga skladno z možnostmi tudi 

postopoma uresničevala. (2015–20) 

UKREP 41: MOM bo nadaljevala s postopno širitvijo mestnega Wi-Fi omrežja. (2015–20) 

3.5. Mednarodno kulturno sodelovanje 

Kratek oris: Mariborski kulturni ustvarjalci so na mnoge načine vpeti v mednarodno kulturno 

dogajanje in področno povezovanje. Kulturno sodelovanje Maribora bi se moralo bolj navezovati 

tudi na pobratena mesta, na mrežo evropskih kulturnih prestolnic, na meduniverzitetno 

sodelovanje in na tradicionalne čezmejne povezave, posredovane s kulturnimi organizacijami 

zamejskih Slovencev. Sodelovanje v teh okvirjih je prepuščeno slučaju in ni podprto z redno 

proračunsko postavko. Ker pa ima MOM svoje javne kulturne zavode, ki so skozi svoje programe 

vpeti tudi v mednarodni prostor, predstavljajo enega od najpomembnejših mehanizmov MOM 

tudi na tem področju. Tudi vključevanje v kulturne programe EU bi lahko bilo uspešnejše, če bi 

ga MOM organizacijsko in finančno bolj podpirala. 

UKREP 42:  MOM bo podpirala svoje javne kulturne zavode pri vključevanju v mednarodni 

prostor. (2015–20)   

UKREP 43: Ustanovitev in delovanje podporne pisarne MOM za kandidiranje kulturnih 

organizacij na mednarodne razpise v kulturi ter sofinanciranje lastnega deleža producentom, ki 

na razpisih uspejo. (2015–20) 

3.6. Upravljanje in financiranje na področju kulture v MOM 

Kratek oris: Maribor je regijsko kulturno središče, ki pa mora zaradi neobstoja regije samo 

prevzemati glavno težo financiranja. Kultura si zasluži pogostejšo obravnavo v mestnem svetu in 

zastopanost s podžupansko funkcijo. Premalo je možnosti za aktivno soudeležbo nosilcev 

kulturne dejavnosti pri sprejemanju odločitev, pomembnih za kulturni razvoj mesta. Mestna 

uprava za področje kulture ni zadostna in jo je za vlogo kulturnih dejavnosti v razvoju Maribora, 

kot jo vidi LPK, treba okrepiti. Potrebna je večja pripravljenost za medsektorsko ukrepanje, še 

posebej pri povezovanju kulture z izobraževanjem, socialo, okoljem in urbanizmom ter 

gospodarstvom. 

UKREP 44: MOM mora zagotoviti  informacijsko podporo za spremljanje doseganja ciljev LPK ter 

razviti kazalce, ki bodo merili kulturni razvoj Maribora in pomen kulture za njegov gospodarski, 

socialni in družbeni razvoj  ter analizo občinstev in njihovih uporabniških navad. 

UKREP 45: Za uresničevanje LPK bo MOM zagotovila: 

- uskladitev vseh mestnih politik, ki se stikajo s kulturo; 

- potrebno rast proračunskih sredstev za kulturo; 

- povečanje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo; 

- ustrezne kadrovske in organizacijske okvire urada za kulturo; 

- večje upoštevanje mariborskih kulturnih potreb v kulturni politiki in finančnih načrtih 

države; 

- pravočasno sprejemanje in izvajanje dvoletnih proračunov; 

- aktivno soudeležbo nosilcev kulturne dejavnosti pri sprejemanju odločitev; 
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- prednostno obravnavo kulturnih organizacij pri zaposlitvah iz programa javnih del 

(2015–20) 

UKREP 46: Mestni svet z odlokom ustanovi Svet za kulturo MOM kot neodvisno telo, ki spremlja 

izvajanje LPK, predlaga njegove dopolnitve in spremembe ter obravnava odprta vprašanja 

kulture v mestu in o njih sprejema stališča. Mestnemu svetu, županstvu in mestni upravi svetuje 

pri tekoči kulturni politiki mesta. Z odlokom se določi način imenovanja ter pristojnosti Sveta, 

način svojega dela pa uredi s poslovnikom. (2015) 

 

4. SKLEP 

Maribor se je v zadnjih desetletjih močno spremenil: namesto velike industrije ga zaznamujejo 

na znanju temelječa manjša in srednja podjetja, predvsem pa pomembne infrastrukturne 

organizacije kot so univerza, klinični center, raziskovalne in svetovalne organizacije, 

izobraževalni in kulturni zavodi, državna pošta, energetika, turizem. Za vse navedene nosilce 

razvoja in zaposlovanja v mestu je kulturna ustvarjalnost nepogrešljiv pospeševalec odprtih 

komunikacij, konceptualnih inovacij in socialnega kapitala. Temu sledi tudi vzpenjajoča se 

krivulja izobrazbene ravni meščank in meščanov, kar tudi terja drugačen položaj kulture v 

Mariboru. Dejstvo, da je kultura danes ključni element identitete mesta, se mora odraziti v 

razvojni strategiji mesta in v njegovem vodenju. To je vodilo LPK in skupni imenovalec ukrepov 

za okrepitev vloge kulture v Mariboru v obdobju do konca desetletja in naprej.  
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Podlage in usmeritve razvoja kulture v Mestni občini 

Maribor do leta 2020 
 

USTVARJALNA PODROČJA 
LPK zajema celotno kulturno krajino Mestne občine Maribor. Oblikujejo jo številni ustvarjalci kot 

posamezniki ali člani kulturnih organizacij in je stičišče njihove kulturne produkcije ter 

kulturnih potreb in odzivanj Mariborčank in Mariborčanov. Predstavljamo jo po ustvarjalnih 

področjih in pri tem izhajamo iz poslanstva ter ocen stanja, navajamo ustvarjalne subjekte ter 

podajamo usmeritve razvoja področja do leta 2020, kot se nakazujejo v sedanjem trenutku.  

 

UPRIZORITVENE UMETNOSTI 
Umetniško področje uprizoritvenih umetnosti vsebinsko zajema gledališče in sodobni ples.  

Področje gledališča zajema dramsko, lutkovno, raziskovalno, glasbeno ulično gledališče in druge 

gledališke prakse, ki se med seboj vse bolj prepletajo ter dopolnjujejo z avdiovizualnimi 

umetnostmi in novimi tehnologijami (področje performansa). Področje sodobne plesne 

umetnosti zajema področje modernega plesa, postmodernega, plesnega gledališča ter polje 

raziskave giba v obliki sodobnega plesa. 

Institucije, ki so nosilci uprizoritvenih umetnosti, so javni zavodi, ki se v programskem delu 

financirajo predvsem s strani državnega proračuna (SNG Maribor), mestnega proračuna 

(Narodni dom Maribor in Mladinski kulturni center Maribor), iz državnega in mestnega 

proračuna (Lutkovno gledališče Maribor) ter nevladne organizacije (v nadaljevanju: neodvisni 

producenti) in posamezniki, ki delujejo kot samozaposleni v kulturi.  

 

1.1. Gledališče 

 

POSLANSTVO IN OCENA STANJA 

Dramsko gledališče je v Mariboru tradicionalno eno od najbolj razvitih in priljubljenih 

ustvarjalnih področij, ki se danes ponaša z mednarodno priznanimi profesionalnimi 

produkcijami. S festivalom Borštnikovo srečanje je Maribor tudi nacionalno gledališko središče 

in omogoča domačemu avditoriju dostop do najboljših predstav domačih in tudi tujih gledališč. Z 

novo gledališko hišo ima vse pogoje za odlične umetniške dosežke tudi Lutkovno gledališče 

Maribor. Občinstvu, posebej zainteresiranim za komedijo, je na voljo gledališki repertoar 

Narodnega doma, ki ga dopolnjuje ponudba predstav za otroke Kekec. Na visoki ravni je 

ljubiteljska gledališka dejavnost z desetino gledaliških skupin, od katerih še posebej izstopata 

mednarodno priznana Gledališka šola Prve gimnazije in English Student Theatre II. gimnazije, ki 

sta tudi pomemben vir perspektivnih gledaliških talentov.  

Kljub spodbudnim poskusom uveljavitve inovativnih uprizoritvenih programov nekaterih 

producentov pa je izrazito podhranjen programski spekter sodobnih scenskih umetnosti 

(problemske, eksperimentalne in raziskovalne scenske prakse, ki uvajajo nove umetniške 

postopke, operacije in formate, različne oblike performansa), ki so pomembne za razvoj 

področja ter nagovarjajo in formirajo predvsem mlajše in bolj zahtevno zrelo občinstvo.  
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IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

Borštnikovo srečanje, II. gimnazija: English Student Theatre, Ana Desetnica v Mariboru, 

šola uličnega gledališča Šugla, Društvo Moment – festival Prestopi, Gledališka šola Prve 

gimnazije, Lutkovno gledališče Maribor, MKC – festival Performa, Narodni dom Maribor 

(Komedija, Kekec, Otroški Lent), Pekarna magdalenske mreže – neformalna skupina ZIZ 

(gledališče zatiranih), Prvi oder, SNG-Drama Maribor, Zavod LaMag, Zavod novoglasbeno 

gledališče (Choregie) in drugi izvajalci. 

USMERITVE 

Povečanje raznolikosti gledaliških oblik 

  Prednostna podpora produkcijam, projektom in vsebinam, ki ustvarjajo deficitarne 

gledališke forme, formate in izraze ter se ukvarjajo z aktualnimi vsebinami. 

  Podpora mednarodnim projektom in sodelovanjem (rezidence, skupni projekti več 

partnerjev, produkcije, koprodukcije, gostovanja). 

  Podpora festivalskim in izobraževalnim formam, ki obravnavajo sodobne scenske 

umetnosti (festivali, delavnice, javne diskusije, predavanja, razvijanje teoretičnega 

diskurza in refleksije). 

Izboljšanje možnosti za delo producentov in ustvarjalcev na uprizoritvenem področju 

(infrastruktura) 

  Spodbuda javnim zavodom, da v okviru svojih možnosti nudijo infrastrukturno, tehnično 

in/ali koprodukcijsko podporo produkcijam in postprodukcijam neodvisnih kulturnih 

producentov 

  Omogočanje začasne rabe ustreznih prostorov (v mestni lasti) za študijske in 

predstavitvene namene organizacijam in akterjem ali najem takih prostorov za 

najemnino v simbolični višini. 

 Identifikacija, vzpostavitev in usposobitev srednje velikega predstavitveno vadbenega 

prizorišča, namenjenega produkciji in predstavljanju uprizoritvenih projektov 

neodvisnih in javnih organizacij v kulturi 

 

1.2. Sodobni ples 

 

POSLANSTVO 

Sodobni ples je umetniška zvrst, ki združuje različne plesne tehnike in estetike. Značilnost 

sodobne plesne umetnosti je raziskovanje giba, telesa, izraza, prostora in časa, ki se kaže skozi 

različne avtorske pristope in umetniške izraze. Umetniška praksa avtorjevega ustvarjalnega 

delovanja je umetniški izraz, ki nagovarja različne ciljne publike: na eni strani zelo specifične, na 

drugi strani pa zelo širok krog občinstva.  

OCENA STANJA 

Na področju plesne produkcije v okviru institucionalnega delovanja je v svoji vrhunskosti najbolj 

prepoznan mednarodno uveljavljen baletni ansambel SNG Maribor pod umetniškim vodstvom 

Edwarda Cluga, ki poleg osnovnega klasičnega baletnega repertoarja, vsako leto premierno 
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uprizori tudi moderno plesno produkcijo, s katero zelo uspešno gostuje na številnih 

mednarodnih festivalih. Na področju neodvisne plesne produkcije so pogoji delovanja veliko 

slabši, pa čeprav večina profesionalnih koreografov in plesalcev ustvarja in dela doma ter v 

tujini. Zato je najbolj pomemben premik na področju sodobnega plesa v okviru uprizoritvenih 

umetnosti kontinuirano prizadevanje za razvoj produkcijskih pogojev neodvisnih producentov. 

Boljše razmere za ustvarjanje lahko omogočijo le vrhunske uprizoritve različnih neodvisnih 

kulturnih producentov in posameznikov ter njihova profesionalizacija na področju sodobnega 

plesa. Finančna javna podpora iz proračuna MOM se nanaša na sodobno plesno umetnost 

neodvisnih producentov. 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

Balet SNG, Center plesa, Društvo Nagib, Plesna Izba Maribor (festival Platforma), 

samozaposleni v kulturi (neodvisni producenti, plesalci, koreografi) in drugi izvajalci. 

USMERITVE 

Profesionalizacija področja in infrastruktura, ki omogoča razvoj odrske produkcije in 

umetniških projektov na področju sodobnega plesa 

  Zagotoviti ustrezne, dovolj velike in primerne vadbene prostore profesionalnim 

plesalcem koreografom za razvoj profesionalne scene sodobnega plesa. 

  Finančna podpora izobraževalnim in rezidenčnim programom sodobnega plesa. 

  Premišljeno povezovanje in sodelovanje med formalnim (Konservatorij za glasbo in ples 

– oddelek za sodobni ples) in neformalnim izobraževanjem (neodvisni producenti) za 

sodobni ples. 

Mednarodna uveljavitev sodobnega plesa v okviru medkulturnega sodelovanja 

  Podpora projektom mednarodnega plesnega sodelovanja v obliki partnerstva in 

mreženja skupne produkcije in/ali več domačih in tujih partnerjev (v obliki produkcije 

ali koprodukcije, gostovanj v tujini in predstavitev tujih plesnih produkcij v lokalnem 

območju).  

  Organiziranje delavnic in dodatnih seminarjev s tujimi pedagogi, javne razprave, 

strokovni diskurzi, izmenjava strokovnih stališč med ustvarjalci, druženje v okviru 

festivalskih form, razvijanje teoretičnega diskurza in artikulacija vprašanj novih 

umetniških praks, uvajanje novih formatov festivalskega dogajanja (odprte strukture). 

Razvijanje občinstva in promocija področja  

  Spodbujanje umestitve plesnih predstav sodobne plesne umetnosti neodvisnih 

producentov kot ponudnikov slovenske in tuje produkcije v redni program javnih 

zavodov. 

  Spodbujanje projektov, ki vključujejo aktivno delovanje umetnikov v javnem prostoru in 

neposredni dialog z meščani. 
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GLASBENE UMETNOSTI 
POSLANSTVO 

Poslanstvo na področju glasbenih umetnosti, na katerega se opira tudi javni interes, vključuje 

spodbujanje in omogočanje izvajanja vrhunske slovenske in tuje glasbe, zagotavljanje izpolnitve 

glasbenih potreb širokemu krogu poslušalcev raznovrstnih glasbenih produkcij, spodbujanje 

deficitarnih glasbenih oblik in vključevanje novih, doslej prezrtih skupin poslušalcev. Maribor 

kot nosilec glasbene dejavnosti zagotavlja glasbeno kulturo daleč preko meja mesta in ima vlogo 

nacionalnega in mednarodnega glasbenega središča. 

OCENA STANJA 

Maribor je bil v svoji zgodovini pomembno glasbeno mesto ter je to tudi danes, le da se tega 

premalo zavedamo. Dejansko ni zvrsti glasbenega ustvarjanja – od zabavne do jazza in klasične 

ter eksperimentalne glasbe – v kateri mariborski glasbeniki ne bi odigravali bistvene vloge na 

nacionalni ravni, praviloma pa tudi v mednarodnem okviru. Pomen mariborske Opere in Baleta 

daleč presega slovenske meje, Carmina Slovenica je mednarodni glasbeni fenomen, kvartet 

Feguš nadaljuje tradicijo izjemnih mariborskih komornih ansamblov (Brandl, Collegium 

musicum ...), svetovni koncertni odri si želijo mariborskih solistov, desetine mariborskih 

glasbenikov igra v najboljših orkestrih in poučuje na uglednih akademijah, imamo priznane 

skladatelje, dirigente itd. Maribor ima kontinuiteto odlične koncertne ponudbe s Festivalom 

Maribor, Jazzom v ND, Koncertno poslovalnico z orkestrskim in komornim ciklusom, Festivalom 

Lent z raznolikimi glasbenimi zvrstmi, festivali alternativnih glasbenih oblik in je mednarodno 

središče zborovskega petja. Ta dejstva je treba ozavestiti in na njih zasnovati kriterije in 

aktivnosti za kontinuiran razvoj izredno obsežnega glasbenega segmenta mariborske kulture. 

Prepoznati in učiti se je treba iz tega, kar je objektivna kakovost glasbenega ustvarjanja in 

poustvarjanja ter izboljševati pogoje za delovanje glasbenih producentov na vseh področjih. 

Bistveno je glasbeno šolstvo, tako javno kot zasebno, iz katerega prihajajo novi in novi talenti z 

najvišjimi uvrstitvami na glasbenih tekmovanjih. Mesto pa mora podpirati glasbene korpuse, 

posameznike in producente, koncertne programe in festivale, preko katerih lahko široka publika 

spoznava in uživa dosežke kakovostne in raznovrstne glasbene tvornosti.  

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

Carmina Slovenica, Festival Maribor, JSKD, Konservatorij za glasbo in balet, MARŠ, MKC, 

Narodni dom Maribor, neodvisni glasbeni producenti in kulturna društva, Oddelek za 

glasbo PeF/UM, RTV Slovenija – RTV center Maribor, SNG Maribor Opera in Balet ter 

drugi izvajalci. 

USMERITVE 

Spodbujanje kakovostne glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti 

 Podpora mariborskim skladateljem z razpisi za izvirne skladbe ob posebnih priložnostih 

(mestni prazniki, pomembne obletnice ipd.). 

 Podpora glasbenim poustvarjalcem, posameznikom ali ansamblom, za izvedbo del 

posebnega pomena (praizvedbe, jubileji, izvedbe obsežnih glasbenih del …). 

Razvoj koncertne ponudbe 

 Podpora nekomercialni koncertni ponudbi visoke kakovosti (koncertni abonmaji, 

koncerti za mladino). 
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 Podpora mariborskim glasbenim festivalom skladno s sprejetimi kriteriji za njihovo 

vrednotenje 

 Podpora vsakoletnemu izrednemu koncertnemu dogodku, izmenoma v različnih 

glasbenih zvrsteh. 

Promocija mladih glasbenikov 

 Letni koncert mariborskih zmagovalcev glasbenih tekmovanj na nacionalni in 

mednarodni ravni. 

Oživljanje mariborske glasbene tradicije v zgodovinskih ambientih 

 Podpora ciklusu mariborske glasbe skozi stoletja v neizkoriščenih uprizoritvenih 

prostorih mesta. 

 

 

VIZUALNE UMETNOSTI 
POSLANSTVO 

Osnovni cilj je z vizualno ustvarjalnostjo nagovoriti širok krog obiskovalcev, spodbuditi 

vrhunsko in inovativno umetniško produkcijo, vzpostaviti mrežo izobraževalnih programov za 

vse generacije, promovirati potencial vizualne ustvarjalnosti na polju kreativnih industrij in 

kulturnega turizma ter razvijati programe za socialno vključenost in večjo dostopnost.  

OCENA STANJA 

Vizualne umetnosti zajemajo področje 1) likovnega ustvarjanja, kot npr. slikarstvo, kiparstvo, 

fotografija kot tudi 2) sodobnejše oblike vizualnega ustvarjanja, instalacije, umetnost v javnem 

prostoru, performansi, 3) medijsko umetnost, kot so video, multimedijska in intermedijska dela, 

dela na spletu, 4) druge sodobne ustvarjalne prakse, ki se povezujejo z znanostjo, tehnologijo, 

ekologijo idr. 

Javni interes na področju vizualnih umetnosti se v Mariboru uresničuje s podporo javnih 

zavodov (Pokrajinskega muzeja Maribor, Umetnostne galerije Maribor in Mladinskega 

kulturnega centra), nevladnih organizacij (mdr. DLUM, Fotogalerija Stolp, KIBLA, Pekarna) ter 

drugih neodvisnih kulturnih producentov in posameznikov. MOM v okviru možnosti zagotavlja 

prostorske in produkcijske pogoje za delo institucij, producentov in posameznikov za 

prezentacijo in popularizacijo umetniških del, njihovo hranjenje, zbiranje, dokumentiranje in 

arhiviranje.  

V letu 2013 je v Mariboru delovalo okoli 20 neprofitnih razstavišč (javnih in zasebnih zavodov in 

društev) s področja klasične in sodobne umetnosti in arhitekture; rezidenčni program za 

umetnike in program umetnosti v javnem prostoru (Živa dvorišča); ob tem so delovale iniciative 

prodajno-razstavnega značaja s področja uporabnih umetnosti (Salon uporabnih umetnosti, 

ED2RD) ter zasebne galerije. 

Na področju vizualnih umetnosti sledimo več problemom, ki kontinuirano onemogočajo razvoj 

vseh potencialov, ki jih vizualna umetnost danes ponuja. Maribor še vedno ne razpolaga s 

profesionalnim razstavno-muzejskim prostorom za sodobno umetnost in posledično ne 

omogoča produkcije zahtevnejših mednarodnih projektov, ki bi pritegnili širok krog občinstva; 

produkcijski in prostorski pogoji za neodvisno umetniško sceno so nezadostni; segment 
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umetnosti v javnem prostoru je omejen na sporadične projekte in ne prepoznava potenciala 

večje dostopnosti ter kulturnega turizma; povezovanje sorodnih institucij in programov je zelo 

redko in brez strategije. 

Razen tega se kaže slabša dostopnost za obiskovalce s posebnimi potrebami ter neravnovesje v 

dostopnosti različnih demografskih skupin (nizka zastopanost mladih obiskovalcev in socialno 

šibkejših skupin) ter zaskrbljujoč je položaj ustvarjalcev ob skoraj popolni odsotnosti trga.  

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

DLUM, Društvo za razvoj filmske kulture, ED2RD, EPEKA (z Galerijo K18), Fotogalerija Stolp, 

Fotografski muzej (Muzej NO Maribor), Fundacija Sonda, Galerija Ars Sacra, Galerija Festić, 

Galerija Hest, Galerija Miart, Galerija Žula, GT22, Hiša! Društvo za ljudi in prostore, KID 

KIBLA (vključno s Portalom in KIT Kiblo), Mišnica, Mladinski kulturni center Maribor (z 

Medio Nox in Inkubatorjem), Pekarna – Magdalenske mreže (vključno s Sobo za goste), 

Pokrajinski muzej Maribor (vključno s Kinom Partizan), Razstavišče dekanata FF, 

Razstavišče Karlinia (JSKD), Razstavišče ND, Razstavišče RRRudolf (JSKD), Razstavišče UKM, 

Salon uporabnih umetnosti, Umetniški kabinet Primož Premzl, Umetnostna galerija Maribor 

(vključno UGM Studio), Vetrinjski dvor (Narodni dom Maribor), Zavod Udarnik (z 

razstaviščem), Zavod uho; oko (s Centralno postajo) in drugi izvajalci. 

USMERITVE 

Profesionalizirati infrastrukturo na področju sodobnih vizualnih umetnosti, da bo 

dosegala nacionalne standarde stroke in omogočala mednarodne projekte na najvišji 

ravni  

 Izvesti načrtovan projekt Nove Umetnostne galerije Maribor, ki bo ustrezal zahtevam 

nacionalnih smernic za varovanje umetniških del in mednarodnim muzejskim 

standardom za prezentacijo umetniških del ter upošteval ekonomsko-ekološke dejavnike 

za obratovanje objekta in njegovo vzdržnost.  

Zagotoviti pogoje za razvoj in kvalitetno delovanje neodvisne umetniške produkcije  

 Dokončati načrtovan projekt prenove objektov Pekarne, vključno z rezidenčnimi ateljeji 

za umetnike in razstavnimi prostori.  

 Vzpostaviti razstavni prostor tipa t.i. Kunsthalle, ki dovoljuje velikopotezne projekte 

vizualne umetnosti vseh medijev. V tem kontekstu graditi na začrtanih izhodiščih 

razstavišča KIBLA Portal. 

Vzpostaviti programe umetnosti v javnem prostoru kot integralne dele redne ponudbe s 

področja vizualne umetnosti 

 Spodbuditi institucije in posameznike k oblikovanju projektov v javnem prostoru pri 

načrtovanju njihovega rednega programa ali začasnih projektov. 

 Vključiti projekte umetnosti v javnem prostoru (vključno s Forma Vivo) v turistično 

ponudbo Mariboru ter oblikovati programe za javnost, s poudarkom na izobraževanju in 

popularizaciji.  

Prizadevanje za boljši eksistencialni položaj vizualnih ustvarjalcev ter spodbujanje 

njihove mobilnosti 
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 Uveljavljanje razstavnin samostojnim ustvarjalcem na področju kulture za pripravo 

razstav in projektov. 

 Podpora programom mobilnosti za umetnike in druge profesionalce (kustosi, kritiki, 

producenti) s področja vizualnih umetnosti na podlagi projektov v tujini.  

Zagotoviti smiselno povezovanje sorodnih institucij in sorodnih programov za doseganje 

večje prepoznavnosti in kakovosti projektov ter zagotavljati večjo transparentnost 

sodelovanja 

 Spodbuditi javne institucije in nosilce programov v javnem interesu k 

medinstitucionalnemu sodelovanju pri razvijanju in produkciji sorodnih ali povezljivih 

programov. 

 Vzpostaviti večjo transparentnost javnih zavodov in nosilcev programov v javnem 

interesu, ki naj temelji na podlagi odprtih javnih povabil. 

Spodbujanje razvoja umetniškega trga 

 Spodbujanje mariborskih galerij za sodelovanje na umetniških sejmih v tujini oz. 

sofinanciranje slovenskih galerij s sedežem izven MOM za sodelovanje na umetniških 

sejmih v tujini, če je med njihovimi umetniki na sejmu prisoten tudi umetnik s sedežem v 

MOM. 

 

 

ARHITEKTURA IN PROSTOR 
POSLANSTVO 

Arhitektura s prepletom umetniških in znanstvenih sestavin oblikovanja, konstruiranja in 

načrtovanja ob danih gmotnih možnostih in s pogledom v prihodnost, spodbuja nove življenjske 

navade, uporabe in predstave o lepem. Povezujemo jo z izrabo in kultiviranjem prostora, kar je 

za mesto odločilnega pomena. Kvalitetno urejen prostor mesta viša prepoznavnost, krepi 

vizualno kulturo prebivalstva, odpira ekonomske potenciale in je privlačen investitorjem. 

Bistvenega pomena z vidika kakovosti bivanja v mestu je za meščane in obiskovalce prijazen in 

programsko pester prostor. 

OCENA STANJA 

Današnji Maribor je nasledil mnoge arhitektonsko vredne stvaritve, ki v javnosti niso dovolj 

prepoznane in zato niso primerno cenjene. Posledica tega je nekritičnost do sodobne 

arhitekture, ko naročniki ne upoštevajo kriterijev kakovostnega arhitekturnega snovanja. Večjo 

vlogo morajo dobiti javni arhitekturni natečaji s prominentnimi žirijami. Pred in v času EPK 

2012 so bili izvedeni številni natečaji in zastavljeni pomembni razvojni premiki za mesto. 

Izstopajo naslednje usmeritve: obnova najstarejšega predela mesta Maribor in s tem neposredna 

navezava na reko Dravo, umeščanje mestotvornih vsebin na južni/desni breg, postopno 

zapiranje starega mestnega jedra za promet skladno s trajnostnimi razvojnimi politikami in 

primeri dobrih praks, programsko osmišljanje opuščenega infrastrukturnega fonda ipd. Mesto, 

ki je zaradi železnice in reke generalno ločeno na štiri predele, morajo kulturne vsebine povezati 

v koherentno mestno tkivo, ki nudi visoko kvaliteto bivanja, prepoznavno identiteto in občutek 

pripadnosti mestu. 
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IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

Društvo arhitektov Maribor, Društvo Hiša!, RAZ:UM-Hiša arhitekture Maribor (HAM), 

Oddelek za arhitekturo (Fakulteta za gradbeništvo, UM) in druge organizacije ter aktivni 

strokovnjaki/združenja na področja arhitekture in prostora. 

USMERITVE 

Občinska natečajna politika za pridobivanje arhitekturnih rešitev 

 Zaradi zagotavljanja kakovostne podobe mesta in javnega interesa ter varovanja le-tega 

se predlaga oblikovanje in sprejetje sklepa o načinu pridobivanja arhitekturnih rešitev z 

izvajanjem občinske natečajne politike (javne, univerzitetne in zasebne investicije s 

širšim družbenim vplivom), ki omogoča pridobivanje kvalitetnih rešitev - posegov v 

prostor.  

Proaktivno prostorsko telo 

 V sodelovanju s strokovno javnostjo se določita oblika in način delovanja strokovnega 

telesa, ki na mestni ravni vsakodnevno usklajuje delo z urbanistično komisijo in vsemi 

ostalimi strokovnimi službami. 

Osrednji prostor za arhitekturo  

 Prostor je namenjen razstavam, srečanjem strokovnih kulturnih krogov, strokovnim 

posvetom, arhitekturnim in urbanističnim delavnicam, izobraževanju in vključevanju 

javnosti, stalni razstavi z zgod. pregledom arhitekture mesta, ogledu arhitekturnih 

filmov, ipd. (Društvo arhitektov Maribor in ostala strokovna združenja) 

Dvig kakovosti javnega prostora 

 Aktivno nadaljevanje prenove in povezovanje javnih mestnih površin ter programsko 

osmišljanje neizkoriščenih površin (odprti odri, umetnost v javnem prostoru, 

vzpostavitev osi umetnosti, ipd). 

 Izdelava celostne strategije urejanja zelenih in drugih odprtih površin ter krajine na 

območju MOM, ki služi kot podlaga za urejanje in vzpostavljanje zelenega sistema mesta. 

 

 

FILMSKA IN AV UMETNOST 
POSLANSTVO 

Filmska in AV umetnost je dobila za razvojem IKT nov zagon, saj so se odprle drugačne oblike 

ustvarjanja, nižji stroški produkcije pa razširjajo krog ustvarjalcev. Interes za to ustvarjalno 

področje se krepi in to vpliva tudi na potrebe po rednem predvajanju produkcij sodobnega, 

neodvisnega, umetniškega, eksperimentalnega, kinotečnega itd. filma ter video produkcij, ki niso 

dostopne v multipleksih, ampak jih je treba zagotoviti v okviru javnega interesa v kulturi. K temu 

je treba dodati potrebo po krepitvi ustaljenih ter uvajanju novih oblik filmskega izobraževanja. 

OCENA STANJA 

Čeprav brez organizirane podpore, je Maribor vedno dajal vrhunske ustvarjalce v različnih 

zvrsteh filmske umetnosti, ki pa so se morali uveljaviti v drugih okoljih. 
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V Mariboru je bilo že pred pol stoletja zgrajeno »kino-gledališče« z namenom slediti potrebam 

zahtevnejše filmske publike. Ko sta dva multipleksa prestavila težišče na komercialno plat 

predvajanja filmov, je skrb za razvijanje filmske kulture uplahnila, dokler se ni ponovno 

vzpostavila kot civilna iniciativa. Temu se posveča več organizacij s ciljem doseganja višje ravni 

kulture gibljivih slik, ki zajema film in video.  

Posebno pozornost bi morali nameniti spodbujanju lokalnih dejavnikov k povezovanju in 

sodelovanju pri lokalnih in mednarodnih projektih na področju produkcije, filmske vzgoje in 

filmskih festivalov. Enako velja za avdio-vizualne projekte, še posebej tiste, ki imajo potencial in 

ambicijo za kandidiranje na razpisih EU. 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

Arcus film, Art a design studio, Društvo za promocijo digitalnega ustvarjanja, Društvo za 

razvoj filmske kulture, Enimation, Epeka, Film in video klub Maribor, Filmsko društvo 

Film Factory, Hiša! Društvo za ljudi in prostore, KIBLA, MARŠ, Milimeter, Mitra, društvo 

za razvoj AV kulture in medkulturnega dialoga, MKC Maribor, Naključje 7, Pekarna 

Magdalenske mreže, Son:da, Studio Alp, Studio Legen, Uho; oko; Zavod Udarnik, 

Združenje ustvarjalcev alternativne in avtonomne produkcije, Združenje KODA MODRO / 

CODE BLUE Production in drugi. 

USMERITVE 

Vzpostavitev mestnega kina, ki bo delovalo kot ustvarjalno in prezentacijsko središče 

avdio-vizualnih umetnosti in filma in kot večnamenski prostor s filmskim in avdio-

vizualnim programom 

 Izdelati je treba idejni projekt in dokumentacijo za zagotovitev prostorskih in tehničnih 

pogojev dela mestnega kina, ki bo lahko nudil tudi potrebno tehnično infrastrukturo z 

digitalno projekcijsko in predvajalno platformo za v prostorih kina Udarnik. 

Zagotoviti pogoje za razvoj in kvalitetno produkcijo avdio-vizualnih umetnosti in filma 

ter delovanje organizacij in institucij 

 Spodbujati delovanje in razvoj vsebin avdio-vizualnih umetnosti in filma na raznih javnih 

prostorih in lokacijah, spodbujati javno-zasebna partnerstva in podpreti organizacijo 

dogodkov in vzpostaviti platformo za filmsko in avdio-vizualno produkcijo, ki bo 

temeljila na sodelovanju deležnikov filmske in avdio-vizualne umetnosti in bo 

povezovala ustvarjalce ter jim omogočala pripravo skupnih projektov. 

Vzpostaviti programe umetnosti v javnem prostoru kot integralne dele redne ponudbe s 

področja avdio-vizualnih umetnosti in filma – letni kino 

Zagotoviti smiselno povezovanje sorodnih institucij in sorodnih programov za doseganje 

večje prepoznavnosti in kakovosti projektov ter zagotavljati večjo transparentnost 

sodelovanja 

 Spodbuditi predvsem javne institucije in nosilce programov v javnem interesu k 

medinstitucionalnemu sodelovanju pri razvijanju in produkciji sorodnih ali povezljivih 

programov na področju AV umetnosti in filma. 

Podpora izvajanju izobraževanja na področju filma in AV produkcije v skladu s cilji in 

ukrepi NPK in evropskega programa Creative Europe/ MEDIA (razvoj občinstev, filmska 
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pismenost). Podpora aktivnostim prikazovanja in dostopa do evropske filmske dediščine, 

kritičnega vrednotenja filmskih vsebin in filmskega ustvarjanja otrok in mladih. 

 Vključitev izobraževanja na področju filma in AV produkcije v projektni razpis MOM 

oziroma v projekte. 

 

 

INTERMEDIJSKE UMETNOSTI 
POSLANSTVO 

Intermedijske umetnosti se odvijajo znotraj različnih umetniških praks, klasičnih, analognih, 

materialnih ali tehnološko zasnovanih, digitalnih, nematerialnih oziroma navideznih 

(virtualnih). Zato so za pridobivanje celovitega vpogleda pritegnjena različna področja 

umetnosti, od likovne in širše vizualne do glasbene in uprizoritvene ter medpredstavnostne 

(intermedijske). Njihovo povezovanje vodi v interdisciplinarnost form in vsebin ter posledično 

vzpodbuja tudi razmišljanje o medpodročnih zasnovah umetniških projektov. Interdisciplinarni 

pristop k umetnosti se udejanja skozi različne dejavnosti, kot so na primer delavnice, javne 

predstavitve, predavanja, javni pogovori o aktualnih temah, umetniške razstave, nastopi, 

gostovanja z večdnevnim bivanjem umetnikov oziroma umetnic; dogodki se dokumentirajo, 

arhivirajo in so dostopni javnosti v elektronski (novičniki, e-pošta, blogi, spletišča, neposredni 

prenosi dogodkov na splet, medmrežni projekti ipd.) oziroma v tiskani obliki (letaki, zloženke, 

brošure, plakati, časopisi, katalogi ipd.) ter v obliki glasbenih (CD) in večpredstavnostnih (DVD, 

BlueRay) zgoščenk in vinilnih plošč. 

OCENA STANJA 

Od nekdanje, dokaj surove in ozke računalniško generirane podobe – ki je pritegnila že s svojo 

neobičajno prezentacijo, digitalno estetiko in možnostmi vplivanja nanjo – se z razvojem 

tehnologije in ponudbe vmesnikov ter z novimi umetniškimi pristopi, dojemanjem in izvedbo 

umetniškega dela preliva v celovite svetove, ki jih ponazarjajo sintagme, kot sta mešana ali 

hibridna resničnost. S tem si lahko predstavljamo razširjeno ustvarjalni proces, kjer nimamo 

okoli sebe zgolj digitalne slike in/ali zvoka – po navadi poglavitnih faktorjev, na katere lahko 

povratno vplivamo in v okviru vnaprej določenih atributov spreminjamo stanje v nek dinamični 

postopek – digitalna umetnina postane del širšega, celovitejšega okolja, ki iz virtualnega prehaja 

v realno in nazaj. 

Sodobna definicija prostora in posameznika opredeljuje vsakega opazovalca in/ali poslušalca 

kot aktivnega udeleženca umetniško generirane realnosti in ga tudi glede na njegove akcije in 

reakcije umešča v okolje. V odnosu do podanih prednosti dela in izhajajoč iz afinitet in izobrazbe 

posameznika se potem tvori nekakšno informacijsko telo, skupek zunanjih vplivov in dražljajev 

ter notranjih sprejemanj in procesov; nastaja nov posameznik, živeč del svojega časa v 

digitaliziranem svetu, drugi del pa v analognem. 

Maribor se je zelo zgodaj vključil v svetovno dogajanje na tem področju in predvsem po zaslugi 

KID Kible postal tudi eno od mednarodnih središč intermedijskih umetnosti.  

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

EPEKA, FERI Medijske komunikacije, GT22, IZUM, KID KIBLA, MARŠ, Mladinski kulturni 

center Maribor, Pekarna – Magdalenske mreže (vključno s Sobo za goste in galerijo K18), 
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Umetnostna galerija Maribor, Zavod uho; oko, Zavod za kulturo Naključje 7, Združenje 

CODE BLUE / CODE BLUE Production in drugi. 

USMERITVE 

Vzpostavljena javna informacijsko-komunikacijska infrastruktura na območju mesta 

 V javnih kulturnih in drugih organizacijah zagotoviti možnost brezplačnega dostopa do 

spleta za obiskovalce. 

 Podpirati razvoj aplikacij s kulturnega in umetniškega (in kulturno-turističnega) 

področja, skupaj z Univerzo v Mariboru. 

Zagotoviti pogoje za razvoj in kvalitetno produkcijo intermedijske umetnosti in delovanje 

organizacij in institucij 

 Vzpostaviti bolj učinkovito povezavo z drugimi sektorji, ki se vežejo na uporabo IKT 

tehnologij (gospodarstvo, podjetništvo, kulturne industrije) preko Projektne pisarne. 

Razvoj občinstev in afirmacija intermedijskih programov 

 Spodbuditi akterje k oblikovanju samostojnih ali integriranih projektov v javnem 

prostoru pri načrtovanju projektov kot del redne ponudbe s področja intermedijskih 

umetnosti. 

Oblikovanje skupine za pripravo kandidature Maribora za naslov kreativnega mesta 

»Mesto medijskih umetnosti« (City of Media Arts - UNESCO Creative Cities) 

 Oblikovati interdisciplinarno ekipo in spisati prijavo na UNESCO za naziv Maribor – 

mesto medijskih umetnosti (City of Media Arts). 

 Vzpostavitev produkcijsko-raziskovalne in informativno-izobraževalne osi centrov 

»Black Box« na relaciji Ljubljana-Maribor-Vitanje-Koper. Gre za prizorišča sodobnih in 

tehnološko podprtih intermedijskih in uprizoritvenih praks na presečišču znanosti, 

umetnosti in gospodarstva. Mreža bo omogočala združevanje kreativnih, tehničnih in 

producentskih potencialov, vzdrževanje razstavljenih projektov in njihovo hranjenje, 

raziskovalno dejavnost, povezovanje umetnosti in znanosti informiranje in komunikacijo 

z javnostjo, izobraževanje in vpliv na povečano število publike, delo z mlajšo potencialno 

publiko in razvoj aplikativnih projektov. 

 

 

 

KNJIGA 
POSLANSTVO 

Zagotoviti ugodne pogoje za kvalitetno ustvarjanje na področju leposlovja, humanistike in 

družboslovja. Pripomoči k ohranitvi in stabilizaciji knjižnega in revijalnega založništva visokih 

standardov, ki pokriva nekomercialno izdajanje knjig in revij, s posebnim poudarkom na 

mariborskih avtorjih in tematiki o Mariboru. Povečati dostopnost knjižne in revijalne produkcije 

najširšemu krogu zainteresirane javnosti. Podpreti razvoj e-založništva in širši dostop do e-izdaj 

mariborskih založnikov. Promocija in spodbujanje bralne kulture in mednarodnega sodelovanja 

na področju knjige ter spodbujanje zanimanja za družboslovje in humanistiko. 



29 

 

OCENA STANJA 

Javni interes na področju knjige se v MOM pretežno uresničuje preko zasebnih pobud 

(neodvisnih kulturnih producentov, organizacij in gospodarskih družb). Od javnih zavodov je ob 

obeh knjižnicah, Mariborski knjižnici in Univerzitetni knjižnici Maribor, potrebno omeniti MKC 

Maribor (s festivalom Slovenski dnevi knjige in literarnim programom MKC Črka). 

Na področju knjižnega založništva so trenutno s strani MOM programsko podprte založbe: 

Litera, Pivec in Subkulturni azil, ki skupaj izdajo okrog 50 do 60 knjig v javnem interesu. Opazen 

je tudi prispevek drugih založnikov, ki še z dodatnimi 20 do 25 knjigami zaokrožujejo in 

dopolnjujejo knjižno založniško ponudbo, ki zadnja leta ob trendu razpršenosti beleži porast 

števila izdaj 

Na področju revijalnega založništva so trenutno s strani MOM programsko podprti: Založba 

Aristej za izdajanje revije Dialogi, Zgodovinsko društvo v Mariboru in Univerza v Mariboru za 

izdajanje znanstvene revije Časopis za zgodovino in narodopisje in Zgodovinsko društvo Franca 

Kovačiča za izdajanje znanstvene revije Studia Historica Slovenica. Sofinancirana je tudi edina 

slovenska revija za mladinsko književnost Otrok in knjiga, ki deluje v okviru Mariborske 

knjižnice.  

V prejšnjem kulturnem programu ni bilo niti z besedo omenjeno e-založništvo, čeprav je že leta 

2008 v Mariboru nastala prva slovenska založba in knjigarna e-knjig Ruslica, v zadnjih letih e-

knjige izdajajo še Obzorja, Aristej, Pivec, Litera in Mariborska literarna družba. A tu velja 

poudariti omejeno dostopnost nekaterih izdaj. 

Na področju literarnih prireditev je ponudba pestra, saj se s prirejanjem ukvarjajo številni 

deležniki. Izpostaviti velja osrednji festival – Slovenske dni knjige, ki so odličen primer dobre 

prakse sodelovanja na področju literature in knjige. Obstaja večji literarni projekt – Pesniški 

turnir, ki je prerasel tudi v mednarodno prireditev. Obstajajo programi oz. cikli literarnih 

prireditev z relativno stabilnostjo: program Literarne hiše Maribor, literarni program 

Mariborske knjižnice, literarni program Mestne knjigarne ter posameznih založb. Pojavljajo pa 

se tudi nove pobude (Mlade rime, Tipografija branja, Zasedanja s knjigami, Izložbe založbe, 

Četrtkova literarnica). Prisotna je problematika neusklajevanja terminov in relativno slabega 

obiska prireditev. Med prireditvami/akterji, vezanimi na promocijo humanistike in družboslovja 

velja omeniti Zofijine ljubimce in cikel Družabno družboslovje. 

Bralna kultura se spodbuja z literarnimi prireditvami in nekaterimi drugimi projekti kot so 

Bralni krožek (MKC Črka), Knjige in mi (Litera), Bralni klub (Mariborska knjižnica), bralni 

krožek Bralni izziv (Univerzitetna knjižnica Maribor), Četrtkove literarnice (Zavod Mars) idr.  

Mednarodno sodelovanje je treba ločiti na gostovanje tujih avtorjev v Mariboru in mariborskih v 

tujini. Občasno organizirajo gostovanja tujih avtorjev Litera, Pivec, Mariborska literarna družba, 

Mariborska knjižnica in UKM (10 do 15 dogodkov letno). Mariborski avtorji občasno gostujejo v 

tujini, ko jih povabijo na posamezne literarne prireditve. 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

Društvo Mars, Mariborska knjižnica, Mariborska literarna družba, Mednarodna založba Zora 
(Oddelek za slovanske jezike in književnosti FF Maribor), Mladinski kulturni center (MKC 
Črka, Družabno družboslovje), Občasno založništvo (UGM, Pokrajinski muzej, Pokrajinski 
arhiv, fakultete …), Slavistično društvo, Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in 
založništvo, Umetniški kabinet Primož Premzl d.o.o., Univerzitetna knjižnica Univerze v 
Mariboru, Večer: Ruslica, Založba Aristej d.o.o., Založba KMŠ, zavod za umetniško 
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založništvo, Založba Obzorja d.o.o., Založba Pivec d.o.o., Zavod Droplja, Zavod za založniško 
in kulturno dejavnost Litera, Zofijini ljubimci, društvo za razvoj humanistike in drugi. 

USMERITVE 

Zagotoviti čim bolj stabilno izdajanje nekomercialnih knjižnih izdaj na področju 

leposlovja, humanistike in družboslovja 

 Stabilna podpora knjižnim programom z večletnim programskim razpisom MOM za 

založnike z obsežnejšim kvalitetnim naborom leposlovnih in/ali družboslovno-

humanističnih del. Finančna podpora posameznim kvalitetnim naslovom na projektnem 

razpisu za manjše založnike. 

 Podpora producentom z večletnimi referencami in uveljavljenim avtorjem, ki se 

izkazujejo s kontinuirano kvaliteto. (Za novince se uvede poseben razpis, ki omogoča 

podporo morebitnim novim kvalitetnim akterjem.) 

 Na razpisih na področju knjige v MOM dati prednost kvaliteti pred kvantiteto in tako 

povišati povprečno podporo po posameznem programu/projektu. 

 Podpora e-izdajam z dodatnimi točkami na razpisih (kot samostojnih izdaj, izdaj že 

dotiranih knjig ali hkratne izdaje ob tiskanih izdajah dotiranih knjig).  

Zagotoviti čim bolj stabilno izdajanje revijalnih izdaj na področju leposlovja, humanistike 

in družboslovja 

 Večletna podpora revijalnim programom na programskem razpisu MOM, ki izkazujejo 

kontinuiteto in kvaliteto na svojem področju. 

Podpreti kvalitetne projekte, cikle, programe na področju literarnih prireditev 

 Dati prednost vsebinsko kvalitetno pripravljenim projektom, z dodelanim, domišljenim 

in zaokroženim konceptom ter promocijskim in organizacijskim načrtom.  

 Pozvati organizatorje literarnih prireditev, da vzpostavijo medsebojno komunikacijo in 

preko e-pošte ali na mesečnih sestankih usklajujejo termine literarnih prireditev. 

Senzibiliziranje javnosti za knjigo 

 Podpora kvalitetnim projektom, ki promovirajo, podpirajo in pospešujejo razvoj bralne 

kulture, še posebej projektu bralna značka v osnovnih šolah, bralnih in literarnih 

krožkov (oziroma delavnic) v srednjih šolah in na fakultetah.  

Podpora ustanovitvi mestne knjigarne kot neprofitne organizacije 

 Zagotovitev primernega prostora za ustanovitev mestne knjigarne, delujoče na 

neprofitni osnovi. 
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KNJIŽNICE 
POSLANSTVO 

Knjižnice so tudi v Mariboru ena najstarejših kulturnih mrež, ki podpira umetnost, 

izobraževanje, znanost oziroma kulturo v najširšem smislu. So bistvene za širjenje in 

poglabljanje pismenosti, ki je še zmeraj kritična za vsakršen napredek mesta k višji kakovosti 

življenja. Knjižničarstvo je v zahtevnem prehodu od analogne v digitalno pismenost, ko je treba 

ohraniti vse vrednosti tiska in držati korak v razvoju elektronskega medija. Knjižnice imajo 

pomembno socialno funkcijo z zagotavljanjem prostora in organizacijo kulturnih druženj ljudi iz 

vseh slojev in z omogočanjem brezplačnega dostopa do knjižničnega gradiva. Knjižnice s 

posebno pozornostjo obravnavajo domoznansko gradivo. 

OCENA STANJA 

Knjižnice v Mariboru omogočajo uporabnikom dostop do shranjenih gradiv v fizičnih ali 

digitalnih oblikah. Posebno pozornost posvečajo skupinam s posebnimi potrebami in gmotno 

šibkejšim ljudem in drugim ranljivim skupinam prebivalcev. Mariborska osrednja knjižnica z 

mrežo krajevnih knjižnic, Univerzitetna knjižnica s fakultetnimi knjižnicami, šolske knjižnice in 

druge knjižnice so blizu potencialnim bralcem, kar potrjuje nenehno rastoča izposoja. Očiten je 

izjemen strokovni razvoj knjižničarjev, ki skrbijo za razvoj zbirk, referenčno službo, 

katalogizacijo, delovanje digitalnih knjižnic, podpirajo informacijsko pismenost ter organizirajo 

strokovna in druga predavanja, kulturne prireditve, razstave itd. Posebno vlogo ima IZUM, ki je 

nacionalni center za razvoj in vzdrževanje knjižničnega informacijskega sistema COBISS in ga je 

na podlagi njegove prisotnosti v številnih državah UNESCO vključil v svetovno mrežo kulturnih 

institucij pod svojim pokroviteljstvom. UKM je poleg NUK depozitarna knjižnica za »sloveniko«.  

Prostorski problem je največja omejitev dobrega razvojnega koncepta Mariborske knjižnice, 

zaradi česar je opredelitev NPK, da se bo njena gradnja začela leta 2016, bistvenega pomena. 

Pripravljeni načrti za Rotovški trg so prava rešitev. Z novo osrednjo knjižnico Mariborske 

knjižnice se bo dvignila raven vseh knjižničnih funkcij, kar je treba upoštevati v dogovorih, na 

podlagi katerih Mariborska knjižnica izvaja javno službo še za sosednje občine. O tem govori tudi 

NPK, ko lokalnim skupnostim nalaga ukrepe za večjo dostopnost knjižnic. Isti dokument 

napoveduje tudi pospešeno digitalizacijo knjig in nova mariborska knjižnica ne bodo zgolj zidovi, 

ampak tudi bistveno bogatejše virtualno okolje. Le na ta način bo možno pospeševati bralno 

kulturo, v katero je treba zajeti prihajajoče net-generacije.  

Knjižnice z domoznansko dejavnostjo pomembno prispevajo k samozavedanju mesta in v tem 

pogledu je posebej uspešna Enota za domoznanstvo UKM, ki ji je postavil temelje Janko Glazer. 

Izvaja domoznansko dejavnost za mesto Maribor, historično pa tudi za širšo regijo. Celotna 

dejavnost Enote za domoznanstvo in njenih zbirk temelji na zbiranju, dokumentiranju 

(strokovna obdelava)in hranjenju domoznanskega gradiva (ustrezni depoji). Temu poslanstvu 

se pridružuje raziskovalna in razstavna dejavnost ter promocija kulturne dediščine mesta 

Maribor in širše regije ter skrb za najširšo dostopnost do kulturnih dobrin (digitalizacija). 

Mariborska knjižnica pa opravlja domoznansko dejavnost za vse svoje enote in kot osrednja 

območna knjižnica koordinira domoznansko dejavnost za Štajersko. Z UKM ima sklenjen 

dogovor o izvajanju domoznanstva. To je posebnost in izjema v slovenskem prostoru, zato je 

sodelovanje logično, celo pisno dogovorjeno. Zbrano bogastvo virov, ki se nahaja v knjižnicah in 

drugih ustanovah (muzeji, arhivi itd.), morajo knjižnice v sodelovanju s temi ustanovami z 
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digitalizacijo narediti še bolj dostopno zainteresiranim uporabnikom. Velik obisk tematskih 

razstav dokazuje, da teh uporabnikov ni malo in tudi javnomnenjske raziskave povedo, da so 

zelo naklonjeni ponudbi informacij o zgodovini domačega kraja. Digitalizacijo je treba izrabiti za 

povezovanje in poenotenje podatkovnih baz in iskalnikov po vseh virih, ki se nahajajo in 

obdelujejo v različnih »institucijah spomina« v mestu.  

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

IZUM, Mariborska knjižnica z mrežo izpostav, specialne knjižnice (muzeji, galerija, SV, 

cerkvene knjižnice itd.), šolske knjižnice, UKM Enota za domoznanstvo. 

USMERITVE 

Spodbujanje bralne kulture v vseh generacijah in socialnih okoljih 

 Vključevanje spodbujanja branja v različne kulturne manifestacije po vzoru »knjižnice na 

jasi«. 

 Skrb za nabave knjižničnega gradiva. 

 Podpora raziskavam bralne kulture otrok in mladine. 

Večanje vloge knjižnic kot socialnih prostorov 

 Knjižnične prireditve za priseljence in začasne prebivalce (npr. študente) iz drugih 

kulturnih okolij, s tematskimi razstavami in literarnimi večeri. 

 Podpora programom in projektom, ki na podlagi uporabe knjižnic pospešujejo razvoj 

kritične misli. 

Digitalizacija knjižničnih virov 

 Dodatna podpora rasti »digitalne knjižnice« s pridobljenimi digitalnimi viri in viri na 

podlagi lastne digitalizacije. 

 Sklenitev dogovora med »institucijami spomina« o usklajevanju programov digitalizacije 

domoznanskih virov in njihovi dostopnosti. 

Izgradnja nove Mariborske knjižnice na Rotovškem trgu 

 Zagotovitev vseh ukrepov MOM, potrebnih za začetek gradnje v letu 2016, kot 

predvideva NPK. 

 Pravočasna dopolnitev dogovora med občinami, za katere Mariborska knjižnica opravlja 

javno knjižnično službo o dodatnih, predvsem digitalnih knjižničnih storitvah.  

Skrb za pisno kulturno dediščino 

 Poziv državi kot ustanoviteljici k zagotovitvi prostorov depozitarne knjižnice za 

»sloveniko« s primerno opremo in bioklimatskimi pogoji hranjenja, kar bi bilo smotrno 

reševati obenem z depoji Pokrajinskega arhiva Maribor. 
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LJUBITELJSKA KULTURNA DEJAVNOST 
POSLANSTVO 

Nesporni razlikovalni znak ljubiteljske kulturne dejavnosti je, da udeležencem ne predstavlja 

glavnega vira njihove eksistence, čeprav se ji lahko posvečajo v velikem obsegu in na visoki 

ravni. Ljubiteljska kulturna dejavnost se vseskozi prilagaja času in v današnji društveni 

organiziranosti prevladuje projektni pristop, povečuje se delež izšolanih ustvarjalcev, odprta je 

za alternativne koncepte in nove medije, sposobna je vrhunskih umetniških dosežkov itd. Ob 

tem pa še vedno predstavlja tudi osnovni organizacijski okvir za t.i. ljudsko tvornost in za 

ohranjanje žive kulturne dediščine. V kapilarni mreži kulturnih društev, ki imajo že celo stoletje 

tudi svojo krovno zvezo, nastaja pomemben del kulturnega in socialnega kapitala. 

OCENA STANJA 

Ljubiteljska kultura je zraščena z mnogimi generacijami prebivalcev, za katere predstavlja način 

javnega življenja. Kulturna društva so opredeljena v zakonodaji in država jih podpira preko 

Javnega sklada za kulturne dejavnosti, ki ima svojo izpostavo tudi v Mariboru. Število kulturnih 

društev je v stalnem porastu (blizu 100 v Mariboru, z več sto skupinami), narašča število 

aktivnih članov (blizu 5.000) in povečuje se število njihovih javnih produkcij (približno 500 

letno, od tega 150 v okviru »skupnega programa društev«). Delujejo na vseh področjih 

ustvarjanja in na nekaterih segajo z umetniškimi dosežki v nacionalni in mednarodni kakovostni 

vrh. Na tej podlagi se uvrščajo med t.i. vrhunske skupine in pri financiranju so obravnavane kot 

javni kulturni programi (npr. Carmina Slovenica, Plesna izba Maribor, AFS in APZ Študent, Toti 

big band, Prvi oder, Amfiteater II. gimnazije, Fotoklub, Pihalni orkester Pošta, DLUM, Literarna 

družba s spletno revijo Locutio itd.). V vseh primerih gre za komplementarne programe javnim 

kulturnim zavodom. Maribor je sinonim za redna nacionalna in svetovna tekmovanja pevskih 

zborov, mednarodni folklorni festival, godbeniška, lutkarska in druga srečanja. 

Glavni problem so prostori za vadbo in nastope in celi mestni predeli so brez njih (Studenci, 

Tezno, Maribor-jug, Pobrežje). Vse bolj pičla je podpora iz javnih virov: v tridesetih letih se je 

razmerje med javnimi in zasebnimi sredstvi za dejavnost obrnilo na glavo – od razmerja 80:20 v 

prid javnih sredstev, v razmerje 20:80 v prid zasebnih sredstev. V socialni krizi mesta je to 

opazna omejitev pri zahtevnejših projektih, saj člani društev ne zmorejo tolikšnega lastnega 

deleža pri pokrivanju stroškov dejavnosti, ki je vselej namenjena javnosti. Glede na 

sofinanciranje iz občinskega proračuna, preračunano na glavo prebivalca, je Maribor med 

najnižjimi v Sloveniji. Sofinanciranje poteka na podlagi letnega poziva na osnovi meril, ki jih je 

sprejela MOM. V tem okviru se sofinancira del osnovnih pogojev za delovanje produkcijskih 

skupin in zgolj materialni stroški skupnega programa kulturnih društev. Društva kandidirajo 

tudi na razpisih MK in JSKD. Del prostorskih pogojev za delovanje kulturnih društev zagotavlja 

mesto preko JZ Narodni dom ali četrtnih oziroma krajevnih skupnosti, kar se je potrdilo kot 

ustrezna organiziranost. 

Posebna pozornost je namenjena kulturnim dejavnostim v šolah in JSKD organizira večino javnih 

predstavitev šolskih kulturnih skupin na vseh ustvarjalnih področjih. Nekatere od njih – npr. 

Ciciban poje in pleše, kiparska kolonija Malečnik, folklorni in lutkarski festival, zborovske revije 

itd. imajo že polstoletno tradicijo in so lepši del šolskih spominov Mariborčank in Mariborčanov. 

Močno se razrašča dejavnost kulturnih društev, ki vključujejo starejše generacije kot tudi 

kulturnih društev etničnega značaja za pripadnike kultur priseljencev.  
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IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

JSKD, kulturna društva in druge nevladne kulturne organizacije, MKC, Zveza kulturnih 

društev Maribor in drugi. 

USMERITVE 

Izboljšati prostorske pogoje za delovanje kulturnih društev 

 Do leta 2020 je treba v vsaj enem od » gluhih« mestnih predelov zagotoviti večnamenski 

kulturni center. 

 Nadaljevati je treba z obnovo »Kaznilnice« za namene kulturnih dejavnosti, ki se je začela 

z usposobitvijo »Karantene« in spet kandidirati na razpisih EU. S tem bi pridobili nujno 

potrebno dvorano za off-produkcije. V »Karanteni« je treba z manjšim vložkom zaključiti 

investicijo. 

 Nujna je obnova kulturnega doma »Angel Besednjak«, zgrajenega v okviru spomeniško 

zaščitene »Železničarske kolonije«, ker je v kritičnem stanju, v njem pa domujejo 

pomembna kulturna društva. 

Spodbujanje kulturnih prireditev »na desnem bregu« 

 S kulturnimi prireditvami »oživiti« vsaj enega od mestnih trgov in podobnih prostorov 

»na desnem bregu«, ki so sedaj mrtvi. V ta namen je treba podpreti delovanje kulturnih 

društev in programov v »spalnem Mariboru«. 

 

 

MEDIJI 
POSLANSTVO  

V povezavi s kulturo gre na področju medijev za kritično refleksijo kulturnega polja in 

obveščanje najširše javnosti vseh generacij o mariborskem kulturnem dogajanju ter za 

predstavljanje kulture v različnih medijih, ožje gledano pa za objave kulturnih dogodkov tudi v 

mestnih publikacijah in na spletnem portalu MOM.  

 

OCENA STANJA 

Maribor je sedež regionalnega centra javne RTV z dvema radijskima programoma in televizijo, 

sedež dnevnika Večer z regionalnimi redakcijami, več kot dvajset let tudi študentskega radia in 

več komercialnih medijev (tisk, radio in televizija). Na univerzi v Mariboru se izvaja program 

študija medijskih komunikacij, ki se ukvarja tudi z množičnimi mediji.  

Mediji se vsebinsko na različne načine posvečajo področju kulture in spremljajo dogodke s tega 

področja s posebnimi oddajami, refleksijami, ocenami in kritikami ali z napovedniki kulturnih 

dogodkov. Stalnica pri poročanju o kulturi je Radio Maribor in deloma TV Maribor ter v okviru 

danih možnosti študentski radio. Pri radijskem mediju je pomembno upoštevati pomen glasbe in 

predstavljanja sodobne glasbene produkcije. Dnevnik Večer je manj izčrpen pri spremljanju 

kulturnega dogajanja, objavlja pa tudi kritike zunanjih sodelavcev uredništva za kulturo. RTV 

Maribor ima najpomembnejšo vlogo pri »odmevnosti« kulturnih dogodkov, čeprav premajhen 

del programa oddaje Glasnik prevzame tudi nacionalna TV mreža za oddajo Kultura po Odmevih 
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ali za oddajo Osmi dan. Druge (komercialne) radijske in televizijske postaje pa kulturo praviloma 

preskočijo.  

Obveščanje o kulturi sledi spremembam oziroma prehodu s tiskanih, klasičnih na druge 

elektronske medije, predvsem na splet, kjer pa zgreši starejšo populacijo, vajeno objav v tisku ali 

na televiziji. Kljub temu je nesporna perspektiva za napovedi in tudi recenziranje kulturnih 

prireditev in dogodkov prav splet. Mreža multimedijskih centrov objavlja prireditve in dogodke 

v Podravju na področjih uprizoritvene umetnosti, film, literatura, glasba, vizualne umetnosti, 

arhitektura, digitalni mediji in interdisciplinarno. Z vidika komentarjev je dobrodošla spletna 

stran Zofijinih ljubimcev.  

Številne informacije so objavljene na spletnih straneh različnih organizatorjev dogodkov, večina 

napovedi in najav se distribuira preko elektronske pošte po različnih adremah organizatorjev. 

Zelo profesionalno so urejene spletne strani posameznih prireditvenih centrov (SNG, Lutkovno 

gledališče, KID KIBLA, Narodni dom … ). Vsebine so delno dostopne v nemškem jeziku (npr. 

Festival Lent na spletni strani ND), informacije so večinoma dvojezične z možnostjo branja v 

angleškem jeziku.  

Ugotovimo lahko, da se zaradi krize klasičnih medijev, pojava komercialno naravnanih in 

skromnega dosega nekomercialnih medijev slabša splošna obveščenost o kulturnih dogodkih in 

njihova refleksija.  

IZVAJALCI DEJAVNOSTI:  

FERI - Medijske komunikacije, kulturne institucije in organizacije, MARŠ, RTVS – RTV 
center Maribor, Večer in drugi.  

USMERITVE 

Izboljšati obveščanje publike, medijev in kulturnih akterjev o kulturnem dogajanju v 

mestu in okolici 

 Vzpostaviti mestni kulturni portal v slovenskem in vsaj enem tujem jeziku, ki bo zajemal 

celosten in aktualiziran napovednik dogodkov, zagotavljal možnosti refleksije kulturnih 

dogodkov, nudil dvojezične profile mariborskih kulturnih producentov programov v 

javnem interesu, akterjem v kulturi zagotavljal ažurne informacije o financiranju iz 

javnih virov, zajemal banko foto in video materiala za objavo. 

 Izpopolniti in praktično oblikovati spletni koledar za celo leto po mesecih in dnevih, 

kamor lahko producenti vpisujejo planirane dogodke in aktivnosti, festivale – po 

področjih in prizoriščih. 

 Spodbujati sodelovanje producentov na področju kulture z medijskimi hišami, predvsem 

RTV Centrom Maribor kot regionalnim centrom javne RTV, uredništvom za kulturo 

časopisne hiše Večer in Delo ter drugimi izdajatelji tiskanih medijev in ob uredniški 

neodvisnosti zagotavljati ustrezne poudarke dogajanju na področju kulture in umetnosti 

v mestu. 

Pridobiti medijski prostor za kritične presoje o umetniških produkcijah 

 Perspektivno se je treba usmeriti na splet, glede obveščanja o dogodkih in glede 

umetniške kritike podpreti osnovanje spletne kulturniške revije, pa tudi možnost za 

(mesečno) tiskano edicijo, v sodelovanju z gospodarskimi subjekti, zavodom za turizem, 

univerzo. 
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 Podpreti je treba kulturni program študentskega radia, še posebej z vidika potreb vse 

številčnejših tujih študentov na UM (produkcija oddaj: radijske igre, ocene in recenzije 

ter predstavitve glasbene produkcije, oddaje o kulturi, zvočni arhiv kulture v mestu) – z 

zagotavljanjem prostorskih in materialnih pogojev za delo študentskega radia.  

Povečati dostopnost informacij v drugih jezikih 

 Jezikovno bi se morali bolj vpeti v geografski prostor in na spletu dodati objave v 

hrvaškem ter srbskem jeziku in ob angleščini tudi v nemščini. Pri objavah, ki zadevajo 

kulturno dogajanje in produkcijo, upoštevati kulturno raznolikost in prisotnost drugih 

nacionalnosti ter čezmejno sodelovanje s sosednjimi državami. 

Povečanje medijske pismenosti 

 Izobraževalna vloga medijske produkcije pomeni tudi povečevanje medijske pismenosti 

ter širi možnosti medijskega izražanja mladih in razmišljajočih ljudi, tudi na področju 

kulture. 

 Podpora usposabljanju za kritiško pisanje s strani izobraževalnih, medijskih in kulturnih 

organizacij. 

 

 

KULTURNA DEDIŠČINA 
POSLANSTVO 

Poslanstvo deležnikov na področju kulturne dediščine je detekcija, hranjenje, varovanje, 

urejanje, raziskovanje, interpretacija in prezentacija kulturne dediščine. Pri tem je bistveno 

širjenje zavedanja, da dediščina ni le identitetna povezovalna točka, ampak je lahko tudi eden od 

generatorjev razvoja. Pomembno je, da so pristopi v ravnanju z dediščino naravnani tako, da 

vzbujajo pozitivne odzive pri strokovni in laični javnosti, še posebej pa pri mladih. 

OCENA STANJA 

Na področju kulturne dediščine v javnem interesu v mestu delujejo tri muzejske institucije kot 

javni zavodi, enota zavoda za varstvo kulturne dediščine, pokrajinski arhiv, z delom dejavnosti 

pa na področje dediščine segajo tudi knjižnice, raziskovalna postaja ZRC SAZU ter nekaj društev 

in neodvisnih kulturnih producentov. Glede na organizacijsko izhodišče so viri njihovega 

financiranja različni – eni so bolj, drugi manj odvisni od sredstev iz mestnega proračuna, vsi pa 

soustvarjajo široko polje kulturne dediščine mesta. 

Na področju skrbi za dediščino v mestu je ta hip mogoče izpostaviti nekaj problemov. 

Najizrazitejši je dolgo nerazrešena prostorska problematika pokrajinskega muzeja.  

Kulturna dediščina nasploh je razumljena in posledično tudi financirana v dokaj ozkem in dokaj 

tradicionalnem pomenu. Ne dovolj strateška se zdi povezava med ohranjanjem nepremične 

kulturne dediščine in njena uporaba v smislu kulturne infrastrukture mesta. Pogosto je prisoten 

negativen odnos javnosti do ukrepov varovanja kulturnih spomenikov in objektov kulturne 

dediščine. Nepovezana in ne dovolj intenzivna se zdijo prizadevanja za digitalizacijo in 

prizadevanja za poglobljeno raziskovanje elementov kulturne dediščine mesta. Akterji izven 

javnih zavodov nimajo primerljivih pogojev za ukvarjanje z dediščino mesta. Ugotoviti pa 
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moramo, da tudi javni zavodi nimajo vselej pogojev kot jih zahteva zakon o varovanju kulturne 

dediščine. 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

Pokrajinski muzej Maribor, Antikvariati (Ciproš, Pisana beseda …), Domovinsko društvo 
gelerala Rudolfa Maistra, Domoznanska zbirka Primoža Premzla (tudi založba), Hiša! 
Društvo za ljudi in prostore, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava 
Maribor, Kramarski d.o.o., MISC Infopeka, Muzej narodne osvoboditve Maribor, 
Nadškofijski arhiv Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor, Raziskovalna postaja Maribor ZRC 
SAZU, Sinagoga Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Univerzitetna knjižnica Maribor, 
Enota za domoznanstvo, Vojaški muzej Slovenske vojske, Založbe (Pivec, Aristej, Epos, 
Subkulturni azil, Litera …), Zavod za turizem Maribor – Pohorje, Zavod za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Zgodovinsko društvo dr. Franc Kovačič v 
Mariboru, Zgodovinsko društvo v Mariboru in drugi. 

USMERITVE 

Zagotavljanje ustrezne prostorske in organizacijske infrastrukture za razvoj področja 

 Zagotovitev pogojev za dokončanje obnove mariborskega gradu za potrebe 

Pokrajinskega muzeja Maribor. 

 Sodelovanje pri zagotavljanju prostorov za ustrezne pogoje hranjenja arhivskega gradiva 

z možnostjo hkratne rešitve problematike Pokrajinskega arhiva Maribor in Univerzitetne 

knjižnice Maribor. 

 Rešitev prostorske problematike hranjenja in prezentacije arheološke dediščine v okviru 

Pokrajinskega muzeja Maribor in industrijske premične dediščine v okviru Muzeja 

narodne osvoboditve Maribor. 

 Prizadevanja za vzpostavitev novih upravnih prostorov Sinagoge Maribor z namenom 

preureditve sedanjih za stalno zbirko ter dokončanje postopka za razglasitev mariborske 

sinagoge za kulturni spomenik državnega pomena in vpis v UNESCO seznam kulturne 

dediščine. 

 Učinkovita delitev obsega delovanja med mariborskima muzejema in morebitno 

preimenovanje Muzeja narodne osvoboditve Maribor v Muzej novejše zgodovine. 

 Podpora pobudam za nastanek zasebnih muzejev ali muzejskih zbirk. 

 Prizadevanja za večjo splošno javno dostopnost Vojaškega muzeja v sodelovanju z 

Ministrstvom za obrambo. 

 Podpora profesionalizaciji delovanja relevantnih strokovnjakov na področju kulturne 

dediščine tudi izven javnih zavodov. 

Razširjanje dojemanja polja kulturne dediščine 

 Podpora programom in projektom, ki širijo polje dojemanja kulturne dediščine na 

področje žive dediščine ter podpora nosilcem žive dediščine v mestu (npr. Poti obrti). 

 Podpora programom in projektom, ki kulturno dediščino obravnavajo in prezentirajo na 

inovativne načine (performativne prakse, akcije v javnem prostoru …). 

 Podpora programom in projektom, ki raziskujejo, ohranjajo in prezentirajo industrijsko 

dediščino mesta. 
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 Podpora programom in projektom, ki izhajajo iz multikulturne in multinacionalne 

dediščine mesta.  

 Podpora programom in projektom, ki vključujejo ranljive skupine, ki spodbujajo 

pozitiven odnos mladih do dediščine in tistim, ki akterje iz lokalnega okolja vpletajo kot 

soustvarjalce in izhajajo iz izkušnje posameznika.  

Skrb za kulturne spomenike in druge objekte nepremične dediščine  

 Zagotavljanje virov za obnovo in vzdrževanje spomenikov in drugih objektov 

nepremične dediščine v javni lasti, zlasti takih, ki ohranjanje povezujejo z učinkovito 

rabo v smislu kulturne infrastrukture in celostnega ohranjanja dediščine.  

 Vzpostavitev transparentnih kriterijev in taktik za urejanje pridobivanja spomenikov in 

drugih objektov nepremične dediščine s statusom javne kulturne infrastrukture v 

upravljanje in rabo (periodični pozivi akterjem, evalvacija upravljanja in rabe ...). 

 Razpisi za sofinanciranje obnov nepremične dediščine (hiš, vil, dvorcev ...) v lasti 

zasebnikov ter vzpostavljanje spodbud in ukrepov za višanje odgovornosti zasebnikov 

kot lastnikov nepremične dediščine.  

 Vzpostavitev skupine akterjev za izdelavo celostnega programa revitalizacije 

spomenikov in drugih objektov nepremične dediščine, pri čemer so priporočene 

prioritete reševanja: mariborski grad (NPK), Sodni, Čeligijev in Vodni stolp, Žički dvor, 

kompleks Minoritov, Franzova (Intesova) vila, zgradba Udarnika, Velika kavarna, 

Vurnikova in Železniška kolonija, kompleksa Pekarna in Kaznilnica, hale TAM, SDK, izbor 

hiš, zlasti na Koroški cesti in v Gosposki ulici, Mestni park in drugih. 

 Opustitev najemnin za lokale v starem mestnem jedru, upoštevajoč ustreznost namena 

rabe lokala in skladnost morebitne obnove z varstvenim režimom nepremičnine.  

 Podpora projektom, ki zvišujejo pozitiven odnos javnosti, zlasti mladih, do strokovne 

skrbi za spomenike in objekte nepremične dediščine. 

 

 

Spodbujanje raziskav ter vključevanje dediščine mesta v turistično ponudbo 

 Podpora projektom, ki vključujejo raziskovanje različnih področij dediščine mesta, še 

zlasti pa tistim, ki raziskave nadgrajujejo z inovativnimi načini prezentacije ali jih 

vključujejo v urbano turistično ponudbo.  

 Podpora ustanavljanju ali razširitvi raziskovanju dediščine Maribora namenjenih 

raziskovalnih enot pri posamičnih akterjih ali nastajanju novih.  

 Prizadevanja za sinergijsko povezovanje akterjev na področju dediščine in turizma v prid 

zvišanja kakovosti turistične ponudbe, povezane z dediščino mesta. 

Digitalizacija z dediščino povezanih vsebin 

 Podpora projektom digitalizacije premične, nepremične in žive dediščine z namenom 

široke javne dostopnosti digitaliziranih vsebin in vzpostavitev portala za dostop do vseh 

digitaliziranih vsebin iz skupne vstopne točke. 
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 Vzpostavitev servisa s tehnično infrastrukturo za digitalizacijo za potrebe večjega kroga 

javnih zavodov in drugih akterjev na področju kulture v mestu.  

 

 

FESTIVALI IN MESTNE PRIREDITVE 
POSLANSTVO 

Festivali so način organiziranja kulturnih dogodkov, s katerim je mogoče pritegniti širši krog 

publike v kulturno dogajanje in pri katerem so v ospredju tudi promocijski, gospodarski – še 

posebej turistični, socializacijski in drugi vidiki. Na to se navezujejo tudi programski poudarki 

festivalov ter viri njihovega financiranja. Festivali so najboljši način ohranjanja in izrabe znamke 

»Evropska prestolnica kulture«, s katero razpolaga mesto. Z mestnimi prireditvami 

zaznamujemo spominske dneve mesta in posebne dogodke v mestu, vedno pa so obogateni s 

kulturnim programom, ki s svojo kakovostjo izkazuje ustvarjalni potencial mesta.  

OCENA STANJA 

Maribor je s Festivalom Lent (vključno s »Folkartom« in »Artkampom«) na prestižnem 

mednarodnem seznamu festivalskih mest in redno evaluiran v tem okviru. Mednarodno ali 

nacionalno prepoznavnost  dosegajo tudi drugi festivali v našem mestu. Dogajajo se na skoraj 

vseh ustvarjalnih področjih: film/video/multimedia, folklora, gastronomija, gledališče, jazz, 

klasična glasba, literatura, lutke, otroški programi, pop/rock, sodobni ples, vizualne umetnosti, 

zborovsko petje …  Najdaljšo tradicijo imajo Festival Maribor, Borštnikovo srečanje, 

Mednarodno zborovsko tekmovanje Grad Prix Europe, Mednarodni festival računalniške 

umetnosti in drugi. Na kulturne vsebine se navezuje tudi Festival stare trte. Število festivalov se 

iz leta v leto povečuje, podpora s strani sponzorjev in financerjev zunaj kulturnih skladov pa je 

vse skromnejša. Pri kategorizaciji festivalov kot osnovi za sofinanciranje iz javnih sredstev, je 

potrebno upoštevati mednarodno uveljavljene kriterije.  

Mestne prireditve ali proslave so pomembne za utrjevanje identitete oz. pripadnosti mestu. 

Spominski dnevi Maribora imajo smisel, če se njihova simbolika razkriva na izviren in 

kakovosten način z ustreznim kulturnim programom. Mesto mora ob takih priložnostih pokazati 

raznovrstnost in vrhunskost umetniškega ustvarjanja.  

IZVAJALCI 

Festival Maribor, JSKD, Kulturno-prireditveni center Narodni dom, Mitra, MKC, SNG 

Maribor -FBS in drugi. 

USMERITVE 

Opredelitev kriterijev za vrednotenje festivalov 

 Izjemnost, konceptualna osredotočenost, uveljavljenost izvajalcev, javna odmevnost, 

inovativnost, mednarodna priznanja, nacionalna prepoznavnost, lokalna vpetost, 

posebna prizorišča, zgodovinska simbolika, kulturne potrebe mesta, izobraževalna 

vrednost, atmosfera, organizacijska izkušenost, razpoložljiva tehnična sredstva, 

turistična privlačnost itd. 

Odkrivanje in uporaba novih uprizoritvenih prostorov 

 Zagotoviti pogoje za lažjo prostorsko in tehnično izvedbo festivalov na prostem 
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 Zgodovinski ambienti 

 »levi breg« 

Festivali kot sestavina turistične ponudbe 

 Objava vsakoletnega kataloga mariborskih festivalov 

 Gostinska potrošnja in nočitve v času festivalov 

Razvoj festivalskih programov 

 Participacija javnosti (e-voting) 

 Prilagoditve mednarodni publiki 

 e-Vodič po festivalu 

 Objava evaluacij  

 

 

KULTURNE/KREATIVNE INDUSTRIJE 
POSLANSTVO 

Pri kulturnih/kreativnih industrijah gre za kombinacijo ustvarjalnosti, proizvodnje in 

komercializacije kreativnih vsebin, ki so praviloma varovane z avtorskimi pravicami, prodajajo 

pa se kot blago ali kot storitev. Od drugih industrij jo ločimo po petih ključnih kriterijih: 

kreativnost, intelektualna lastnina, simbolni pomen, uporabna vrednost in način produkcije. Od 

klasične umetnosti pa po tem, da je ustvarjena za trg in organizirana na podjetniški način. 

Najpogosteje gre za tisk, založništvo, multimedijsko, AV, fonografsko ali kinematografsko 

produkcijo ter za umetno obrt in oblikovanje. Čeprav UNESCO že dolgo poziva k pozornejšemu 

obravnavanju tako opredeljenih dejavnosti, ker izkazujejo najhitrejšo rast, velik kulturni vpliv in 

najboljše ekonomske učinke, še zmeraj prevladuje nerazumevanje njihovega pomena, kar velja 

tudi za Maribor.  

OCENA STANJA 

Iz študije MRA v okviru projekta CREA.RE (Regionalni načrt ustvarjalnih panog 2014–2020 

Podravske razvojne regije) lahko povzamemo, da je v Mariboru okoli 400 podjetij 

kulturnih/kreativnih industrij, razporejenih v več kot 30 šifer po standardni klasifikaciji 

dejavnosti. V njih je zaposlenih več kot 2000 ljudi, kar pa je vseeno le četrtina zaposlenih na tem 

področju v Ljubljani in so torej možnosti širitve še velike. V letu 2009 je od skupnega prihodka 

teh dejavnosti v višini skoraj poltretje milijarde evrov na osrednjo slovensko regijo odpadlo 69 

%, na Podravsko regijo pa 10,2 %.  

V Mariboru so najpogostejše dejavnosti projektiranja, svetovanja, medijev, založništva, umetne 

obrti in trgovine z izdelki umetne obrti. Subjekti kulturne/kreativne industrije v Mariboru niso 

povezani in ne nastopajo organizirano. Zanje ni predvidenih razvojnih spodbud, razpisi za ta 

namen v gospodarstvu pa jih praviloma izločajo. Mnogi svojo dejavnost selijo v Ljubljano ali v 

tujino, kar je dodatno problematično, ker gre v večini za mlade ljudi. 

Povezanost med kulturno/kreativno industrijo in javnimi kulturnimi zavodi oziroma nosilci 

javnih kulturnih programov je v Mariboru slaba, čeprav bi bila za obe strani koristna. Razlog je 
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tudi v prepričanju, da gre v enem primeru za kulturno obrobje, v drugem pa za kulturno jedro. 

Ko gre za subvencionirano kulturno produkcijo, mora biti obvezana, da izkoristi vse načine 

predstavitve čim širšemu krogu ljudi in takšne možnosti nudi kulturna industrija, ki pa bi tudi 

morala biti deležna spodbud za takšno poslanstvo. 

Slovenska posebnost na tem področju so samozaposleni v kulturi, ki jih je po navedeni študiji v 

Podravju blizu 200, opravljajo več kot 40 različnih poklicev v kulturi, a jih ni mogoče 

avtomatično enačiti s kulturnimi industrijami, čeprav predstavljajo potencial za njihov razvoj. 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

društva, zavodi, mala podjetja, zadruge, posamezniki…, Mariborska razvojna agencija, 

Štajerska gospodarska zbornica, Obrtno-podjetnika zbornica, Urad za gospodarske 

dejavnosti MOM, Urad za kulturo MOM in drugi. 

USMERITVE 

Vzpostavitev organizacijskega okvira sektorja kulturnih/kreativnih industrij v Mariboru 

 Izvedba prioritet in ukrepov iz Regionalnega načrta ustvarjalnih panog 2014–2020 v 

Mestni občini Maribor. 

Sodelovanje med javnimi kulturnimi producenti in kulturno industrijo 

Spodbujanje razvoja trga umetniških del  

 

 

 

REFLEKSIJA KULTURNEGA POLJA 
POSLANSTVO 

Raziskave in ocene kulturnega polja so tudi evalvacije že izvedenih kulturnih programov in 

projektov. Oboje pripomore k bolj sistematičnemu premisleku o kulturni politiki, upravljanju, 

vsebinah in izvedbah. Poveča se informacijska integracija mesta kot kulturnega sistema, 

povečuje se število uprizoritev in predstavitev, raste območje kulturne industrije. Refleksija 

vključuje tudi množične medije in vse druge oblike človekovega organiziranja za premišljevanje 

o mestu, meščanih in kulturnem dogajanju v mestu in njegovi okolici (sejmi, festivali, razstave). 

Mesto mora spodbujati vse vrste javne in argumentirane kritike in polemike, ker s tem krepi 

kulturo dialoga, skupnosti in inovacij. 

OCENA STANJA 

Stopnja izobrazbe mestnega prebivalstva je danes neprimerno višja kot je bila kadarkoli v 

preteklosti, vendar mesto, v ožjem smislu Maribor, ne generira zadostnega števila kulturnih 

projektov in scen, s katerimi bi lahko zaobjeli in uporabili nova znanja. K temu nekaj prispeva 

tudi nizka stopnja infrastrukture, institucionalna ločenost šolstva, univerze in mestne kulturne 

sfere. Treba bi bilo integrirati zdaj v mestu preveč ločeni sferi kulture in celotno polje 

družboslovja in humanistike, vsekakor pa tudi tehnično kulturo, naravoslovje in druga 

ustvarjalna področja. To so izjemno pomembne vsebine sodobnega upravljanja mest, kakor tudi 

življenja slehernega posameznika. 
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Ob okoliščini, da je mesto v tranziciji (od 1989 do danes) spremenilo svojo identiteto, ker je 

izgubilo industrijo, potem je lahko v novih danostih kultura pomemben dejavnik organizacijskih 

naporov, pripadnosti in blaginje mestnih prebivalcev. Kultura v spremenjenih gospodarskih in 

globalnih družbenih pogojih mesta ni več "nadgradnja", ampak temeljno produkcijsko okolje 

mesta kot prostora znanja, zanimanja, inovacij, refleksije, združevanja, identitete, artikulacije, 

promocije in podjetnosti.  

Zaradi dolge odsotnosti družboslovno-humanistične fakultete je prisoten primanjkljaj na 

področju sistematičnega, dolgoročnega spremljanja kulturnega polja, vseeno pa se je do danes 

nabralo veliko pomembnih monografij, ocen, dokumentarnega, vizualnega in drugega gradiva o 

Mariboru, njegovih meščanih in njihovem kulturnem, znanstvenem, gospodarskem pa tudi 

športnem udejstvovanju in uspehih. 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

UM – Filozofska in Pedagoška fakulteta ter UKM – Enota za domoznanstvo, ZRC-SAZU, 

Zofijini ljubimci in drugi. 

USMERITVE 

Povezovanje kulture, znanosti in tehnologije 

 Ustanoviti Sklad dr. Bruna Hartmana: poskus povezovanja raziskovanja na terciarni 

stopnji (magisteriji in doktorati), podobno kot program Znanost mladini: ciljno 

sofinanciranje kulturoloških raziskav med širšim mestnim prebivalstvom ter posebej 

med snovalci in uporabniki kulturnega sektorja; premislek o motivih, pogojih izvajalcev 

in uporabnikov kulturnih programov ter analiza družbeno-kulturnih problemov in 

trendov mesta. 

 Spodbujati delovanje strokovnih združenj v mestu. 

 Krepiti ugled Glazerjevih nagrad kot osrednjih mariborskih priznanj za umetniško 

ustvarjanje in delovanje. 

 Nadaljevati delo pri enciklopediji mariborske kulture, začeto v projektu EPK in za 

publiciranje uporabiti spletno tehnologijo. 

Krepiti prisotnost družbeno-kulturnih tem in refleksij v javnem prostoru 

 Kulturno delovanje kot podpora lokalni avtonomiji. 

 Letno srečanje nosilcev dejavnosti in sklopov iz Lokalnega kulturnega programa 2015–

2020: refleksija ciljev in nalog (Mariborski kulturni forum) (2016–2020). 

Izdelati program strateškega upravljanja mestne kulture za naslednje obdobje (2020–

2025) 

 Javni razpisi za preučitev mestne socialne topografije in drugih kulturno-demografskih 

ter bivanjskih kazalcev mesta (2015–2017) 

 Ustanovitev delovnega telesa za pripravo LPK 2020–2025 (2019) 
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KULTURNO UMETNOSTNA VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 
POSLANSTVO 

Kulturno umetnostna vzgoja in izobraževanje je proces podoživljanja, ki je vzporeden procesu 

ustvarjanja, saj je posameznikova izkušnja neposredna in enkratna, z interpretacijo pa ta 

notranja izkušnja postane dostopna tudi drugim. Ne gre za pasivno opazovanje, ampak za 

radovednost, spraševanje in iskanje razlage. Zato so udeleženci kulturno umetnostne vzgoje in 

izobraževanja aktivni subjekti in ne zgolj pasivni konzumenti kulture. Poudarek je na mladih 

ljudeh, vendar je kulturno umetnostna vzgoja in izobraževanje namenjena vsem generacijam, 

ker širi dojemanje sveta in družbe in krepi socialno vključenost ter aktivno državljanstvo. 

»V vzgoji in izobraževanju je poslušanje zahtevna, a nujna praksa, ki se je moramo naučiti. 

Estetska napetost s svojo empatijo, iskanjem odnosov in 'povezovanjem' struktur, skupaj z 

milostjo, humorjem, provokacijami in nedeterminizmom, podpira procese poslušanja.« Vea 

Vecchi, Umetnost in ustvarjalnost v Reggiu Emilia: Raziskovanje vloge in moči ateljejev v zgodnji 

vzgoji otrok 

Kulturno vzgojni program se snuje v prepričanju, da ima umetniško doživetje že samo na sebi 

vzgojni pomen, ki ga težko nadomestijo  drugi mediji, zato so kakovostne KV vsebine zasnovane 

kot podpora umetniški produkciji ali njena dopolnitev umetniškega doživetja ter ozaveščanje 

estetske izkušnje. 

OCENA STANJA 

V Sloveniji kulturni vzgoji in izobraževanju ni pripisana tolikšna prioriteta kot v poprečju EU in 

ni upoštevano spoznanje, da izboljšuje splošno kakovost učenja. Premalo je upoštevan vpliv na 

participacijo v družbenih procesih, na dojemanje nacionalne identitete in na strpen odnos do 

drugih kultur. Podcenjena je vloga kulturne vzgoje in izobraževanja pri premagovanju 

negativnih posledic naraščajoče socialne diferenciacije, zaradi česar je treba preprečiti popolno 

komercializacijo tega področja, ki se naglo širi. 

Na mlade še posebej pritiska potrošništvo, ki si na različne načine podreja »mladinsko kulturo« 

in jo potiska v službo marketinga. Avtonomne kulturne cone se temu upirajo in so dragocen 

prostor kreativnosti, zato jih je treba podpirati. Tako vlogo bi morale imeti tudi šole in 

spodbujati ustvarjalnost proti potrošništvu.  

Najštevilčnejši na šolah so še zmeraj pevski zbori. Ohranjajo se tudi druge kulturne dejavnosti na 

šolah, čeprav njihova intenzivnost upada. JSKD skrbi za vsakoletno javno predstavitev celotne 

kulturne produkcije šol. Nekateri javni kulturni zavodi in druge kulturne organizacije izvajajo 

pedagoške programe, vendar ni celovitega pregleda nad njihovim učinkovanjem. Zaradi črtanja 

ur za kulturne predmete znotraj obveznih vsebin osnovnošolskih programov in skromnega 

deleža, ki ga kulturi posveča večina srednjih šol, prispevajo največji delež za kakovosten kulturni 

razvoj mesta predvsem ustvarjalne in poustvarjalne delavnice izven šolskih okvirov. Velik delež 

navduševanja nad posameznimi kulturnimi področji prispevajo neodvisni kulturni producenti, 

ki različnim generacijam nudijo širok spekter kulturno umetnostne vzgoje in izobraževalnih 

vsebin ter posameznike preko njih uvajajo in vključujejo v svet kulturne produkcije in kulturne 

konzumacije. Zagotoviti je treba tudi njihovo medsebojno povezovanje in prepletanje, kar se je 

pričelo s programom »Kulturni dnevnik«. 

Maribor ima nekaj srednješolskih programov umetniških smeri ter študij likovne in glasbene 

pedagogike na univerzi, kar je velikega pomena za kulturni razvoj mesta. 
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IZVAJALCI DEJAVNOSTI  

Andragoški zavod, Društvo za razvoj filmske kulture, JSKD, MKC, Muzej narodne 

osvoboditve Maribor, Narodni dom Maribor (Kulturni dnevnik, Cikel za mlade, Kekec), 

UM Pedagoška fakulteta, Pokrajinski muzej Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Zavod 

RS za šolstvo, Zavod MARS Maribor (ustvarjalne vsebine Art kampa in Vilinskega mesta, 

Čitalnica na jasi, Čitalnice na dvorišču...), ZPM, vsi javni kulturni zavodi na podlagi v 

ustanovnih aktih določene javne službe in drugi. 

USMERITVE 

Spodbujanje kulturno vzgojnih vsebin 

 Spodbude pri snovanju kakovostnih kulturno vzgojnih vsebin na vseh področjih 

ustvarjanja, ki naj nastajajo v sodelovanju strokovnjakov s področja umetnosti ter vzgoje 

in izobraževanja. 

Koordiniranje programov kulturno umetnostne vzgoje in izobraževanja 

 Podpora vključevanju v »Kulturni dnevnik« kot povezovalcu projektov kulturno 

umetnostne vzgoje in izobraževanja.  

Spodbujanje lastne kulturne produkcije šol 

 Podpora delovanju kulturnih krožkov in skupin ter kulturnih društev na šolah. 

 Podpora javnim predstavitvam šolskih kulturnih produkcij v okviru JSKD. 

Povezovanje z nosilci programov tehniške kulture 

Kulturno navduševanje starejših populacij 

 Podpora organizacijam, ki pripravljajo kakovostne programe kulturno umetniškega 

izobraževanja za starejše občane.  

Usposabljanje kadrov za kulturno umetnostno vzgojo in izobraževanje 

 Podpora programom usposabljanja mentorjev kulturno umetnostne vzgoje in 

izobraževanja. 

Podpora pripravi univerzitetnih programov s področja umetniškega izobraževanja 

 

 

KULTURNA RAZNOLIČNOST 
POSLANSTVO 

Kulturna raznoličnost pomeni sobivanje mestnega prebivalstva različnih kulturnih tradicij, 

religij, narodnosti, v širšem smislu pa se dotika tudi spola in spolnosti, poklicev, interesov, 

okusov, človekovih pravic, lokacij ipd. Kulturna raznoličnost je lahko tudi vzvod za povečevanje 

kulturnega, političnega in gospodarskega sodelovanja mestnih prebivalcev s svetom, hkrati pa 

okvir za preseganje periferne pozicije mesta v nacionalnem prostoru. Zavest o kulturni 

raznoličnosti mesta in velikih kulturnih, političnih in gospodarskih specifikah in potencialih te 

raznoličnosti je v kolektivni zavesti Maribora premalo prisotna, potlačena in včasih tudi 

slabšalna. 
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OCENA STANJA 

Po popisu leta 1991 se je za pripadnike drugih narodnosti opredelilo okrog 9 odstotkov 

prebivalstva; med njimi so bili Italijani, Madžari, Romi, Albanci, Avstrijci, Čehi, Črnogorci, Nemci, 

Makedonci, Poljaki, Slovaki, Romuni, Rusi, Turki, Arabci, najštevilčnejši manjšini pa so 

predstavljali Srbi in Hrvati ter skupina neopredeljenih. Po podatkih iz popisa leta 2002 je skupno 

število prebivalcev padlo, delež mestnega prebivalstva drugih narodnosti pa je narasel na 19 

odstotkov, kar se mora odražati tudi, a nikakor samo v mestnem kulturnem življenju. K jezikovni 

in kulturni pestrosti gotovo močno prispeva tudi Univerza v Mariboru, še posebej z evropskim 

programom izmenjave študentov in profesorjev Erasmus, ki je občutno povečal število tuje 

govorečih mladih in intelektualcev. Šole, množični mediji, internet in večja mobilnost mladih so 

veliko prispevali k spoznavanju svetovne kulturne raznoličnosti. 

Z razvojem turistične industrije se povečuje število tujih turistov. Po podatkih zavoda za turizem 

iz leta 2013 prevladujejo Avstrijci in Nemci, sledijo jim Italijani, Španci, Francozi, Nizozemci in 

ostali, predvsem evropski turisti. Obisk turistov je dosegel vrh v času EPK leta 2012. 

Pri nadaljnjem razvoju tega področja moramo biti pozorni na različne ravni medkulturne 

komunikacije: a) deklarativno multikulturnost, ki pomeni toleriranje drugačnih s stališča 

prevladujoče kulture, jezika in gospodarstva (najpogostejša praksa v EU); b) integracijo, ki 

pomeni enakopravnejšo načrtovanje in projektno sodelovanje na področju kulture, politike, 

gospodarstva ipd.; c) kozmopolitstvo/svetovljanstvo, ki pomeni odprtost, sprejemljivost in 

intenzivno sodelovanje z manjšinami in drugimi narodi, kulturami, verstvi in gospodarstvi sveta 

kot del zavesti o globalni umeščenosti mesta in države . Pri tem ne gre zamenjevati 

svetovljanstva z zaničevanjem domačega in poveličevanjem tujega, ampak za kritično refleksijo 

lastnega položaja, znanj in zmožnosti v multikulturnem, multiinteresnem, a hkrati asimetrično 

globaliziranem in vse bolj ekološko ozaveščenem svetu. 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

častni konzulati v Mariboru, Center za medkulturno sodelovanje z državami Azije, Afrike in 

Latinske Amerike Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, etnična in druga kulturna 

društva, ZKD in JSKD, javne kulturne ustanove (knjižnice, muzeji, arhivi …), kulturna 

predstavništva v Sloveniji, Pekarna, strokovna in poklicna združenja, Štajerska gospodarska 

zbornica, Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Univerza v Mariboru (mednarodni 

projekti in izmenjave), Zavod za turizem Maribor-Pohorje in drugi. 

USMERITVE 

Podpora predstavitvam matičnih kultur etničnih skupnosti, ki živijo v Mariboru 

 Podpora ustanavljanju kulturnih društev etničnih skupin in podpiranje njihovega 

delovanja. 

 Gostovanja umetnikov iz matičnih držav mariborskih etničnih skupin. 

Omogočanje dostopa do informacij in literature iz matičnih kultur 

 Upoštevanje etničnih skupin pri razvoju knjižničnih zbirk. 

 Predstavitve avtorjev odmevnih knjig iz matičnih kultur mariborskih etničnih skupin. 

Spodbujanje predstavitev slovenske kulture v matičnih državah mariborskih etničnih 

skupin 
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SOCIALNO-KULTURNI PROGRAMI 
POSLANSTVO 

Zaostrena socialna, ekološka, gospodarska in kulturna razmerja, pozitivistični pogledi k bolj 

učinkoviti, fleksibilni, tekmovalni in konkurenčni družbi, nekonsistentne in ne trajnostno 

naravnane politike ter pomanjkanje dolgoročne vizije razvoja družbe – vse to je povzročilo, da se 

danes tudi v Mariboru soočamo z gospodarsko, finančno, energetsko, okoljsko in prehransko 

krizo. Opisana situacija je bila razlog za nastanek in razvoj projektov za ozaveščanje javnosti in 

razvoj konkretnih primerov dobrih praks alternativne in avtonomne produkcije v tistih vidikih 

življenja, ki so predpogoj za strpno, vzajemno in ustvarjalno družbo, zato so vzniknili in so 

umeščeni v okvir kulture. 

OCENA STANJA 

Center alternativne in avtonomne produkcije (CAAP) je nastal v okviru EPK kot odziv na 

zaostrene socialne razmere v Mariboru, v katerih se ni mogoče brez slabe vesti predajati 

umetniškim užitkom, ko znaten del prebivalstva ne zmore stroškov preživetja. Socialno-kulturni 

programi, ki jih je spodbudil, so se izkazali za zelo dobrodošle. Maribor se mora soočiti z 

realnostjo »slamizacije« nekaterih mestnih predelov. 

Potrebno je raziskovanje in uvajanje socialnega podjetništva in participativne ekonomije, 

povezovanje nepridobitnih organizacij, izobraževanje na osnovi socialno-kulturnega dela in 

kritičnega mišljenja in povezovanje mesta s podeželjem. Gosto naseljeni novejši deli mesta 

pogrešajo kulturo sobivanja, ob tem pa ostajajo neizrabljeni prostori, predvideni za ta namen – v 

starejših delih mesta to vlogo prevzemajo »živa dvorišča«.  

Zaostruje se socialna diferenciacija v Mariboru, zato je potrebna večja skrb za marginalizirane 

skupine, vključno z ukrepi, ki bodo preprečili njihovo izključevanje iz kulturnega dogajanja. 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

Center alternativne in avtonomne produkcije – CAAP, DRNT –  Društvo za razvoj 
naravoslovja in tehnologije, Frekvenca, socialno-kulturno združenje nemirnih in aktivnih, 
HIŠA! društvo za ljudi in prostore (skupina ustvarjalcev, kreativcev in drugih: program Živa 
dvorišča Maribora), Kooperativa BikeLab z.o.o., Mariborska kolesarska mreža, društvo za 
vzpodbujanje kolesarjenja in trajnostnega prometa, Peron, kooperativa projektnih 
ustvarjalcev z.o.o., Kulturno društvo Center plesa s platformo Hearbeat Hears The Beat – 
mednarodno kulturno platformo za gluhe, Skupnostni urbani vrtovi, Socialno-kulturno 
združenje Rizom, Stanovanjska kooperativa, Varuhi semen, društvo za ohranjanje biotske 
pestrosti kulturnih rastlin, Zadruga Dobrina, zadruga za razvoj trajnostne lokalne preskrbe 
z.o.o. in drugi. 

USMERITVE 

Vzpostavitev skupnostnih pobud v vseh četrtih in krajevnih skupnostih 

 Dejavnosti socialno-podjetniške narave se finančno pokrivajo iz prihodkov, ki jih 

ustvarijo na trgu, pri netržnih dejavnostih s področja socialnega vključevanja in okoljskih 

tematik pa se je treba usmeriti na razpise za javna sredstva na lokalni, državni in 

evropski ravni.  
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 Podpiranje dejavnosti socialnega vključevanja, izobraževanje na področju socialnega 

podjetništva in socialnega vključevanja, usposabljanja in izobraževanja na področju 

kritičnega mišljenja, promocija in izobraževanje na področju trajnostne mobilnosti ter na 

področju ohranja biotske raznovrstnosti ipd.  

 Vzpostavitev iniciativ, ki želijo razviti socialna podjetja tudi na drugih področjih 

dejavnosti (stanovanjske kooperative, pravne storitve, različne storitve za gospodinjstva, 

logistika, gostinstvo ipd.) v okviru delovanja skupnostnega centra. 

Krepitev kulture sobivanja, ohranjanje biotske raznovrstnosti kot kulturne dediščine, 

vzpostavljanje trajnostne lokalne preskrbe (TLP) in gradnja semenske knjižnice  

 Skrb za skupno dobro Maribora. 

 Koordinacija delovnih skupin na področju trajnostne mobilnosti. 

 Srečanja zainteresirane javnosti za premišljanje programskih sprememb in rešitev na 

ravni mesta. 

 Mreženje romskih organizacij. 

 Vplivanje na javne politike na področju socialnega podjetništva, socialnega vključevanja, 

okoljskih problematik, biotske pestrosti kulturnih rastlin in trajnostnega razvoja (na 

lokalni, državni in evropski ravni). 

Kulturno navduševanje starejših populacij 

 Podpora organizacijam, ki pripravljajo kakovostne programe kulturno umetniškega 

izobraževanja za starejše občane.  

 

 

KULTURNI TURIZEM 
POSLANSTVO 

Predpostavka kulturnega turizma je, da si turist sam oblikuje svoj itinerar, na katerega je 

mogoče vplivati predvsem z bogato in pravočasno ponudbo informacij o kulturnem dogajanju. 

Kulturno motivirani turisti so zainteresirani za kulturne vrednosti, ker želijo svojo kulturno 

identiteto primerjati z identiteto drugih okolij: umetniške četrti, festivalsko dogajanje, muzeji 

ipd. Menedžment kulturnega turizma je zahtevnejši, ker morajo ob specifičnosti kulturnih 

turistov upoštevati še bistveno vlogo rezidentov, povezovati številne odločevalce in vključevati 

ponudnike kulturnih programov. 

OCENA STANJA 

Podatki o koristih turizma v času EPK 2012 so bili sprejeti z dvomom, čeprav so bili neovrgljivi, 

kar kaže na utemeljenost vprašanja, ali je Maribor dojemljiv za kulturni turizem. V turistično 

razvitih državah je vsak tretji obiskovalec kulturnih dogodkov turist, zato turistično 

gospodarstvo vlaga v kulturo, kar pričakujemo tudi v Mariboru. Kulturne prestolnice so povsod 

jamstvo trajne turistične uspešnosti in tudi EPK Maribor 2012 mora biti dolgoročna podlaga 

tesnejše povezave kulture in turizma. Tržna znamka EPK, s katero razpolaga turistično 

gospodarstvo, je poniknila iz javnosti, namesto da bi z njo opremljali vso turistično ponudbo 

mesta. Iz raziskave, na kateri temelji Strategija razvoja kulturnega turizma na Slovenskem, 
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izhaja, da 47 % sodobnih turistov pritegujejo naravne danosti, 51 % pa kultura, mesto in 

ustvarjalnost – kar se mora odražati tudi v razvojnih načrtih mariborskega turizma. 

Lokalna oblast je odločilna pri vzpostavljanju sinergije kulture in turizma, vendar se morajo na 

nov profil turistov pripraviti tudi mnogi drugi dejavniki. Za promocijo kulturne zgodbe Maribora 

je nujno, da najprej sami verjamemo vanjo, da mesto učinkovito predstavlja svoje kulturne 

vrednosti, da se turistični delavci identificirajo s kulturo in da imamo kakovostne turistične 

vodiče (tiskane, elektronske in žive). Dve tretjini turistov se opira na splet. Da Maribor slabo 

promovira kulturno ponudbo, kaže podatek, da si ga le 19 % anketiranih predstavlja kot mesto 

preživljanja kulturnih počitnic, Ljubljano 56 %. Kulturni turisti so bolj izobraženi, starejši, 

prevladujejo ženske, so zahtevnejši in tudi premožnejši. Ni ustvarjalnega področja, ki ne bi 

zanimalo tudi turistov, je pa problem, če se kulturni producenti ne zanimajo za turiste. Iz prej 

omenjene raziskave izhaja, da so najbolj privlačne kulturne vsebine za turiste muzeji in 

razstavišča (68 %), sledijo prikazi kulturnih tradicij in festivali, nato pa koncerti in gledališki 

dogodki. Obstoječe kulturne manifestacije v mestu kot na primer Folkart je treba prepoznati kot 

edinstvene dogodke in jih ponuditi kulturnim turistom. 

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

JSKD, Mestna občina Maribor, Štajerska gospodarska zbornica, Obrtna-podjetniška zbornica, 

MRA, turistične-gostinske organizacije, Turistična zveza, UM-EPF, VSGT, Zavod za turizem 

Maribor-Pohorje, Zveza kulturnih društev in drugi. 

USMERITVE 

Definirati nove strateške smernice za trženje Maribora kot kulturne destinacije in 

spodbujati sodelovanje akterjev pri načrtovanju turistične in kulturne sezone 

 Sprejetje strategije kulturnega turizma v Mestni občini Maribor. 

 Učinkovito upravljanje z blagovno znamko EPK. 

 Pravočasna opredelitev kulturnih dogodkov s turističnim potencialom, da bodo ustrezno 

predstavljeni v turistični ponudbi mesta. 

 Opredelitev centralne turistične vstopne točke Maribora, ki bo logistično premišljena in 

opremljena z vso potrebno infrastrukturo.  

Izboljšati prepoznavnost kulturnih vrednosti mesta 

 Označevanje kulturnih spomenikov in zanimivosti, ker še vedno manjkajo mnoge 

bistvene informacije in Maribor glede tega zaostaja za mesti z ambicijo kulturnega 

turizma: celostna podoba, označevanje s QR kodami, sodobne informacijske aplikacije. 

 Stalno dopolnjevanje vsebin in znanj turističnih vodičev – priročnikov, spletnih strani, 

letakov, AV gradiv, spremljevalcev turističnih skupin – pri čemer se morajo bolj 

angažirati tudi kulturne ustanove. Spodbujanje produkcije kreativnih rešitev za 

»vodstvo« po mestu in okolici (predstavitev ponudbe mesta na spletu, za pametne 

telefone …). 

 Vključevanje kulturne ponudbe v predstavitve Maribora v agencijskih gradivih, na 

turističnih sejmih, povezovanje akterjev in skupna priprava promocije, promocija za 

izbrane kulturne prireditve 
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Skrb za oživitev glavnih značilnosti mesta 

 Podpora razvojnim načrtom turističnega gospodarstva, ki se neposredno navezujejo na 

mariborske kulturne vrednosti. 

Spodbujati inovativno produkcijo v ponudbi urbanih kulturnih turističnih vsebin 

 Podpora programom in projektom, ki razvijajo inovativno urbano turistično ponudbo v 

javnih zavodih in pri neodvisnih kulturnih producentih. 

 Podpora kongresnemu turizmu ob zagotovljeni pozornosti MOM do največjih tovrstnih 

dogodkov.  

 Podpora razvoju mladinskega turizma. 

 Podpora produkciji in vključevanju ponudbe doživljajskega in socialnega turizma v 

turistično ponudbo kulturnega turizma. 

 

 

SKUPNI UKREPI ZA IZBOLJŠANJE DOSTOPNOSTI KULTURNIH DOBRIN 
POSLANSTVO IN OCENA STANJA 

Zavzemamo se za socialno občutljivo kulturno politiko na vseh ustvarjalnih področjih, s katero 

se kultura vključuje v prizadevanja za premagovanje negativnih posledic dolgotrajne krize. 

Maribor kaže precej bolj kritično ekonomsko in socialno sliko od slovenskega poprečja in če se 

delež prebivalstva, ki si ne more privoščiti kulturnih dobrin povečuje, iz tega neizpodbitno 

izhaja, da je treba na tem področju močneje intervenirati z javnimi sredstvi. Kultura ima 

potencial razvojnega oživljanja mesta, njeno krčenje pa bi pospešilo zamiranje Maribora. 

USMERITVE 

Upoštevanje finančnih omejitev pri vstopninah in drugih oblikah plačevanja dostopa do 

kulturnih dobrin 

 Kulturni producenti, sofinancirani iz mestnega proračuna, morajo pri vstopninah 

omogočiti ustrezno večjo dostopnost za socialno ogroženo publiko. 

 Javni kulturni zavodi bodo določili posebne popuste za šolske obiske. 

Dodatna podpora kulturnim producentom pri izvedbi kulturnih prireditev 

 Brezplačno koriščenje javne kulturne infrastrukture za neodvisne kulturne producente, 

ki se vključujejo v skupne programe z javnimi zavodi. 

 Začasni brezplačni najem praznih prostorov v lasti MOM za neodvisne kulturne 

producente, ki izvajajo dejavnost v javnem interesu in povečanje teh kapacitet. 

 Brezplačno oglaševanje kulturnih prireditev na oglasnih mestih v lasti MOM. 

 Prednostna obravnava vlog za javna dela tistih neodvisnih kulturnih producentov, ki 

izvajajo dejavnost v javnem interesu. 

Izboljšanje eksistenčnega položaja umetnikov 

 Naročanje umetniških del, nadomestila za avtorstvo, razstavnine, odkupi in podobno iz 

javnih sredstev. 
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 Zagotovitev rezidenc za gostujoče umetnike kot podlage za proporcionalna gostovanja 

naših umetnikov v tujini. 

 Ustanovitev mestnega štipendijskega sklada za umetnike. 

Podpora festivalom kot oblikam približevanja kulturne produkcije najširšim avditorijem 

in krepitve kulturnega turizma 

 Kategorizacija festivalov glede na njihov kulturni pomen in obiskanost kot podlaga za 

njihovo sofinanciranje iz mestnega proračuna. 

 Podpora festivalom s prilagoditvami pri uporabi javnih mestnih površin, vključno s 

prometnimi preureditvami in z oprostitvijo komunalnih dajatev. 

 

Večja prisotnost kulturne produkcije in kulturnih dobrin na svetovnem spletu 

 Spodbujanje prenosa kulturnih produkcij in kulturnih dobrin na splet in njihove odprte 

dostopnosti. 

 Vzpostavitev skupnega kulturnega portala, vključno z zagotovitvijo arhiva kulturnih 

dogodkov.  

Izboljšanje dostopnosti kulturnih prireditev za ljudi s posebnimi potrebami 

 Pregled fizične dostopnosti mariborskih prireditvenih prostorov za ljudi s posebnimi 

potrebami in v tej zvezi določitev smernic MOM za organizatorje kulturnih prireditev. 

 Spodbujanje organizatorjev kulturnih dogodkov k prilagoditvam za obiskovalce s 

težavami sluha in vida. 

Zagotavljanje dostopnosti kulturnih vsebin za turiste 

 Vključevanje kulturnih znamenitosti in prireditev v turistične programe mesta. 

 Prilagajanje odpiralnega časa za oglede muzejev in razstav ipd. potrebam kulturnega 

turizma. 

 Ponudba tiskanih in e-gradiv ter usmerjevalnih označb v jezikih prevladujočih skupin 

turistov. 
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JAVNI KULTURNI ZAVODI V MARIBORU 

 
Z namenom prikaza celotnega polja mariborske kulture predstavljamo vse javne kulturne 

zavode, ki delujejo v mestu: zavode, ki jih je ustanovila država, javne zavode, ustanovljene s 

strani MOM in javne zavode, ki le v določenem delu opravljajo kulturno dejavnost, vendar je 

njihov prispevek bistven. Javni kulturni zavodi imajo nadzorne organe, ki poleg in v imenu 

ustanoviteljev ter kulturne javnosti sprotno vrednotijo njihovo delo in usmerjajo njihov razvoj. 

(Navedeni podatki – izkaznica zavoda – veljajo za leto 2013). 

 

1. IZUM (Institut informacijskih znanosti Maribor) 

Institut informacijskih znanosti Maribor (IZUM) je po dogovoru med vladnimi resorji sicer 

pripadel raziskovalni sferi, vendar opravlja javno službo po zakonu o knjižnicah in je torej del 

kulture.  

Maribor je že 40 let središče knjižnične informatike in brez sistema COBISS si ni mogoče več 

predstavljati delovanja knjižnic, ne zgolj v Sloveniji, ampak tudi v širši regiji. IZUM je javni zavod, 

ki si na nacionalni ravni deli odgovornost za razvoj slovenskega knjižničarstva z Narodno in 

univerzitetno knjižnico v Ljubljani. UNESCO ga kot edino slovensko institucijo vključuje v mrežo 

svojih mednarodnih centrov kot nosilca razvoja tega področja v JV Evropi. Maribor je na ta način 

točka, v kateri se na večkulturni osnovi združuje in izmenjuje na stotine milijonov knjižničnih 

podatkov, kar je izjemno pomembna in občutljiva pozicija v globalni kulturi.  

V razmerah vse številčnejših virov znanja je pregled nad njimi pogoj za njihovo uspešno 

uporabo, kar pa omogočajo bibliografske baze, ki se generirajo v Mariboru. Ne gre le za podlago 

kulturnega, izobraževalnega in raziskovalnega delovanja, ampak je od tega odvisen celoten 

družbeni razvoj. IZUM, ki se je z več kot sto strokovnimi sodelavci naselil v nekdanjo »partijsko 

hišo«, bi lahko simboliziral paradigmatsko preobrazbo mesta, če bi ključni dejavniki Maribora 

resnično zaupali v znanje in kulturo kot perspektivo razvoja.  

 

2. JSKD (Javni sklad RS za kulturne dejavnosti) izpostava Maribor 

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je z zakonom ustanovljena organizacija za 

podporo izvajanju nacionalnega in lokalnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih 

dejavnosti. Delovanje njegove enote v Mariboru temelji tudi na dolgoročni pogodbi z MOM, ki ji 

nalaga strokovna opravila za ljubiteljske kulturne dejavnosti iz naslova  pristojnosti lokalne 

skupnosti ter jo obvezuje k programskemu sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Maribor.  

JSKD – izpostava Maribor izvaja v sodelovanju s kulturnimi društvi, njihovo zvezo ali samostojno 

obširen program dejavnosti, ki se financira iz državnih, lokalnih in lastnih sredstev  ter iz 

mednarodnih virov. V programu še posebej izstopa svetovno zborovsko tekmovanje in »Zlati grb 

Maribora« sodi med najbolj cenjena priznanja na tem področju umetniškega ustvarjanja. Velik 

poudarek je na izobraževanju mentorjev in umetniških vodij ter na vključevanju šolskih 

kulturnih dejavnosti v javne programe. V enoti je pet zaposlenih, od tega štirje kot producenti 

kulturnih programov. Pri usmerjanju dejavnosti sodeluje svet enote, ki ga v pretežni meri 

sestavljajo predstavniki MOM. 
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JSKD si je v Strateški načrt 2015–2020 zapisal namen zagotavljanja ustreznih pogojev za 

delovanje ljubiteljske kulture, spodbujanje ustvarjalnosti in omogočanje kakovostnih dosežkov v 

celotnem slovenskem prostoru. Ta namen se uresničuje skozi nacionalno programsko piramido 

območne, regijske in državne ravni, ki omogoča na eni strani množično participacijo ljudi v 

kulturnih dejavnostih in po drugi strani njene visoko kakovost. 

 

3. LGM (Lutkovno gledališče Maribor) 

Izkaznica 

 število zaposlenih: 15 redno zaposlenih, 9 za določen čas, 2 javna delavca 

 skupaj prihodki: 1.208.957 EUR 

 prihodki iz sredstev javnih financ: 1.036.928 EUR 

 od tega višina financiranja Mestne občine Maribor v 2013: 394.330 EUR 

o delež financiranja Mestne občine Maribor: 32,6% 

 od tega prejeta sredstva iz državnega proračuna: 642.598 EUR 

o delež financiranja iz državnega proračuna: 53,2% 

 drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe: 172.029 EUR 

 prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu: 0 EUR 

 delež lastnih prihodkov: 14,2% 

 število prireditev: 656 posameznih vsebin (izvedbe lastnih in gostujočih predstav, 

mednarodnih gostovanj, razstav …)  

 število obiskovalcev: 61.474 

 objekti v upravljanju: prenovljeni minoritski samostan na Lentu z zunanjim amfiteatrom 

(3.500 m2), v uporabi skladiščni prostor na naslovu Preradovičeva 40 

Poslanstvo: LGM zagotavlja javne kulturne dobrine na področju lutkovnega gledališča in drugih 

gledaliških dejavnosti. Z mnogoterostjo vsebin, žanrov in estetik povezuje in združuje klasične 

animacijske tehnike z vsemi izraznimi scenskimi oblikami. LGM daje pri svojih uprizoritvah 

prednost domači ustvarjalnosti: vsako leto uprizori dve slovenski deli za otroke; vsaj eno je 

praviloma prvič uprizorjeno v slovenskem gledališko-lutkovnem prostoru, tretje delo pa je iz 

svetovne mladinske literature in prirejeno za lutkovni oder (povzeto iz Odloka; dejavnosti so 

natančneje popisane na str. 23). 

Dolgoročni cilji: redna priprava in realizacija kakovostnih lutkovnih predstav za otroke, 

mladino in odrasle; posredovanje le-teh domačemu občinstvu v lastni dvorani ter na gostovanjih 

po vsej Sloveniji; redno igranje predstav za zamejske Slovence v Avstriji, Italiji in na 

Madžarskem; gostovanje na pomembnih mednarodnih lutkovnih festivalih; posredovanje tuje 

lutkovne produkcije domačim gledalcem; skrb za strokovni razvoj; stalne gledališke izmenjave; 

ambiciozen sistem koprodukcij; aktivno vključevanje otrok, mladine in odraslih skozi sistem 

delavnic in izobraževanj; izvajanje mednarodne lutkovne izmenjave, tudi s festivalom Poletni 

lutkovni pristan; organiziranje mednarodnega lutkovnega festivala Poletni lutkovni pristan; 
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izvajanje Bienala Ustanove lutkovnih ustvarjalcev Slovenije; organiziranje strokovnih razstav; 

izdajanje lutkovnih publikacij.  

Lutkovno gledališče Maribor skuša na prvem mestu ustvarjati vznemirljivo in dostopno 

lutkovno produkcijo, v veliki meri namenjeno mlademu občinstvu. Lutkovno umetnost razume v 

najširšem pomenu, blizu sodobnim definicijam področja kot umetnosti animiranih form. Zato 

posega tako po klasičnih lutkovnih tehnikah kot po sodobnih uprizoritvenih elementih, 

predstave pa dopolnjuje s strokovno zastavljenimi kulturno vzgojnimi vsebinami. Programska 

shema je zastavljena celovito, umetniško ambiciozno in komunikativno, privlačna je za najširši 

krog obiskovalcev. Ni zgolj nizanje posameznih naključnih vsebin, pač pa celovit načrt, izhajajoč 

iz osnovne usmeritve gledališča – centra sodobnega lutkovnega ustvarjanja. Z razumevanjem in 

razvijanjem vrhunske lutkovne umetnosti ter z dobro organizacijo dodatnih vsebin premišljeno 

in občutljivo nagovarja gledalce vseh starosti in zahtevnosti, hkrati pa odgovorno skrbi za eno 

izmed najuspešnejših nacionalnih kulturnih investicij. Zastavljene cilje uresničuje skozi letno 

premierno produkcijo, politiko ponovitev lastnih predstav in z organizacijo gostujočih, z 

mednarodnimi festivalskimi gostovanji, z organizacijo dveh pomembnih lutkovnih festivalov ter 

z razvojem kakovostnih kulturno vzgojnih vsebin. Temu dodaja učinkovit sistem trženja vsebin 

posameznikom in skupinam, tudi založništvo in sodelovanje z mediji. 

 

4. MARIBORSKA KNJIŽNICA 

Izkaznica 

 število zaposlenih: 85,5 za nedoločen čas, 6,5 za določen čas, 10 na javnih delih, pogodbi 

 skupaj prihodki: 3.859.774 EUR 

 prihodki iz sredstev javnih financ: 3.517.151 EUR 

 od tega višina financiranja Mestne občine Maribor v 2013: 2.503.671,82 EUR1 (od tega 

21.864,58 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje) 

o delež financiranja Mestne občine Maribor: 71,2% 

 od tega prejeta sredstva iz državnega proračuna: 356.090 EUR (od tega 189.176 za 

investicije) 

o delež financiranja iz državnega proračuna: 9,2% 

 drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe: 304.022 EUR 

 prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu: 38.601 EUR 

 delež lastnih prihodkov: 8,9% 

 število prireditev: 986 (razstave, vodstva, ure pravljic, izobraževanja, predavanja …) 

 število obiskovalcev: 915.908 (fizičnih 614.868, ostalo virtualni obiski); skupaj 1.699.869 

enot izposojenega gradiva 

 objekti v upravljanju: Osrednja knjižnica – Rotovški trg 2, knjižnica Nova vas – Cesta 

proletarskih brigad 61/a, prostori Pionirske knjižnice Nova vas – Cesta proletarskih 

brigad 63/a 

                                                      
1
 Iz proračunov drugih občin prejme Mariborska knjižnica skupaj (dodatnih) 639.573,44 EUR. 
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 poleg osrednje Knjižnice Rotovž še 17 krajevnih knjižnic, od tega 10 v MoM, in potujoča 

knjižnica – bibliobus s 47 postajališči, od tega 10 v MoM, 9 premičnih zbirk 

 770.000 enot gradiva, 24 elektronskih baz podatkov, od tega 8 dostopnih na daljavo, 

izposoja elektronskih knjig Biblos, Ebscohost, Ulm 

Mariborska knjižnica je splošna knjižnica z 18 knjižnicami, bibliobusom in premičnimi zbirkami. 

Dejavnost izvaja na območju s 182.265 prebivalci:  

- v šestih (6) občinah ustanoviteljicah: MoM, Duplek, Hoče – Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, 

Rače – Fram in Starše,  

- v šestih (6) občinah pogodbenih partnericah: Kungota, Lovrenc na Pohorju,  Pesnica, Ruše, 

Selnica ob Dravi, Šentilj.  

S postajališči bibliobusa sega še na območje Občine Slovenska Bistrica in Občine Oplotnica.  

Mariborska knjižnica je tudi osrednja območna knjižnica (OOK) za območje vzhodne Štajerske 

(236.981 prebivalcev) in opravlja posebne naloge za Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska 

Bistrica in Knjižnico Lenart.  

Knjižnica ob ponudbi strokovne literature z različnih področij, leposlovnega gradiva, časopisov 

in strokovnih revij, glasbe, filmov, igrač, elektronskih podatkovnih zbirk itd. razvija in izvaja 

dejavnosti s področja vseživljenjskega učenja, bibliopedagoške in biblioandragoške dejavnosti, 

zagotavlja dostop do elektronskih gradiv, razvija in koordinira domoznansko dejavnost, 

spodbuja druženje in srečevanje različnih ciljnih skupin prebivalstva z različnimi oblikami 

dejavnosti. Poslovne procese je knjižnica uskladila s standardom kakovosti ISO 9001:2008 in 

ima od leta 20105 certifikat kakovosti ISO 9001.  

Poslanstvo: Spodbuja vseživljenjsko učenje, raziskovanje in lastno ustvarjalnost. Ponuja 

druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Svetuje in pomaga pri iskanju dostopa do znanja. 

Širi številna doživetja na srečanjih z ustvarjalci, predavanjih, ustvarjalnih delavnicah, krožkih. 

Odpira nove ideje in dajemo pobude za oblikovanje polnejšega življenja v družbi. Njena vrata so 

odprta za prebivalce vseh starosti.  

Vizija: Prebivalci naj knjižnico v svojem okolju prepoznajo kot živahno in dinamično središče,  

kjer se počutijo vredne in varne, ki povezuje prebivalce lokalne skupnosti, navdihuje in prinaša 

spremembe v njihovo življenje, ki omogoča osebno rast, vseživljenjsko učenje, aktivno 

državljanstvo, demokratično vključevanje v procese odločanja v družbi, prijetno in koristno 

preživljanje prostega časa in druženje, in kot inovativno in kreativno središče, kjer enakovredno 

in usklajeno uporabljajo fizični in virtualni prostor knjižnice, ki spodbuja k razvijanju njihovih 

osebnih potencialov, ki vključuje prebivalce v načrtovanje, oblikovanje in izvajanje storitev. 

 

5. MKC (Mladinski kulturni center) Maribor 

Izkaznica 

 število zaposlenih: 6 za nedoločen čas, 4 za določen čas, 4 javna dela 

 skupaj prihodki: 808.693 EUR 

 prihodki iz sredstev javnih financ: 551.744 EUR 
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 od tega višina financiranja Mestne občine Maribor v 2013: 456.916 EUR (11.900 za 

investicije) (delež financiranja Mestne občine Maribor: 56,5%) 

 od tega prejeta sredstva iz državnega proračuna: 39.523 EUR (delež financiranja iz 

državnega proračuna: 4,9%) 

 drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe: 87.803 EUR 

 prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu: 169.146 EUR (147.858,39 EUR iz naslova 

nočitev ter dodatnih storitev v Hostlu Pekarna) 

 delež lastnih prihodkov: 31,8% 

 število prireditev: 116 posameznih dogodkov, cca. 90 dogodkov v okviru festivalov 

 število obiskovalcev: ocenjeno na 30.000 

 objekti v upravljanju: Galerija Media Nox – Židovska ulica 12, Kulturni inkubator – 

Koroška cesta 18, Prostori bivše TV Metke – Koroška cesta 18, Upravna zgradba KC 

Pekarna – Ob železnici 16  

Poslanstvo: Zavod je ustanovljen za pripravo, organiziranje, izvajanje in evalviranje programov 

s področja mladinskega sektorja in programov in projektov s področja kulture, pri čemer si 

prizadeva za čim višjo stopnjo vključenosti mladih. Zavod pri svojem delovanju stremi k 

združevanju in povezovanju programov in projektov s področij mladinskega sektorja in kulture. 

Skrbi tudi za negovanje medkulturnih stikov med mladimi Evrope. Zavod upravlja z delom 

ustanoviteljeve infrastrukture ter z zagotavljanjem infrastrukturnih in tehničnih pogojev 

omogoča razvoj in izvedbo dejavnosti na področju mladinskega sektorja in kulture. 

Vizija: Vizija MKC Maribor je v naslednjih petih letih postati najbolj prepoznaven nosilec kulture 

in mladinskega sektorja ter najbolje zaseden in najbolje ocenjen mladinski hotel v svoji regiji. 

Zato bi morda na prvo mesto vizije spadalo prav to, da bo MKC v naslednjih petih letih pridobil 

lastni klubski oziroma prireditveni prostor, s čemer bo utrdil svojo pozicijo med mladimi. MKC 

Maribor bo skupaj s predstavniki KC Pekarna tudi uresničil upravljalski model za KC Pekarna. 

Vizija MKC Maribor je postati odličen ponudnik storitev mladinskega hotela, ki se bo odlikoval z 

osebnim pristopom, s prilagodljivostjo in z gostu prijazno storitvijo, ki bo obenem preprosta, a 

izredno kakovostna.  

 

6. MNO (Muzej narodne osvoboditve) Maribor 

Izkaznica 

 število zaposlenih: 13 za nedoločen čas, 3 javna dela 

 skupaj prihodki: 541.919 EUR 

 prihodki iz sredstev javnih financ: 519.593 EUR 

 od tega višina financiranja Mestne občine Maribor v 2013: 82.962 EUR 

a. delež financiranja Mestne občine Maribor: 15,3% 

 od tega prejeta sredstva iz državnega proračuna: 411.429 EUR 

b. delež financiranja iz državnega proračuna: 75,9% 
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 drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe: 19.426 EUR 

 prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu: 2.900 EUR 

 delež lastnih prihodkov: 4,1%2 

 število prireditev: 32 dogodkov (odprtja razstav, predavanja, predstavitve, koncerti), 321 

ponovitev (programi za otroke) 

 število obiskovalcev: 20.799 (razstave), 8773 (pedagoški in andragoški program), 

927.599 (dostopi do gradiv in vsebin) 

 objekti v upravljanju: Muzej NO – Ul. heroja Tomšiča 5, Fotografski muzej – Koroška 19, 

KPD – ogledni depo – Pobreška 20  

Poslanstvo: Muzej narodne osvoboditve Maribor je zgodovinski muzej, ki se ukvarja z 

muzeološko in historiografsko obravnavo novejše zgodovine severovzhodne Slovenije. Glavna 

naloga muzeja je zbiranje, hranjenje, proučevanje in predstavitev muzejskega gradiva za 

obravnavano obdobje. 

Temeljna izhodišča za naslednja leta: muzejsko delo je interdisciplinarno; muzej je odprt za 

javnosti; muzej prevzema aktivno družbeno vlogo; skozi svoje delo promovira temeljne človeške 

vrednote in etična načela; muzejski delavci delujejo pošteno in resnicoljubno; izboljšuje merila 

za vzdrževanje zbirk in muzealsko delo; muzej deluje v začrtanih ekonomskih okvirjih, spodbuja 

vlaganja in razvija javno in zasebno partnerstvo v kulturi; prizadeva si za ustvarjanje lastnega 

dohodka; aktivno se povezuje z zunanjimi sodelavci; deluje usklajeno s svojim okoljem; 

promovira vseživljenjsko učenje; muzej je povezovalec; muzej podpira nadarjenost in 

ustvarjalnost vsakega posameznika. 

 

7. NARODNI DOM Maribor 

Izkaznica 

 število zaposlenih: 37 za nedoločen čas, 1 določen čas, 7 javna dela 

 skupaj prihodki: 3.815.203 EUR 

 prihodki iz sredstev javnih financ: 2.660.324 EUR 

 od tega višina financiranja Mestne občine Maribor v 2013: 2.533.316 EUR 

a. delež financiranja Mestne občine Maribor: 66,4% 

 od tega prejeta sredstva iz državnega proračuna: 127.008 EUR 

b. delež financiranja iz državnega proračuna: 3,3% 

 drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe: 1.154.879 EUR 

 prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu: 0 EUR  

 delež lastnih prihodkov: 30,2% 

 število prireditev: 1696  

 število obiskovalcev: 690.181 (600.000 na Festivalu Lent in Artkampu) 

                                                      
2
 Manjkajoči delež do 100% predstavljajo prejeta sredstva iz EPK (25.202 EUR = 4,7 %). 
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 objekti v upravljanju: Karantena – Pobreška cesta 20, Narodni dom – Ulica kneza Koclja 

9, Vodni stolp – Usnjarska ulica 10, Sodni stolp – Pristan, dvorana Union – Partizanska 

cesta 5, Vetrinjski dvor – Vetrinjska ulica 30 

Poslanstvo Narodnega doma Maribor, za Cankarjevim domom drugega največjega kulturno-

prireditvenega centra v Sloveniji, je zadovoljevanje potreb po kakovostnih in raznolikih 

kulturnih programih namenjenih najširšemu občinstvu, s posebnim poudarkom na otrocih, 

mladih in ljudeh s posebnimi potrebami, po dostopnih cenah. Svoje poslanstvo uresničuje: 

- s prirejanjem gostovanj vrhunskih svetovnih simfoničnih in komornih orkestrov ter solistov v 

okviru Orkestrskega in Komornega cikla najstarejše koncertne poslovalnice na območju bivše 

Jugoslavije, ki je leta 2010 praznovala 65 let obstoja,  

- s kulturnim izobraževanjem otrok in mladine na glasbenem, plesnem, gledališkem in 

likovnem področju v okviru Cikla za mlade, Kulturnega dnevnika in otroškega gledališkega 

abonmaja Kekec ter družinskega festivala Art Kamp,  

- z organizacijo kreativnih, inovativnih in izzivalnih glasbenih projektov, v katerih sodelujejo 

slovenski ustvarjalci s tujimi glasbeniki v okviru cikla Jazz v Narodnem domu in različnih 

koncertov za izven,  

- z organizacijo abonmaja Komedija in z lastno produkcijo predstav te zvrsti ter z organizacijo 

gostovanj drugih gledaliških predstav za izven,  

- z organizacijo največjega multikulturnega »festivala festivalov« na prostem v jugovzhodni 

Evropi, Festivala Lent, v okviru katerega potekajo mednarodni folklorni festival Folkart, 

mednarodni jazz festival Jazzlent in festival uličnega gledališča Ana Desetnica,  

- z zagotavljanjem delovnih pogojev za svoje in gostujoče programe v vseh kulturnih objektih, 

ki jih upravljamo.  

Bistveni poudarki iz kratkoročnih in srednjeročnih ciljev zavoda:  

- v javnem interesu razvijati dejavnost javne službe na področju organiziranja in produkcije 

kvalitetnih kulturnih dogodkov v Mariboru;  

- zagotavljati kakovostno in količinsko raven kulturnih prireditev na najmanj enaki ravni kot v 

preteklem obdobju;  

- razvijati dejavnosti kulturnega izobraževanja otrok in mladine z velikim deležem lastne 

produkcije ter na ta način pomagati šolam pri kulturnem ozaveščanju in razvoju 

ustvarjalnosti otrok;  

- povezovati kulturne ustanove Maribora in razvijati mednarodno sodelovanje in povezave;  

- kot največji kulturno–prireditveni center v regiji in drugi največji v Sloveniji promovirati 

mariborsko in slovensko kulturo doma in v tujini;  

- organizirati in producirati kulturne prireditve mestnega, nacionalnega in mednarodnega 

pomena;  

- zagotavljati ustrezno vzdrževane in funkcionalne prostore za neposredno izvajanje kulturnih, 

informativno–izobraževalnih, kongresnih, društvenih in družabnih dejavnosti v javnem 

interesu;  

- delovati kot informacijski center za kulturno dogajanje v mestu in drugod;  
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- posredovati med izvajalci in organizatorji kulturnih dogodkov;  

- nuditi strokovno pomoč pri medmestni in mednarodni kulturni izmenjavi;  

- vključevati kulturne programe in projekte v ostale mestne projekte z namenom celovite 

promocije Maribora in Slovenije;  

- aktivno pridobivati lastna sredstva za zagotavljanje nemotenega izvajanja dejavnosti, obenem 

pa si prizadevati za pridobivanje višjega deleža javnih sredstev na lokalni, državni in 

mednarodni ravni, saj le v zadostni meri zagotovljeno javno sistemsko financiranje zagotavlja 

izpolnjevanje poslanstva in doseganje ciljev delovanja zavoda ter obvladovanje rizikov pri 

izvajanju in razvoju programov; 

- po sklepu Mestnega sveta Mestne občine Maribor z dne 28. 06. 2013 zavod Narodni dom 

Maribor prevzema vsebinsko in programsko nasledstvo projekta EPK 2012. Skrbništvo nad 

vsebinsko dediščino EPK 2012 Narodni dom Maribor prevzema v svojo javno službo, za 

katero mu Mestna občina Maribor zagotavlja dodatna proračunska sredstva ter potrebno 

kulturno infrastrukturo. Tehnične, administrativne in druge kapacitete za nadaljevanje 

trajnostno naravnanih programov EPK 2012 bo Narodni dom Maribor organiziral predvsem v 

objektu Vetrinjski dvor, ki ga je s tem namenom dobil v upravljanje. Ob skrbi za trajnostno 

naravnane programe EPK 2012 bo Narodni dom Maribor Mestno občino Maribor na 

vsebinski in programski ravni zastopal v mednarodnih mrežnih povezavah med nekdanjimi, 

aktualnimi in bodočimi nosilci nominacije »Evropska prestolnica kulture«. 

 

8. POKRAJINSKI ARHIV – Enota Maribor 

Pokrajinski arhiv Maribor je eden od šestih regionalnih arhivov, ki v mreži arhivov opravljajo 

javno arhivsko službo. Arhivsko gradivo je dokumentarno gradivo trajnega pomena za znanost 

in kulturo. Vse več tega gradiva nastaja v digitalni obliki in tudi preostalo gradivo se digitalizira 

zaradi boljšega varovanja in lažje uporabe. Zato je strateški projekt arhivov za obdobje 2015–

2020 vzpostavitev e-arhiva (e-Arhiv.si). 

PAM se posebej posveča »arhivski pismenosti« s pedagoškimi programi za učence. Narašča 

obremenitev z arhivskimi storitvami za občane. Pomembna je raziskovalna dejavnost, saj ima 

PAM raziskovalno registracijo. Nerešeno je vprašanje skladišč, saj so na več lokacijah, od katerih 

so nekatere neprimerne za hrambo občutljivega gradiva. 

PAM ima 22 zaposlenih, od tega 20 strokovnih delavcev in med njimi 14 arhivarjev. 

 

9. POMUM (Pokrajinski muzej Maribor) 

Izkaznica 

 število zaposlenih: 15 za nedoločen čas, 1 za določen čas, 3 javni delavci 

 skupaj prihodki: 774.703 EUR 

 prihodki iz sredstev javnih financ: 671.583 EUR 

 od tega višina financiranja Mestne občine Maribor v 2013: 119.184 EUR 

a. delež financiranja Mestne občine Maribor: 15,4% 
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 od tega prejeta sredstva iz državnega proračuna: 550.735 EUR 

b. delež financiranja iz državnega proračuna: 71,1% 

 drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe: 101.329 EUR 

 prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu: 1.791 EUR 

 delež lastnih prihodkov: 13,3% 

 število prireditev: 18 (stalne, nove stalne in občasne ter gostujoče razstave), 37 

andragoških in 9 pedagoških (708 ponovitev – muzejski abonma in učne ure) 

 število obiskovalcev: 93.325 

 objekti v upravljanju: Mariborski grad – Grajska ulica 2, Kino Partizan – Grajska ulica 5, v 

najemu Pasarstvo Tratnik – Orožnova ulica 3 

Poslanstvo: Pokrajinski muzej Maribor je javnosti odprta, neprofitna, stalna ustanova v službi 

družbe in njenega razvoja, ki zaradi proučevanja, vzgoje, izobraževanja in razvedrila pridobiva 

materialne dokaze o ljudeh in njihovem okolju, jih zbira, dokumentira, hrani in ohranja, 

raziskuje, razstavlja, publicira in popularizira v javnosti. V fondih našega muzeja hranimo 

arheološko in kulturnozgodovinsko premično dediščino z območja 34-ih občin. Ker to območje 

obsega več občin, se muzej uvršča med muzeje širšega pomena, ki izvajajo dejavnost tudi v 

javnem interesu države, skladno s 67. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za 

kulturo. V muzeju si prizadevamo za svoje obiskovalce, sosede, goste in sodelavce ostati prijazni, 

navdušujoči, hitro odzivni in družbeno odgovorni. Pokrajinski muzej Maribor je splošni muzej, ki 

se ukvarja z zbiranjem, varovanjem, ohranjanjem, raziskovanjem, razstavljanjem in 

populariziranjem premične kulturne dediščine s področja arheologije, etnologije in širše 

kulturne zgodovine na prostoru širše mariborske regije. 

Dolgoročni cilji: Vzpostavitev muzejske mreže in opredelitev prostora teritorialne matičnosti 

za trajno in nemoteno izvajanje javne službe varovanja, ohranjanja, raziskovanja in razstavljanja 

premične kulturne dediščine na področju arheologije, etnologije in širše kulturne zgodovine kot 

zakonsko reguliranih kategorij; ozaveščanje dejstva med muzejskimi delavci in splošno 

javnostjo, da dediščina mora omogočati razvoj; ustvarjanje pozitivne slike o muzejih in njihovem 

strateškem družbenem pomenu v splošni javnosti; zagotavljanje stabilnih sistemskih pogojev za 

dolgoročno načrtovanje spodbujanja radovednosti muzejskih obiskovalcev; zagotavljanje 

stabilnih sistemskih pogojev, ki omogočajo muzeju, da ustvarja odločilne prispevke h 

kvalitetnejšemu kulturnemu življenju v mestu in regiji; aktivno mreženje z drugimi kulturnimi in 

turističnimi ponudniki v mestu; strateško povezovanje z Univerzo v Mariboru, višjimi, srednjimi 

in osnovnimi šolami ter vrtci; povečanje števila obiskovalcev; pospeševanje izdajateljske 

dejavnosti. 

 

10.  CENTER JUDOVSKE KULTURNE DEDIŠČINE SINAGOGA Maribor 

Izkaznica 

 število zaposlenih: 2 za nedoločen čas 

 skupaj prihodki: 114.911 EUR 

 prihodki iz sredstev javnih financ: 92.572 EUR 
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 od tega višina financiranja Mestne občine Maribor v 2013: 92.572 EUR (1.403 EUR za 

investicije) 

a. delež financiranja Mestne občine Maribor: 80,6 % 

 od tega prejeta sredstva iz državnega proračuna: 0 

b. delež financiranja iz državnega proračuna: 0 % 

 drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe: 22.339 EUR 

 prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu: 0 EUR 

 delež lastnih prihodkov: 19,4 % 

 število prireditev: 48 

 število obiskovalcev: 9911 

 objekti v upravljanju: Sinagoga – Židovska ulica 4 

Poslanstvo: Javni zavod za evidentiranje, dokumentiranje, raziskovanje in prezentacijo 

judovske kulture, kulturne dediščine in zgodovine; preučuje antisemitizem in holokavst na 

Slovenskem; izvaja pedagoške programe; organizira kulturne prireditve in projekte; izdaja 

strokovne publikacije in se vključuje v kulturno ponudbo starega mestnega jedra.  

Kratkoročni in srednjeročni cilji (izbor): V 2013 je bila pristojnim službam posredovana 

vloga za pridobitev statusa spomenika državnega pomena. Poudarek, namenjen negovanju in 

širjenju sodelovanja z znanstveno-raziskovalnimi ustanovami in inštituti v sosednji Avstriji ter 

na Madžarskem in Češkem. 

Strategija: Postati osrednji vseslovenski muzejsko-informacijski in dokumentacijski center, ki 

preučuje in informira o zgodovini judovstva na območju celotne Slovenije in prezentira 

nepremično in premično judovsko kulturno dediščino. 

 

11. SNG (Slovensko narodno gledališče) Maribor – Drama, Opera, Balet, Festival 

Borštnikovo srečanje 

SNG Maribor je največji javni kulturni zavod z nacionalnim statusom v Sloveniji. Je edina 

gledališka hiša v državi in med redkimi v Evropi, ki pod svojo streho združuje Dramo, Opero in 

Balet. SNG Maribor organizira Festival Borštnikovo srečanje (FBS).  

Izkaznica 

  število zaposlenih : 298 (SNG), od tega Drama 34,Opera 15, Balet 27, FBS 1, Tehnika 

103, Skupne službe 18. 

  skupaj prihodki: 12.386.582 (SNG + FBS), 402.445,00 EUR (FBS) 

  prihodki iz sredstev javnih financ: 10.858.610 EUR (SNG + FBS) 

  od tega višina financiranja Mestne občine Maribor v 2013: 150.000 EUR (FBS) 

a. delež financiranja Mestne občine Maribor za FBS: 48,4% 

  od tega prejeta sredstva iz državnega proračuna: 160.191,60 EUR (FBS) 

b. delež financiranja iz državnega proračuna: 51,6% 
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  drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe: 1.441.866 EUR (SNG) 

  prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu: 86.106 EUR (FBS) 

  delež lastnih prihodkov FBS: 23 % (92.254 EUR) 

  število prireditev SNG: Drama – 236 predstav, Opera – 53 predstav, balet – 48 

predstav, koncerti – 18, gostujoče predstave -14, ostale prireditve – 98 

  število obiskovalcev: 162.595 

  število prireditev FBS: Tekmovalni program – 10 predstav, spremljevalni program – 8 

predstav, mednarodni program – 5 predstav, AGRFT – 11predstav/dogodkov, 30 

drugih dogodkov – razstav, pogovorov, okroglih miz, delavnih,…; skupaj 65 

dogodkov 

  število obiskovalcev: 7.043 

  objekti v upravljanju: SNG – Slovenska 27, scenske delavnice – Koroška/Turnerjeva 

bb, skladišče – Rošpoh 

Poslanstvo: Poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno izvajanje programov in projektov ter 

posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na področjih gledaliških, opernih in 

plesnih predstav ter koncertnih in drugih kulturnih dejavnosti v lokalnem, regionalnem in 

mednarodnem prostoru. Zavod omogoča profesionalno in kakovostno umetniško produkcijo, v 

največji meri dostopno občinstvu in opravlja vlogo slovenskega kulturnega žarišča na 

severovzhodu Republike Slovenije. 

Dolgoročni cilji: Z razvojno strategijo si je SNG zastavilo cilj doseganja evropsko primerljivih 

standardov kakovosti, obenem pa hoče biti generator in gibalo kulturnega, gospodarskega in 

turističnega razvoja ter razvoja človeških virov in kakovosti življenja v okolju. Težišče dejavnosti 

je javna služba za izvajanje gledaliških, opernih in plesnih predstav, koncertov, delavnic, 

kulturno –umetniška vzgoja mladih na teh področjih, uprizarjanje novitet domačih avtorjev, 

podpiranje mladih umetnikov, predstavljanje slovenske kulture na tujem in tujih izvajalcev v 

Mariboru. 

Festival Borštnikovo srečanje 

Soustanovitelj in sofinancer Festivala Borštnikovo srečanje je MOM. FBS poteka vsako leto v 

drugi polovici oktobra v Slovenskem narodnem gledališču Maribor in na drugih prizoriščih v 

mestu in okolici. Na FBS z gledališko produkcijo sodelujejo institucije, nevladne organizacije s 

sedežem v Republiki Sloveniji, SSG Trst, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo ter 

vabljeni producenti iz tujine. FBS je festival tekmovalnega značaja, ki ima naslednje cilje: izbrati 

in predstaviti najboljše dosežke pretekle slovenske gledališke sezone, promovirati in 

popularizirati gledališko ustvarjalnost pri vseh starostnih skupinah občinstva, doma in v tujini, 

nagrajevati gledališke ustvarjalce in njihove stvaritve, spodbujati kakovost in profesionalno 

raven slovenske gledališke ustvarjalnosti, omogočati pretok informacij in izmenjave predstav, 

predstaviti tujo gledališko ustvarjalnost, spodbujati raznolikost in hkrati povezanost 

gledališkega prostora in izraza. 
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12. UGM (Umetnostna galerija Maribor) 

Izkaznica 

    Število zaposlenih: sistemiziranih 15,5 za nedoločen čas, 5 oseb javna dela 

    Skupaj prihodki: 734.000 EUR 

     prihodki iz sredstev javnih financ: 631.218 EUR 

     od tega višina financiranja Mestne občine Maribor v 2013: 109.469 EUR (za 

investicije 11.399 EUR) 

o a. delež financiranja Mestne občine Maribor: 14,9 % 

     od tega prejeta sredstva iz državnega proračuna: 521.749 EUR 

o b. delež financiranja iz državnega proračuna: 71,1 % 

     drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe: 96.101 EUR 

     prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu: 6.681 EUR 

     delež lastnih prihodkov: 14 % 

     število prireditev: letno okoli 12 občasnih razstav s področja likovne umetnosti, 

novih medijev, umetnosti v javnem prostoru, oblikovanja in arhitekture 

(retrospektive in pregledne skupinske razstave, tematske in mednarodne razstave, 

predstavitve mladih umetnikov idr.), 25 medinstitucionalnih dogodkov in projektov 

(sodelovanje z institucijami v Sloveniji in tujini, gostujoče razstave idr.), 32 

izobraževalnih programov za otroke in mladino s 486 ponovitvami (abonma za 

šolske skupine, abonma Mladi prijatelj UGM, enkratni obiski, sobotne delavnice, 

poletne delavnice idr.), 22 andragoških programov s 116 ponovitvami (predavanja, 

okrogle mize, vodstva, seminarji, program za družine idr.); 10 izobraževalnih 

programov za obiskovalce s posebnimi potrebami; 

     število obiskovalcev: 21.327 (obiskovalcev razstavišča na Strossmayerjevi); druge 

lokacije in razstavišče: UGM Studio –število obiskovalcev niha med 5.000 in 10.000; 

Umetnost v javnem prostoru, število ogledov niha glede na lokacijo umetniške 

intervencije med 20.000 in 70.000), 71.543 dostopov do gradiv in vsebin na spletu, 

142 izdanih strokovnih mnenj 

     objekti v upravljanju: UGM, Strossmayerjeva 6; UGM Studio, Trg Leona Štuklja 2; 

Arhivska dokumentacija s knjižnico, tehnična služba, depoji, skladišča, Koroška 26 

Poslanstvo: UGM je eden osrednjih muzejev za moderno in sodobno umetnost v Sloveniji z 

zbirko več kot 5.000 umetniških del slovenskih avtorjev od konca 19. stoletja do danes. 

Slikarstvu, kiparstvu in grafiki se pridružujejo fotografska dela, video umetnost, večmedijske 

instalacije in interaktivni projekti. Poslanstvo muzeja/galerije je zbiranje, hranjenje, 

predstavljanje, interpretiranje, raziskovanje, dokumentiranje in varovanje slovenske premične 

kulturne dediščine s področja vizualne umetnosti od začetkov 20. stoletja do danes; 

predstavljanje, promoviranje in interpretiranje sodobne slovenske in mednarodne vizualne 

umetnosti ter izobraževanje javnosti o moderni in sodobni vizualni umetnosti. V UGM lahko 

poleg največjih imen slovenske vizualne umetnosti zadnjih sto let sledite vplivnemu dogajanju 

na mednarodni umetniški sceni, prepoznavate mlade vzhajajoče zvezde sodobne umetnosti in 
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raziskujete aktualne teme vizualne umetnosti. UGM ob izvajanju javne službe (Zakon o 

uresničevanju javnega interesa za kulturo) s svojo zbirko ter programom, ki letno zajema okoli 

30 razstav in projektov − od retrospektivnih pregledov slovenskih avtorjev, mednarodnih 

predstavitev sodobne umetnosti ter arhitekturnih in oblikovalskih razstav − pomembno 

sooblikuje dogajanje v slovenskem in mednarodnem prostoru. Razvejan izobraževalni program 

v galeriji povezuje različne generacije, narodnostne skupnosti ter izobraževalne institucije. 

Cilji za obdobje 2014−2017: Novi dodatni prostori z muzejskimi standardi (primerna 

infrastruktura, ki omogoča standarde na nivoju Narodne galerije); večja atraktivnost, 

mednarodna relevantnost in širitev vsebin (umestitev nove galerije v mednarodno mrežo 

muzejev sodobne umetnosti s produkcijo bienalne prireditve sodobne umetnosti, pregledne 

razstave nacionalne umetnosti, izvirne produkcije vrhunske sodobne umetnosti, izvajanje 

programa Umetnost v javnem prostoru, izvedba vsaj ene letne razstave prominentnih imen 

svetovne umetnosti – Blockbuster razstava); zbirke UGM (stalna postavitev zbirk in njihova 

konstantna aktualizacija, aktivno izvajanje politike odkupovanja ter redna restavracija in 

konservacija del, nova postavitev v novih galerijskih prostorih); javnosti namenjena institucija: 

večja dostopnost UGM, soustvarjanje in povezovanje vsebin; nova vloga UGM (nova galerija v 

novih kontekstih). 

 

13. UNIVERZA V MARIBORU 

Nesporno je, da so univerze skozi vso svojo zgodovino obravnavane tudi kot sestavni deli 

kulturne krajine. Tudi Maribor je s pridobitvijo univerze bistveno okrepil svoj položaj med 

kulturnimi mesti. K temu so še posebej prispevali študijski in raziskovalni programi na področjih 

humanistike in družboslovja, še konkretneje pa študij likovne in glasbene pedagogike ter 

medijskih komunikacij, kjer so odprte možnosti za svetovno uveljavitev. Mariborska univerza 

nima kampusa, ampak se od začetka načrtno vgrajuje v mestno tkivo ter se na ta način 

univerzitetno dogajanje in infrastruktura prepletata s kulturnim dogajanjem in infrastrukturo 

mesta. S tem se širi kulturni avditorij mesta, pričakovana pa je tudi višja zahtevnost in kritičnost 

kulturne javnosti. To izhaja tudi iz dokumenta »Ustvariti si prihodnost – Strateški cilji razvoja 

UM 2013—2020«. 

Filozofska fakulteta z oddelki za slovanske jezike in književnosti, germanistiko, anglistiko, 

hungaristiko, prevodoslovje, umetnostno zgodovino, geografijo, zgodovino, pedagogiko, 

psihologijo, sociologijo in filozofijo ter Pedagoška fakulteta z oddelki za likovno umetnost, za 

glasbo, za predšolsko vzgojo in za razredni pouk sta vplivni nosilki kulture v Mariboru in čas je, 

da se tega v polni meri zavemo. To velja tudi za univerzitetne programe za medijske 

komunikacije na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Njihovo delovanje je 

temeljno in dolgoročno, zato ga je treba presojati drugače od običajnih kulturnih produkcij, 

predstavljajo pa bistveno kvaliteto mesta. Njihove mednarodne povezave so priložnost tudi za 

mariborske kulturne ustvarjalce, da se uveljavijo v širšem prostoru. Za mariborski dolgoročni 

kulturni program pa je zunaj dvoma, da je treba v strukturi univerze zagotoviti tudi možnosti za 

umetniški študij. 

Okoli 20.000 študentov v mestu predstavlja tudi samosvoj ustvarjalni potencial, ki se na mnogih 

področjih že sedaj izkazuje z izjemnimi umetniškimi dosežki, a bi morali bolj upoštevati, da so 

ambiciozni kulturni projekti z vidika formiranja intelektualcev enakovredni drugim 

visokošolskim dejavnostim. Univerza načrtuje vzpostavitev in razvoj Raziskovalnega, razvojnega 
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in umetniškega središča UM (RAZ:UM) za učinkovit prenos znanstvenih in umetniških rezultatov 

v prakso in okolje. 

 

14. UKM (Univerzitetna knjižnica Maribor) – Enota za domoznanstvo 

Izkaznica 

 število zaposlenih: 6 redno zaposlenih, 1 javna delavka 

 skupaj prihodki: 155.800 EUR 

 prihodki iz sredstev javnih financ: 155.800 EUR 

 od tega višina financiranja Mestne občine Maribor v 2013: 155.800 EUR 

o delež financiranja Mestne občine Maribor: 100% 

 od tega prejeta sredstva iz državnega proračuna: 0 

o delež financiranja iz državnega proračuna: 0% 

 drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe: 12.671 EUR (pokrivanje rednih 

materialnih stroškov) in 4.514 EUR (stroški prireditvene dejavnosti), skupaj 17.185 EUR 

 prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu: 0 

 delež lastnih prihodkov: 7,52 % (samo za redne stroške) oziroma 9,93 % (če upoštevamo 

celotno financiranje) 

 število prireditev: 14 (razstave in prireditve) 

 število obiskovalcev: 3081 (čitalniška izposoja), 1033 (posredovanje – domoznanstvo in 

zbirke) 

Dejavnost: Pridobivanje in selekcija domoznanskega gradiva, dokumentiranje oz. formalna in 

vsebinska obdelava (kreiranje, kopiranje in geslenje) gradiva (predvsem člankov in monografij), 

hranjenje (trajnoobstojni materiali za zaščito dragocenega gradiva), posredovanje informacij oz. 

izvajanje referalne domoznanske dejavnosti za Maribor, stalno domoznansko strokovno 

izpopolnjevanje z udeležbo na prireditvah, simpozijih in strokovnih srečanjih v Mariboru in širše 

ter raziskovalna, razstavna in publicistična dejavnost za popularizacijo domoznanstva. Skrb za 

pisno kulturno dediščino mesta Maribor in regije (ustrezno hranjenje in rokovanje z dragocenim 

gradivom, digitalizacija in promocija). 

Glavne prednostne naloge 2014–2020 (pričakovani rezultati, izbor): optimizacija delovnih 

postopkov (uvoz metapodatkov za članke iz Večera); umestitev domoznanstva na globalni 

zemljevid (ureditev in promocija Rokopisne zbirke in zapuščin, vključitev v portal Europeana 

local, skupni projekti s kulturnimi in raziskovalnimi institucijami, povečanje dostopnosti 

domoznanskih vsebin z e-repozitorijem UKM); povezovanje s kulturnimi in raziskovalnimi 

institucijami (skupni projekti, sodelovanje z NUK in Arhivom Slovenije); razvoj raziskovalnega 

potenciala (povečanje obsega dela); domoznanstvo kot soustvarjalec kulturnega okolja mesta, 

univerze in širše regije (razstave in prireditve); uresničevanje strategije cilja Univerze v 

Mariboru in kulturne politike mesta Maribor (domoznanska dejavnost kot del strategije 

univerze, vpetost v lokalno okolje). 
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15. VOJAŠKI MUZEJ SLOVENSKE VOJSKE 

Vojaški muzej je matična muzejska ustanova Slovenske vojske, katere poslanstvo je ohranjanje 

vojaške in vojne kulturne dediščine. Umeščen je v mariborsko Kadetnico iz leta 1856, ki je 

zaščitena kot del državne spomeniške dediščine. 

Vojaški muzej oblikuje zbirke gradiva in na ta način postopoma nastaja stalna razstava vojaške 

zgodovine Slovencev. Organizira delavnice, predavanja in posvetovanja, vodi raziskave vojaško-

zgodovinskih tem in ureja knjižnico vojaško-zgodovinske literature. Pri tem sodeluje z zasebnimi 

zbiratelji militarij. 

 

16. ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 

Zavod deluje v Mariboru od leta 1959 in je z dvajseterico zaposlenih ena od sedmih regijskih 

enot republiškega javnega zavoda. Pokriva 80 občin od Koroške do Prekmurja. V okviru 

zakonskih pooblastil skrbi za snovno, stavbno, arheološko, premično in nesnovno dediščino; za 

dediščinsko kulturno krajino kot integralno dediščino ter območja nacionalne prepoznavnosti; 

in za t.i. narodno bogastvo. Ministrstvo za kulturo nameni temu področju desetino svojega 

proračuna, projekti pa se financirajo še iz sredstev lokalnih skupnosti, zasebnikov in 

mednarodnih skladov. 

Izhodišče politike EU na tem področju je, da je kulturna dediščina eden od strateških virov 

trajnostne Evrope. Kulturna dediščina je kot neponovljiv, enkraten, nenadomestljiv in 

neizmenljiv vir pomemben socialni kapital, ki krepi pripadnost skupnosti, dialog in socialno 

vključevanje, kar vse opazno vpliva na razvoj mesta. Prednostne usmeritve zavoda do 2020 bodo 

ob rednih nalogah po varstveni zakonodaji skrb za davčne olajšave pri obnovah, spodbujanje 

skladov za sofinanciranje obnov, vključevanje v Evropeano na podlagi digitalizacije in 

dostopnost za učečo se mladino. 
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NEODVISNI KULTURNI PRODUCENTI 
 

Nevladne oblike delovanja na področju kulture so v MOM prisotne na vseh področjih 
umetnostnega ustvarjanja ter v mejnih področjih in spremljevalnih dejavnostih, povezanih s 
širšim razumevanjem polja kulture. Kulturne dejavnosti, ki jih neposredno ne izvajajo javni 
zavodi, ampak samostojni kulturni ustvarjalci, organizacije zasebnega prava, kot so društva in 
zavodi ter gospodarski subjekti, registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti (samostojni 
podjetniki (s. p.) ter različne oblike gospodarskih družb) predstavljajo velik potencial in 
razvojno priložnost za Maribor, podravsko in širšo regijo. V zadnjih desetletjih se je ob 
organizacijah (in iz organizacij), ki interesno združujejo zainteresirane za prostočasno – 
ljubiteljsko kulturno dejavnost, razvila vrsta organizacij z visoko profesionalnimi cilji, ob 
omejitvah zaposlovanja v javnem sektorju na področju kulture pa je tudi mnogo strokovno 
usposobljenih ustvarjalcev iskalo ustvarjalne priložnosti in profesionalno eksistenco z različnimi 
oblikami samozaposlitev. Ker gre za specifično problematiko, ki zahteva diferenciran pristop, 
uvajamo pojem »neodvisni kulturni producenti«.  

Z izrazom neodvisni kulturni producenti označujemo kulturne organizacije in posameznike, ki 
poklicno in z namero doseganja profesionalnih standardov ustvarjajo, poustvarjajo ali 
organizirajo kulturne dogodke oziroma izvajajo dejavnosti, s katerimi ustvarjajo, posredujejo ali 
ohranjajo kulturne dobrine in kulturne vrednote, in ki niso osebe javnega prava. Dejavnosti 
neodvisnih kulturnih producentov lahko pokrivajo vsa področja kulturne ustvarjalnosti, pri 
čemer se glede na dejansko stanje razvoja okolja ter kakovosti njihove dejavnosti in njihove 
ponudbe kulturnih dobrin le-te lahko vključujejo v z javnimi službami zagotovljen javni standard 
ali jih MOM prepoznava kot dejavnosti (kulturne programe, kulturne projekte) v javnem interesu.  

VIZIJA 

Neodvisni kulturni producenti predstavljajo za MOM široko strokovno profesionalno kulturno 
okolje, ki je zaradi svoje neodvisnosti sposobno presegati konvencionalne okvire in dopolnjuje 
kulturno ponudbo javnih služb, s svojimi inovacijami, učinkovitostjo, mednarodnimi povezavami 
ter predvsem z ustvarjalnimi presežki predstavlja javnim službam izziv in permanentno zahtevo 
po kritičnem preverjanju in dopolnjevanju lastnih programov. Neodvisnim kulturnim 
producentom, katerih dejavnosti in načrtovane kulturne projekte MOM prepozna kot dejavnosti 
v javnem interesu, zagotavlja ustrezne pogoje delovanja ter dolgoročni razvoj.  

OCENA STANJA 

V letu 2012 je MOM naročila pri Zavodu PIP študijo o razmerah v nevladnih organizacijah na 
področju kulture v MOM ter možnih razvojnih ukrepih na tem področju. V LPK 2015–2020 
izhodišča ter predvideni cilji in ukrepi pretežno sledijo ugotovitvam in predlogom iz te študije.  

V poslovnem registru (Ajpes, junij 2014) je z domicilom v MOM registriranih preko 1070 
subjektov zasebnega prava, ki imajo v registru navedene dejavnosti na področjih umetniškega 
ustvarjanja ter kulturnih in z njimi povezanih dejavnosti. V MOM je registriranih 125 
samozaposlenih v kulturi, 198 društev in 66 zasebnih zavodov z dejavnostmi na področjih 
kulture. Za tovrstne dejavnosti je registriranih tudi 447 samostojnih podjetnikov, od tega za ožje 
kulturno-ustvarjalne dejavnosti 127, ter 223 različnih oblik gospodarskih družb. V to so 
vključene tudi organizacije, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture.  

Med kulturnimi programi (dolgoročne, večletne, celoletne dejavnosti) in projekti (posamezni 
dogodki) neodvisnih kulturnih producentov, ki se s kulturno produkcijo ter spremljevalnimi 
programi ukvarjajo poklicno, izbira MOM kulturne programe in kulturne projekte, ki so v javnem 
interesu, ter jih sofinancira. Izbor se izvede na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo z javnimi razpisi in s presojo ekspertnih komisij, v posameznih nujnih primerih tudi 
po presoji upravičenosti za interventno sofinanciranje. V letu 2013 so bila izjemoma 
zagotovljena sredstva tudi za programe, razvite v projektu EPK 2012. Skupaj je MOM v letu 2013 
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sofinancirala 64 različnih neodvisnih kulturnih producentov (96 projektov, 27 programov) za 
kar je namenila 806.565 EUR.  

Razen sofinanciranja stroškov za izvedbo kulturnih programov in projektov zagotavlja MOM v 
okviru možnosti neodvisnim producentom prostore za delovanje oziroma za izvajanje kulturnih 
prireditev. MOM zagotavlja prostore neposredno na podlagi javnega razpisa/poziva, oziroma z 
neposrednim pozivom; neodvisni kulturni producenti tudi uporabljajo kulturno cono Pekarna. 
Uporabljajo pa tudi ostalo kulturno infrastrukturo, ki je v upravljanju javnih zavodov, kadar 
prosti termini in drugi pogoji uporabe to omogočajo.  

O tem, kateri programi in projekti neodvisnih kulturnih producentov se vključijo v vsebine 
javnih služb – programe javnih zavodov kot koprodukcije, pogodbena sodelovanja ipd. 
avtonomno odločajo programska in poslovna vodstva javnih zavodov.  

Iz navedenega ter v letu 2012 izdelane analize sledi, da obstaja izjemno velik razkorak med 
številom neodvisnih kulturnih producentov, njihovimi produkcijskimi zmožnostmi in ambicijami 
(ki so se še posebej povečale v času priprave in izvedbe projekta Evropska prestolnica kulture) 
ter finančnimi in prostorskimi možnostmi MOM za ustrezno podporo kulturni produkciji 
neodvisnih kulturnih producentov. Sočasno z rastjo kulturne produkcije pa ni rasel trg kulturnih 
dobrin niti se niso sorazmerno povečevale kulturne potrebe ciljnih publik. Ob dolgotrajni 
gospodarski krizi tudi upadajo sicer nizka vlaganja gospodarstva v nepridobitno kulturno 
produkcijo. Zaradi zmanjšanja kupne moči trg kulturnih dobrin ne omogoča ustreznih virov za 
pokrivanje stroškov kulturne produkcije, visoka ponudba kulturne produkcije pa znižuje ceno 
kulturnim dobrinam in vrednosti dela producentov.  

Ker so ustvarjalni umetniški procesi ter produkcija kulturnih dobrin vrednote po sebi, zgoraj 
opisane okoliščine ne vodijo k sklepu o nujnem zmanjšanju obsega kulturne produkcije, temveč 
k iskanju možnosti za ohranitev dosežene stopnje kulturnega razvoja ter k težnjam po 
uravnoteženem nadaljnjem razvoju.  

Iz analize stanja ter anketiranja neodvisnih kulturnih producentov je razvidna vrsta njihovih 
težav, ki so rešljive brez dodatnih finančnih vlaganj: posebej izpostavljene težave ob 
dolgotrajnem odločanju ter poznih izplačilih sofinancerskih sredstev zahtevajo spremembe v 
načrtovanju in izvedbi javnih razpisov, omogočanje uporabe neoddanih poslovnih prostorov 
MOM bi omilile prostorske težave producentov, spremljanje in podpora vključevanju neodvisnih 
kulturnih producentov v programe javnih zavodov (javnih služb) bi omogočila pogostejše 
izvajanje zahtevnejših projektov.  

Sedanje stanje v lokalnem in širšem družbenem okolju otežuje vstop mladim umetnikom ter 
novim kulturnim organizacijam v mestni, državni in mednarodni kulturni prostor, zato jim je 
potrebno ta vstop olajšati.  

Zaželeno bi bilo uspešnejše kandidiranje neodvisnih kulturnih producentov za sredstva države 
ter EU, k čemur bi pripomogla sistemsko zastavljena strokovna podpora ob pripravi kandidatur. 
Podobno velja tudi za različna menedžerska, pravna in organizacijska znanja, saj se neodvisni 
kulturni producenti, ki so dosegli vrhunski nivo produkcije, srečujejo z organizacijsko, finančno, 
pravno ipd. problematiko, ki jo z omejenimi finančnimi in kadrovskimi možnostmi težko 
rešujejo. 

Problematika produkcijskih in prireditvenih prostorov zahteva stabilnejše načrtovanje in 
izvedbo zastavljenih projektov (usposobitev infrastrukture ter ureditev razmerij z uporabniki 
KC Pekarna, zagotovitev ateljejev in drugih produkcijskih prostorov (npr. Pobreška 20). 

Za nadaljnji razvoj neodvisne kulturne produkcije je potrebno redefiniranje razpisnih pogojev in 
kriterijev (podpora koprodukcijam, podpora gostovanjem, štipendije, finančna podpora pri 
zagotavljanju lastnih vložkov pri pridobivanju sredstev EU, zagotavljanje stroškov najema 
infrastrukture, kadar ni ustrezne javne infrastrukture ipd.) 



68 

 

Za večjo učinkovitost vloženih javnih sredstev je potrebno uvesti sistematično informiranje 
producentov o razpoložljivi infrastrukturi, ciljih načrtovanih razpisov in pozivov ter o drugih, z 
neodvisno kulturno produkcijo načrtovanih ukrepih, ter omogočiti horizontalni in vertikalni 
pretok informacij (spletna stran, javno obveščanje o kulturnih dogodkih). Razvoj in stanje 
kulturne produkcije neodvisnih kulturnih producentov, financiranih iz javnih sredstev in iz 
drugih virov, je potrebno sprotno spremljati in glede na stanje in trende korigirati cilje in 
kriterije javnih razpisov in pozivov. Vzpostaviti je potrebno neodvisno in nepolitično strokovno 
telo, ki bo ocenjevalo doseženo in svetovalo usmeritve.  

Širok razpon dejavnosti neodvisne kulturne produkcije sega tudi na kulturi mejna področja 
(socialni, skupnostni, civilno družbeni, mladinski, izobraževalni ipd. programi), nekatera 
področja delovanja pa omogočajo povezovanje z gospodarstvom (kulturni turizem, 
kulturne/kreativne industrije). Za podporo producentom pri razvijanju tovrstnih vsebin je nujno 
vzpostaviti medsektorsko povezovanje pristojnih področij lokalne uprave ter povezovanje z 
drugimi dejavniki v javni in zasebni sferi. 

USMERITVE  

Povečanje dostopnosti javne kulturne infrastrukture neodvisnim kulturnim 
producentom 

 Usposobiti KC Pekarna za varno in kvalitetno uporabo ter urediti razmerja z uporabniki 

(2015) in upravljavcem (aktiviranje t.i. »modela upravljanja«) (2015–18).  

 Zagotoviti dodatno javno infrastrukturo (ateljeji, produkcijski prostori) z večletno 

brezplačno oddajo praznih nepremičnin (stanovanja, poslovni prostori) v uporabo 

kulturnim organizacijam in ustvarjalcem posameznikom (2015–20). 

  Zagotoviti poenoten pristop k uporabi prostih kapacitet javne kulturne infrastrukture v 

lasti MOM in v upravljanju javnih zavodov, enoten informacijski sistem o prostih 

terminih, pogojih uporabe in stroških ter evidenco o dejanski uporabi (2015–17).  

 Zagotoviti proračunska sredstva za vračilo stroškov najemnin za produkcijske prostore 

neodvisnih kulturnih producentov za programe/projekte v javnem interesu, kadar ni 

možno zagotoviti javne infrastrukture. Pripravi in izvede se poseben javni razpis/poziv 

ali se poveča sredstva v obstoječih razpisih za sofinanciranje kulturnih 

programov/projektov v javnem interesu (za najemnine kot upravičen strošek) (2016–

20).  

Zagotoviti pregleden, stabilen, učinkovit ter razvojno naravnan sistem sofinanciranja 
kulturnih programov in projektov neodvisnih kulturnih producentov, ki so prepoznani 
kot dejavnosti v javnem interesu 

 Mestna uprava in mestni svet si bodo prizadevali sprejeti večletne proračune v letu pred 

pričetkom tekočega proračunskega leta.  

 Mestna uprava in mestni svet si bodo prizadevali povečevati sredstva za sofinanciranje 

kulturnih programov in kulturnih projektov neodvisnih kulturnih producentov v javnem 

interesu z rastjo 5 % letno. 

 Javni razpisi za sofinanciranje kulturnih programov v javnem interesu se izvedejo v 

rokih, ki omogočajo, da se izbirni postopek konča najkasneje v decembru tekočega leta 

za prihodnje leto. Razpisi naj omogočijo večletno (štiriletno) stabilno sofinanciranje 

programov. O načrtovanih razpisnih področjih, pogojih, kriterijih in predvidenih 

razpoložljivih sredstvih se pred razpisom izvede posvetovalna-informativna konferenca 

z zainteresiranimi neodvisnimi kulturnimi producenti. Pri izbiri izvajalcev ter določitvi 
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obsega sredstev za posamezen izbran program se upošteva realne ocene upravičenih 

stroškov, ki omogočijo izvedbo programa v predvideni kakovosti in obsegu. V pripravi 

razpisa se smiselno upoštevajo pogoji, kriteriji, roki in druge okoliščine v izvajanju 

primerljivih državnih razpisov (2015–20). 

 Javni razpisi za sofinanciranje kulturnih projektov v javnem interesu se izvedejo v rokih, 

ki omogočajo, da se izbirni postopek konča najkasneje v januarju za tekoče proračunsko 

leto. Razpisi omogočajo kandidiranje tudi za večletne projekte (štiriletni). O načrtovanih 

razpisnih področjih, pogojih, kriterijih in predvidenih razpoložljivih sredstvih se pred 

razpisom izvede posvetovalna-informativna konferenca z zainteresiranimi neodvisnimi 

kulturnimi producenti. Pri izbiri izvajalcev ter določitvi obsega sredstev za posamezen 

izbran projekt se upošteva realne ocene upravičenih stroškov, ki omogočijo izvedbo 

projektov v predvideni kakovosti in obsegu. V pripravi razpisa se smiselno upoštevajo 

pogoji, kriteriji, roki in druge okoliščine v izvajanju primerljivih državnih razpisov 

(2015–20). 

  Neodvisne kulturne producente se podpira pri kandidiranju za državna in evropska 

sredstva s sofinanciranjem lastnega deleža sredstev producentov, kadar je to za izvedbo 

programov/projektov, ki so uspešno kandidirali na državnih in EU razpisih nujno. Pred 

izvedbo javnega razpisa/poziva za sofinanciranje se izvede z zainteresiranimi 

informativna konferenca o kriterijih in pogojih za izbiro programov/projektov, ki so v 

javnem interesu MOM ter okoliščinah državnih in EU razpisov (2015–20).  

 Izvede se prenova razpisnih postopkov, ki vključuje:  

- javni programski in projektni razpis ter poziv/razpis za uporabo javne kulturne 

infrastrukture se izvajajo izključno za neodvisne kulturne producente, 

- redefiniranje podpore koprodukcijam, postprodukciji in gostovanjem ter vprašanj omejitev 

števila in področij kandidatur, (ne)prehodnosti med programskim in projektnim razpisom 

ipd., 

- sprejem pravilnika o sestavi strokovnih komisij in pogojih, ki jih naj izpolnjujejo člani 

komisij, ter o javnem postopku evidentiranja kandidatov, 

- izpopolnjen sistem elektronskih prijav na razpise in pozive, 

- izpopolnjen sistem poročanja o izvedbi sofinanciranih programov/projektov tudi s podatki, 

ki služijo razvojnemu spremljanju stanja in razvoja neodvisnih kulturnih producentov, 

- sistem evalvacije izvedbe razpisnih postopkov ter izvajanja sofinanciranih 

programov/projektov, vključno z uporabo javne kulturne infrastrukture, z neodvisnimi 

ocenjevalci,  

- sistem kontinuiranega javnega informiranja pred pripravo razpisa, objavo, informacije o 

poteku, o rezultatih razpisov ter evalvaciji izvedbe sofinanciranih programov/projektov. 

(Pravilnik 2015, sistem evalvacije 2016 in dalje, informiranje 2015–2016) 

Najkvalitetnejšim kulturnim programom neodvisnih kulturnih producentov se zagotovijo 
podporni mehanizmi, ki jim omogočijo nadaljnji razvoj 

 Kulturnim organizacijam in kulturnim ustvarjalcem se zagotovi informativna ter 

strokovna podpora pri spremljanju najav in objav razpisov EU in drugih mednarodnih 

mehanizmov sofinanciranja ter pomoč pri pripravi kandidatur (2016).  
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 Neodvisnim kulturnim producentom se omogoči podpora pri organizacijskih in 

menedžerskih postopkih za vodenje zahtevnih programov in projektov (organizacija, 

marketing, pravni in upravni postopki, finance) s štipendijami za usposabljanje, v 

primeru potreb in zadostnega interesa pa tudi z organizacijo sistemske profesionalne 

podpore. 

(Štipendije 2016 in dalje, sistemska podpora 2017 in dalje.) 

Neodvisni kulturni produkciji se z različnimi oblikami sistemske podpore omogoča 
urejeno in stabilno okolje, pri čemer MOM stremi k vzpostavitvi dinamične in soodvisne 
programsko-organizacijske mreže javnih služb in neodvisnih kulturnih producentov 

 V mestni upravi se vzpostavi medsektorsko sodelovanje za sistemski pristop pri 

ugotavljanju javnega interesa ter za zagotavljanje podpore programom in projektom 

nevladnih organizacij na mejnih področjih oziroma na področjih, ki povezujejo vsebine, 

za katere je pristojnih več različnih služb/uradov mestne uprave (npr. kultura, 

urbanizem, sociala, skupnostni programi, civilno družbeni programi, mladinski 

programi, izobraževalni programi ipd.). Za tovrstno podporo (npr. medsektorske javne 

razpise) se načrtuje tudi ustrezna proračunska sredstva (2015–20). 

 MOM zagotovi finančno podporo neodvisnim kulturnim producentom pri vključevanju v 

državne programe zaposlovanja (javna dela, zaposlitveni programi, posebni zaposlitveni 

programi socialnega sklada itd.), za kar načrtuje v proračunu ustrezna sredstva ter 

izvede postopke javnih pozivov. 

 MOM kot ustanoviteljica javnih zavodov na področju kulture bo te zavode zavezala k 

politiki odpiranja in povezovanja z neodvisnimi kulturnimi producenti tako pri 

optimiranju uporabe javne kulturne infrastrukture kot pri iskanju skupnih projektnih in 

programskih izzivov. 

 Za kvalitetnejše vzajemno informiranje bo MOM vzpostavila spletno informacijsko in 

komunikacijsko mesto z informacijami, ki zadevajo neodvisne kulturne producente 

(2016–17).  

 MOM zagotovi spremljanje stanja in razvoja neodvisne kulturne produkcije, tako 

sofinancirane kot druge.  

IZVAJALCI DEJAVNOSTI:  

javni zavodi, komisija MOM za razvoj NVO, mestna uprava, za kulturo pristojni urad, 
neodvisni kulturni producenti in drugi. 
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Tabelarni pregled št. 1: Število neodvisnih kulturnih producentov po pravnem statusu – v 

sofinanciranju MOM 

 

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV 2014 

 

Kandidiranje Sofinanciranje 

Status producenta Producenti Št. projektov Producenti Št. projektov Sofinanciranje 

Društva 39 69 29 40 88.899,00 

Društva – socialna 
podjetja 

2 7 2 4 7.138,00 

Zavodi 16 44 10 23 47.603,00 

Ustanove 1 6 1 5 15.000,00 

Zadruge 1 3 1 2 4.085,00 

Samozaposleni v kulturi 16 22 10 12 23.619,00 

Samost. podjetniki 4 4 1 1 1.500,00 

Gosp. družbe 8 17 5 7 19.900,00 

(Javni zavodi) (4) (7) (3) (5) (9.755,00) 

SKUPAJ NEODV. PROD. 87 172 59 94 207.744,00 

 

 

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MEDNARODNIH KULTURNIH PROJEKTOV 2014 

 

Kandidiranje Sofinanciranje 

Status producenta Producenti Št. projektov Producenti Št. projektov Sofinanciranje 

Društva 10 10 5 5 41.300,00 

Društva – soc. podjetja 1 2 1 1 10.000,00 

Zavodi 3 3 1 1 4.540,00 

Ustanove 1 1 1 1 4.000,00 

Samozaposleni v kulturi 2 2 2 2 6.400,00 

Gosp. družbe 1 1 1 1 10.000,00 

SKUPAJ NEODV. PROD. 18 19 11 11 76.240,00 

 

 

INTERVENTNO SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV 2014 

 

Kandidiranje Sofinanciranje 

Status producenta Producenti Št. projektov Producenti Št. projektov Sofinanciranje 

Društva 1 1 1 1 4.000,00 

Zavodi 1 1 0 0 0,00 

SKUPAJ NEODV. PROD. 2 2 1 1 4.000,00 
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RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV V JAVNEM INTERESU 2014 

Status producenta Kandidirali Sofinanciranje Sofinanciranje 

Društva 15 13 276.000,00 

Društva – soc. podjetja 2 0 0,00 

Zavodi 10 6 134.800,00 

Gosp. družbe 2 2 52.088,00 

SKUPAJ NEODV. PROD. 29 21 462.888,00 

 

 

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV DRUŠTEV – LJUBITELJSKA KULTURA 2014 

 

Kandidiranje Sofinanciranje 

Status producenta Producenti Št. programov Producenti Št. programov Sofinanciranje 

Društva 64 102 62 99 106.628,00 

Društva – soc. podjetja 1 1 1 1 372,00 

SKUPAJ NEODV. PROD. 65 103 63 100 107.000,00 

 

 

Tabela št. 2: Število neodvisnih kulturnih producentov, ki jih je MOM sofinancirala v 2014 (po 
statusu) – zbir 

 

Status producenta 

Število 

različnih 

producentov 

Število 

sofinanciranih 

projektov 

Število 

sofinanciranih 

programov v 

javnem 

interesu 

Število 

sofinanciranih 

društev 

ljubiteljske 

kulture 

Znesek 

Društva 88 47 13 99 516.827,00 

Društva – socialna 
podjetja 

2 5 - 1 17.510,00 

Zavodi 13 24 6 - 186.943,00 

Samozaposleni v kulturi 11 14 - - 30.019,00 

Samost. podjetniki 1 1 - - 1.500,00 

Gosp. družbe 6 8 2 - 81.988,00 

Ustanove 1 6 - - 19.000,00 

Zadruge 1 2 - - 4.085,00 

SKUPAJ 123 107 21 100 857.872,00 
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Tabela št. 3: Pregled števila poslovnih subjektov po vrsti registracije 
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JAVNA KULTURNA INFRASTRUKTURA 
OCENA STANJA 

Javni interes v kulturi se po zakonu uresničuje tudi z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem 

javne kulturne infrastrukture. Sklep o njeni določitvi sprejme vlada oziroma mestni svet. Z 

aktom o ustanovitvi javnega kulturnega zavoda se določijo tudi nepremičnine in oprema, s 

katero izvaja svojo dejavnost in ki se na tej podlagi vključi v javno kulturno infrastrukturo. Javna 

kulturna infrastruktura se lahko nameni v upravljanje tudi drugim pravnim osebam in 

posameznikom, ki na podlagi javnega razpisa izvajajo javne kulturne programe. Brez razpisa pa 

to pripada organizacijam, ki jim je priznan status delovanja v javnem interesu. V vsakem 

primeru je upravljavec dolžan zagotavljati polno namensko izkoriščenost javne kulturne 

infrastrukture in pri tem dajati prednost izvajanju javnih kulturnih programov. Pri tem je 

upravičen zahtevati samo nadomestilo v višini dejanskih dodatnih stroškov, ki so s tem nastali. 

Kulturni izvajalci, ki delujejo v javnem interesu, pa nimajo na razpolago javne kulturne 

infrastrukture, so upravičeni do nadomestila za najem prostorov. 

Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Maribor je bil sprejet 

leta 2009 ter dopolnjen 2011. in 2013. Obsega 31 nepremičnin, od katerih jih 26 pripada javnim 

kulturnim zavodom. Osem nepremičnin (večina na Koroški cesti), v katerih se odvija kulturna 

dejavnost, ni vpisanih v javno kulturno infrastrukturo. Sklep ne zajema nepremičnin državnih 

kulturnih zavodov kot so SNG in drugi, ki jih kot javno kulturno infrastrukturo pod enakimi 

zakonskimi pogoji vodi Ministrstvo za kulturo. Kulturna dejavnost se odvija tudi v nekaterih 

prostorih, ki so v javni lasti, vendar izven kulture (najpogosteje šolstvo), ali pa so v zasebni lasti 

(najpogosteje verske skupnosti). 

USMERITVE 

Zagotovitev uspešne priprave investicij, načrtovanih v NPK: 

- izgradnja Mariborske knjižnice 

- izgradnja UGM 

- sklepna prenova Mariborskega gradu 

- delna prenova Pekarne – dvorane Gustav 

- pridobitev novih skladišč za PAM in obenem za depozitno zbirko UKM 

Izboljšanje uporabnosti obstoječih prostorov: 

- Izboljšave pri dvorani Union (Projekt in izvedba prenove celotnega kompleksa UNION) – 

ob odru še odprava vlage v kletnih prostorih, pridobitev primerne avle ob stečaju RTS 

televizije, nabava koncertnega klavirja, možnost dostopa direktno iz parkirišča pri modni 

hiši do kletnih prostorov … 

- oprema dvorane Mariborskega gradu s koncertnim klavirjem za izvajanje programov, ki 

evocirajo nastop Franca Lizsta v njej, kar je bil prvi evropsko odmeven kulturni dogodek 

v mestu 

- dokončanje obnove Minoritske cerkve in določitev njene namembnosti 

- Vodni in Sodni stolp sta vključena v celoletno uporabo, pri Sodnem stolpu je potrebna 

izvedba obnove in ogrevanja  
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- V Narodnem domu Maribor je potrebna ob obnovi odra predvsem obnova garderob in 

zaodrja, Narodni dom za svojo dejavnost nujno potrebuje skladiščne prostore 

- obnova kulturnega doma Angel Besednjak v Železniški koloniji 

Pridobitev dodatnih prostorov za kulturne dejavnosti: 

- »Os umetnosti UM« kot prioritetno območje za razvoj infrastrukture za kulturno 

umetniško izobraževanje ter vzgojo (na širšem območju Strossmayerjeve ceste od 

Slovenske ulice do reke Drave) 

- v preureditev dvorane v centralni stavbi nekdanje mariborske kaznilnice 

- obnova »ledarne« na Lentu in njena vključitev v Mariborsko hišo literature 

- možnosti vključitve Starega radia 

- ureditev objekta v Melju v muzej sovjetskih vojnih ujetnikov v okviru MNO 

- kandidiranje za Black-Box preko razpisa MZK in MGT 

Učinkovito upravljanje in informatizacija –kategorizacija prostorov namenjenih 

kulturnim vsebinam: 

- dopolnitev Seznama javne infrastrukture na področju kulture v MOM, obenem s 

prenosom kulturi namenjenih prostorov iz drugih sektorjev v sektor kulture 

- ureditev statusa nepremičnin v državnem upravljanju, ki služijo kot mariborska javna 

kulturna infrastruktura 

- opredelitev politike najema prostorov: začasni najem s popusti ali brezplačno in druge 

možnosti 

- uvedba obveznosti letnega poročanja upravljavcev javne kulturne infrastrukture o njeni 

izkoriščenosti s posebnim ozirom na neodvisne kulturne producente 

- obstoječ nabor podatkov javnih objektov v GIS bazi je potrebno posodobiti glede na 

stanje v prostoru, podatke podrobno obdelati in kategorizirati glede na tip in kapacitete 

- izpostaviti manjkajoče vsebine za zagotavljanje osnovnih potreb obratovanja javnih 

prostorov (sanitarije, garderobe, dostopne rampe, parkiranje itd).  

Nadaljevanje izgradnje Wi-Fi omrežja  

- postopna širitev omrežja na vse mestne predele 
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MEDNARODNO KULTURNO SODELOVANJE 
 

OCENA STANJA 

Maribor je geografsko in zgodovinsko usmerjen h kulturnim povezavam v regiji, ki je sicer 

prepredena z mejami, vendar le-te ne predstavljajo ovire. Večji problem je nenačrtnost in 

nestalnost sodelovanja, kar želimo popraviti. Najvažnejše čezmejne povezovalne mreže 

mariborske kulture so naslednje: 

Povezovanje z zamejskimi Slovenci 

Sodelovanje s kulturnimi organizacijami zamejskih Slovencev na Hrvaškem (Slovenski dom v 

Zagrebu), Madžarskem (Kulturni center Porabskih Slovencev v Zgornjem Seniku), Avstriji 

(Pavlova hiša v Potrni ter Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza v Celovcu) in 

Italiji (povezave z različnimi organizacijami na podlagi zgodovinske vloge Primorcev v 

mariborski kulturi). 

Partnerska mesta 

Maribor je v preteklosti sklenil vrsto pogodb o pobratenju, ki običajno živijo le s pomočjo 

kulturnega sodelovanja, vendar bolj slučajno, čeprav so na dlani potencialne dobrobiti za mesto. 

Potrebna je večja načrtnost in doseganje širših sinergij, ki jih lahko spodbudi resnejša podpora 

mesta kulturnemu sodelovanju s partnerskimi mesti: Marburg na Lahni (Nemčija), Peiteng 

(Luksemburg), Gradec (Avstrija), Greenwich (VB), Szombathely (Madžarska), Osijek (Hrvaška), 

Videm (Italija), Tours (Francija), Kraljevo (Srbija), Pueblo (ZDA), Sankt Peterburg (Rusija), 

Harkov (Ukrajina). V to je treba vključiti tudi društva meddržavnega prijateljstva, katerih 

prizadevanja sedaj ne uživajo ustrezne pozornosti mariborskih mestnih oblasti. 

Mreža evropskih prestolnic kulture 

Na podlagi statusa EPK 2012 je Maribor še naprej eno od vozlišč v mreži evropskih prestolnic 

kulture. Pomembna je tudi ohranitev povezav z mesti v kohezijski regiji Vzhodne Slovenije, s 

katerimi smo sodelovali pri EPK 2012.  

Univerzitetno mesto 

Ponašanje z nazivom univerzitetnega mesta mora pomeniti, da so vrata mestne hiše zmeraj 

odprta za ugledne goste, ki obiščejo mariborsko univerzo, kar bo dokazovalo, da se zavedamo 

velikega pomena te institucije za razvoj mesta. Prisotnost univerze daje mestu internacionalni 

značaj, ki se mora odražati tudi v vodenju mesta. 

»Ustvarjalna Evropa 2014–2020« 

»Kultura je duša Evrope!« je priznal Delors, toda šele po upokojitvi. Realnost pa je, da je v 

Strategiji Evropa 2020 kultura omenjena enkrat, kreativnost pa niti to ne. Program Kreativna 

Evropa 2014–2020 želi vzpostaviti kulturo kot ekosistem in se s tem upreti popolni podreditvi 

ekonomiji. Ne glede na to pa kulture ne odvezuje aktivne vloge pri ustvarjanju delovnih mest, 

povečevanju dodane vrednosti in spodbujanju inovativnosti v gospodarstvu in družbi sploh. 

Vidni poudarki so na digitalnem premiku k novim avditorijem, na regionalnih kohezijah in 

inkluzivnosti glede vseh družbenih slojev. To povzemamo, ker se neuspešno vključevanje v 

evropske projekte prevečkrat utemeljuje z zapleteno administracijo, v resnici pa gre za 

nerazumljene vsebinske usmeritve razpisov. 
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IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

častni konzulati, javni kulturni zavodi, kulturna društva, MOM – Protokol, UM in drugi. 

USMERITVE 

 Primerna predstavitev kulturne razvitosti in umetniških vrednosti mesta v promocijskih 

gradivih Maribora 

 Vključitev kulturnih dejavnosti v načrtovanje in izvajanje mednarodnih aktivnosti 

mestnega vodstva 

 Upoštevanje tradicionalnih manifestacij in mednarodnih povezav kulturnih organizacij, 

pri katerih nastopajo kot predstavniki Maribora  

 Večja pozornost mestnih struktur do pomembnih mednarodnih kulturnih prireditev – 

praktična podpora, udeležba mestnih predstavnikov, sprejem v mestni hiši ipd. 

 Pomoč strokovnih služb mesta pri kandidiranju kulturnih organizacij na razpise EU in 

druge mednarodne razpise za financiranje kulturnih programov in projektov 
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FINANCIRANJE IN UPRAVA NA PODROČJU KULTURE V 

MARIBORU 

 
Za doseganje ciljev LPK je potrebno zagotoviti: 

- uskladitev mestnih politik na drugih upravnih in komunalnih področjih, ki se dotikajo ali 

prekrivajo s področji kulture, 

- zagotavljanje potrebne rasti proračunskih sredstev za realizacijo ciljev LPK po 

posameznih ukrepih, v primeru nezmožnosti proračuna pa zagotavljanje sredstev za 

prioritetne cilje ter sprotno revidiranje ciljev LPK, 

- zagotavljanje povečanja sredstev za kulturno infrastrukturo ter za njeno vzdrževanje, 

- zagotovitev ustreznih kadrovskih in organizacijskih okvirov delovanja mestne uprave in 

pristojnega urada, 

- kontinuirano prizadevanje za ustreznejšo umestitev mestnih strateških ciljev v razvojne 

strategije države ter za povečanje državnega deleža financiranja mariborskih javnih 

kulturnih programov in potrebne infrastrukture za kulturo, 

- pravočasno sprejetje proračunov za dve leti, saj je to neobhodno za smiselno načrtovanje 

in izvajanje nalog uprave, posrednih uporabnikov proračuna – javnih zavodov, še zlasti 

pa za načrtovanje in izvajanje investicij ter programov neodvisnih kulturnih 

producentov. 

Mestna uprava – pristojni urad lahko v sedanjih organizacijskih in kadrovskih okvirih izvaja 

naloge mestne uprave na področju kulture v dosedanjih mejah. Za izvedbo načrtovanih ukrepov 

je potrebna njegova kadrovska okrepitev, ki bo omogočala izvajanje povečanega števila in 

zahtevnejših oblik javnih razpisov ter spremljanja kulturne produkcije neodvisnih kulturnih 

producentov in ljubiteljske kulture, aktivnejšo vlogo urada v načrtovanju in spremljanju 

delovanja javnih služb, širjenje nalog z vzpostavljanjem sistematične skrbi za kulturno dediščino 

mesta ter povečanja obsega javne infrastrukture in z njo povezanih nalog. 

Sodobna pojavnost kulturnih dejavnosti na mnogih področjih sega preko tradicionalnih mej v 

področja sociale, skrbi za okolje in problematike urbanizma, v ciljna aktiviranja ožjih ali širših 

skupnosti, v gospodarske dejavnosti itd. Mestna uprava se mora za soočanje s tovrstno 

heterogenostjo organizacijsko posodobiti, oblikovati medsektorsko sodelovanje uradov ter 

zagotoviti sredstva za podporo dejavnostim in programom, za katere se ugotovi javni interes in 

presegajo področja kompetenc posameznega urada in sedanjih proračunskih postavk uradov. 

 

PRAVNE PODLAGE 

Mestna uprava in mestni svet zagotovita potrebne spremembe in dopolnitve pravnih podlag, 

oziroma sprejem potrebnih novih odlokov ter pravilnikov, s katerimi se omogoči realizacija 

ciljev LPK, med drugim: 

- posodobitev odloka o razglasitvi lokalnih kulturnih spomenikov, 

- posodobitve odlokov o javnih službah na področju kulture (ustanovni akti javnih 

zavodov), 
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- pravilnik o strokovnih komisijah (izvajanje razpisov/pozivov),  

- odlok o Svetu za kulturo. 

USTANOVITEV SVETA ZA KULTURO 

Za spremljanje izvajanja LPK, za oceno potrebnih dopolnitev ali sprememb LPK, kot tudi za 

obravnavo in oceno drugih za razvoj mariborske kulture pomembnih dejstev ustanovi Mestni 

svet z odlokom Svet za kulturo MOM. Svet za kulturo je neodvisno telo, ki ga sestavljajo po 

funkciji direktorji javnih zavodov s področja kulture v Mariboru, direktor/vodja območne enote 

sklada RS za kulturne dejavnosti, predsednik ZKD in vodstva drugih reprezentativnih združenj 

organizacij s področja kulture v MOM ter predstavniki samostojnih kulturnih ustvarjalcev. Svet 

za kulturo ima tudi vlogo posvetovalnega telesa župana, podžupanov in mestne uprave za 

posamezna področja kulture. Z odlokom se določi način imenovanja ter pristojnosti Sveta, način 

svojega dela uredi Svet s poslovnikom.  

 

JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU KULTURE 2015–2020 

Področja dela javnih zavodov ter njihove medsebojne razmejitve je potrebno uskladiti z 

doseženim stanjem razvoja ter cilji LKP. Kjer je možno, se uvaja sodobne in racionalne 

organizacijske oblike delovanja. Vpliv ustanovitelja v zavodih, kjer je MOM ustanoviteljica, pa bo 

MOM v večji meri uveljavljala preko predstavnikov v organih zavodov ter z vključevanjem 

vodstev zavodov v pripravo planskih dokumentov MOM. 

Ob upoštevanju strokovne avtonomije javnih zavodov je za realizacijo mnogih ciljev LPK 

potrebno vzpostaviti sodelovanje v pripravi ter vzajemno usklajevanje strateških načrtov ter 

letnih planov dela javnih zavodov tudi v opredeljevanju programskih ciljev in ne le finančnih in 

kadrovskih planov dela zavodov. S tem bo v večji meri poudarjena tudi širša razvojna vloga 

zavodov na področjih njihovih javnih služb, povečana podporna vloga zavodov neodvisnim 

kulturnim producentom ter dosežena smotrna izraba javne kulturne infrastrukture tudi v korist 

produkcije neodvisnih kulturnih producentov.  

 

DOLOČANJE JAVNEGA INTERESA IN RAZVOJ DEJAVNOSTI V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU 

KULTURE 

Javni interes na področju kulture, kot ga razvojno opredeljuje ta LPK, se konkretizira v letnih 

izvedbenih načrtih za področje kulture in v finančnih načrtih proračuna praviloma za dveletno 

obdobje (za obdobje sprejetih proračunov MOM). Za kulturo pristojni urad mestne uprave 

izvede spremembe ciljev, pogojev in kriterijev javnega razpisovanja za finančno in 

infrastrukturno podporo kulturnim programom in projektom v javnem interesu, pri čemer 

upošteva cilje LPK, zlasti: 

- izdela in sprejme se pravilnik o imenovanju in delu strokovnih (razpisnih) komisij; pri 

izbiri članov teh komisij se posebna pozornost posveti strokovni kompetenci ter politični 

neodvisnosti članov,  

- redefinira razpise in pozive, 

- izvaja razpisne postopke za izbiro kulturnih programov v javnem interesu ter kulturnih 

projektov, ki bodo sofinancirani, v letu pred letom financiranja, 
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- razpisi in pozivi so praviloma (kjer je to smiselno in utemeljeno) večletni ter smiselno 

usklajeni z državnimi razpisi/pozivi.  

JAVNA INFRASTRUKTURA ZA KULTURO 

MOM bo v letih 2015–2020 povečala sredstva za vzdrževanje in modernizacijo obstoječe javne 

infrastrukture za kulturo. Prazne poslovne in stanovanjske prostore, ki začasno ali trajno ne 

služijo svojemu namenu, bo dala na razpolago tudi za kulturne programe in kulturne vsebine, ki 

smiselno sodijo v določeno okolje. 

Investicije, ki so načrtovane v LPK, bo v primeru nezadostnih lastnih sredstev ali nezadostnih 

sredstev države in EU izvajala po prioritetnem vrstnem redu, v katerem imajo najvišjo prioriteto 

investicije, ki so navedene tudi v NPK. 

MOM bo v obdobju 2015–2020 načrtovala in pričela izvajati sistematično obnovo in oživitev 

starega mestnega jedra. 

POTREBNA FINANČNA SREDSTVA 

Doseganje ciljev LPK predpostavlja stabilno financiranje. Izhodišče predstavljajo načrtovani 

odhodki proračuna Mestne občine Maribor za leto 2014, namenjeni kulturnim dejavnostim: 

 

Proračun 2014: 

Delež 
odhodkov za 
kulturo v 
proračunu 
MOM v % 

MOM skupaj 113.339.098 EUR Kultura 11.113.390 EUR 9,970 % 

MOM brez 
investicijskih 
odhodkov 

76.398.286 EUR 
Kultura brez 
investicijskih 
odhodkov 

7.616.616 EUR 9,805 % 

 

Znotraj sredstev proračuna MOM za kulturo (7.816.616 EUR – brez investicij, z vključenimi 

stroški investicijskega vzdrževanja) so deleži sredstev za posamezne vrste namenov: 

Namen Znesek v EUR 
Delež v skupnih 
sredstvih za 
kulturo v % 

Javni zavodi 6.432.284 82,29 

od tega stroški dela za 134 zaposlenih od 537 zaposlenih v javnih 
zavodih na področju kulture v MOM  

3.267.454 41,80 

od tega za programske materialne stroške javnih zavodov, katerih 
ustanovitelj je MOM) 

1.903.895 24,36 

Neodvisni kulturni producenti (programi, projekti, interventna sredstva, 
drugo, ljubiteljska kultura) 

961.388 12,30 

Javna dela (sofinanciranje) 126.000 1,61 

Investicijsko vzdrževanje 133.000 1,70 

Stroški nepremičnin 113.404 1,45 

Drugo 50.540 0,65 

SKUPAJ 7.816.616 100,00 
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Dodatna sredstva proračuna MOM v letih 2015 do 2020 za izvajanje ukrepov za doseganje ciljev LPK: 

*Znesek iz 2014, ki služi za izhodišče; pri investicijah skupna vrednost investicije  

Področje: Ukrep – izvedba 
Izhodišče 

2014* 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.1.   Vloga javnih 
kulturnih zavodov 
v Mariboru 

UKREP 1: MOM bo določila kriterije za imenovanje 
zastopnikov mesta v organih upravljanja javnih kulturnih 
zavodov in kodeks njihovega delovanja. (2015) 

 
x 

     

Izvedba, 
financiranje 

Spremembe odlokov o ustanovitvi javnih zavodov. 
       

1.1.   Vloga javnih 
kulturnih zavodov 
v Mariboru 

UKREP 2: MOM bo javnim kulturnim zavodom, katerih 
(so)ustanoviteljica je, zagotavljala stabilno in razvojno 
naravnano financiranje za izvajanje programov. (2015–
2020) 

 
x x x x x x 

Izvedba, 
financiranje 

Rast -1% 2015, 0,5% 2016-2017 in 1% od 2018-2020 5.413.246 -54.132 27.066 54.268 108.943 164.165 219.939 

1.1.   Vloga javnih 
kulturnih zavodov 
v Mariboru 

UKREP 3: MOM bo državno financiranim javnim zavodom, 
katerih ustanoviteljica je, stabilno in razvojno naravnano 
zagotavljala svoj del sofinanciranja. (2015–2020) 

 
x x x x x x 

Izvedba, 
financiranje 

Rast -1% 2015, 0,5% 2016-2017 in 1% od 2018-2020 659.928 -6.599 3.300 6.616 13.281 20.013 26.813 

1.1.   Vloga javnih 
kulturnih zavodov 
v Mariboru 

UKREP 4: Javni kulturni zavodi so se dolžni seznaniti s cilji 
Lokalnega programa za kulturo MOM in načrtovati ukrepe in 
aktivnosti, s katerimi bodo  prispevali k njihovi uresničitvi 
na svojih delovnih področjih, tudi v sodelovanju z 
neodvisnimi kulturnimi producenti in samozaposlenimi v 
kulturi. (2015–2020) 

 
x x x x x x 

Izvedba, 
financiranje 

Izvedba/skrb za izvajanje v okviru nalog urada, brez 
dodatnih stroškov        

1.1.   Vloga javnih 
kulturnih zavodov 
v Mariboru 

UKREP 5: Javni kulturni zavodi morajo redno izvajati 
samoevalvacijo in poskrbeti za občasne zunanje evalvacije 
njihovega delovanja, tudi z metodo primerjalne presoje.  
(2015–2020) 

 
x x x x x x 

Izvedba, 
financiranje 

Izvedba/skrb za izvajanje v okviru nalog urada, brez 
dodatnih stroškov        
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Področje: Ukrep – izvedba 
Izhodišče 

2014* 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.2. Položaj 
neodvisnih 
kulturnih 
producentov  

UKREP 6: MOM bo v svojem proračunu za kulturo vsako 
leto določila procentualni delež neodvisne produkcije. MOM 
bo postopno povečevala proračunsko postavko za 
sofinanciranje programov in projektov v javnem interesu, 
letno po 5 %. (2015–2020) 

 
x x x x x x 

Izvedba, 
financiranje 

  944.388 47.219 96.800 151.220 165.982 189.043 221.556 

1.2. Položaj 
neodvisnih 
kulturnih 
producentov  

UKREP 7: Javni razpisi za sofinanciranje kulturnih 
programov in projektov v javnem interesu za neodvisne 
kulturne producente morajo biti dokončani v roku, ki 
zagotavlja normalno načrtovanje in izvedbo letnih 
programov, omogočeno pa mora biti kandidiranje za 
večletno (najmanj dvoletno) sofinanciranje. V tem smislu bo 
izvedena prenova postopkov, ki bo vključevala sprejem 
pravilnika o delovanju strokovnih komisij, sistem 
elektronskih prijav in poročil o izvedbi sofinanciranih 
programov in projektov, sistem evalvacije z neodvisnimi 
ocenjevalci, sistem kontinuiranega javnega informiranja o 
vseh postopkih. (2015–16) 

 
x x 

    

Izvedba, 
financiranje 

Izvedba v okviru nalog urada, priprava in sprejem 
pravilnika, izvajanje javnih razpisov, honoriranje zunanjih 
strokovnjakov (tudi ukrepa 44 in 45). 

 
10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

1.2. Položaj 
neodvisnih 
kulturnih 
producentov  

UKREP 8: Ob izpolnjenih pogojih bo možno 
subvencioniranje stroškov najemnin za produkcijske 
prostore neodvisnih kulturnih producentov za programe in 
projekte v javnem interesu. (2015) 

 
x x x x x x 

Izvedba, 
financiranje 

Izvedba v okviru nalog urada, dodatna sredstva za javni 
razpis za refundacije stroškov infrastrukture  

15.000 25.000 25.000 30.000 30.000 30.000 
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Področje: Ukrep – izvedba 
Izhodišče 

2014* 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.3. Ukrepi po ustvarjalnih področjih 

1.3.1 Uprizoritvene 
umetnosti 
(gledališče in 
sodobni ples) 

UKREP 9: Prednostna podpora neodvisnim produkcijam, 
projektom, festivalom in vsebinam, ki ustvarjajo deficitarne 
uprizoritvene forme in izraze ter se ukvarjajo z angažiranimi 
vsebinami. (2015–20) 

 
x x x x x x 

Izvedba, 
financiranje 

Usmeritev JZ (ND, LGM, MKC) in kriterij JPR, v okviru obsega 
razpisnih sredstev          

1.3.1 Uprizoritvene 
umetnosti 
(gledališče in 
sodobni ples) 

UKREP 10: Vzpostavitev vadbeno predstavitvenega 
prostora za uprizoritvene produkcije in performanse. 
(2018) 

   
x x x x 

Investicija 
INVESTICIJA: izbira lokacije, usposobitev, opremljanje; 
stroški upravljanja in delovanja; DRŽAVNO 
SOFINANCIRANJE (NPK - "Black box") 

250.000 
  

50.000 50.000 
  

Izvedba, 
financiranje 

Sofinanciranje obratovalnih/programskih stroškov po 
zagotovitvi infrastrukture      

40.000 40.000 

1.3.2.  Glasbena 
umetnost 

UKREP 11: Prednostna podpora nastajanju in izvedbi 
izvirnih glasbenih del različnih zvrsti. (2015–20)  

x x x x x x 

Izvedba, 
financiranje 

Usmeritev javnim zavodom in kriterij javnih razpisov, v 
okviru obsega razpisnih sredstev          

1.3.3.  Vizualna 
umetnost 

UKREP 12: Izvedba projekta Nove Umetnostne galerije 
Maribor. (Po NPK 2016–18)   

x x x x x 

Investicija 
INVESTICIJA: izbira lokacije, projektiranje, izvedba 
(DRŽAVNO SOFINANCIRANJE; NPK 2016-2019); ocenjene 
vrednosti predstavljajo možen delež MOM  25% 

17.000.000 
 

2.125.000 2.125.000 
   

Izvedba, 
financiranje 

Sofinanciranje obratovalnih/programskih stroškov po 
zagotovitvi infrastrukture     

150.000 150.000 150.000 
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Področje: Ukrep – izvedba 
Izhodišče 

2014* 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.3.3.  Vizualna 
umetnost 

UKREP 13: Zagotavljanje umetniških ateljejev za domače 
likovne ustvarjalce in rezidenc za mednarodne izmenjave 
umetnikov. (2015–20) 

 
x x x x x x 

Investicija INVESTICIJA: izbira lokacije, odkupi/obnove 200.000 
 

50.000 50.000 50.000 50.000 
 

Izvedba, 
financiranje 

Statusna ureditev in ureditev upravljanja; sofinanciranje 
programskih stroškov AR (JRPJI)    

15.000 20.000 25.000 25.000 

1.3.4. Arhitektura 
UKREP 14: Občinska natečajna politika za dvig kakovosti in 
kontinuiranih posegov v prostor. (2015–20)  

x x x x x x 

Izvedba, 
financiranje 

Priporočilo organom in vodstvu MOM ter spremljanje 
konkretnih ravnanj. Povezano delovanje pristojnih institucij, 
strokovnih služb, vključevanje zainteresirane in strokovne 
javnosti; upoštevanje načel pri mestnih urbanističnih 
odločitvah 

       

1.3.4. Arhitektura 

UKREP 15: Za doseganje visoke stopnje kulture grajenega 
prostora je nujna vzpostavitev aktivnega strokovnega telesa 
na mestni ravni, ki je kreativno vključeno v izvajanje lokalne 
prostorske politike. (2015–16) 

 
x x x x x x 

Izvedba, 
financiranje 

Vzpostavitev telesa in zagotovitev njegove vključitve v 
procese odločanja.        

1.3.4. Arhitektura 
UKREP 16: Vzpostavitev osrednjega prostora za arhitekturo 
in zagotovitev tehničnih in organizacijskih pogojev. (2016)   

x x x x x 

Investicija INVESTICIJA: izbira lokacije, usposobitev, opremljanje 40.000 
 

40.000 
    

Izvedba, 
financiranje 

Obratovalni stroški. 
  

4.000 8.000 8.000 8.000 8.000 
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Področje: Ukrep – izvedba 
Izhodišče 

2014* 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.3.5. Filmska in 
AV umetnost 

UKREP 17: Zagotovitev prostorskih, tehničnih in 
organizacijskih pogojev delovanja »kina Udarnik« kot 
mestnega in letnega kina s potrebno digitalno projekcijsko 
in predvajalno platformo. (2016) 

  
x x x x x 

Investicija 
Pridobitev nepremičnine (pričakuje se neodplačni prenos), 
digitalna oprema (SOFINANCIRANJE DRŽAVE, ocenjen delež 
MOM) 

40.000 
 

40.000 
    

Izvedba, 
financiranje 

Obratovalni stroški. 
  

4.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

1.3.5. Filmska in 
AV umetnost 

UKREP 18: Zagotovitev pogojev za produkcijo avdio-
vizualnih umetnosti in filma na temelju povezovanja 
ustvarjalcev in izvajanja izobraževalnih programov na tem 
področju ter omogočanja skupnih projektov. (2018) 

    
x x x 

Izvedba, 
financiranje 

Pogoji in kriteriji javnega projektnega razpisa, povečanje 
razpisnih sredstev     

30.000 30.000 30.000 

1.3.6 Intermedijske 
umetnosti 

UKREP 19: Vzpostavitev osrednjega prostora, namenjenega 
produkciji in prezentaciji intermedijskih umetnosti. (2017)    

x x x x 

Investicija Pridobitev, ureditev nepremičnine 300.000 
  

150.000 150.000 
  

Izvedba, 
financiranje 

ALTERNATIVA: Zagotovitev infrastrukture z najemom. 
Obratovalni stroški (najemnine?)      

25.000 25.000 25.000 

1.3.6 Intermedijske 
umetnosti 

UKREP 20: Ustanovitev skupine nosilcev medijskih 
dejavnosti z namenom kandidature Maribora za naslov 
»Mesto medijskih umetnosti« (UNESCO City of Media Arts). 
(2015–16) 

 
x x 

    

Izvedba, 
financiranje 

Imenovanje delovne skupine (2015), priprava kandidature, 
stroški honorarjev, prijavne dokumentacije…    

20.000 
    

1.3.7. Knjiga 
UKREP 21: Zagotovitev prostora s strani mesta za 
neprofitno knjigarno kot skupnega projekta založnikov. 
(2016) 

  
x x x x x 

Izvedba, 
financiranje 

Ureditev prostora, zmanjšanje prihodkov iz najemnin 
  

15.000 6.000 6.000 6.000 6.000 
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Področje: Ukrep – izvedba 
Izhodišče 

2014* 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.3.8.  Knjižnice 
UKREP 22: Izvedba projekta izgradnje osrednje knjižnice 
Mariborske knjižnice na Rotovškem trgu. (Po NPK začetek 
2016) 

  
x x x x x 

Investicija 
INVESTICIJA (POGOJENA S SREDSTVI DRŽAVE): dokončanje 
dokumentacije, uspešna kandidatura za državna sredstva, 
izvedba (NPK); ocenjen delež MOM: 25 % 

21.800.000 
 

1.000.000 4.450.000 
   

Izvedba, 
financiranje 

Povečani obratovalni stroški po izvedbi investicije 
    

150.000 150.000 150.000 

1.3.8.  Knjižnice 

UKREP 23: Sklenitev dogovora med »institucijami spomina« 
(knjižnice, muzeji, galerije, arhivi) o usklajevanju pristopov 
k digitalizaciji domoznanskega in drugega zgodovinskega 
gradiva, pomembnega za Maribor. (2015) 

 
x x x x x x 

Izvedba, 
financiranje 

Organizacijski ukrepi, priporočila, izhodišča za načrtovanje 
delovanja JZ        

1.3.9.  Ljubiteljska 
kulturna dejavnost 

UKREP 24: Dodatna podpora ljubiteljski kulturni dejavnosti 
v »spalnih« naseljih s spodbujanjem delovanja kulturnih 
društev in zagotovitvijo kulturi namenjenih prostorov. 
(2015–20) 

 
x x x x x x 

Izvedba, 
financiranje 

Postopno namensko povečevanje sredstev v razpisu (JSKD), 
podpora KS in MČ pri vpostavljanju kulturnih vsebin v 
krajevnih kulturnih domovih 

  
20.000 25.000 30.000 30.000 30.000 

1.3.10.  Mediji 

UKREP 25: Vzpostavitev mestnega kulturnega portala v 
slovenskem in vsaj enem tujem jeziku, ki bo zajemal 
celosten in aktualiziran napovednik dogodkov, nudil 
možnosti refleksije kulturnega dogajanja, predstavljal 
dvojezične profile mariborskih kulturnih producentov 
javnih kulturnih programov, nudil akterjem v kulturi ažurne 
informacije o financiranju iz javnih virov, zajemal banko foto 
in video gradiva za nadaljnje objave itd. (2015–20) 

 
x x x x x x 

Izvedba, 
financiranje 

Priprava, koncipiranje, izdelava (javno naročilo), 
koordiniranje povezovanja javnih in zasebnih kulturnih 
organizacij za ažurno urejen informacijski servis, uredništvo 

  
30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

 



87 

 

Področje: Ukrep – izvedba 
Izhodišče 

2014* 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.3.11.   Kulturna 
dediščina 

UKREP 26: Dokončanje obnove mariborskega gradu in 
njegova vsestranska vključitev v kulturno in turistično 
ponudbo mesta. (Po NPK 2015) 

 
x x x x x x 

Investicija 
INVESTICIJA (POGOJENA S SREDSTVI DRŽAVE): uspešna 
kandidatura za državna sredstva, izvedba (NPK); ocenjen 
delež MOM: cca 25 % (po delitvi v IP) 

4.076.451 
 

550.000 526.451 
   

Izvedba, 
financiranje 

Povečani obratovalni stroški po izvedbi investicije 
    

90.000 90.000 90.000 

1.3.11.   Kulturna 
dediščina 

UKREP 27: Izdelava dolgoročnega programa celostnega 
ohranjanja in revitalizacije kulturnih spomenikov in drugih 
objektov nepremične dediščine; ustanovi se posebna 
strokovna skupina pri  MOM. (2015–17) 

 
x x x x x x 

Investicija 
INVESTICIJA / VEČJA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA: 
priprava programa, dokumentacije kandidiranje za državna 
sredstva, uspešna kandidatura za državna sredstva, izvedba 

2.000.000 
   

500.000 750.000 750.000 

Izvedba, 
financiranje 

Organizacijska ureditev, izdelava programa, izvedben načrt 
in izvajanje od 2018 dalje        

1.3.12.  Festivali in 
mestne prireditve 

UKREP 28: Priprava in sprejem kriterijev za vrednotenje 
festivalov kot osnove za njihovo sofinanciranje iz sredstev 
MOM za kulturo. (2015–16) 

 
x x 

    

Izvedba, 
financiranje 

Izdelava modela, uskladitev z drugimi področji 
(gospodarstvo-turizem), priprava - sprejem odloka        

1.3.13  Kulturne / 
kreativne 
industrije 

UKREP 29: Medresorska uskladitev ukrepov za 
pospeševanje kulturne/kreativne industrije, ki izhajajo iz 
Regionalnega načrta ustvarjalnih panog 2014–2020, 
sprejetega v okviru Mariborske razvojne agencije. (2015–
20) 

 
x x x x x x 

Izvedba, 
financiranje 

Imenovanje skupine, uskladitev in izvajanje ukrepov  
       

 
 



88 

 

Področje: Ukrep – izvedba 
Izhodišče 

2014* 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.3.14.  Refleksija 
kulturnega polja 

UKREP 30: Obnovitev mestnega programa za financiranje 
raziskav kulturnega razvoja Maribora (»Program Bruno 
Hartman«). (2017) 

   
x x x x 

Izvedba, 
financiranje 

Sistemska vzpostavitev, odlok, zagotavljanje sredstev, 
financiranje z razpisi    

30.000 30.000 30.000 30.000 

1.3.14.  Refleksija 
kulturnega polja 

UKREP 31: Nadgraditev projekta Leksikon mariborske 
družbe in kulture s permanentnim dopolnjevanjem na 
spletni platformi. (2016) 

  
x x x x x 

Izvedba, 
financiranje 

Razpisni kriteriji, usmeritve javnim zavodom, dodatna 
razpisna sredstva.   

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

1.3.15.  Kulturno 
umetnostna vzgoja 
in izobraževanje 

UKREP 32: Mesto bo podpiralo povezovanje kulturnega in 
izobraževalnega sistema, še posebej  platformo »Kulturni 
dnevnik« kot povezovalca projektov kulturno umetnostne 
vzgoje in izobraževanja ter projekte, ki bodo vključeni v ta 
povezovalni program. (2015–20) 

 
x x x x x x 

Izvedba, 
financiranje 

Razpisni kriteriji, usmeritve javnim zavodom, dodatna 
razpisna sredstva.   

20.000 25.000 35.000 50.000 50.000 

1.3.16.  Kulturna 
raznoličnost 

UKREP 33: Dodatna podpora delovanju etničnih kulturnih 
društev s poudarkom na njihovem vključevanju v kulturno 
življenje mesta. (2015–20) 

 
x x x x x x 

Izvedba, 
financiranje 

Razpisni kriteriji, usmeritve javnim zavodom, dodatna 
razpisna sredstva.   

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

1.3.17.  Socialno-
kulturni programi 

UKREP 34: Podpora vključevanju kulturnih organizacij v 
programe medgeneracijskih centrov v mestnih četrtih in 
krajevnih skupnostih. (2015–20) 

 
x x x x x x 

Izvedba, 
financiranje 

Razpisni kriteriji, usmeritve javnim zavodom, dodatna 
razpisna sredstva.   

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

1.3.18. Kulturni 
turizem 

UKREP 35: Podpora projektu Poti obrti Pokrajinskega 
muzeja Maribor kot primera povezovanja etnoloških 
vrednosti, kulturne dediščine mesta in turistične ponudbe z 
ugodnejšimi najemninami za prostore. (2015–20) 

 
x x x x x x 

Izvedba, 
financiranje 

Vzpostavitev medsektorskega sodelovanja, razpisni kriteriji, 
usmeritve javnim zavodom, dodatna razpisna sredstva.   

15.000 20.000 25.000 25.000 25.000 
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Področje: Ukrep – izvedba 
Izhodišče 

2014* 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.3.18. Kulturni 
turizem 

UKREP 36: Sprejetje strategije kulturnega turizma Mestne 
občine Maribor. (2015)  

x 
     

Izvedba, 
financiranje 

Vzpostavitev medsektorskega sodelovanja. 
       

1.3.19.  Skupni 
ukrepi za 
izboljšanje 
dostopnosti 
kulturnih dobrin  

UKREP 37: MOM bo skrbela za izboljšanje dostopnosti 
kulturnih dobrin tako, da bo:        

   - sofinanciranje pogojevala z diferenciranjem vstopnin, 
 

x x x x x x 

Izvedba, 
financiranje 

Izhodišča javnim zavodom, kriteriji javnih razpisov. 
       

  
 -  v okviru svojih pristojnosti zniževala stroškovne 
obremenitve kulturnih produkcij,  

x x x x x x 

Izvedba, 
financiranje 

 (Doseganje večje učinkovitosti javne infrastrukture, 
uporaba prostih kapacitet). Izhodišča javnim zavodom, 
kriteriji javnih razpisov. 

       

 
 - podpirala festivale in podobne množične kulturne 
prireditve,   

x x x x x 

Izvedba, 
financiranje 

Izhodišča javnim zavodom, kriteriji javnih razpisov - 
izvajanje odloka (Ukrep 28)   

50.000 75.000 90.000 110.000 130.000 

 
 -  spodbujala ponovitve, postprodukcijo in razširjanje 
kulturnih vsebin preko spleta,  

x x x x x x 

Izvedba, 
financiranje 

Izhodišča javnim zavodom, kriteriji javnih razpisov. 
       

 
 -  zagotovila fizično dostopnost prizorišč osebam s 
posebnimi potrebami,  

x x x x x x 

Investicija 
INVESTICIJA / POSEGI V OKVIRU INVESTICIJSKEDGA 
VZDRŽEVANJA (odpravljanje ovir, Karantena: dograditev 
dvigala za invalide). 

200.000 
 

15.000 140.000 15.000 15.000 15.000 

Izvedba, 
financiranje 

Izhodišča javnim zavodom, kriteriji javnih razpisov 
(posebna pozornost organizatorjev/izvajalcev kulturnih 
prireditev). 
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Področje: Ukrep – izvedba 
Izhodišče 

2014* 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  
 - v okviru možnosti izboljševala eksistencialni položaj 
umetnikov s štipendijami, naročili in odkupi, delovnimi 
prostori ipd. (2015–20) 

  
x x x x x 

Izvedba, 
financiranje 

Dodatna sredstva, pogoji in kriteriji javnih razpisov. 
  

20.000 30.000 40.000 50.000 50.000 

1.4. Javna kulturna infrastruktura 

1.4.1. Upravljanje 
javne kulturne 
infrastrukture 

UKREP 38: Zagotovljen bo poenoten pristop k uporabi 
prostih kapacitet javne kulturne infrastrukture v lasti MOM 
in v upravljanju javnih zavodov, enoten informacijski sistem 
o prostih terminih, pogojih uporabe in stroških ter evidenca 
o dejanski uporabi.   

 
x x x x x x 

Izvedba, 
financiranje 

Organizacijski ukrepi, priporočila, izhodišča pri načrtovanju 
delovanja JZ, spremljanje izvajanja.         

1.4.2. Investicije 
UKREP 39: MOM bo skrbela za pravočasno izvedbo 
pripravljalnih faz za investicije v mariborsko kulturno 
infrastrukturo, predvidene z NPK 2014–17. (2015–17) 

 
x x x x x x 

Investicija 
INVESTICIJA KC Pekarna: uskladitev pristopa (postopna 
investicijska obnova namesto novogradnje); pridobivanje 
dokumentacije, kandidiranje za sredstva države, izvedba.  

500.000 
 

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

Izvedba, 
financiranje 

Medsektorsko usklajevanje, usklajevanje s pristojnimi 
ministrstvi.        
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Področje: Ukrep – izvedba 
Izhodišče 

2014* 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.4.2. Investicije 

UKREP 40: MOM bo sprejela program prenov in 
opremljanja javne kulturne infrastrukture, ki bo zajemal 
tudi dokončanje Minoritskega kompleksa, prenovo 
kulturnega doma Angel Besednjak v Železniški koloniji, 
nadaljevanje prenove stare kaznilnice, izboljšave v dvorani 
Union, veliki dvorani Narodnega doma, Vodnem in Sodnem 
stolpu, ter ga skladno z možnostmi tudi postopoma 
uresničevala. (2015–20) 

 
x x x x x x 

Investicija 

INVESTICIJSKE OBNOVE - dokumentacija, izvedba (nujno 
bistveno povečanje sredstev za vzdrževanje in ohranjanje 
vrednosti uporabnosti javne kulturne infrastrukture). Ocena 
potrebnega letnega povečanja na stanje 2014: 630%!! 

4.200.000 200.000 200.000 900.000 900.000 1.000.000 1.000.000 

Izvedba, 
financiranje 

Povečani obratovalni/programski stroški 
 

50.000 100.000 120.000 125.000 130.000 135.000 

1.4.2. Investicije 
UKREP 41: MOM bo nadaljevala s postopno širitvijo 
mestnega Wi-Fi omrežja. (2015–20)  

x x x x x x 

Investicija INVESTICIJA: ocena: 200 dostopnih točk a 2000€ (?) 400.000 
 

80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

Izvedba, 
financiranje 

Ocena obratovalnih stroškov. 
  

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

1.5. Mednarodno 
kulturno 
sodelovanje 

UKREP 42: MOM bo podpirala svoje javne kulturne zavode 
pri vključevanju v mednarodni prostor. (2015-20)  

x x x x x x 

Izvedba, 
financiranje 

Povezovanje kulturnih, protokolarnih, gospodarskih 
mednarodnih sodelovanj.        

1.5. Mednarodno 
kulturno 
sodelovanje 

UKREP 43: Ustanovitev in delovanje podporne pisarne 
MOM za kandidiranje kulturnih organizacij na mednarodne 
razpise v kulturi ter sofinanciranje lastnega deleža 
producentom, ki na razpisih uspejo. (2015–20) 

 
x x x x x x 

Izvedba, 
financiranje 

Stroški dela, stroški delovanja. 
  

25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
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Področje: Ukrep – izvedba 
Izhodišče 

2014* 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.6. Upravljanje in 
financiranje na 
področju kulture v 
MOM 

UKREP 44: MOM mora zagotoviti  informacijsko podporo za 
spremljanje doseganja ciljev LPK ter razviti kazalce, ki bodo 
merili kulturni razvoj Maribora in pomen kulture za njegov 
gospodarski, socialni in družbeni razvoj  ter analizo 
občinstev in njihovih uporabniških navad. 

 
x x x x x x 

Izvedba, 
financiranje 

IT podpora načrtovanju in evalvaciji, programska oprema za 
izvajanje e-razpisov  

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

1.6. Upravljanje in 
financiranje na 
področju kulture v 
MOM 

UKREP 45: Za uresničevanje LPK bo MOM zagotovila: 
       

   -  uskladitev vseh mestnih politik, ki se stikajo s kulturo; 
 

x x x x x x 

   -  potrebno rast proračunskih sredstev za kulturo; 
  

x x x x x 

   -  povečanje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo; 
  

x x x x x 

  
 -  ustrezne kadrovske in organizacijske okvire urada za 
kulturo;  

x x 
    

Izvedba, 
financiranje 

Popolnitev kadrovske vrzeli ter dodatna zaposlitev  
 

10.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 

  
 -  večje upoštevanje mariborskih kulturnih potreb v 
kulturni politiki in finančnih načrtih države;  

x x x x x x 

  
 -  pravočasno sprejemanje in izvajanje dvoletnih 
proračunov;  

x x x x x x 

  
 -  aktivno soudeležbo nosilcev kulturne dejavnosti pri 
sprejemanju odločitev;  

x x x x x x 

  
 -  prednostno obravnavo kulturnih organizacij pri 
zaposlitvah iz programa javnih del (2015–20)  

x x x x x x 
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Področje: Ukrep – izvedba 
Izhodišče 

2014* 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.6. Upravljanje in 
financiranje na 
področju kulture v 
MOM 

UKREP 46: Mestni svet z odlokom ustanovi Svet za kulturo 
MOM kot neodvisno telo, ki spremlja izvajanje LPK, predlaga 
njegove dopolnitve in spremembe ter obravnava odprta 
vprašanja kulture v mestu in o njih sprejema stališča. 
Mestnemu svetu, županstvu in mestni upravi svetuje pri 
tekoči kulturni politiki mesta. Z odlokom se določi način 
imenovanja ter pristojnosti Sveta, način svojega dela pa 
uredi s poslovnikom. (2015) 

 
x 

     

Izvedba, 
financiranje 

Stroški delovanja Sveta za kulturo 
 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

 

ZBIR: 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kadri: potrebni dodatni kadri za izvedbo nalog v mestni upravi - urad, pristojen 
za kulturo  

sistemizirano 
8; št. 
zaposlenih: 7 

1 2 2 2 2 2 

Kadri: podporna pisarna za mednarodne projekte (Ukrep 43)   
 

1 1 1 1 1 

Kadri: povečani stroški delovanja mestne uprave 7 16.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 

 

Potrebna dodatna sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje (vložki v 
premoženje)  

133.000 200.000 4.215.000 8.711.451 1.860.000 2.010.000 1.960.000 

Potrebna obratovalna/programska sredstva po izvedbi investicij   50.000 123.000 166.000 591.000 641.000 646.000 

 
Povečanje sredstev brez vložkov v premoženje (brez investicij, inv. vzdrževanja)    82.488 571.166 625.104 1.331.206 1.511.221 1.631.308 

Potreben proračun na postavkah kulture brez vložkov v premoženje (brez 
investicij in inv. vzdrževanja)  

7.682.600 7.749.088 8.187.766 8.241.704 8.947.806 9.127.821 9.247.908 

Rast v % 100,00 100,87 105,66 100,66 108,57 102,01 101,32 

Rast 2020/2014 
 

120,37 

 



 

DODATEK 

 

PREGLED IN KRATKA OPREDELITEV KLJUČNIH IZRAZOV (po ZUJIK) 

Javni interes na področju kulture je interes za ustvarjanje, posredovanje in varovanje 

kulturnih dobrin na državni in lokalnih ravneh, ki se uresničuje z zagotavljanjem pogojev zanje 

(javni interes za kulturo). 

Nosilci javnega interesa so pristojni organi (Državni zbor Republike Slovenije, Vlada Republike 

Slovenije, ministrstva, organi lokalnih oblasti) in osebe javnega prava (javni skladi, javne 

agencije), na katere je z javnim pooblastilom preneseno izvajanje posameznih nalog.  

Nosilci javnega interesa izvajajo svoje naloge v sodelovanju s civilno družbo, ki jo 

predstavljajo nacionalni svet za kulturo in sveti lokalnih skupnosti, Kulturniška zbornica 

Slovenije in strokovne komisije ministra oziroma pristojnega organa lokalnih skupnosti. 

Nacionalni oziroma lokalni program za kulturo je strateški dokument razvojnega 

načrtovanja države oziroma lokalne skupnosti, ki postavi cilje in prioritete kulturne politike. 

Kulturna dobrina je kulturni proizvod ali storitev, ki je namenjena zadovoljevanju človekovih 

potreb na področju kulture. 

Javna kulturna dobrina je tista kulturna dobrina, ki jo v javnem interesu zagotavlja država 

oziroma lokalna skupnost kot javno službo oziroma v obliki podpore posamičnim kulturnim 

projektom. 

Javni kulturni program je kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso javni zavodi, pa jo država 

oziroma lokalna skupnost zagotavlja oziroma financira na primerljiv način kot javne zavode. 

Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev (izdaja knjige, obnova kulturnega 

spomenika, gledališka predstava, koncert, štipendija ipd.), ki jo financira država oziroma lokalna 

skupnost. 

Financiranje pomeni, kadar se uporablja samostojno, tako financiranje kot sofinanciranje. 

Javna kulturna infrastruktura so nepremičnine in oprema, namenjeni kulturi. 

Samozaposleni v kulturi so osebe, ki samostojno kot poklic opravljajo kulturno dejavnost in so 

kot taki registrirani v posebnem razvidu pri ministrstvu, pristojnem za kulturo. 

Pri sprejemanju drugih predpisov, ki lahko vplivajo na stanje kulture in njen razvoj, je potrebno 

upoštevati javni interes za kulturo, določen z nacionalnim programom za kulturo. 

Kulturne dejavnosti so vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na 

področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, 

vizualnih, filmskih, avdiovizualnih, intermedijskih in drugih umetnosti na področju založništva 

in knjižničarstva, kinematografije in na drugih področjih kulture. 

Javni interes za kulturo temelji na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerimi se 

uresničuje kulturni razvoj Slovenije in slovenskega naroda, za katerega skrbijo Republika 

Slovenija (v nadaljnjem besedilu: država) in lokalne skupnosti. 

Javni interes za kulturo se uresničuje predvsem z zagotavljanjem pogojev za: 

- kulturno ustvarjalnost, 

- dostopnost kulturnih dobrin, 

- kulturno raznolikost, 

- uveljavljanje in razvoj slovenskega jezika, 



 

- slovensko kulturno identiteto, 

- skupen slovenski kulturni prostor, 

- mednarodno prepoznavnost in uveljavitev slovenske kulture in umetnosti v mednarodnem 

prostoru. 

Dokumenti, ki določajo javni interes za kulturo: 

Javni interes za kulturo se določa z zakoni ter z nacionalnim in lokalnimi programi za kulturo. 

Javni interes se udejanja predvsem na podlagi: 

- letnih izvedbenih načrtov nosilcev javnega interesa 

- javnih razpisov in javnih pozivov za financiranje javnih kulturnih programov in kulturnih 

projektov, 

- aktov o ustanovitvi javnih zavodov, njihovih strateških načrtov in letnih programov dela, 

- javnih razpisov za oddajo javne kulturne infrastrukture, 

- upravnih odločb. 

 



 

UPORABLJENE KRATICE 

AFS Študent Akademska folklorna skupina Študent 

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 

APZ Študent Akademski pevski zbor Študent 

AV avdio-video 

CAAP Center alternativne in avtonomne produkcije 

COBISS slovenski knjižnični informacijski sistem 

DLUM Društvo likovnih umetnikov Maribor 

DRNT  Društvo za razvoj naravoslovja in tehnologije 

EPK Evropska prestolnica kulture 

FBS  Festival Borštnikovo srečanje 

FF Filozofska fakulteta 

IZUM Institut informacijskih znanosti Maribor 

JSKD Javni sklad za kulturne dejavnosti 

JZ javni zavod 

KC Pekarna Kulturni center Pekarna 

KIBLA Kibernetični laboratorij, multimedijski center, kulturno izobraževalno 

društvo  

KPC Narodni dom Kulturno prireditveni center Narodni dom 

LGM Lutkovno gledališče Maribor 

LPK lokalni program kulture 

MARŠ Mariborski radio študent 

MZK Ministrstvo za kulturo RS 

MKC Mladinski kulturni center  

MNO Muzej narodne osvoboditve  

MOM Mestna občina Maribor 

MRA Mariborska razvojna agencija 

Muzej NO Muzej narodne osvoboditve  

ND Narodni dom  

NKP neodvisni kulturni producenti 

NUK Narodna in univerzitetna knjižnica 

NVO nevladne organizacije 

PAM Pokrajinski arhiv – Enota Maribor 

POMUM Pokrajinski muzej Maribor 

RTV radiotelevizija  

SNG Slovensko narodno gledališče  

SSG Trst Stalno slovensko gledališče Trst 



 

SV Vojaški muzej slovenske vojske 

TLP trajnostne lokalne preskrbe 

UGM Umetnostna galerija Maribor 

UKM  Univerzitetna knjižnica Maribor 

UM Univerza v Mariboru 

UNESCO The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization / 

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo 

Wi-Fi  lokalno brezžično omrežje 

Zavod PIP Zavod za pravno svetovanja in pomoč  

ZKD Zveza kulturnih društev  

ZKDS Zveza kulturnih društev Slovenije 

ZPM Zveza prijateljev mladine 

ZRC SAZU Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in 

umetnosti 

ZUJIK  Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

ZVKD Zavod za varstvo kulturne dediščine  

Zavod za turizem Zavod za turizem Maribor-Pohorje 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 I Z    I Z P I S A     S K L E P O V  
4. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,  

26. februar 2014: 
 
 

17. točka  
LOKALNI PROGRAM ZA KULTURO MESTNE OBČINE MARIBOR ZA OBDOBJE 2015 DO 2020  

GMS - 059  
 
 

22. SKLEP: 
Mestni svet Mestne občine Maribor se je seznanil s predlogom Lokalnega programa za kulturo 
Mestne občine Maribor za obdobje 2015 do 2020.  
Mestni svet sprejme Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor za obdobje 2015 do 2020 s 
predlogom Odbora za kulturo, da Urad za kulturo in mladino čim prej pripravi izvedbeni načrt, ki ga 
predstavi odboru. V programu se naj ob vseh navedenih izvajalcih dejavnosti dodata besedi »in 
drugi«. 
 
Na podlagi izida glasovanja (34 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 


