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Uvod 
 

Pregled ravnanj Mestne občine Maribor (MOM) v zvezi z načrtovanimi ukrepi v 26. 2. 2015 sprejetem 

Lokalnem program za kulturo Mestne občine Maribor 2015–2020 (LPK) sledi naboru ukrepov v cit. razvojnem 

dokumentu v preglednici na straneh 81–93. V LPK navedeni cilji in usmeritve po posameznih področjih so bili 

strnjeni v nabor 46 ukrepov, za katere se je smatralo, da imajo razen načelne usmerjevalne funkcije večinoma 

tudi operativno naravo, in je bila pričakovana njihova izvedba, pri čemer bo MOM za izvedbo zagotovila 

primerne pogoje. 

Ta pregled ni ocena uspešnosti ali neuspešnosti izvajanja ukrepov LPK, niti ne želi presojati mestne politike 

in njenega razumevanja vloge kulture mestu, umešča pa izvajanje ukrepov v okoliščine oz. v kontekst mestne 

in širše problematike, kot je bila videna iz Urada za kulturo in mladino. Zapisano so ugotovitve, ocene in 

stališča avtorja, ki je bil v obravnavanem času (2014–2020) po pooblastilu vodja Urada za kulturo in mladino. 

Podpisani tudi ne izključujem še drugih z ukrepi LPK povezanih dejavnosti ali odločitev MOM, o katerih nimam 

informacij. 

Namen besedila je integralen prikaz obravnavanja in izvajanja ukrepov LPK ter okoliščin, ki so vplivale na 

izvedbo oziroma neizvedbo ukrepov, s čimer želi biti v pomoč pripravljavcem in nato izvajalcem novega 

razvojnega programa za kulturo v MOM za naslednje obdobje.   

Kjerkoli so v besedilu uporabljeni numerični kazalci, je kot izhodišče prikazano leto 2014, saj tudi LPK 2015–

2020 leto 2014 navaja kot izhodiščno leto. 
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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) 

Ni bil izveden. 

Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v organih javnih zavodov je v pristojnosti Mestnega sveta in njegove 

Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Kriterije za imenovanje, naloge in pristojnosti članov 

strokovnih svetov in svetov zavodov določata Zakon o zavodih1 in Zakon o uresničevanju javnega interesa za 

kulturo2 (ZUJIK), pri čemer ZUJIK določa tudi obvezno strokovno usposabljanje članov svetov zavodov, ki ga 

izvaja Ministrstvo RS za kulturo. Postopek imenovanja in število predstavnikov pa določajo odloki o 

ustanovitvi javnih zavodov. Razmisleki in razprava o etični vsebini delovanja predstavnikov ustanovitelja v 

organih zavodov so sovpadali z razpravami ob pripravi etičnega kodeksa delovanja mestnih svetnic in 

svetnikov Mestnega sveta MOM (maj–junij 2016). Kodeksa Mestni svet ni sprejel, s tem pa v mandatu 2014–

2018 ni bilo več potrebne politične pripravljenosti za tovrstno reguliranje etičnih načel delovanja.  

 

UKREP 2: MOM bo javnim kulturnim zavodom, katerih (so)ustanoviteljica je, zagotavljala stabilno in 
razvojno naravnano financiranje za izvajanje programov. (2015–2020) 
 
Ukrep je bil delno realiziran oz. upoštevan.  

Ker gre za področje, ki mu je namenjen največji del proračuna MOM za kulturo, je potrebna širša obrazložitev 

okoliščin.  

V letu 2012 je bil sprejet Zakon za uravnoteženje javnih financ3 (ZUJF), ki je v veliki meri omejil delovanje 

javnega sektorja. Ker v javnih zavodih na področju kulture živo delo zaposlenih omogoča pretežni del vsebin 

dela zavodov in tvori tudi pretežni del stroškov delovanja zavodov, so bile razvojne možnosti javnih zavodov 

bistveno omejene z zahtevami za zmanjševanje obsega sredstev za stroške dela ter z omejitvami števila 

zaposlenih v zakonih o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (ZIPRS). Omejitve z nemožnostjo 

dodatnega zaposlovanja so v ZIPRS postavljene tudi za aktualni in naslednji proračun.  

Druga pomembna okoliščina so viri proračuna MOM. Sistemsko zagotavljanje sredstev za lokalne skupnosti 

(po kriterijih za primerno porabo) temelji na pozitivnem upoštevanju nedoseganja slovenskega povprečja 

občin pri merilih površine, dolžine cest in poti ter starostne strukture na prebivalca, kar gre v korist majhnih 

in manj urbaniziranih občin. Mestne občine so zaradi gostote prebivalstva, starostne strukture ter obsega 

infrastrukture zato prikrajšane pri osnovnem viru financiranja iz dohodnine, drugi viri proračuna pa so 

pretežno odvisni od stopnje razvitosti in z njimi MOM ne more nadoknaditi manka.  

Iz tega razloga je v letu 2015 vodstvo MOM veliko razliko med proračunskimi viri (prihodki) in dejanskimi ter 

načrtovanimi odhodki skušalo uskladiti z zmanjšanjem odhodkov proračuna z znižanjem odhodkov za vse 

dejavnosti, ki niso lokalnim skupnostim neposredno z zakonom predpisane kot obvezne. V to kategorijo sodi 

celotno področje kulture z izjemo knjižnične javne službe, ki je zakonsko obvezna.  Od prvotno načrtovanega 

 
1 Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP). 
2 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 
in 21/18 – ZNOrg). 
3 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 
56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 
85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A, 72/19 in 174/20 – ZIPRS2122). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-0379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4066
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2344
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0129
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0822
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4130
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2916
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3990
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0892
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1756
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2519
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3675
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3442
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3504
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4084
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2686
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3730
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-1493
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3207
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3088
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znižanja sredstev za kulturo za več kot 40 % je bilo nato po vroči javni razpravi s proračunom za leto 2015 

sprejeto znižanje po vseh področjih proračunskih odhodkov za tekoče poslovanje v povprečju za cca. 5 % in 

investicije za cca. 2 % v primerjavi z letom 2014, v kulturi (kot manj »obveznem« področju) pa za 7,1 %, kar 

je razvidno iz spodnjih grafov in preglednice. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

JZ stroški dela 3,169.745 3,251.110 3,400.173 3,579.184 3,730.793 3,910.562 4,252.135 

JZ materialni stroški 
– neprogramski 

1,375.041 1,258.336 1,287.194 1,233.774 1,334.551 1,416.392 1,429.232 

JZ mat. stroški  
– programski 

1,778.637 1,316.163 1,476.150 1,529.893 1,630.067 1,567.019 1,365.965 

JZ skupaj 6,323.422 5,825.609 6,163.517 6,342.851 6,695.411 6,893.973 7,047.332 

 

V proračunu MOM za 2015 so bila iz prej navedenih razlogov znižana skupna sredstva za odhodke na področju 

kulture, znotraj teh pa tudi za delovanje javnih zavodov. Ker so stroški dela zaposlenih zakonska obveza javnih 

zavodov kot delodajalcev, je znižanje v letu 2015 ob zagotovitvi plačne mase za zaposlene šlo v breme 

materialnih in programskih materialnih stroškov zavodov. Tudi rast proračunskih sredstev za JZ v naslednjih 

letih zaradi sočasne rasti stroškov dela ob postopnem odpravljanju omejitev po ZUJF ni omogočala želene 
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rasti sredstev za programske in druge materialne stroške delovanja zavodov. Obseg proračunskih sredstev 

MOM je skozi celotno obdobje zagotavljal stabilno delovanje zavodov, vendar ob poudarjenem skrbnem 

gospodarjenju in brez večjih možnosti razvoja novih programov. Enako zagotavljanje stabilnosti je MOM 

izvajala tudi v 2020 v času omejitev zaradi covid-19.  

Zavodi so v danih razmerah iskali tudi druge finančne vire ter možnosti zmanjševanja stroškov delovanja, med 
drugim tudi z večjim vključevanjem zunanjih sodelavcev in koprodukcij z nevladnimi organizacijami in 
neodvisnimi producenti v svoje programske sheme.  
 
 
UKREP 3: MOM bo državno financiranim javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je, stabilno in razvojno 
naravnano zagotavljala svoj del sofinanciranja. (2015–2020) 
 
Ukrep je bil delno realiziran. MOM je zavode, katerih pretežni financer je država, ustanoviteljica pa je MOM, 
v skladu s proračunskimi možnostmi redno sofinancirala, in sicer v višini, ki je omogočala izpolnjevanje nalog 
javne službe, manj pa razvojne ambicije zavodov. 
 
a) 
Znotraj sredstev, obravnavanih v sklopu ukrepa št. 2, so poseben primer mariborski zavodi, ki jih večinsko 
financira MzK.4 V primeru zavodov Pokrajinski muzej Maribor PoMuM), Muzej narodne osvoboditve Maribor 
(MNO) in Umetnostna galerija Maribor (UGM) gre za zavode, ki so pooblaščeni izvajalci državne muzejske 
službe. Za te zavode določa Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1), da jih država sofinancira do 80 % 
vseh stroškov delovanja zavoda. MOM določbo razume tako, da mora razliko med lastnimi prihodki zavoda 
ter sredstvi države do skupnih načrtovanih odhodkov (v potrjenem finančnem načrtu) zagotoviti ustanovitelj. 
V vsoto financiranja iz proračuna MOM vštevamo tako sredstva za redno (so)financiranje delovanja zavoda, 
za sofinanciranje javnih del in za investicijsko vzdrževanje zavodove infrastrukture. MzK s svoje strani tolmači 
določbe zakona tako, da pričakuje od občin večji delež financiranja (npr. da so dolžne financirati vsaj 20 % 
stroškov javne službe, da so dolžne pokrivati stroške infrastrukture ipd.). Kljub občasnim razhajanjem z 
ministrstvom glede razumevanja zakonskih obvez je MOM zagotovila v vsem obdobju zadostna sredstva za 
zavode, tako da ministrstvo ni problematiziralo oziroma pogojevalo svojega deleža financiranja. Svoj delež 
sofinanciranja je MOM zavodom pogodbeno namenjala predvsem za prezentacijo dediščine – to je za 
programe, ki jih ministrstvo ni financiralo ali jih je podfinanciralo. Po ZVKD-1 delež države ne sme preseči 80 
% skupnih stroškov delovanja zavodov na področju varstva premične KD, katerih ustanoviteljice so občine. 
Za obdobje med 2014 in 2020 so deleži v virih sredstev javnih zavodov – pooblaščenih izvajalcev  državne 
muzejske službe razvidni iz spodnjih preglednic:  
 
 

PoMuM        

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prihodki od MzK 498.888 493.709 535.718 556.256 559.789 552.732 635.545 

Prihodki od MOM 126.069 113.478 115.083 105.292 113.878 124.139 126.878 

Drugi viri (EU, lastna sredstva, trženje…) 50.767 59.983 58.715 82.130 98.994 141.500 47.093 

Prihodki skupaj 675.724 667.170 709.516 743.678 772.661 818.371 809.516 

Odhodki skupaj 705.692 654.977 699.463 757.903 757.073 861.611 833.350 

 
Delež MzK v stroških delovanja (%) 73,83 74,00 75,50 74,80 72,45 67,54 78,51 

 
 
        

 
4 Ministrstvo RS za kulturo: kratica MzK v tem dokumentu skrbi za ločevanje od MK (kratica za Mariborsko knjižnico).  
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MNO 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prihodki od MzK 380.967 370.293 378.521 399.263 399.414 427.149 450.341 

Prihodki od MOM 78.634 156.007 71.684 75.283 70.137 75.426 90.590 

Drugi viri (EU, lastna sredstva, trženje…) 116.660 67.984 60.551 90.805 55.795 47.970 24.013 

Prihodki skupaj 576.261 594.284 510.756 565.351 525.346 550.545 564.944 

Odhodki skupaj 589.101 600.931 501.958 567.308 526.663 537.098 577.259 

 
Delež MzK v stroških delovanja (%) 66,11 62,31 74,11 70,62 76,03 77,59 79,71 

 
         

UGM        

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prihodki od MzK 473.090 582.666 466.828 511.700 563.618 581.493 594.591 

Prihodki od MOM 120.531 100.739 103.170 96.266 97.483 93.639 218.082 

Drugi viri (EU, lastna sredstva, trženje…) 97.070 133.826 121.096 121.856 122.738 194.071 219.394 

Prihodki skupaj 690.691 817.231 691.094 729.822 783.839 869.203 1,032.067 

Odhodki skupaj 671.050 826.064 719.314 733.131 796.677 867.490 966.899 

 
Delež MzK v stroških delovanja (%) 68,50 71,30 67,55 70,11 71,90 66,90 57,61 

 
 
b) 
V primeru Lutkovnega gledališča Maribor je sofinanciranje MOM nastalo ob preselitvi LGM v novo gledališko 
infrastrukturo v minoritskem kompleksu (konec 2010), ko je MOM zaradi višjih stroškov delovanja zavoda v 
novih okoliščinah začasno dodatno financirala zavod. MzK kljub drugačnim napovedim in pričakovanjem v 
naslednjih letih ni več v celoti financiralo LGM, pač pa so povečani stroški delovanja zavoda prešli v breme 
MOM. Ker ni področnega zakona, ki bi reguliral financiranje pokrajinskih/regionalnih gledališč, bi moralo 
državno financiranje potekati v skladu s 67. členom ZUJIK, česar država ne upošteva, temveč se nadaljuje 
status quo. MzK za LGM v primerjavi z LGL namenja le 1/3 sredstev. MOM zato ob skrbi za finančno stabilnost 
zavoda pazljivo razločuje stroške za gledališko dejavnost LGM, za katere se še vedno pričakuje dodatno 
financiranje MzK, od stroškov, ki nastajajo LGM ob prevzemu upravljanja posameznih objektov v minoritskem 
kompleksu po zaključevanju naslednjih faz investicijske prenove (Letni avditorij v 2014, Cerkev v letu 2015, 
Sodni stolp v 2021 in Tri babe v 2022).  Ne glede na povedano je bila zavodu v celotnem obdobju zagotovljena 
finančna stabilnost, ki mu je omogočala razvoj repertoarja v kvalitetnih pogojih novega gledališča.  
 
Ker je zaradi nadaljnjih ravnanj MOM v zvezi s financiranjem LGM pomembno razumevanje problema, 
navajam v nadaljevanju primerjalne preglednice A) s podatki o finančni strukturi LGM in B) o financiranju 
LGM v primerjavi z drugimi gledališči enakega statusa (občina je ustanoviteljica, država večinski financer 
zaradi regionalne vloge gledališča).  
 
Iz primerjav je razvidno, da MOM v primerjavi z Ljubljano in Celjem (pre)visoko sofinancira delovanje 
gledališča. Primerjava z LGL sicer ni povsem mogoča, saj je v deležu MOL tudi financiranje stroškov 
Šentjakobskega gledališča in drugih programov, ki gostujejo oz. imajo domicil v LGL. V tem primeru je 
zgovornejša primerjava C) višine  financiranja obeh lutkovnih gledališč (LGL in LGM) iz proračuna MzK.  
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A) Finančna struktura LGM 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prihodki od MzK 587.777 606.634 584.991 654.913 631.708 696.367 698.872 

Prihodki od MOM za LGM 414.016 369.647 362.695 324.952 366.819 369.618 416.846 

Prihodki od MOM za LA, MC 22.964 37.302 93.362 112.591 115.461 114.958 106.403 

Drugi viri (EU, lastna sredstva, 
trženje …) 

202.722 194.495 199.423 231.393 247.339 280.394 167.984 

Prihodki skupaj 1,227.479 1,208.078 1,240.471 1,323.849 1,361.327 1,461.337 1,390.105 

Odhodki skupaj 1,210.109 1,201.712 1,267.785 1,299.369 1,347.946 1,439.236 1,389.180 

Delež  sredstev MOM  v sredstvih 
MzK + MOM5 

42,64 40,15 43,81 40,05 43,29 41,03 42,81 

Delež sredstev MOM za gledališče 
v sredstvih MzK + MOM6 

41,33 37,86 38,27 33,16 36,74 34,67 37,36 

 
 

C) Primerjava financiranja LGM in LGL iz proračuna MzK 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Delež MzK za LGM 
(MzK za LGL = 100) 

41,26 35,51 37,71 36,35 36,56 34,31 

 
 

Iz zgornjih tabel so razvidne visoke razlike v državnem financiranju obeh javnih lutkovnih gledališč ter v 
višinah participiranja občin ustanoviteljic. MOM je v vsakem mandatu skušala z Ministrstvom za kulturo 
doseči ustreznejše vrednotenje dejavnosti LGM ter zvišanje državnega deleža financiranja. Pri tem doslej ni 
bila uspešna, neposrednih pravnih vzvodov za vzpostavitev enakopravnejših razmerij pa v tem primeru MOM 
ne more uporabiti, saj država nobenega od primerjanih gledališč ne financira po določbah zakona (67. člen 
ZUJIK). 
 

 
5 Delež vseh sredstev MOM za LGM v primerjavi z vsoto proračunskih sredstev MzK + MOM (primerljivost s podatki za LGL).  
6 Delež sredstev MOM za gledališko dejavnost LGM (primerljivost z drugimi gledališči. 

 
B) Primerjava z drugimi gledališči enakega statusa (podatki po ERAR)  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

MzK za LGL 1,470.287 1,647.384 1,736.936 1,738.027 1,904.936 2,036.733 

MOL za LGL 1,068.444 1,172.563 1,134.042 1,243.902 1,321.039 1,262.064 

Delež MOL za LGL (%) 42,09 41,58 39,50 41,71 40,95 38,26 

MzK za MGL 3,600.646 3,802.387 3,833.401 3,960.744 4,208.899 4,350.857 

MOL za MGL 276.563 237.500 214.760 319.015 334.124 288.499 

Delež MOL za MGL (%) 7,13 5,88 5,31 7,45 7,35 6,22 

MzK za SMG 2,229.390 2,329.479 2,394.433 2,457.667 2,614.040 2,710.724 

MOL za SMG 143.400 141.158 152.260 236.000 527.341 222.655 

Delež MOL za SMG (%) 6,04 5,71 5,98 8,76 16,79 7,59 

MzK za SLGC 2,148.374 2,235.259 2,330.701 2,333.939 2,500.240 2,561.521 

MOC za SLGC 12.000 125.668 16.300 22.500 16.500 22.380 

Delež MOC za SLGC (%) 0,56 5,32 0,69 0,95 0,66 0,87 
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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 s samozaposlenimi v kulturi. (2015–2020) 
 
Ukrep je bil izveden. 
 
Urad za kulturo in mladino je v okviru zakonske obveze načrtovanja in usklajevanja delavnosti posrednih 
proračunskih prejemnikov s proračunskimi okviri (Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije …) po 
sprejetju LPK 2015–2020 za leto 2016 (in naslednja leta) oblikoval izhodišča za načrtovanje dela javnih 
zavodov tako, da so vključevala usmeritve za delo zavodom skladno s cilji LPK. Ker že v letu 2015 ni bilo 
zagotovljenih ustreznih sredstev za izvajanje ukrepov, je UKM v izhodiščih zavodom navedel zlasti tiste cilje 
LPK, ki jih naj zavodi upoštevajo v zasnovi programa in načinu dela, saj ne zahtevajo posebnih dodatnih 
finančnih vložkov. Npr.: iz besedila enega od izhodišč zavodom za načrtovanje dejavnosti v letu 2016: 
(…) »Ker ob obstoječih prihodkih proračuna MOM za razvojne programe na različnih področjih občinskih 

pristojnosti ne bo mogoče zagotoviti zadostnih sredstev, zavodom v zvezi s cilji LPK posredujemo usmeritve in 

priporočila, ki naj jih zavodi pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti upoštevajo glede na realne možnosti: 

‒ sledenje razvojnim ciljem LPK na področjih dela javnega zavoda, 
‒ povečevanje javne dostopnosti kulturnih prireditev, ki zajema 

• socialno dostopnost (diferenciranje cen, omogočanje dostopa socialno ogroženim, programi za 
obiskovalce s posebnimi potrebami …), 

• odpravljanje ovir za dostop invalidom, 
‒ povezovanje javnih institucij z neodvisnimi kulturnimi producenti (objave/natečaji o možnem 

programskem vključevanju, koprodukcije …), 
‒ povezovanje javnih kulturnih institucij med seboj (načrtovanje, priprava in izvedba programov, 

ekonomična izraba kadrovskih in materialnih kapacitet …), 
‒ dopolnjevanje javnega informiranja o kulturni ponudbi v MOM, kapacitetah, načrtovanju zavodov, npr.: 

• dostopne objave podatkov o javnem zavodu (npr. sestava in delo organov, razvojna strategija, planski 
akti, poslovna poročila …), 

• objave podatkov o prostih kapacitetah javne kulturne infrastrukture v upravljanju zavoda, o pogojih 
uporabe in stroških za uporabnike, 

• sodelovanje pri oblikovanju skupnega spletnega portala o mariborski kulturi (dogodki, dogajanje …), 
‒ vključevanje zavodov v celovito zasnovano, načrtno in dolgoročno usmerjeno kulturno-vzgojno delo z 

otroki in mladino, 
‒ vključevanje zavodov v dolgoročno zasnovan razvoj kulturnega turizma, 
‒ vključevanje v delo Sveta za kulturo v MO Maribor, ko bo ta ustanovljen.« (…) 
 
Pri  usmeritvah za način dela, komuniciranja, odprtosti do javnosti ipd. gre za opredelitve, ki jih je težko 
kvantificirati, zato je tudi težko meriti, koliko so zavodi usmeritve dejansko upoštevali. Na splošno pa velja, 
da so se zavodi odprli za sodelovanje z neodvisnimi producenti in ustvarjalci ter NVO, jih intenzivneje 
vključevali v svoje programe in jim omogočali souporabo kulturne infrastrukture, kar je bilo razvidno iz poročil 
zavodov, predvsem pa v zmanjšanju nezadovoljstva NVO nad zaprtostjo javnih institucij. Vzporedno je na 
tovrstno odpiranje javnih zavodov gotovo vplivalo tudi zmanjševanje javnih virov za programske stroške (glej 
komentar k Ukrepu 2). 
 
 
UKREP 5: Javni kulturni zavodi morajo redno izvajati samoevalvacijo in poskrbeti za občasne zunanje 
evalvacije njihovega delovanja, tudi z metodo primerjalne presoje.  (2015–2020) 
 
Ukrep ni bil izveden oziroma uveljavljen v svoji osnovni intenci. 
 
Po razgovorih in preizkusih možnih ravnanj smo ocenili, da samoevalviranje produkcije v smislu (javno  
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dostopne) kritične presoje kakovosti lastnega delovanja zavodov v aktualnih razmerah ni izvedljivo, oziroma 
ne bi vodilo k zaželenim rezultatom: 

- Javni zavodi in drugi kulturni producenti, katerih produkcija ne stremi k ustvarjanju tržnega dobička, 
ampak k ustvarjanju kulturnih in humanih vrednosti in vrednot, v okoliščinah, ko grozi ali se dejansko 
izvaja krčenje njim namenjenih javnih sredstev, morajo ves čas dokazovati smiselnost in potrebnost svoje 
kulturne produkcije in zato iščejo pozitivno promocijo (uspešna gostovanja, pozitivne kritike, nagrade za 
uspešno produkcijo …), primerjalne evalvacije kakovosti in uspešnosti delovanja zavodov, ki bi jih zavodi 
avtonomno opravljali, bi lahko izpadlo kot samokritika, kar bi imelo za zavode kontraproduktiven učinek.  

- Javni zavodi v širšem smislu, pogosto pa tudi konkretno na javnih razpisih, tekmujejo za javna sredstva 
(državna, evropska) in zato laže vzpostavljajo sodelovalne in koprodukcijske odnose, kot  

- da bi se konkurenčnim institucijam, NVO ali samostojnim ustvarjalcem odpirali za zunanje  kritične 
presoje. 

- Javni zavodi sistemsko zaposlujejo strokovne kadre; javni sektor deluje v hierarhiji strokovnih in 
vodstvenih struktur, presojevalci bi zato morali hierarhično presegati obstoječe strokovne kompetence 
zavodov. To bi lahko bili npr. univerzitetni strokovnjaki, za katere pa se predpostavlja manko vpogleda v 
konkretne poslovne okoliščine zavodov (brez česar je evalvacija lahko nekorektna). 

 
Iz navedenih razlogov ni bilo zaznati pripravljenosti zavodov za izvedbo takih evalvacij, ki ne bi že vnaprej 
stremele k afirmaciji zavoda. Ker so javni zavodi postavljeni kot avtonomne strokovne institucije, bi za 
strokovno presojo ustreznosti ravnanj zavodov, ki ni vzpostavljena s strani financerja o porabi javnih sredstev 
ali nadzora upoštevanja zakonskih norm, tako presojo lahko opravljale strokovne zbornice, pri čemer pa 
Kulturniška zbornica po mojem védenju ni razvila tovrstnih  dejavnosti. V kolikor bi MOM zahtevala vsebinske 
samoevalvacije, bi ob vprašanju ustrezne metodologije zelo verjetno rezultat prikazoval visoke ambicije 
zavodov in nemožnost njihove uresničitve zaradi zunanjih pogojev delovanja (npr. obsega javnih sredstev za 
njihovo delovanje).  

 
Poseben primer je Mariborska knjižnica, v kateri je od leta 2013 uveden sistem notranjih presoj in zunanjih 
auditov po standardih ISO 9001 za področje organizacije dela in urejenosti postopkov ter ISO 16439 za 
področje informacijskih procesov in dokumentacije. Knjižnica je organizirana kot mrežna organizacija z visoko 
stopnjo možnega programiranja nalog in procesov, zato se njena organizacija dela bistveno razlikuje od 
delovanja muzejskih zavodov ali zavodov z umetniško produkcijo.  
 
Glede presoj zakonitosti in finančne ustreznosti ravnanj javnih zavodov pa so zakonsko postavljeni  kontrolni 
mehanizmi – periodične notranje revizije poslovanja. Te je MOM (Služba notranje revizije)  od leta 2016 dalje 
pričela sistematično voditi in naročati za mariborske javne zavode (dotlej so notranje revizije naročali zavodi 
sami). 
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2. Položaj neodvisnih kulturnih producentov 
 
 
UKREP 6: MOM bo v svojem proračunu za kulturo vsako leto določila delež neodvisne produkcije. MOM 
bo postopno povečevala proračunsko postavko za sofinanciranje programov in projektov v javnem 
interesu, letno po 5 %. (2015–2020) 
 
Ukrep ni bil realiziran v zastavljeni meri, smiselno pa se je v načrtovanju porabe kulturi dodeljenih 
proračunskih sredstev upoštevalo intence ukrepa o stabilnem zagotavljanju sredstev.  
 
Iz spodnjih tabel je razvidno gibanje proračunskih sredstev za kulturna društva ter producentske zavode in 
druge nevladne organizacije na področju kulture. Razvidno je, da je zaradi padca sredstev v letu 2015 (glej 
obrazložitev k ukrepu 2) v primerjavi z letom 2014 (osnova za načrtovanje v LPK 2015–2020) ob postopni rasti 
šele v 2018 obseg sredstev ponovno dosegel izhodiščno raven. Nadpovprečna rast sredstev za neodvisne 
kulturne producente v 2020 je posledica epidemije covid-19, ko je MOM z dodatnim razpisom za delovne 
štipendije posebej pomagala samostojnim kulturnim ustvarjalcem; padec sredstev za ljubiteljsko kulturo v 
istem letu pa je posledica neizvedbe tekmovanja Naša pesem ter krčenja izvedbe skupnih programov JSKD za 
društva (tudi zaradi omejitvenih ukrepov ob epidemiji covid-19).  
 
 
Sofinanciranje kulturnih projektov in programov neodvisnih kulturnih producentov, NVO 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sofinanciranje projektov, mednarodnih projektov, 
intervencije, štipendije samostojnim kulturnim 
ustvarjalcem  

285.168 266.514 273.042 257.245 284.579 272.200 353.374 

Sofinanciranje kulturnih programov   462.888 433.000 469.200 468.659 469.200 483.276 492.942 

Skupaj 748.056 699.514 742.242 725.904 753.779 755.476 846.316 

Primerjava s preteklim letom  1,00 0,94 1,06 0,98 1,04 1,00 1,12 

Kumulativa 100,00 93,51 99,22 97,04 100,77 100,99 113,13 

 
 

Ljubiteljska kultura       
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Skupni programi za društva (JSKD) 59.000 53.100 53.100 53.400 53.400 55.002 34.102 

Dotacije društvom 108.000 104.000 104.000 104.800 104.800 107.944 110.103 

Naša pesem 28.000 30.000 30.000 30.000 37.000 30.000 5.000 

Skupaj 195.000 187.100 187.100 188.200 195.200 192.946 149.205 

Primerjava s preteklim letom  1,00 0,96 1,00 1,01 1,04 0,99 0,77 

Kumulativa 100,00 95,95 95,95 96,51 100,10 98,95 76,52 

 
 
Stroški infrastrukture za nevladni sektor     

 

ocena 
2014 

ocena 
2015 

ocena 
2016 

ocena 
2017 2018 2019 2020 

Posredni stroški - kritje obratovalnih stroškov za 
uporabo produkcijskih prostorov - domicilna 
uporaba (Vetrinjski dvor, Union, Narodni dom, CK 
Pekarna, TV Metka) - ocena po podatkih 
upravljalcev JKI 

210.000 
 
  

215.000 
 
  

222.000 
 
  

230.000 
 
  

234.319 
 
  

225.064 
 
  

156.226 
 
  

Primerjava s preteklim letom  1,00 1,02 1,03 1,04 1,02 0,96 0,69 
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Skupaj iz proračuna MOM za nevladni sektor v kulturi   
 ocena 

2014 
ocena 
2015 

ocena 
2016 

ocena 
2017 

2018 2019 2020 

Skupaj 1,153.056 1,101.614 1,151.342 1,144.104 1,183.298 1,173.487 1,151.747 

Primerjava s preteklim letom   1,00 0,96 1,05 0,99 1,03 0,99 0,98 

Kumulativa od 2014 100,00 95,54 99,85 99,22 102,62 101,77 100,00 
Kumulativa od 2015 

 
100,00 104,51 103,86 107,41 106,52 99,88 
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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.  
(2015–2016) 
 
Ukrep je bil delno realiziran. 
 
a) Priprava in izvedba razpisov v zgodnjih rokih  
Priprava in objava razpisov pred obdobjem, za katerega velja financiranje, je stalen cilj UKM MOM. Rokovnik 
izvedbe pa je odvisen od vrste dejavnikov: 

- Organizacija dela urada: izvedba razpisov je ena od glavnih in zahtevnejših nalog urada in zahteva 
angažiranost večjega števila zaposlenih, zato je treba razpise/pozive organizirati v časovnih obdobjih 
tako, da jih je urad s svojimi kadri sposoben izvesti. 

- Medsebojna pogojenost projektnega in programskega razpisa zahteva časovni zamik projektnega 
razpisa. 

- Zunanje okoliščine (stanje pripravljenosti proračuna, zagotovitev podpore elektronske aplikacije 
ipd.).   

 
Posebej so izpostavljeni razpisi za projektno sofinanciranje, kjer je v letih 2015 do 2017 prihajalo do zamika 
objav zlasti zaradi odločanja MOM o novi elektronski podpori, zamujal je podpis letne pogodbe za IKT storitve 
podpore obstoječi e-aplikaciji za izvedbo razpisa. V letih 2016 in 2017 je Ministrstvo RS za javno upravo 
pripravljalo novo e-razpisno aplikacijo za občine, pri čemer aplikacija ni bila pripravljena pravočasno, nato ni 
prišlo do njenega preizkusa in izvedbe razpisov v novem podpornem okolju, v MOM pa so (ker se je vodstvo 
odločilo za prehod na aplikacijo MJU) nastale precejšnje zamude. V letih 2018–2020 se je nato urad (ob 
uporabi stare aplikacije za e-razpise približal želenim terminom objav. 
 
Izvedbeni roki po posameznih vrstah razpisov/pozivov: 
Poseben poziv za sofinanciranje mednarodnih projektov je bil prvotno usmerjen v podporo organizacijam, ki 
so uspešno kandidirale na razpisih EU ali drugih mednarodnih razpisih. Zaradi razpisnih rokov in rezultatov 
teh razpisov so bile objave v MOM načrtovane v poznih rokih, izkazalo pa se je, da je bilo malo organizacij, ki 
so kandidirale za podporo EU virov, več pa jih je iskalo možnost za sofinanciranje gostovanj v tujini in 
mednarodnih koprodukcij. Ker pri EU razpisih na področju kulture in tudi na državni ravni niso bile jasno 
definirane omejitve državnih pomoči (načelo de minimis) pri javnih sredstvih kot pomoči organizacijam, je 
urad predlagal, da se sredstva tega poziva vključijo v razpis za sofinanciranje kulturnih projektov, ki je nato 
od 2016 dalje vključeval tudi mednarodna gostovanja.    
 
Poziv za sofinanciranje delovanja društev na področju ljubiteljske kulture za MOM pogodbeno izvaja Javni 
sklad za kulturne dejavnosti. JSKD redno pozno objavlja te pozive kljub spodbudam MOM, da se objave poziva 
izvedejo v zgodnejših rokih. Ker pa gre za subvencije kot pomoč društvom po merilih, ki bistveno upoštevajo 
preteklo delo društev, s strani kulturnih društev na področju ljubiteljske kulture ni bilo zaznanih posebnih 
intervencij ali težav v njihovem delovanju zaradi izplačil proti koncu leta.  
 
b) 
Vprašanje večletnih razpisov je MOM uredila za zagotovitev stabilnejšega sofinanciranja zahtevnejših in na 
daljša obdobja načrtovanih kulturnih programov (21 sofinanciranih programov po dvoletnem razpisu 2014–
2015 oz. 20 v letu 2015), 25 programov po triletnem razpisu 2016–2018 in 24 programov po triletnem razpisu 
2018–2021). 
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Spodaj je pregled terminov objav razpisov in pozivov. Sivo označen je minimalni čas izvedbe razpisov in 
pozivov do odločb, oranžna barva pa označuje razpisno obdobje. 
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2014 

Januar     30. 1. 2014         

Februar               

Marec 28. 3.2014             

April               

Maj         30. 5. 2014     

Junij               

Julij               

Avgust               

September               

Oktober   28. 10. 2014        17. 10. 2014   

November               

December              

2015 

Januar               

Februar              

Marec              

April               

Maj 29. 5. 2015             

Junij               

Julij         10. 7. 2015     

Avgust               

September   15. 9. 2015         11. 9. 2015 

Oktober            15. 10. 2015   

November               

December              

2016 

Januar               

Februar               

Marec     4. 3. 2016         

April 22. 4. 2016            

Maj              

Junij         10. 6. 2016     

Julij               

Avgust               

September               

Oktober            15. 10. 2016   

November               

December              

2017 

Januar              

Februar              

Marec              

April              

Maj 12. 5. 2017            

Junij              

Julij         7. 7. 2017     

Avgust               

September               

Oktober            18. 10. 2017   

November              

December 15. 12. 2017           
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2018 

Januar               

Februar               

Marec               

April               

Maj         25. 5. 2018     

Junij               

Julij               

Avgust               

September               

Oktober            17. 10. 2018   

November               

December              

2019 

Januar               
Februar      2. 2. 2019         
Marec 15. 3. 2019             
April               
Maj               
Junij         28. 6. 2019     
Julij               
Avgust               
September               
Oktober               
November 21. 11. 2019          21. 11. 2019   
December              

2020 

Januar              
Februar              
Marec              
April              
Maj              
Junij         25. 6. 2020     
Julij               
Avgust               
September       23. 9. 2020       
Oktober           16. 10. 2020   
November              
December             

2021 

Januar 29. 1. 2021             

Februar               

Marec               

April               

Maj               

Junij               

Julij               

Avgust               

September               

Oktober               

November               

December               

 
 
c) 
Prenova razpisnih postopkov 
UKM MOM sproti ugotavlja posamezne pomanjkljivosti razpisnega postopka, postopka prijave v aplikaciji, 
postopke ocenjevanja in argumentacij strokovnih komisij, o čemer opravi tudi konzultacije s strokovnimi 
komisijami, upošteva pa tudi pripombe prijaviteljev. Glede na ugotovitve vsako leto izvede določene 
korekture v pogojih razpisov/pozivov ter v pogodbenih obveznostih prijaviteljev. Koristne pa bi bile določene 
večje spremembe aplikacije, kot npr. odprava dvojne izvedbe prijav na razpise (elektronske in fizične; za 
prehod na popolnoma e-prijavljanje je potrebna univerzalna uporaba e-podpisa), povezava e-dokumentacije, 
ki nastaja v aplikaciji, z aplikacijo elektronskega pisarniškega poslovanja v MOM in vključitev poročanja o 
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izvedbi programa/projekta v e-aplikacijo. Vse navedeno zahteva programsko dograjevanje oz. naročilo novih 
modulov aplikacije, za kar doslej vodstvo MOM ni odobrilo sredstev.  
 
č) 
Pravilnik o delu strokovnih komisij 
Ker je postopek pozivov in razpisov predpisan z ZUJIK, MzK pa je sprejelo tudi podzakonske akte za izvedbo 
razpisov (Pravilnik o strokovnih komisijah, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro 
kulturnih programov in kulturnih projektov) se MOM v izvedbi ravna po teh podzakonskih aktih, zato poseben 
pravilnik doslej ni bil potreben.  
 
d) 
Neodvisna evalvacija 
UKM MOM je v letih 2015 in 2016 preizkušal možnost, da bi člani strokovnih komisij tudi sledili izvedbi 
programov/projektov, ki se pogodbeno sofinancirajo. Prijavitelji imajo od takrat v pogodbe o sofinanciranju 
vključeno obveznost, da omogočijo ogled dogodka članom strokovne komisije svojega področja. Preizkus je 
pokazal, da k poročanju ali recenzijam dogodkov, projektov itd. članov strokovnih komisij iz objektivnih 
vzrokov ni možno zavezati, uvedba evalvacij le za nekatere projekte/programe, pa ni sistemska rešitev, zato 
UKM MOM obvezne evalvacije (z neposrednim ogledom dogodka) ni uvedel, zadolženi uradnik/uradnica pa 
pregleda dokazna gradiva o izvedbi projekta/programa in po potrebi v presojo vključi tudi strokovno komisijo.     
 
e) 
Informiranje zainteresirane javnosti o postopkih javnih razpisov/pozivov izvaja UKM MOM praviloma s 
predhodno najavo in z informativnimi seminarji o posameznem razpisu, pri čemer organizacijsko pomaga 
tudi zavod PIP. Za vsak razpis so v času do izteka razpisnega roka možne tudi objave o tipičnih vprašanjih, 
dodatna pojasnila ipd., vendar doslej ni bilo tovrstnih potreb. Ko strokovne komisije ocenjujejo razpisne 
prijave (pretežni del razpisnega postopka) posebno informiranje ni umestno, saj bi lahko napeljevalo na 
poskuse vplivanja na strokovne komisije. V nadaljevanju  določen čas trajajo tudi postopki administrativnega 
dela in podpisovanja odločb in nato pogodb. V zadnjih letih se v informiranje javnosti o stanju razpisov 
vključuje služba za komuniciranje z javnostmi v kabinetu župana. V primeru zastojev v postopkih 
podpisovanja (občasno v preteklosti tudi daljših), UKM MOM sicer ni primerna institucija za javno 
pojasnjevanje vzrokov.  
 
 
UKREP 8: Ob izpolnjenih pogojih bo možno subvencioniranje stroškov najemnin za produkcijske prostore 

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

Ukrep ni bil izveden. 
 
Sredstva proračuna za kulturo niso omogočala uvajanja novih programov, v primeru izvedbe bi uvedba 
novega razpisa zmanjšala sredstva za obstoječe kulturne programe oz. projekte. 
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3. Ukrepi po ustvarjalnih področjih 
 
 

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. (2015–2020) 
 
Cilji ukrepa so bili pretežno doseženi. 
 
Obseg proračunskih sredstev sicer ni omogočal uvajanja novih razpisnih področij ali formiranja novih 
programskih celot v javnih zavodih, saj bi to zmanjšalo vire za obstoječe organizacije oz. njihove programe, 
cilje ukrepa 9 pa je MOM posredovala kot usmeritve javnim zavodom (ND, LGM, MKC) in strokovnim 
komisijam v razpisih. Triletna programska razpisa 2016–2018 in 2019–2021 sta usmerjena v podporo lastni 
produkciji. Programsko sofinanciranje je namenjeno samostojnim kulturno-umetniškim programom 
nevladnih organizacij, pri delovanju katerih prevladuje lastna produkcija, v projektne razpise pa je vključen 
kriterij, ki stimulira dopolnjevanje in zaokroževanje kulturne ponudbe v Mariboru ter argumentiran pomen 
projekta za prijavitelja in za Maribor. V primeru uprizoritvenih umetnosti, posebej gledališke produkcije, je 
to pomenilo usmeritev k odpravljanju mankov tovrstne produkcije v Mariboru. Javni zavodi (zlasti LGM z 
novimi prizorišči) so vzpodbudili sodelovanje z nevladnimi producenti; k večji duhovni odprtosti in 
ambicioznosti na področju uprizoritvenih umetnosti je prispevala tudi vsebinska nadgradnja Festivala 
Borštnikovo srečanje,  pričeta že v mandatu Alje Predan. Kot glavni nosilci novega vala v razvoju uprizoritvenih 
umetnosti v Mariboru so zlasti društvo Moment, KD Center plesa, Plesna izba in Gledališka šola Prve gimnazije 
(MKUD Prva gimnazija), vsi navedeni so tudi uvrščeni v programsko sofinanciranje. Omembe vreden rezultat 
je tudi ponovno vzpostavljanje festivala sodobne gledališke produkcije Prestopi, na področju plesne 
umetnosti pa nadaljevanje festivalov Nagib in Platforma. Pozitivno je tudi povezovanje producentskih 
organizacij na področju uprizoritvenih umetnosti (društvo Moment, javna zavoda Lutkovno gledališče 
Maribor in SNG Maribor, zavod MOJa kreacijA, Nagib in GT22) ter nastanek abonmaja MAMO (Mednarodni 
abonma mariborskih organizacij). Omejitve delovanja zaradi epidemije covid-19 pa so v letu 2020 zelo 
prizadele vse performativne umetnosti in tudi te aktivnosti.   
 
 
UKREP 10: Vzpostavitev vadbeno-predstavitvenega prostora za uprizoritvene produkcije in performanse. 
(2018) 
 
Ukrep ni bil realiziran. 
 
V času priprave LPK je bila aktualna pridobitev obstoječe montažne plesne (oz. večnamenske) dvorane, 
namenjene Centru sodobnih plesnih umetnosti, po njegovi ukinitvi je montažno dvorano MzK obljubljalo na 
več strani in jo v letu 2015 preneslo na občino Ljutomer. V Resoluciji o nacionalnem kulturnem programu 
2014–2017 je bila tudi predvidena izgradnja infrastrukture za intermedijske umetnosti s štirimi dvoranami v 
Sloveniji, ena od teh naj bi stala v Mariboru, t. i. »black box« bi kot večnamenski prostor omogočal tudi 
izvajanje performativnih umetnosti; do realizacije tega cilja NPK ni prišlo. Po neuspelih poskusih za pridobitev 
državne dvorane, je MOM preizkušala različne možne prostorske rešitve za umestitev plesnega in glasbenega 
gledališča, predvsem Stari radio na Lentu in osrednji objekt nekdanjega KPD. Obe možnosti bi zahtevali 
investicijski vložek, kar pa ni bilo uvrščeno med proračunske prioritete.  
 
Uprizoritvenim produkcijam so na razpolago tudi prosti termini produkcijskih prostorov v Lutkovnem 
gledališču in drugi prostori javne kulturne infrastrukture (oder in dvorana v Narodnem domu, dvorana v 
Vetrinjskem dvorcu, Unionska dvorana …).  
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3.2 Glasbena umetnost  
 
UKREP 11: Prednostna podpora nastajanju in izvedbi izvirnih glasbenih del različnih zvrsti. (2015–2020) 
 
Ukrep je bil delno realiziran. 
 
V razpisih za sofinanciranje kulturnih projektov in programov sta na glasbenem področju ustvarjalnost in 
poustvarjalnost sestavni del vrednotenja prijavljenih projektov in programov. S tem se stimulira izvajalce, da 
v sofinanciranih glasbenih umetniških dogodkih v programe vključujejo nova dela ali dela, ki pri nas še niso 
bila izvajana. Posebnih oblik financiranja nastajanja novih del (štipendije, naročila komponistom ipd.) pa ni 
bilo, saj z dodeljenim obsegom proračunskih sredstev ni bilo možno vzpostavljati novih razpisnih sklopov, ne 
da bi se zmanjševalo ali ukinjalo obstoječe.  
 
 

3.3 Vizualna umetnost 
 
UKREP 12: Izvedba projekta Nove Umetnostne galerije Maribor. (Po NPK 2016–2018) 
 
Ukrep ni bil realiziran, v teku je delna realizacija. 
 
V času priprave LPK 2015–2020 v letu 2014 je že bilo povsem jasno, da je projekt nove galerije MAKS glede 
na možnosti MOM finančno neizvedljiv. Vodstvo MOM je zato iskalo druge možnosti lociranja novih 
prostorov UGM. V letu 2014 so bile izdelane idejne zasnove za prenovo in novogradnje na sedanji lokaciji, 
vendar zaradi stroškovnega obsega ter posegov v prostor varovane dediščine projekt ni bil podprt in je 
vodstvo MOM pričelo proučevati še lokaciji nekdanjih SDK (2014–2015) in Probanke (2016) na Trgu Leona 
Štuklja. Za vse umestitvene variante so bile izdelane idejne zasnove. Nadaljevanje priprav na investicijo na 
lokaciji SDK se je zaključilo, ko država kot lastnik stavbe ni odstopila od namena stavbe za dispečerski center 
nujne medicinske pomoči. Za investicijo v prostore UGM (in za druge večje mestne investicije) pa velja, da 
MOM zanje sama ni imela zadostnih finančnih resursov. Začetni optimizem vodstva MOM v 2013–2014 o 
posebnih sredstvih EU Sklada za regionalni razvoj, namenjenih razvoju regionalnih središč, ki bi MOM 
omogočila izpeljavo več velikih investicijskih projektov, se je v 2015–2016 skrčil na realnost EU sredstev za 
projekte TUS, v nadaljevanju pa se je v Mestnem svetu pričel politični konflikt med zagovorniki usmeritve 
vseh sredstev TUS v investicijo za knjižnico na Rotovškem trgu ter vodstvom MOM, ki je zagovarjalo široko 
razporeditev sredstev TUS v več manj obsežnih investicijskih projektov; politični konflikt se je navzven kazal 
v boju za različne lokacije knjižnice. V novem mandatu od 2018 dalje je v spremenjen koncept projekta za 
osrednjo knjižnico na Rotovškem trgu vključena tudi izgradnja galerijske infrastrukture za sodobno vizualno 
umetnost; investicija bo imela sofinanciranje s strani države in se njen pričetek načrtuje v letu 2021. Z izvedbo 
te investicije bo ločen vsebinski del »moderne« galerije od »muzejskega« dela galerije, kar omogoča v 
nadaljevanju prenovo obstoječih prostorov UGM v spomeniško varovanih stavbah na Strossmayerjevi ulici.  
 
 
UKREP 13: Zagotavljanje umetniških ateljejev za domače likovne ustvarjalce in rezidenc za mednarodne 
izmenjave umetnikov. (2015–2020) 
 
Ukrep je v postopku realizacije. 
 
UKM MOM je na pobude likovnikov, posebej Društva likovnih umetnikov Maribor, večkrat predlagal sistemski 
pristop MOM k vprašanju ateljejev, ki bi vključeval zagotovitev dodatnih prostorov za ta namen ter enotno 
uredil tudi upravljanje in oddajanje obstoječih ateljejev, ki so upravljavsko prehajali med JMSSM in Uradom 
za gospodarske dejavnosti (UGD) MOM. Prelagali smo, da se  nekaj stanovanj iz kvote denacionalizacijskih 
stanovanj, namenjenih prodaji, preuredi v ateljeje, da se v ateljeje preuredita nadstropje in mansarda stavbe 
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na Ruški ulici 6 ter da se vključi urejanje ateljejev v mansardah v starem mestnem jedru v okvir projektov TUS 
za prenovo mestnega jedra. Zaradi osnovnih investicijskih usmeritev projektov TUS ter negotovega obsega 
sredstev zanje nič od predlaganega ni bilo umeščeno med mestne prioritete. 
 
UKM MOM je kot skrbnik za mestne nepremičnine s statusom javne kulturne infrastrukture ob odmikanju 
obnove stavbe na Koroški 26 (investicija v UGM), katere pretežni del uporablja UGM, nekatere prazne 
prostore (3) začasno namenil za ateljeje, ki jih je MOM (2015) pogodbeno oddala zavodu Pekarna 
magdalenske mreže, ta pa v njih omogoča likovno ustvarjanje priznanim likovnim umetnikom. Razen 
navedenih UKM upravlja še z dvema ateljejema v Splavarskem prehodu ter z nepremičninami v KC Pekarna, 
kjer so trije prostori v stavbi Lubadar v uporabi kot ateljeji.  
 
Rezidence za mednarodne izmenjave umetnikov: od 2013 sta dva bivalna ateljeja v Vetrinjskem dvorcu (v 
upravljanju Narodnega doma) namenjena gostujočim likovnim umetnikom v rezidenčnih programih, ki jih 
razpisuje zavod Pekarna magdalenske mreže. 
 
V letu 2021 je vodstvo MOM odločilo, da se ateljeje, ki so bili v upravljanju JMSSM, ter dodatne 4 poslovne 
prostore v upravljanju UGD MOM prenese na UKM MOM, ta pa pripravi razpis za oddajo praznih prostorov 
ter sistemsko uredi upravljanje z ateljeji.    
 

 
 

Lokacija Število Upravljavec 

Vetrinjska 30 - Vetrinjski dvor 2 ND 

Koroška 26 3 UKM 

Splavarski prehod 3 1 UKM 

Splavarski prehod 5 1 UKM 

KC PEKARNA - stavba LUBADAR 3 UKM 

Aškerčeva ul. 24 1 JMSSM* 

Koroška cesta 21 1 JMSSM* 

Krekova ul. 8 1 JMSSM* 

Maistrova ul. 19 1 JMSSM* 

Maistrova ul. 19 1 JMSSM* 

Maistrova ul. 1 2 JMSSM* 

Partizanska 12 4 UGD (poslovni prostori)* 

Skupaj 23  
  *Upravljanje se je v letu 2021 preneslo na UKM MOM. 

 
 
 

  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

UKM 5 8 8 8 8 8 8 19 

JMSSM* 8   7 7    

UGD*  8 7   7 7  

Narodni dom 2 2 2 2 2 2 2 2 

Skupaj 15 18 17 17 17 17 17 21 
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3.4 Arhitektura 
 
UKREP 14: Občinska natečajna politika za dvig kakovosti in kontinuiranih posegov v prostor. (2015–2020) 
 
Ukrep ni bil realiziran. 
 
Posebna mestna politika glede izvajanja arhitekturnih natečajev ni bila oblikovana, pač pa se natečaji izvajajo 
skladno s predpisi za javno naročanje. Pravila in mejne vrednosti za obvezno izvajanje projektnih natečajev 
določa Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) na področjih urbanističnega in krajinskega načrtovanja, arhitekture 
in inženiringa ali obdelave podatkov, pridobitev načrta ali projekta, ki ga izbere žirija po razpisu nagradnega 
natečaja ali natečaja brez podelitve nagrad. Pod mejnimi vrednostmi se investitorji praviloma ne odločajo za 
izvedbo javnih natečajev zaradi iskanja enostavnejših in cenejših pristopov. Zaradi omejenih proračunskih 
virov podobno ravna tudi MOM. 
 
 
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.  
(2015–2016) 
 
Ukrep je bil uresničen, vendar cilji niso bili doseženi. 
 
Župan dr. Fištravec je februarja 2015 imenoval Urbanistično komisijo, katere naloge so bile strokovne presoje 
in predlaganje rešitev v zvezi s kakovostno rabo prostora, s pripravo prostorskih aktov, s strateškimi urbanimi 
odločitvami ter o izvajanju kompleksnih in pomembnih mestnih projektov. Žal komisija svoje vloge ni izpolnila 
v skladu s pričakovanji in je po obetavnem začetku zaradi nesoglasij večina članov odstopila. Do imenovanja 
novega organa nato ni prišlo. MOM pa je (kot že v preteklem mandatu) imela od 2018 ponovno tudi mestnega 
urbanista, katerega naloge so vsebinsko podobne nalogam prej navedene Urbanistične komisije.  
 
 
UKREP 16: Vzpostavitev osrednjega prostora za arhitekturo ter zagotovitev tehničnih in organizacijskih 
pogojev. (2016) 
 
Ukrep je bil realiziran. 
 
V MOM v občinskih prostorih na Grajski ulici 7 vse obdobje LPK 2015–2020 deluje Razstavišče URBAN, 
namenjeno zlasti predstavitvam urbanih rešitev za mesto, grafičnim predstavitvam prostorskih aktov, 
rezultatom arhitekturnih natečajev, strokovnim posvetom ipd.   
 
Področje arhitekture se je v Mariboru sicer v zadnjem desetletju razvijalo tudi neodvisno od MOM: Fakulteta 
za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru od leta 2007 izvaja študij 
arhitekture (v 2015 je fakulteta dodala v svoje ime tudi arhitekturo), leta 2016 se je preselila v prenovljeno 
stavbo na Krekovi ulici 6, v stavbi fakultete je razstavišče, namenjeno arhitekturnim predstavitvam, 
delavnicam ipd. V sklopu fakultete je organizirana Hiša arhitekture Maribor (HAM), ki je izšla iz projekta EPK 
2012. HAM predstavlja platformo za študente arhitekture, kjer se izvajajo arhitekturne vsebine: natečaji, 
delavnice, razstave in drugi arhitekturni dogodki, ki potekajo v HAM, pa tudi drugod, v Sloveniji in v tujini. 
Facebook stran vodijo študentje arhitekture. HAM v sodelovanju z drugimi združenji arhitektov v državi in 
širši regiji skrbi za predstavitve in promocijo sodobne arhitekture, Mariboru pa ponuja prostor za razstave, 
posvete in predstavitve vsebin, povezanih s sodobno arhitekturo in prostorom. 
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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) 
 
Ukrepa ni bilo mogoče realizirati v kinu Udarnik, pač pa je bil delno realiziran na druge načine. 
 
Dvorana nekdanjega Kina Udarnik je v lasti državne družbe za upravljanje s premoženjem D. S. U., d. o. o. 
Med kulturnimi programi, ki so izšli iz projekta EPK 2012, je bil tudi program kina Udarnik v izvajanju Zavoda 
Udarnik. Ta je najel navedeno dvorano in s kvalitetnim izborom filmov na programskem razpisu JRPJI-KUL-
2014–2015 pridobil programsko sofinanciranje iz mestnega proračuna, s čimer je bila zastavljena možnost 
trajnejšega konstituiranja programa mestnega kina po koncu projekta EPK 2012. Vendar je Zavod Udarnik 
zašel v poslovne težave, delno iz objektivnih razlogov (najemnina za dvorano), delno zaradi lastne kadrovske, 
organizacijske, finančne ipd. problematike. Ker ni izpolnjeval pogodbenih obvez do MOM, v letu 2015 ni bilo 
nadaljevano sofinanciranje in zavod je nato prenehal z dejavnostjo. MOM je z razpisoma JRPJI-KUL-2016–
2018 in JRPJI-KUL-2019–2021 nadalje omogočala programsko sofinanciranje kinematografskega programa, 
ki pa so ga izvajale druge organizacije (Društvo za razvoj filmske kulture, od 2019 Konzorcij Film in Maribor).  
Po zastoju v letu 2015 se je ponovna finančna podpora za razvoj programa pričela v letu 2016. Razen sredstev 
za programsko delovanje je MOM tudi preko projektnega razpisa sofinancirala tri mednarodne filmske 
festivale ter vzpostavitev letnega kina v Letnem avditoriju (LA) Lutkovnega gledališča v minoritskem 
kompleksu. Z mestnim zagotavljanjem sredstev LGM za materialne stroške delovanja LA je LGM skupaj z 
nevladnimi organizacijami v okviru konzorcija razvilo programsko sodelovanje, to pa je omogočilo kakovosten 
poletni filmski program in dalo identiteto novemu Letnemu avditoriju LGM. 
 
Financiranje filmskih programov 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Programsko delovanje  25.000 -  14.490 14.490 14.490 15.154 15.154 

Letni kino Udarnik 2.000 -  -  -  -  -   - 

Letni kino Minoriti  - -  -  4.500 5.026 4.500 8.000 

Festival DOCUDOC 4.700 5.000 7.530 7.000 6.500 7.000 3.000 

Festival Enimation  3.500 3.000 5.527 3.000 4.000 5.600 8.500 

Festival StopTrik 5.200 5.000 9.368 8.700 8.000 9.499 8.600 

SKUPAJ 40.400 13.000 36.915 37.690 38.016 41.753 43.254 
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Glede zagotovitve prostorov za vzpostavitev (nekomercialnega) mestnega kina je MOM (in kulturna javnost) 
predvsem preferirala nekdanji Kino Udarnik. MOM je zato večkrat preverjala možnosti pridobitve prostorov 
tega kinematografa. Ker gre za premoženje v državni lasti, ki že od začetka postopkov denacionalizacije ni v 
redni uporabi, je MOM večkrat predlagala MzK, da se kinodvorana neodplačno prenese v last MOM, bodisi 
kot kulturna infrastruktura po določbah ZUJIK-1, ali po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(ZSRR-2), vendar za to ni bilo pripravljenosti na državni strani, pa tudi MOM tovrstne pridobitve ni postavljala 
za prioritetno. Vzpostavitev mestnega kina v nekdanjem Kinu Udarnik bi namreč tudi ob neodplačni pridobitvi 
zahtevala velik investicijski poseg v obnovo stavbe, ureditev služnosti z vrsto lastnikov površin, potrebnih za 
dostop v dvorano, ter dodatno programsko financiranje. Zaradi državnega prenosa kinodvoran Udarnik in 
Partizan v premoženje v upravljanju družbe D. S. U. bi sicer lahko MOM kinodvorano le odkupila ali najela. 
Vodstvo MOM si je v letu 2019 ogledalo nepremičnino in ocenilo, da je Udarnik v stanju, ko bi vložki v obnovo 
zahtevali (pre)visoka proračunska vlaganja, ki jih ob drugih prioritetah proračun MOM ne zmore, in je 
odstopilo od nadaljnjih prizadevanj za pridobitev nekdanjega Kina Udarnik.  
 
Glede drugih lokacij je bila zanimiva še nepremičnina Tele 59, nekdanje Kinogledališče, ki pa za zdaj ni 
prodajno dostopna MOM. Za zagotovitev prostora za programsko umestitev mestnega kina je zato MOM ob 
preprojektiranju načrtov za osrednjo knjižnico na Rotovškem trgu v novi kompleks Centra Rotovž umestila 
tudi ureditev manjše kinodvorane. Do izgradnje tega kompleksa bodo za kinematografski program namenjeni 
drugi prostori (dvorane in LA v Lutkovnem gledališču, Union in Narodni dom, Vetrinjski dvor …). 
 
Za digitalno kinematografsko predvajanje filmov po standardih DCI je potrebna digitalna oprema, ki si jo 
izvajalci kinoprograma izposojajo (pri družbi Projektor, d. o. o.). MOM je večkrat načrtovala nakup digitalnega 
kinoprojektorja, med prioritete nabav opreme je bil nakup uvrščen leta 2018, vendar je bilo javno naročilo v 
tem letu neuspešno (in prekinjeno). Ponovno je bilo javno naročilo za nakup digitalnega projektorja 
objavljeno 2020 in ponovno neuspešno. Šele v letu 2021 je nakup uspel, nakup je sofinanciralo tudi MzK. 
Zaradi uporabe kinoprojektorja na različnih lokacijah je bila nabavljena mobilna naprava.7  
 
 
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) 
 
Vsebine ukrepa se realizirajo. 
 
MOM na področju AV umetnosti in filma z razpisom za sofinanciranje kulturnih projektov pomaga tudi 
produkciji na AV in filmskem področju, čeprav proračunska sredstva ne omogočajo velikih vložkov. V letih LPK 
2015–2020 je MOM sofinancirala 29 filmskih in AV projektov. 
 
Sofinanciranje produkcijskih projektov - področje AV 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sofinancirani AV in filmski projekti  7 5 4 4 5 4 7 

Znesek sofinanciranja 16.718 10.264 21.031 16.243 18.572 19.500 41.462 

 
Povezovanje nevladnega sektorja, ki omogoča nevladnim organizacijam izvajanje zahtevnejših projektov in 
programov, je razvojni trend na mnogih področjih delovanja tovrstnih organizacij, ne le v kulturi. Država je 
namenila nevladnemu sektorju razvojna sredstva tako za organizacijsko kot kadrovsko krepitev (npr. razpisa 
Ministrstva za javno upravo v 2019: Javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019–
2023 in Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019). MOM je podprla kandidaturo 
mariborskih nevladnih organizacij na področju kulture, ki so bile uspešne tako pri kandidaturi za 

 
7 V času priprave tega pregleda dobava aparata še ni bila zaključena, aparat pa je bil s soglasjem dobavitelja že v uporabi.  
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sofinanciranje zaposlitev kot pri sredstvih za programski razvoj. Prav organizacije s področja filmskega 
ustvarjanja so naredile v tem obdobju velik razvoj, bodisi v povezavah znotraj skupnosti GT22 bodisi kot 
konzorcij petih organizacij za film (Konzorcij Film v Mariboru). Konzorcij je razvil koncept mestnega kina za 
Maribor, ki ga MOM upošteva pri  koncipiranju programa tako minoritskega kompleksa kot Centra Rotovž, 
ter konceptualne zamisli  filmske vzgoje in organiziranja filmske produkcije, kar bo predstavljalo del gradiv za 
pripravo novega LPK. V okviru konzorcija se Zavod MARS Maribor posebej ukvarja s kulturno-umetnostno 
vzgojo na področju filma (tudi v programu Kulturni dnevnik Narodnega doma Maribor). 
 
 

3.6 Intermedijske umetnosti 
 
UKREP 19: Vzpostavitev osrednjega prostora, namenjenega produkciji in prezentaciji intermedijskih 
umetnosti. (2017) 
 
Vsebine ukrepa niso bile realizirane. 
 
Intermedijska, multimedijska, novomedijska ustvarjalnost v obdobju 2015–2020 v MOM ni dobila posebnih 
prostorov v smislu središčenja dejavnosti, pač pa je bila razpršena v različnih okoljih (co-working v 
Vetrinjskem dvoru in Tkalki, prostori Kible, MKC in KC Pekarna, Centralna postaja …), pri čemer so se javne 
prostorske kapacitete za tovrstno ustvarjanje iz različnih razlogov v tem obdobju celo skrčile (Tkalka, 
Centralna postaja). MOM je v rednih letnih projektnih razpisih kot posebno intermedijsko dejavnost sicer 
podpirala različne projekte, ki se bodisi deklarirajo kot intermedijski bodisi so zaradi uporabe različnih 
tehnologij s področja novih medijev, večpredstavnosti in uporabe tehničnih orodij smiselno umeščeni v 
razpisni sklop intermedijskih umetnosti. Hkrati tudi preplet uporabe sodobnih tehnologij posega na klasična 
umetniška področja in pogosto ni možno ločiti npr. ustvarjalnosti s sodobnimi tehnološkimi pripomočki v 
glasbeni, AV, vizualni idr. produkciji drugače kot po občutku glede prevladujočih vsebin. Zdi se, da tudi na 
ravni percepcije in vrednotenja tega dogajanja še ni zadostnih strokovnih in metodoloških utemeljitev, vsaj 
ne takšnih, ki bi prepričale MOM k prioritetni obravnavi tovrstne produkcije. V določenih elementih so sicer 
prepoznavne povezave s vsebinami KKI (kulturne in kreativne industrije, glej ukrep 29).  
 
V letu 2020 je zaradi omejitev izvajanja kulturnih dogodkov s prisotno publiko (ukrepi covid-19) postala 
uvedba različnih tehnoloških možnosti novih medijev zlasti za uprizoritvene umetnosti neobhodna. Poudarek 
je predvsem na uporabi medijskih zmogljivosti in učinkovitosti novih tehnologij. Tudi te izkušnje kažejo velik 
pomen novih tehnologij, obenem pa te z intenco splošne dostopnosti relativizirajo potrebe po posebnem 
centru, namenjenem produkciji in prezentaciji intermedijskih umetnosti.  
 
 
UKREP 20: Ustanovitev skupine nosilcev medijskih dejavnosti z namenom kandidature Maribora za naslov 
Mesto medijskih umetnosti (UNESCO City of Media Arts). (2015–2016) 
 
Ukrep ni bil realiziran. 
 
Gre za eno od področij v UNESCO-vi mreži Creative Cities Network8. Razpisi za izbiro novih mest članic mreže 
so na dve leti, prednost imajo mesta iz Afrike in arabskih dežel. Zaporedna neuspešna kandidatura onemogoči 
kandidaturo za nadaljnja štiri leta. Uspešna kandidatura omogoča sodelovanje v mreži mest medijskih 
umetnosti9, ne prinaša pa finančnih beneficij, sofinanciranj projektov ipd.  

 
8 Sedanja mesta v mreži: Guadalajara (MX), Austin (US), Toronto (CA), Braga (PT), Lyon (FR), Enghien-les-Bains (FR), York (GB), Linz (AT), Košice (SK), 
Dakar (SN), Yaffa/Tel Aviv (IL), Čangša (CN), Gwangju (KR), Sapporo (JP). 
9 Medijske umetnosti v splošnem pomenu vključujejo ustvarjalnost/umetnost v javnih/zasebnih medijih (radio, TV, tisk, splet, danes tudi različne 
mobilne aplikacije itd.), pogosto pa se pod tem izrazom razume predvsem nove medije ali še ožje sodobna tehnična AV izrazna sredstva, s čimer se 
pojem lahko prekriva s poimenovanjem intermedijske umetnosti. 
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Kandidatura med drugim zahteva obstoj mestne razvojne strategije na področju medijskih umetnosti ter 
vključenost kulture in umetniške ustvarjalnosti v urbane in druge razvojne strategije mesta. Del kandidature 
je tudi natančen štiriletni operativni razvojni plan na področju kandidature z zagotovljenimi viri financiranja. 
 
V letu 2015 je nastajal dokument Trajnostna urbana strategija Mestne občine Maribor (TUS) (oktober 2015), 
s katerim se krovno povezujejo mestne področne razvojne strategije. Ker so bila pričakovana EU razvojna 
sredstva za urbana središča za projekte, izhajajoče iz TUS, so opredelitve v TUS predstavljale tudi bodoče 
mestne (investicijske) prioritete. Kljub drugačnim predlogom UKM MOM je bila kultura v TUS vključena le kot 
omemba enega od potencialov za razvoj turizma ter z navedbo kulturne dediščine kot vzvoda urbane 
prenove. S tem so bila druga področja in vidiki kulture izključeni iz prioritetne obravnave in tudi iz 
zagotavljanja razvojnih sredstev in dodatnih sredstev za nove programe/projekte. Projekt EPK 2021 (enako 
projekt EPM 2013) je pred tem vzpostavil vrsto razvojnih pričakovanj, ki pa niso bila vključena med strateške 
cilje urbanega razvoja mesta, posledično tudi ne v sistemsko zagotavljanje dodatnih proračunskih virov, v 
okviru obstoječih sredstev pa se je s težavo ohranjal že dosežena raven kulturne produkcije v MOM.  
 
Iz povedanega sledi, da ni bilo zagotovljenih pogojev za pripravo kandidature za naslov UNESCO City of Media 
Arts, saj bi resna kandidatura zahtevala drugačno razumevanje mestnih prioritet ter distribucijo sredstev ali 
prerazporejanje sredstev in ugašanje drugih kulturnih programov.  
 
 

3.7 Knjiga 
 
UKREP 21: Zagotovitev prostora s strani mesta za neprofitno knjigarno kot skupni projekt založnikov. 
(2016) 
 
Ukrep ni bil izveden. 
 
UKM MOM je mariborske založnike, ki so tudi izvajalci mestnih programov v javnem interesu (Litera, Aristej, 
Založba Pivec, Subkulturni azil) dvakrat povabil na razgovor o načinu realizacije ideje o vzpostavitvi neprofitne 
mestne knjigarne. Predstavniki večine založb so se sestankov udeležili, a ne sočasno. Na sestankih so sicer 
pozdravljali zamisel o mestni knjigarni, vendar tudi ugotavljali, da le zagotovitev brezplačnega prostora za 
knjigarno ne rešuje problemov založništva in knjigarn. Slovensko založništvo in knjigotrštvo se soočata z 
bistvenim upadom prodaje, zmanjšanjem možnih založniških vložkov, visokimi maržami kot posledico ter s 
koncentracijo kapitala in z monopolizacijo, ki manjše založnike in knjigarnarje postavlja v podrejen in 
neugoden tržni položaj. Tudi Zakon o enotni ceni knjige jim v poslovanju zmanjšuje manevrski prostor.  
 
Osnovna intenca ukrepa o neprofitni mestni knjigarni je bila, da se z zagotovitvijo prostora brez najemnine 
omogoči ugodnejše pogoje za nepridobitno trženje knjig, zlasti tistih, ki so sofinancirane iz javnih sredstev 
(MOM, JAK). V razgovorih z založniki je bilo ocenjeno, da mestna knjigarna s tako ponudbo knjig v danih 
okoliščinah ne bi mogla ustvarjati zadostnega prometa za pokritje lastnih stroškov, zato bi morali delovati 
skupaj z drugimi knjigarnami in založniki. Ker se založništvo in knjigotrštvo v osnovi obravnavata kot 
gospodarska dejavnost, ni bilo razvidne možnosti niti predloga o ustanovitvi knjigarne kot javne službe (javni 
program), ob dodatnem javnem financiranju še drugih stroškov knjigarne pa bi nastopil tudi problem 
nelojalne konkurence (in vprašanje o /ne/upravičeni državni pomoči), pa tudi vprašanje o načinu sodelovanja 
statusno različnih mariborskih založnikov v skupni knjigarni (gospodarske družbe in nepridobitne 
organizacije). Skratka, razgovori niso vodili k skupni pripravljenosti za izvedbo projekta. Podobne dileme in 
neuspešno iskanje rešitev so razvidni tudi na državni ravni: še v osnutku Nacionalnega programa za kulturo 
2013–2016 (januar 2013) je bil predviden ukrep »oblikovanje knjigarne vseh subvencioniranih knjig«, v zadnji 
sprejeti Resoluciji o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 pa tovrstnega ukrepa ni več. 
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3.8 Knjižnice 
 
UKREP 22: Izvedba projekta izgradnje osrednje knjižnice Mariborske knjižnice na Rotovškem trgu.  
(Po NPK začetek 2016) 
 
Ukrep je v izvajanju. 
 
V 2012 pripravljen investicijski projekt za izgradnjo nove osrednje knjižnice v mreži enot Mariborske knjižnice 
zaradi nesoglasja ene od strank v postopku ni mogel pridobiti gradbenega dovoljenja. V prvem letu mandata 
župana dr. Fištravca, je bilo soglasje pridobljeno in tudi GD, vendar ni bilo več zagotovljenega državnega 
sofinanciranja (v višini 10 mio EUR). Ker so se tudi začetni obeti o posebnih EU sredstvih za razvoj urbanih 
središč po dolgotrajnih pripravah državnih pravil namenov in postopkov dodeljevanja skrčili na relativno nizka 
sredstva za sofinanciranje posameznih projektov iz TUS, je vodstvo MOM iskalo druge, cenejše možnosti 
izvedbe investicije. Preizkušalo je različne lokacije (stavba nekdanje SDK, del stavbe poslovnega centra City, 
stavba nekdanje Probanke, nedokončana stavba Centrum), pri čemer za nobeno od variant bodisi niso 
obstajali ustrezni izvedbeni pogoji bodisi ni bilo političnega soglasja v Mestnem svetu. Razhajanja so bila zlasti 
ob temeljnem pristopu k strateškim investicijam: vodstvo MOM je zagovarjalo izvedbo več investicij iz 
programa TUS z razdelitvijo EU sredstev mednje, večina v MS pa koncentracijo sredstev na investicijo v novo 
knjižnico na stari lokaciji na Rotovškem trgu. Vlada RS je za to lokacijo obljubila sofinanciranje v višini 2,6 mio 
EUR, kar je bilo seveda premalo za izvedbo investicije, tako da nobena od možnosti ni dobila konsenza. Z 
začetkom mandata 2018 je novo vodstvo MOM dobilo podporo za izvedbo investicije na Rotovškem trgu, 
MOM je naročila prilagoditev projektne dokumentacije, v investicijo vključila tudi manjšo kino dvorano za 
mestni kino ter razstaviščne prostore za sodobno vizualno umetnost kot del reševanja neustreznih prostorov 
UGM. V času priprave tega poročila je investicija v fazi postopka JN za izbiro izvajalca, odkupljeni in v 
investicijski prenovi so prostori za dislociran depo in logistični center za knjižnično gradivo ter sklenjene 
najemne pogodbe za nadomestne lokacije knjižnice v času gradnje. Dana so tudi vladna zagotovila o 
(približno) polovičnem sofinanciranju investicije iz državnega proračuna.    
 
 
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) 
 
Ukrep je bil (pretežno) uresničen. 
 
Skrb za zbiranje in urejanje domoznanskega gradiva ter omogočanje njegove dostopnosti sodi med področja 
dejavnosti javne službe splošnih knjižnic. Zaradi posebne historične vloge nekdanje Študijske, sedaj 
Univerzitetne knjižnice pri zbiranju, proučevanju in urejanju domoznanskega gradiva, in ker Zakon o 
knjižničarstvu omogoča izvajanje domoznanstva v drugih knjižnicah, je MOM (skupaj z drugimi občinami 
soustanoviteljicami) z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica (2005) določila, da se javna 
služba na področju domoznanstva pogodbeno izvaja v Univerzitetni knjižnici, Mariborska knjižnica pa skrbi za 
domoznansko gradivo za vse druge občine (so)ustanoviteljice in pogodbene partnerice. MOM zato ločeno 
sklepa pogodbi o financiranju knjižnične dejavnosti z Mariborsko knjižnico in posebej za delovanje Oddelka 
za domoznanstvo z Univerzitetno knjižnico. Vrsto let je nato med MK in UM občasno prihajalo do 
nesporazumov glede delitve dela in pristojnosti na področju domoznanstva, z ukrepom se je zato predvsem 
želelo doseči optimiziranje izvajanja domoznanskih dejavnosti. V času sprejetja LPK 2015–2020 pa je bil ta 
problem že odpravljen, Mariborska knjižnica in Univerzitetna knjižnica sta že januarja 2013 podpisali Dogovor 
med Mariborsko knjižnico in Univerzitetno knjižnico Maribor o sodelovanju in koordinaciji pri izvajanju 
domoznanske dejavnosti, s čimer sta odpravili nesporazume in v obdobju 2014–2020 zgledno sodelovali.    
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Digitalizacija domoznanskega gradiva v UKM in selitev baz podatkov na strežnik IZUM se je pričela izvajati že 
v letu 2000, vendar je bilo zaradi programske posodobitve sistema potrebno kasneje izvesti konverzijo 
podatkov v sistem COBISS (2007–2011). Aprila 2011 je bila konverzija zaključena, baza Domoznanstvo/UKM 
(DOM/UKM) je konvertirana ter uvrščena med Druge specializirane baze podatkov v okolju COBISS/OPAC. 
Sedaj je domoznanska bibliografska baza podatkov z območja Maribora in severovzhodne Slovenije uvrščena 
med Druge informacijske vire v okolju COBISS+ kot zaključena baza ter vsebuje 136.177 zapisov in zajema 
pretežno bibliografske zapise za članke iz časopisov, časnikov, glasil, biltenov in zbornikov, monografij in 
drugih publikacij iz obdobij 1945–1986 in 1986–2000.  
 
Strokovni in tehnološki postopki digitalizacije različnih vrst gradiv (muzealije, arhivsko gradivo, domoznansko 
gradivo) so predpisani, normirani in financirani iz MzK. Razen splošnih knjižnic, ki so lokalne javne službe, gre 
za državne zavode ali zavode ki so pooblaščeni izvajalci državne muzejske službe, zato dogovarjanje med njimi 
o načinu digitaliziranja gradiv ni stvar mestne kulturne politike.  
 
 

 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. (2015–2020) 
 
Ukrep je bil delno uresničen. 
 
MOM finančno in s prostori podpira kulturna društva, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturno dejavnostjo na 
različnih kulturnih področjih. Sredstva se društvom dodeljujejo z vsakoletnim javnim razpisom, ki ga za MOM 
izvede Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Merila za dodelitev sredstev so bila na podlagi ukrepa 24 
dopolnjena tako, da se ob kriterijih števila aktivnih članov, obsega in kakovosti programa društva ter 
uspešnosti na tekmovanjih ipd. dodatno upošteva še sodelovanje društev v programih medgeneracijskih 
centrov v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih (do 15 % dodatnih točk), če so del svojega programa izvedla 
v bivalnih okoljih z nižjo ponudbo kulturnih dogodkov in javno dostopnih kulturnih dobrin (do 15 % dodatnih 
točk) ter če vključujejo pretežni del aktivnih članov iz bivalnih okolij z nižjo ponudbo kulturnih dogodkov in 
javno dostopnih kulturnih dobrin (do 5 % dodatnih točk). 
 
Ukrep glede na proračunske omejitve ni bil realiziran v obliki dodatnih sredstev za ta namen, pač pa v okviru 
obstoječih razpisnih sredstev.  
 
Razen dotacij društvom MOM sofinancira tudi podporne programe JSKD za ljubiteljsko kulturo 
(izobraževanja, izmenjave, tekmovanja, srečanja, strokovna pomoč …).   
 
Ni pa bil vzpostavljen sistem enotnega tretmaja za pogoje delovanja kulturnih društev v prostorih MČ in KS, 
saj te kot pravne osebe želijo ohraniti avtonomno odločanje o oddajanju prostorov.  
 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Društva – prejemniki dotacije MOM 63 61 60 60 54 55 50 

Dotacije društvom  107.000 103.000 103.000 103.800 103.800 106.944 109.103 

Skupni programi za društva (JSKD)10 59.000 53.100 53.100 53.400 53.400 55.002 34.102 

Mat. stroški JSKD za izvedbo razpisa 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Skupaj 167.000 157.100 157.100 158.200 158.200 162.946 144.205 

 

 
10 V letu 2020 ta del programa zaradi ukrepov proti epidemiji covid-19 ni bil v celoti realiziran, zato je bila poraba sredstev za ta namen nižja.   
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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. (2015–2020) 
 
Ukrep je bil (delno) realiziran. 
 
Različne nevladne organizacije so najprej same podprle izdelavo spletnega portala s predstavitvami 
mariborskih kulturnih organizacij in ustvarjalcev ter z napovednikom kulturnih dogodkov. Portal je izdelal Igor 
Unuk v aplikaciji Squarespace. Ker so predvsem nevladne organizacije izražale veliko zadovoljstvo z 
vzpostavljeno spletno stranjo, je MOM odkupila avtorske pravice za slikovni material, prevzela najem 
aplikacije ter naročila dodelavo spletne strani ter njeno ažurno polnjenje z aktualnimi podatki pri avtorju.11  
 
Nadaljnji razvoj spletne strani v tej aplikaciji je bil soočen z vrsto težav: tehnične omejitve aplikacije, tehnične 
in pravne ovire za avtomatsko zbiranje podatkov o dogodkih, občasni zastoji pri izvajalcu ipd. MOM zato po 
izteku pogodbe z izvajalcem te ni podaljšala, pač pa je UKM MOM sam prevzel skrbništvo nad spletno stranjo. 
Za načrtovano izvedbo večjezičnega portala in uredniškega pristopa k objavam strokovnih recenzij, kritik ipd. 
ni bilo zadostnih sredstev, hkrati pa je tudi Zavod za turizem načrtoval prenovo svoje spletne strani, prav tako 
je MOM večkrat napovedovala in pričenjala s prenovo svoje spletne strani, katere integralni del bi bil tudi 
portal za kulturo. Z omejitvami izvajanja prireditev oz. javnih dogodkov s prisotno publiko (covid-19) je zastal 
nadaljnji razvoj mestnega portala za kulturo, v teku pa je priprava in naročilo novega portala mariborske 
kulture s prilagoditvijo mobilne aplikacije za Mladi Maribor, ki se vzpostavlja kot informacijska platforma za 
mladinske programe v MOM.  
 
 

3.11 Kulturna dediščina 
 
UKREP 26: Dokončanje obnove mariborskega gradu in njegova vsestranska vključitev v kulturno in 
turistično ponudbo mesta. (Po NPK 2015) 
 
Ukrep ni bil realiziran kot celovita investicija. 
 
Investicija v obnovo gradu je ena od velikih mestnih investicij v javno kulturno infrastrukturo, ki jih MOM 
sama brez sofinanciranja iz državnih ali EU sredstev zelo težko izpelje.  
 
MOM je s Pokrajinskim muzejem Maribor kandidirala na državnem razpisu MzK JR-ESRR-2013 za sredstva 
sofinanciranja III. faze obnove gradu ter bila uspešna po navedbah v prvi objavi rezultatov. MzK pa je nato 
spremenilo kriterije oz. njihovo interpretacijo in v ponovnem točkovanju MOM sredstev ni dobila. Na 
negativen rezultat se je MOM pritožila, sledila je revizija razpisa in MOM je tožbo dobila. MzK je nato ponovilo 
razpis, vendar je bila MOM v ponovljenem razpisu (ob drugačnih kriterijih) neuspešna (2015).  
  
Za tretjo fazo celovite obnove gradu MOM sama doslej ni mogla zagotoviti sredstev in te investicije po 2015 
ni več uvrščala v izvedbeno načrtovanje, saj ni razvidnih možnosti črpanja državnih sredstev za soinvestiranje. 
Dvoletni razpisi MzK za obnovo kulturne dediščine ter javne infrastrukture za kulturo z nizko limitiranimi 
deleži ne omogočajo kandidature za sofinanciranje obnov večjih razsežnosti. Tudi Zakon o kulturnem evru,12 

 
11 Spletni naslov: https://kultura.maribor.si/ 
12 Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi  (Uradni list RS, št. 73/19) 

https://kultura.maribor.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3226
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ki naj bi omogočal sofinanciranje večjih občinskih investicij v kulturno dediščino in kulturno infrastrukturo v 
obdobju do 2027 omogoča letno le od 1,5 do 1,7 mio EUR za obnovo spomenikov kulturne dediščine in enak 
znesek za kulturno infrastrukturo za vso državo. Za III. fazo obnove gradu pa se po Investicijskem projektu 
pričakuje sofinanciranje države v višini 3 mio EUR. V takih okoliščinah je Pokrajinski muzej Maribor s finančno 
ali drugačno pomočjo MOM prenavljal manjše sklope stavbe (npr. južni vhod z muzejsko trgovino, sosednji 
kino Partizan za depo pohištva in razstavišče, grajska kavarna). Izdelani so bili tudi projekti za statično sanacijo 
stropa Viteške dvorane, v 2021 je v izvajanju obnova dela fasade in statična sanacija stropa Viteške dvorane 
(za kar so pridobljena sredstva državnega sofinanciranja). 
 
Pričakovan večji turistični učinek dosedanjih vložkov je izostal zaradi zapore delovanja javnih institucij za 
pretežni del leta 2020 ob epidemiji covid-19.  
 
 
UKREP 27: Izdelava dolgoročnega programa celostnega ohranjanja in revitalizacije kulturnih spomenikov 
in drugih objektov nepremične dediščine; ustanovi se posebna strokovna skupina pri MOM. (2015–2017) 
 
Ukrep ni bil realiziran. 
 
Gre za kompleksno problematiko, za katero v preteklih letih ni bilo mogoče pripraviti konsistentnega in 
celovitega pristopa, saj je potrebna predhodna strokovna obravnava po posameznih vsebinskih sklopih in 
segmentih.  
 
Zaradi strokovno metodološkega razvoja je veljavni odlok o razglasitvi lokalnih kulturnih spomenikov13  
zastarel, tudi z vidika teritorialne obravnave določa razglasitve za območje nekdanje velike občine Maribor, 
ki je zdaj razdeljeno na 12 občin. ZVKDS je od 2011 dalje pripravljal strokovne podlage za novi odlok o 
razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov, ki bi zamenjal starega; nove strokovne podlage za odlok je 
ZVKDS v 2017 posredoval MOM. Strokovne podlage v območju MOM določajo varstvene režime za 320 
objektov ali širših nepremičninskih sklopov (razglasitve za lokalne spomenike nepremične kulturne 
dediščine):14 
 
Nove podlage –  
vrsta nepremične kulturne dediščine  

Št. enot 
Veljavni odlok –  
vrste nepremičnih kulturnih spomenikov (v MOM) 

Št. enot 

Arheološka najdišča 28 Arheološka območja 20 

  Zgodovinska območja 1 

  Arheološki spomeniki 3 

Stavbe 211 Stavbe meščanske arhitekture 234 

  Sakralni spomeniki 20 

Parki in vrtovi 5   

Stavbe s parki ali z vrtovi 34   

Spominski objekti ali kraji 19 Zgodovinski spomeniki 16 

Drugi objekti in naprave 14 Tehnični spomeniki 3 

  Znamenja, vodnjaki 11 

Naselja in njihovi deli 9 Urbanistični spomeniki 6 

  Etnološki spomeniki 18 

Skupaj 320 Skupaj 332 

 
13 Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor (MUV, št. 5/92, 4/11, 21/11 in 28/11)  
14 8 nepremičnin v MOM, ki niso vštete v zgornjih prikazih, je doslej država razglasila za državne spomenike nepremične kulturne dediščine: arheološko 
najdišče Betnava, park betnavskega dvorca, dvorec Betnava, cerkev sv. Bolfenka, dvorec Račji dvor, Salzburški dvorec, Sinagogo in stavbo na Vinarski 
14. Razvidno je, da so razen zgodovinske vrednosti nepremičnin na razglasitev pomembno vplivali še drugi vidiki.  
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Ker gre za spremembe varstvenih režimov in vplivnih območij na množici stavb in parcel, s katerimi se določa 
obveznosti lastnikov (pretežno so nepremičnine v zasebni lasti) ter omejuje urbano načrtovanje, je pred 
sprejetjem novega odloka o razglasitvi spomenikov potrebno preveriti potencialne konflikte z veljavnimi 
prostorskimi akti ter z omejitvami uskladiti mestno urbanistično strategijo. Dinamika obravnave je bila zato 
neposredno povezana z dinamiko priprave nove mestne urbanistične razvojne strategije. UKM MOM je v letu 
2018 skupaj z drugimi službami mestne uprave pričel s postopki (vnos parcel in objektov iz podlog ZVKDS v 
Geografski informacijski sistem (Služba za GIS in obdelavo podatkov), UKM MOM je izvedel primerjavo 
starega odloka in novih podlag glede klasifikacije varstvenih režimov, Sektor za urejanje prostora je izvedel 
pregled posameznih predlaganih enot z vidika možnih prostorskih konfliktov ter nato z UKM MOM opravil 
pregled po enotah – pri tem je bilo ugotovljenih 60 enot, za katere je še potrebna uskladitev z ZVKDS. Ta 
postopek je še v teku.  
 
Ker pretežna večina nepremičnin s statusom spomenikov nepremične kulturne dediščine na območju MOM 
ni v lasti ali večinski lasti MOM in ker so strokovne naloge, spomeniškovarstvene odločitve in nadzor v 
ingerenci državnih organov, je za celostni pristop k ohranjanju nepremične kulturne dediščine v MOM 
potrebno upoštevati:  
- MOM je neposredno odgovorna za ohranjanje spomenikov nepremične KD v svoji lasti, znotraj MOM pa 

je skrb razdeljena med urade glede na namen in rabo nepremičnin (UKM skrbi le za nepremičnine, ki 
služijo za izvajanje kulturnih in mladinskih programov, tehnično-finančni del izvajanja obnov je od leta 
2019 v pristojnosti Službe za razvojne projekte in investicije – projektne pisarne). Zagotavljanje zadostnih 
proračunskih sredstev za obnovo in tekoče vzdrževanje občinskih spomenikov KD je bilo zaradi nizkih 
virov proračuna zmeraj problematično.  

- Za motiviranje drugih lastnikov za vlaganja v obnovo in vzdrževanje spomeniško zaščitenih nepremičnin 
občina nima oblastnih vzvodov, pač pa le možnost finančnih ali drugačnih pozitivnih stimulacij. Nekaj 
poizkusov v preteklosti s sofinanciranjem obnov fasad zasebnih stavb je z razpisi izvedel Urad za 
gospodarske dejavnosti, nazadnje dokaj uspešno v letu 2020 za obnovo fasad v starem mestnem jedru.  

 
Posebna in z varstvom nepremične dediščine delno povezana problematika je ravnanje s spomeniki in 
obeležji v javnem prostoru (skulpture, spominske plošče, instalacije, grafiti …), med katerimi imajo 
posamezne enote tudi status lokalnih kulturnih spomenikov. UKM skrbi za sprotno vzdrževanje in obnavljanje 
spomenikov in obeležij v lasti MOM.  
 

Vrsta enote Število 

Epitaf 35 

Fontana, pitnik 11 

Kip 116 

Mozaik 2 

Nagrobnik 2 

Prostorska instalacija 6 

Relief 35 

Znamenja  15 

Sgraffito 10 

Spominska plošča 92 

Spominsko drevo 5 

Spominsko obeležje 3 

Skupaj 332 

 
V letu 2014 je UGM po naročilu UKM MOM pričela in v obdobju 2015–2016 končala s popisovanjem različnih 
umetniških in spominskih postavitev na javnih prostorih MOM ter z zbiranjem podatkov o posamezni enoti 
(kar pa še ni povsem zaključeno). Tudi sicer se seznam spreminja in dopolnjuje; v zgornji tabeli npr. še ni 
vključene serije instalacij umetniških klopi (Zgodbe o klopeh in ljudeh). Cilji popisa so bili, da se bolje uredi 
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upravljanje in ravnanje s skulpturami, spominskimi ploščami in drugimi v javni prostor postavljenimi predmeti 
s historično označevalsko in/ali umetniško intenco, kar vključuje: 
- popise tehničnih postopkov in periodike vzdrževanja za ustreznejše načrtovanje vzdrževanja, popis 

potrebne periodike urejanja okolja, vzdrževanja nasadov ipd. ter zadolženih skrbnikov; 
- prezentacijo pomena spomenika, avtorjev, zgodovinskih okoliščin postavitve (delno izvedeno s 

predstavitvenimi programi – turistični, kolesarski in drugi vodeni ogledi, zloženke UGM, fotomateriali …) 
- izvedbo vpisa v informacijski sistem GIS; 
- ureditev pravnih podlag za izvajanje sistemske skrbi tudi za spomenike in obeležja na zemljiščih in 

nepremičninah, ki niso v lasti MOM; takšno podlago lahko nudi vpis enot v register dediščine, kar je v 
pristojnosti ZVKDS. 

Med 332 enotami spomenikov in obeležij jih je v lasti MOM 127, ostali so v lasti države, RKC in zasebnikov 
(po podatkih v GURS). 
 
Ob skrbi za obstoječe spomenike in obeležja pa je smiselno in potrebno urediti tudi pogoje in postopek 
odločanja pri novih postavitvah spomenikov in spominskih obeležij. UKM je v 2015 predlagal takratnemu 
vodstvu MOM, da imenuje posebno strokovno delovno telo, ki naj pripravi koncept odloka ali pravilnika, ki 
bo urejal navedena področja v MOM. Delovno skupino za pripravo odloka, ki naj ureja postavljanje in skrb za 
spomenike in obeležja, je župan dr. Fištravec imenoval maja 2017. Sočasno je delovna skupina razpravljala o 
konceptu postopka za odločanje o postavitvah. Ker je medtem nastajal nabor različnih predlogov za nove 
postavitve spomenikov in obeležij, je delovna skupina v 2017 in 2018 opravljala tudi strokovno presojo o teh 
predlogih, o lokacijah postavitev ipd., pri čemer pa ni poenotila stališč o obravnavanih predlogih. Aktualno 
vodstvo MOM je imenovalo novo strokovno komisijo za oceno pobud in pripravo mnenja županu za 
postavitev spomenikov in obeležij v javnem prostoru (9. 6. 2021), katere naloge so presoja predloga 
postavitve, presoja ali izbira ustrezne lokacije ter ocenjevanje predlaganih rešitev, če se izvede javni natečaj 
oziroma razpis. Komisija se tudi ukvarja s pripravo seznama osebnosti in dogodkov, ki bi se jim postavili 
spomeniki/obeležja, ter s koncipiranjem načine izbire/selekcije glede na možni obseg sredstev.  
 
 

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. (2015–2016) 
 
Ukrep ni bil realiziran. 
 
Strnjene serije kulturnih dogodkov, ki imajo značilnosti oz. nosijo naziv festival, organizirajo tako javni zavodi 
kot tudi zasebne organizacije.  
 
Vrednotenje festivalov zasebnih organizacij poteka po pogojih in kriterijih javnih razpisov. Vrednotenje 
festivalov, ki jih izvajajo javni zavodi, pa je prepuščeno organom javnih zavodov, saj se predpostavlja njihova 
strokovna avtonomnost, omejitev jim predstavlja delež v obsegu proračunskih sredstev, kot ga UKM uskladi 
z zavodi, poraba sredstev se določi s pogodbo.  
 
Ker je Festival Lent (FL) po obsegu največji med mestnimi festivali in je tudi prejemnik najvišjih mestnih 
sredstev, obenem pa je ob spremenjenih okoliščinah generiral vrsto vsebinskih in organizacijskih vprašanj 
(organizacija FL je tako zaradi zunanjih okoliščin kot nihanja deleža sredstev iz proračuna MOM namreč 
postajala vse bolj nestabilna), je bila pozornost primarno usmerjena na FL s predpostavko, da bi lahko dobre 
nove rešitve bile uporabne tudi za razvoj drugih festivalov.  
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Opomba: Leto 2014 ni povsem primerljivo zaradi drugačne metodologije ocenjevanja števila obiskovalcev, leto 2020 pa zaradi učinkov epidemije oz. 
ukrepov zaradi covid-19. 
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V vsem obdobju ni bilo postavljeno vprašanje ukinjanja festivala, pač pa iskanje pristopa k njegovi prenovi in 
stabilizaciji, s čimer bi lahko ob nastavitvi strategije razvoja turizma smiselno in trajnostno umestili tudi druge 
festivalske prireditve glede na njihov umetniški potencial, ciljno publiko ter organizacijski in finančni obseg, z 
upoštevanjem možnih učinkov na razvoj turizma. Ker je zlasti FL v veliki meri odvisen od pridobitve tržnih in 
sponzorskih sredstev, predvsem slednja so se po letu 2009 v novih gospodarskih okoliščinah zmanjševala, je 
bilo osnovno vprašanje, kako preoblikovati festival, da bo zlasti zanimiv za turistično gospodarstvo in bo lahko 
z vložki iz gospodarstva in s vstopninami zagotavljal zadostne finančne vire za obstoj in razvoj v naslednjem 
obdobju. Župan dr. Fištravec je zato od junija do konca leta 2015 na več delovnih sestankov povabil različne 
akterje s področja festivalskih dejavnosti (npr. tudi predstavnike festivala Exit Novi Sad). Ambiciozno 
zastavljeno iskanje novega vsebinskega in organizacijskega koncepta Festivala Lent se je ustavilo, ko so bile 
različne ideje finančno ovrednotene in je v ožjem krogu vodstva MOM prevladala ocena, da za njihovo 
realizacijo ni ne proračunskih sredstev niti interesa zasebnega kapitala. 
 
UKM je ob pripravah razpisov za sofinanciranje kulturnih projektov in programov večkrat obravnaval možnost 
posebnega razpisa za festivale, večletne projekte, programske cikle ipd., ker pa ni bilo mogoče zagotoviti 
dodatnih sredstev za izvedbo teh razpisov, spremembe niso bile izvedene in je bila pozornost namenjena 
ohranjanju doseženega nivoja programskega in projektnega sofinanciranja.     
 
 

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. 
(2015–2020) 
 
Neposredni cilj ukrepa (medresorska uskladitev ukrepov MOM za razvoj KKI) ni bil uresničen, namen 
(pospeševanje razvoja KKI) je bil izpolnjen. 
 
V MOM na ravni mestne uprave kljub različnim poskusom UKM ni uspelo vzpostaviti medsektorskega 
sodelovanja na področju kulturnih in kreativnih industrij (KKI), saj pristojni za področje gospodarskega razvoja 
v občini dejavnosti KKI niso razumeli kot gospodarski razvojni potencial. UKM MOM je zato samostojno iskal 
možnosti za razvoj KKI v mestu. Kot priložnost se je kazala kandidatura v EU projektu Interreg – Creative 
Danube – creative flow to economic growth (CreaD), v katero je MOM (natančneje UKM v imenu MOM) konec 
leta 2015 vstopila v pripravo projekta kot projektni partner (vodilni partner je bila Hochschule der Medien 
Stuttgart). Drug partner iz Maribora je bil Regionalni center RTVS. V pripravah kandidature je UKM MOM 
formiral delovno skupino,15 ki je v sklopu priprav definirala osnovni vsebinski okvir projekta CreaD v MOM. 
Ta je predvideval vzpostavitev centra za kreativnost  (Ustvarjalna četrt z obnovo zapuščenih prostorov) kot 
sistemsko podporo KKI in start-upom, ki nastajajo na polju KKI. Projekt CreaD ni bil uspešen pri kandidaturi 
(2017).  
 
V letu 2016 je MOM (UKM skupaj s SRPI – projektno pisarno) postala partner v EU projektu URBACT III – 
Creative spirits (vodilni partner Ujbuda-Budimpešta), v katerem so bile uporabljene izkušnje iz priprav na 
projekt CreaD. Šlo je za izmenjave izkušenj med devetimi evropskimi mesti, ki se na različne načine ukvarjajo 
s KKI ter skušajo oblikovati razvojno strategijo za to področje.  Projekt je bil zaključen v letu 2019, v okviru 
projekta je MOM izdelala kartiranje KKI v mestu (stanje oz. podatki za 2017). Rezultati so bili predstavljeni 
mestnemu vodstvu in upravi. Kljub pomembnosti segmenta KKI v gospodarstvu MOM se interes drugih 
pristojnih služb za KKI ni povečal.   
 
Sočasno je MOM (SRPI – projektna pisarna) sodelovala še v projektu URBACT III – 2nd Chance (2016–2018), ki 
se je ukvarjal z obnovo starih/opuščenih mestnih delov s pomočjo KKI, socialnih podjetij ipd.  

 
15 Sestava delovne skupine: Borut Osonkar, Katja Beck Kos, Aleksandra Kostič, Marko Brumen, Željko Milovanovič, Martina Kositer. 
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V letu 2016 je Vlada RS s spremembo ustanovnega akta Muzeja arhitekture in oblikovanja (MAO) tej državni 
instituciji določila ustanovitev enote Center za kreativnost (CzK) v podporo razvoju in sofinanciranju KKI, 
enoto tega centra (Projektno pisarno za Vzhodno kohezijsko regijo) pa je MAO 2018 ustanovil v Mariboru. Z 
razmeroma visokimi državnimi viri sta ljubljanski in mariborski CzK izvedla vrsto podpornih dejavnosti za 
izvajalce KKI, omogočila njihovo lokalno in mednarodno mreženje ter sofinanciranje preko pozivov in 
razpisov, namenjenih razvoju KKI, kar je tudi mariborskim organizacijam omogočilo podporo pri razvoju 
podjetniških idej, izhajajočih iz kulturne in umetniške ustvarjalnosti. S tem so bile do neke mere izpolnjene 
tudi ideje o podpornem centru za KKI iz priprave projekta CreaD 2016–2017. 
 
 

3.14 Refleksija kulturnega polja 
 
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) 
 
Ukrepa 30 in 31 nista bila realizirana, saj so bila razpoložljiva sredstva porabljena za ohranjanje doseženega 
nivoja kulturnih dejavnosti in kulturne produkcije in se ni pričenjalo novih trajnostno zasnovanih projektov in 
vsebin, v katerih v zadnjem obdobju še ni bilo kadrovskih in materialnih vložkov. 
 
 

3.15.  Kulturno-umetnostna vzgoja in izobraževanje 
 
UKREP 32: Mesto bo podpiralo povezovanje kulturnega in izobraževalnega sistema, še posebej platformo 
Kulturni dnevnik kot povezovalec projektov kulturno-umetnostne vzgoje in izobraževanja ter projekte, ki 
bodo vključeni v ta povezovalni program. (2015–2020) 
 
Ukrep oz. cilji ukrepa so bili upoštevani. 
 
MOM je že 2014 program Kulturni dnevnik pričela financirati kot redni program javnega zavoda Narodni dom 
Maribor, s čimer je zagotovljena stabilnost pogojev izvajanja programa ter njegovega razvoja. V letu 2020 je 
glede na zakonske možnosti MOM omogočila tudi kadrovsko popolnitev zavodu za ta program (po 9. točki 
60. člena ZIPRS2021). Rezultati so očitni: leta 2014 je Narodni dom v okviru programa Kulturni dnevnik 
organiziral 2.991 obiskov otrok na 38 različnih kulturnih dogodkih mariborskih kulturnih institucij, v letu 2019 
(leto 2020 ni primerljivo zaradi ukrepov proti covidu-19) pa 5.404 obiskov otrok na 87 različnih kulturnih 
dogodkih. 
  
Z izhodišči za načrtovanje dela se vse mestne javne zavode za kulturo usmerja tako k sodelovanju v programih 
Kulturnega dnevnika kot tudi pri drugih vzgojno usmerjenih programih in projektih za otroke in mlade, 
namenjenih večanju recepcije kulturnih vrednot in dobrin, prav tako javni zavodi organizirajo posebne lastne 
animacijske programe za otroke.  
 
 

3.16 Kulturna raznoličnost 
 
UKREP 33: Dodatna podpora delovanju etničnih kulturnih društev s poudarkom na njihovem vključevanju 
v kulturno življenje mesta. (2015–2020) 
 



 

33 
 

Ukrep ni  bil realiziran. 
 
Pregled delovanja ljubiteljskih kulturnih društev, ki se ukvarjajo z negovanjem etničnega oz. nacionalnega 
kulturnega izročila Mariborčanov Neslovencev je pokazal, da so delujoča društva relativno stabilna in v 
povprečju primerljiva z drugimi ljubiteljskimi kulturnimi društvi, glede na izkazane aktivnosti so tudi 
sofinancirana primerljivo ostalim društvom. Glede na ugotovitve niso bili izvedeni dodatni stimulativni ukrepi 
za ta društva v smislu njihove pozitivne diskriminacije.  
 
Ljubiteljska kulturna društva, ki se ukvarjajo z etničnim izročilom Mariborčanov/Mariborčank neslovenskih 
nacionalnosti 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Število financiranih etničnih društev 7 7 6 7 7 6 7 

Vsa financirana društva ljubiteljske kulture 65 62 63 60 54 55 50 

Delež etničnih društev  10,8 11,3 9,5 11,7 13,0 10,9 14,0 

Financiranje etničnih društev 9.598    9.912    9.949   11.344    11.907    8.927        10.687  

Financiranje vseh društev  107.000  103.000    103.000 103.800   103.800    106.944    109.103    

Delež financiranja etničnih društev 9,0 9,6 9,7 10,9 11,5 8,3 9,8 

 
 

 
 
 

3.17 Socialno-kulturni programi 
 
UKREP 34: Podpora vključevanju kulturnih organizacij v programe medgeneracijskih centrov v mestnih 
četrtih in krajevnih skupnostih. (2015–2020) 
 
Ukrep je bil realiziran v okviru meril sofinanciranja kulturnih društev na področju ljubiteljske kulture. 
 
V sistemu sofinanciranja društev ljubiteljske kulture so bila dopolnjena merila za dodelitev sredstev na 
vsakoletnem javnem razpisu, ki ga pogodbeno za MOM izvede Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Na ta 
razpis prijavljena društva se dodatno stimulira za sodelovanje v programih medgeneracijskih centrov v 
mestnih četrtih in krajevnih skupnostih s 15-% povečanjem prejetega števila točk po kriterijih za ocenjevanje 
preteklega in načrtovanega prihodnjega dela društev.   
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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.  
(2015–2020) 
 
Ukrep ni bil realiziran. 
 
Pokrajinski muzej Maribor je pripravljal projekt povezav in posebne podpore preostalim obrtnikom, ki se v 
mestu ukvarjajo s tradicionalnimi obrtmi (čevljarstvo, urarstvo, pasarstvo …), pri čemer so bila vsa leta v 
okviru 20-% sofinanciranja muzeja iz mestnega proračuna zagotovljena sredstva za zagotavljanje 
prezentiranja pasarske obrti in pasarskih orodij v partnerstvu s Tehniškim muzejem Slovenije – do leta 2021, 
ko je Pokrajinski muzej zaradi šibkega sodelovanja zasebnika, izvajalca obrtnih dejavnosti, predlagal 
prenehanje tega programa. Za podobno pomoč drugim obrtnim dejavnostim ni bilo na razpolago potrebnih 
projektnih sredstev, niti jasno izoblikovanega interesa med zasebnimi obrtniki in Obrtno zbornico, zaradi 
česar se model muzejske prezentacije pasarstva ni širil na druge obrtne dejavnosti.  
 
 
UKREP 36: Sprejetje strategije kulturnega turizma Mestne občine Maribor. (2015) 
 
Ukrep je v realizaciji. 
 

V letu 2020 se je iztekla Strategija razvoja turizma na območju 22 občin Zg. Podravja (Osrednja Štajerska) 
Maribor-Pohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje 2010–2020, ki je za področje mesta Maribor kot turistično 
ponudbo destinacije vključevala tudi kulturno dediščino in večje kulturne dogodke (npr. Festival Lent, Festival 
Borštnikovo srečanje, Festival Maribor …). Kulturna ponudba mesta je sicer v primerjavi s prejšnjimi 
strateškimi dokumenti dobila v tem razvojnem programu vidnejšo vlogo, ni pa razumljena kot pomembnejša 
nosilka turističnega razvoja, saj sta bili kot bodoči razvojni trendi in preferenčna področja prepoznani zlasti 
naravna-zelena in medicinska-velnes turistična ponudba. Oblikovanje posebnega razvojnega dokumenta, ki 
bi valoriziral potenciale kulturne ponudbe kot specifičen del turističnega razvoja, je UKM večkrat predlagal 
Zavodu za turizem, podobna stališča je zavzemal tudi Odbor za kulturo Mestnega sveta, resnejšo obravnavo 
pa je ukrep 36 doživel šele v 2020 v pripravah novega razvojnega dokumenta turizma. V tem letu so potekale 
razprave o načinu oblikovanja novega strateškega dokumenta in bilo je odločeno, da se pripravi integralen 
dokument, ki bo vključeval tudi kulturni turizem. V nastajanju je Strategija trajnostnega razvoja in trženja 
turistične destinacije Maribor za obdobje 2022−2027, osredotočena na turistični razvojni potencial mesta kot 
urbanega središča, kjer bo kulturni ponudbi dana večja sorazmerna pozornost v primerjavi z regionalno 
pomembnimi potenciali Pohorja kot prostora oddiha in športa ali Slovenskih goric kot prostora kulinarike in 
vinarstva …  
 
 

3.19 Skupni ukrepi za izboljšanje dostopnosti kulturnih dobrin 
 

UKREP 37: MOM bo skrbela za izboljšanje dostopnosti kulturnih dobrin tako, da bo: 
a)  sofinanciranje pogojevala z diferenciranjem vstopnin, 
b)  v okviru svojih pristojnosti zniževala stroškovne obremenitve kulturnih produkcij, 
c)  podpirala festivale in podobne množične kulturne prireditve, 
č)  spodbujala ponovitve, postprodukcijo in razširjanje kulturnih vsebin preko spleta, 

d)  zagotovila fizično dostopnost prizorišč osebam s posebnimi potrebami, 

e)  v okviru možnosti izboljševala eksistencialni položaj umetnikov s štipendijami, naročili in odkupi, 

delovnimi prostori ipd.  

(2015–2020) 
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a) Ukrep je bil realiziran 
 
Diferenciranje vstopnin kot ena od oblik večanja javne dostopnosti kulturnih prireditev s socialnim skupinam 
prilagojenimi vstopninami je eno od načel, ki jih z vsakoletnimi izhodišči posreduje UKM MOM javnim 
zavodom kot priporočilo za oblikovanje letnega načrta (glej tudi ukrep 4). Po povratnih informacijah in iz 
poročil zavodov izhaja, da pri oblikovanju cen vstopnin upoštevajo socialne okoliščine, saj želijo širiti 
dostopnost kulturnih vrednot, ki jih posredujejo občinstvu oziroma obiskovalcem, in je ekonomski vidik 
vstopnin v tem pogledu sekundaren. Pri nevladnih producentih, ki za javna sredstva proračuna MOM 
kandidirajo na javnih razpisih, je eno od meril, s katerimi se ocenjuje projekte oz. programe (in se jim s tem 
veča možnost uspešnosti kandidature) tudi dostopnost prireditve oz. umetniškega dela, posredovanega 
javnosti.  
 
b) Ukrep je bil delno realiziran. 
 
Skrb za zniževanje stroškovnih obremenitev kulturne produkcije ob stroškovni racionalizaciji pomeni 
socializacijo stroškov v breme proračuna. V primeru delovanja javnih zavodov je možnost nezaračunavanja 
posameznih vrst komunalnih stroškov urejena s predpisi (pristojbine, takse ipd.). Urejeno je npr. oproščanje 
dajatev za dostavo v prometno zaprtih conah, ne pa npr. plakatiranje ali plačevanje NUSZ, enako velja za 
neodvisne producente (nevladne kulturne organizacije). Za te sicer že zakon (ZUJIK) določa, da lahko javno 
kulturno infrastrukturo v nezasedenih terminih uporabljajo, ne da bi se nanje delil sorazmeren del stroškov 
obratovanja, pač pa le tisti stroški, ki nastanejo kot dodatni stroški zaradi izvedbe njihove produkcije. MOM 
je v primeru programske kandidature nevladnih kulturnih producentov za trajnejšo uporabo javne kulturne 
infrastrukture, ki je v upravljanju javnih zavodov, doslej zagotavljala javnim zavodom sredstva tudi za pokritje 
obratovalnih strokov infrastrukture, ki jo uporabljajo za svojo produkcijo neodvisni kulturni producenti, s 
čimer se vzpodbujajo koprodukcijski odnosi med zasebnimi in javnimi producenti. Z izhodišči MOM za 
načrtovanje dela javnim zavodom tudi priporoča, da v svoje programe vključujejo nevladne producente oz. 
njihovo ustvarjanje, vsi ti ukrepi pa so namenjeni racionalnejši izrabi kapacitet, širjenju možnosti kulturne 
produkcije ter ustvarjanju sinergij javnih institucij ter zasebnih organizacij in posameznikov. 
 
c) Ukrep ni bil realiziran 
 
MOM (in UKM MOM) je v celotnem obdobju obdržala enak sistem financiranja festivalov in drugih velikih 
kulturnih prireditev, s čimer je zagotavljala njihov obstoj, ni pa bilo dodatnih sredstev za dvig kakovosti, razvoj 
in promocijo teh dogodkov. Tudi poskusi prenove Festivala Lent niso bili uspešni (glej ukrep št. 28).   
 
č) Ukrep je bil delno realiziran. 

 
MOM sofinancira programske stroške javnih zavodov, pri čemer pa so sredstva zlasti usmerjena v ustvarjanje 
novih vsebin (razstav, dogodkov) in stroške ponovitev, obnovitev, v kolikor so te načrtovane v potrjenem 
letnem planu in finančnem načrtu zavoda. Načeloma pa velja pravilo, da naj se tekoči stroški ponovitev 
financirajo iz prihodkov od vstopnin. Postprodukcije kot poseben del ustvarjalnega procesa se v javnih 
razpisih za sofinanciranje kulturnih projektov ločeno obravnava pri AV in filmski produkciji. Za posebno 
podporo izvajanju repriz niso bili vzpostavljeni novi/dodatni režimi financiranja. 
Razširjanje kulturnih vsebin preko spleta pa je s hitrim razvojem digitalnih pripomočkov ter s ponudbo 
programov za pretočne vsebine in neposredno spletno spremljanje kulturnih dogodkov postalo vseprisotno 
in stroške tovrstnega posredovanja vsebin je MOM obravnavala kot upravičene stroške financiranja. Posebej 
je spletna dostopnost kulturnih dogodkov postala pomembna ob zaprtju oziroma omejitvah prireditev s 
prisotno publiko zaradi ukrepov ob covidu-19. UKM MOM je v letu 2020 vsem izvajalcem sofinanciranih 
kulturnih projektov in programov omogočil in predlagal, da živo izvajanje za publiko v času omejitev 
nadomestijo z virtualnim dostopom na spletu. Tehnične izkušnje iz tega obdobja in rast spletne publike 
zagotavljajo, da bo pomemben del kulturnih dogodkov tudi nadalje dostopen preko spleta.  
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d) Ukrep ni bil realiziran. 
 
Ukrep ni bil realiziran v obliki posebnih projektov za gradbene in tehnične prilagoditve kulturne infrastrukture 
za zagotavljanje dostopnosti osebam z gibalnimi in drugimi omejitvami, saj so javne institucije že po zakonu 
in podzakonskih aktih dolžne zagotoviti dostopnost invalidom na javnih prireditvah in so bile mnoge  
prilagoditve javne infrastrukture že v preteklosti opravljene, kjer pa to ni bilo možno, zavodi individualno 
omogočajo dostope osebam z gibalnimi ali drugimi omejitvami. Pri vseh prenovah ali novogradnjah pa se 
upoštevajo določbe Gradbenega zakona in Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov. Načrtovana 
gradnja dvigala v Narodnem domu se je pričela v letu 2021, ne pa še dograditev dvigala v Karanteni. 
 
e) Ukrep je bil delno realiziran.  
 
MOM je delovne pogoje za ustvarjalce pomagala izboljševati z namensko dodelitvijo dela prostorov v 
obnovljenem Vetrinjskem dvoru za co-working (delovna mesta/prostori za ustvarjalno projektno delo) v 
upravljanju Narodnega doma, v letu 2021 pa se na UKM MOM prenaša 7 ateljejev JMSSM in 4 prostori UGD 
MOM, primerni za ateljeje, kar bo nadalje nekoliko omililo prostorske probleme likovnikov.  
MOM ni neposredno odkupovala umetniških del pač pa je za bogatenje likovne zbirke UGM letno namenjala 
po 4.000 EUR (2015 in 2016) oz. 3.500 EUR (2017, 2018, 2019 in 2020). Določeno število umetnikov je tudi 
sodelovalo na mestnih prireditvah (proslave ob mestnih praznikih ipd.), vendar v UKM MOM nimamo 
podatkov o številu in višini honoriranja. Idejo štipendij ustvarjalcem je MOM (s pomočjo Odbora za kulturo 
in Službe za delovanje Mestnega sveta) realizirala v času prepovedi javnih prireditev zaradi covida-19 in z 
javnim pozivom v 2020 dodelila 48 delovnih štipendij mariborskim samostojnim kulturnim ustvarjalcem (po 
dve minimalni plači) ter jim s tem olajšala socialno stisko ob začasnih omejitvah delovanja. 
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4. Javna kulturna infrastruktura 
 

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.   
 
Ukrep ni bil realiziran. 
 
Upoštevanje zakonske določbe (ZUJIK), da naj bo javna kulturna infrastruktura v upravljanju javnih zavodov 
v prostih terminih brez najemnin dostopna drugim javnim zavodom in neodvisnim kulturnim 
ustvarjalcem/producentom, ter zaveze objavljanja podatkov o prostih kapacitetah so vključeni v vsakoletna 
izhodišča za načrtovanje dela javnih zavodov, ki jih UKM MOM posreduje zavodom. Zavodi podatke o svojih 
prostih kapacitetah dajejo na razpolago zainteresiranim ustvarjalcem/producentom, ob razmeroma velikem 
interesu za uporabo javne kulturne infrastrukture nismo beležili pritožb o nasprotnem ravnanju javnih 
zavodov.  
Skupen sistem objav je bil načrtovan v okviru nadgradnje portala kulturnih dogodkov in ustvarjalcev v 
Mariboru, vendar se je izkazalo, da za spletno stran najeta platforma Squerspace tega ne omogoča v dovolj 
praktični in pregledni obliki, oziroma bi bili stroški nadgradnje programa večji od pričakovane koristi. Zaradi 
tega je UKM MOM začel iskati druge rešitve in pripravljati selitev spletnega portala mariborske kulture v 
drugo programsko okolje.  
 
 

4.2 Investicije 
 
UKREP 39: MOM bo skrbela za pravočasno izvedbo pripravljalnih faz za investicije v mariborsko kulturno 
infrastrukturo, predvidene z NPK 2014–2017. (2015–2017) 
 
Ukrep je bil delno upoštevan. 
 
V NPK 2014–2017 so bile kot investicije državnega pomena vključene:  

- rekonstrukcija in novogradnja Mariborske knjižnice (z 21,8 mio evrov),  
- nova Umetnostna galerija (z 20,3 mio evrov),  
- rekonstrukcije v KC Pekarna (s 6,1 mio evrov) in  
- obnova Mariborskega gradu (s 4,0 mio evrov).  

 
Investicijska in projektna dokumentacija za novo knjižnico na Rotovškem trgu je bila pripravljena do izdaje 
GD, z nastopom mandata župana dr. Fištravca je GD tudi pridobila, vendar ni bilo zagotovljenih ne državnih 
ne mestnih investicijskih sredstev za pričetek investicije, zato so se začeli iskanja in preizkusi rešitev na drugih 
eventualno cenejših lokacijah (glej tudi obrazložitve k ukrepu 22). V letu 2018 je ponovno startala priprava 
investicije na lokaciji Rotovški trg, vendar s temeljitim preprojektiranjem predhodne zasnove. Investicija se 
pričenja v 2021.  
 
Investicija v novo UGM, kot je bila vnesena v NPK, je upoštevala investicijo na lokaciji MAKS, ki bi temeljila na 
javno-zasebnem partnerstvu in lizinškemu najemu nepremičnine. Tak pristop ni mogel pridobiti javnih EU ali 
državnih sredstev in se je izkazal za neizvedljivega, dejanski začetek investicije z nakupom zemljišča in izkopi 
pa je bil poslovno usoden za ZIM, d. o. o., ki je nastopal v vlogi zasebnega partnerja. V letih 2015 in dalje se 
je zato preizkušalo druge možne lokacije za novo UGM. S projektiranjem Centra Rotovž je bila sprejeta rešitev 
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o delitvi dejavnosti UGM na muzejski del na sedanji lokaciji ter na moderno galerijo, ki dobi prostore v Centru 
Rotovž ob novi knjižnici.  
 

Za naslednje faze rekonstrukcije objektov na območju KC Pekarna (po rekonstrukciji upravne zgradbe z 

mladinskim hostlom) so bili projekti pripravljeni in na razpisih tudi pridobljena EU sredstva, vendar MOM ni 

mogla zagotoviti lastnih deležev soinvestiranja, zato je po nekaj odlogih sledila odpoved investicije in celo 

vračanje že pridobljenih EU sredstev. Kompleksno investicijo je nato nadomestil večletni načrt sistematične 

postopne prenove objektov v kompleksu v okviru vsakoletnih investicijsko vzdrževalnih del, dogovorjenih z 

uporabniki. Sistematična postopna prenova se je izvajala do leta 2018 kot vložek v investicijsko vzdrževanje 

(v spodnji tabeli od 2016 v okviru sredstev za investicijsko vzdrževanje).   

 

Investicijska in projektna dokumentacija za tretjo fazo prenove mariborskega gradu je bila pripravljena in 

pridobljeno gradbeno dovoljenje. MOM in Pokrajinski muzej Maribor sta kandidirala na javnem razpisu MzK 

za sredstva EU Sklada za regionalni razvoj sofinanciranja za izvedbo III. faze obnove gradu, vendar na koncu 

neuspešno (glej tudi ukrep 26). 

 

Navedbe prioritetnih investicij v NPK doslej še niso bile zagotovilo, da bo MzK razpolagalo z zadostnimi 

proračunskimi sredstvi za izvedbo oz. sofinanciranje investicij, niti da bodo navedene investicije dejansko 

deležne državne podpore.  

 

Pregled vložkov v javno kulturno infrastrukturo 2014–2020 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE               

UKM MOM 105.106 121.344 167.445 183.575 136.225 115.050 28.938 

SRPI – projektna pisarna MOM             247.414 

Investicijsko vzdrževanje skupaj 105.106 121.344 167.445 183.575 136.225 115.050 276.352 

INVESTICIJE               

LGM – Letni avditorij 517.310             

LGM – Minoritska cerkev 412.623 1.705.313           

Knjižnica Rotovž – Probanka 195.770   38.558 2.196 15.238 16.297 200.886 

Nova UGM 10.004             

KC Pekarna – Hladilnica 41.686             

KC Pekarna – Lubadar 54.362             

Bibliobus   79.199           

KD Pekre   4.180 8.577 48.561       

Mariborski grad   5.563 5.802 5.489       

Koroška cesta 26   63.658           

STALAG       300.589       

Sodni stolp     2.745   42.558   408.112 

Muzej najstarejše trte     2.745   39.918 18.623 466.415 

Oder na Dravi       5.612 336.711 7.946 525 

Narodni dom – odkup MORS         31.000     

Projekti – Čeligijev stolp, dvigalo v ND         22.318     

Investicije skupaj 1,231.755 1,857.913 58.427 362.447 487.743 42.866 1,075.938 

Vložki v kulturno infrastrukturo skupaj 1,336.861 1,979.257 225.872 546.022 623.968 157.916 1,352.290 
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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 in veliki dvorani Narodnega doma, v 
Vodnem in Sodnem stolpu, ter ga skladno z možnostmi tudi postopoma uresničevala. (2015–2020) 
 

Ukrep je bil delno realiziran. 
 
Fazna prenova minoritskega kompleksa se je po izgradnji Letnega avditorija nadaljevala in je bila konec leta 
2015 s pomočjo EU sredstev zaključena prenova Minoritske cerkve. V okviru razvojnih projektov TUS pa se je 
nadaljevalo s prenovo Sodnega stolpa (končano poleti 2021), zaključuje se rekonstrukcija objekta Tri babe 
(Vojašniški trg 3), ki bo predvidoma končana do konca leta 2021, s čimer bo prenova minoritskega kompleksa 
zaključena. Na Lentu je bila v okviru projektov TUS končana tudi rekonstrukcija stavbe na Vojašniškem trgu 
14, v kateri bo vzpostavljen muzejski program Muzej najstarejše trte. Druge večje investicije iz popisa v LPK 
2015–2020 niso bile izvedene, saj zanje niso bili zagotovljeni viri.   
 

 
UKREP 41: MOM bo nadaljevala s postopno širitvijo mestnega Wi-Fi omrežja. (2015–2020) 
 
Ukrep je v realizaciji. 
 
MOM je s prijavo na EU razpisu pridobila sredstva za postavitev 14 Wi-Fi točk v programu WiFi4EU, ki jih je 
postavila v letu 2020. Občani in obiskovalci lahko odslej na javnih mestih uporabljajo brezplačni brezžični 
internet.  Štirinajst WiFi4EU točk je nameščenih na Glavnem trgu, Trgu svobode, Grajski ulici in na Lentu. S 
kakšno dinamiko se bo sodobno Wi-Fi omrežje širilo po mestu, je odvisno od proračunskih zmožnosti MOM. 
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5. Mednarodno kulturno sodelovanje 
 
UKREP 42: MOM bo podpirala svoje javne kulturne zavode pri vključevanju v mednarodni prostor.  
(2015–2020) 
 
Ukrep je upoštevan. 
 
Javni zavodi so v vsebinskem delu priprave in izvajanja programa strokovno avtonomni, enako tudi poslovno 
v okviru potrjenega letnega plana in finančnega načrta. Zavodi se tudi avtonomno mednarodno povezujejo, 
sodelujejo na mednarodnih dogodkih, festivalih, skupnih projektih in podobno. Kadar potrebujejo za tako 
sodelovanje tudi potrditev s strani ustanovitelja, to tudi vedno dobijo, kadar pa gre za potrebne finančne 
prilagoditve za izvedbo mednarodnih sodelovanj, je bilo tudi to s strani UKM in MOM vedno upoštevano, 
seveda v načrtovanem proračunskem okviru.  
 
 
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.  
(2015–2020) 
 

Ukrep je bil delno uresničen. 
 

MOM ima kot posebno enoto vzpostavljeno Službo za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna 
(SRPI). Od leta 2015 ta služba v celoti vodi tudi vse postopke kandidiranja MOM za EU sredstva in ob uspešni 
kandidaturi tudi organizacijsko vodi tovrstne projekte, kar velja tako za investicijske projekte kot za 
raznovrstne partnerske projekte na različnih vsebinskih področjih občinskih pristojnosti. Pri tem se 
posamezni uradi po potrebi vključujejo pri vsebinah iz svoje pristojnosti. Zaradi navedenega se v zvezi s tem 
ukrepom ni ustanavljalo nove enote, pač pa se na obstoječo projektno pisarno lahko obrnejo tudi kulturne 
organizacije iz MOM. V praksi sicer tovrstno svetovanje ni zaživelo, saj so zaposleni v SRPI visoko obremenjeni 
že z izvajanjem občinskih projektov. Sočasno pa so bile v državi vzpostavljene podporne organizacije za 
pomoč NVO pri kandidaturi na različnih razpisih (npr. Center nevladnih organizacij Slovenije CNVOS, PIP – 
izvajalec programa Regionalnega stičišča nevladnih organizacij Podravja …), pa tudi zasebne svetovalne 
organizacije.  

 
UKM MOM je v letih 2014 in 2015 izvedel javna poziva za sofinanciranje mednarodnih projektov neodvisnih 
kulturnih producentov, s katerima je omogočal tudi dofinanciranje kulturnih organizacij za obseg njihovih 
lastnih vložkov v mednarodnih oz. EU sofinanciranih projektih. V obeh pozivih se je izkazalo, da je bilo za 
tovrstno sofinanciranje zainteresiranih organizacij zelo malo, praktično vsi prijavitelji so kandidirali za 
sofinanciranje mednarodnih projektov, ki so bili bodisi gostovanja v tujini ali mednarodne koprodukcije. Tudi 
sicer se je pri razpisni možnosti dofinanciranja kandidatur na mednarodnih in EU razpisih pokazala vrsta 
pomanjkljivosti: časovnic pozivov MOM ni bilo možno uskladiti z dinamiko poteka razpisov v EU, zato bi 
kandidiranje za sofinanciranje MOM s prijavo na še nedokončanem EU razpisu otežilo dejansko črpanje 
sredstev; na večini EU razpisov se kandidira z zaprtimi finančnimi konstrukcijami, kjer dodatna javna sredstva 
lahko pomenijo kršitev razpisnih pravil; tudi nerazjasnjena vprašanja pravil dovoljene in nedovoljene državne 
pomoči (načelo de minimis) je predstavljalo precejšnjo negotovost glede ustrezne izvedbe razpisa oz. 
sofinanciranja. Zaradi navedenega UKM MOM nadalje ni ponavljal tega poziva, pač pa so bila sredstva 
vključena v vsakoletni obseg sredstev za izvedbo razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov, temu razpisu 
pa je bila dodana možnost kandidiranja tudi z gostovanji v tujini in z mednarodnimi koprodukcijami.  
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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. 
 
Ukrep ni bil izveden. 
 
Izvedba ukrepa bi zahtevala velik angažma zaposlenih na UKM MOM, naročila strokovne analitike pri zunanjih 
strokovnih institucijah (univerza, instituti, ZRC SAZU …) ter pripravo posebne informacijske podpore. Niti 
kadrovske zmogljivosti urada niti obsegi dodeljenih proračunskih sredstev v posameznih letih niso omogočali 
sistematične priprave primerjalnih kazalcev in izvedbe analitike ter sistema spremljanja, kot predvideva 
ukrep. 
 
 

UKREP 45: Za uresničevanje LPK bo MOM zagotovila: 
a)  uskladitev vseh mestnih politik, ki se stikajo s kulturo, 
b)  potrebno rast proračunskih sredstev za kulturo, 
c)  povečanje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo, 
č)  ustrezne kadrovske in organizacijske okvire urada za kulturo, 
d)  večje upoštevanje mariborskih kulturnih potreb v kulturni politiki in finančnih načrtih države, 
e)  pravočasno sprejemanje in izvajanje dvoletnih proračunov, 
f)  aktivno soudeležbo nosilcev kulturne dejavnosti pri sprejemanju odločitev, 
g)  prednostno obravnavo kulturnih organizacij pri zaposlitvah iz programa javnih del.  
(2015–2020) 
 

a) Ukrep je bil delno upoštevan. 
 
Oktobra 2015 je nastala Trajnostna urbana strategija Mestne občine Maribor (TUS), ki naj bi celovito 
združevala področne strateške cilje na ravni urbanega razvoja mesta. LPK 2015–2020 v TUS ni bil celovito 
upoštevan, pač pa je kultura obravnavana v Prednostni usmeritvi 4: Mestni Maribor – Urejeno in prenovljeno 
mesto kot regionalni kulturni center. V tem poglavju določata razvojni pomen kulture dva ukrepa TUS, in 
sicer: 
UKREP 24 (TUS): Turizem kot povezovalna dejavnost v mestu 
PODUKREP 2: Povezovanje kulturne dediščine s turizmom in mestno prenovo  
PODUKREP 3: Povezovanje kulturnega sektorja s turizmom (vključno z namero priprave strategije kulturnega 
turizma!) in  
UKREP 25 (TUS): Kultura za urbano prenovo, v katerem se obnova kulturne dediščine po vzorcih iz evropskih 
projektov URBACT predvideva kot vzvod za urbano prenovo.  
Nastajanje strategije kulturnega turizma je obravnavno v okviru ukrepa 36; drugih povezovanj in usklajevanj 
mestnih strategij z vključevanjem področja kulture ni bilo. 
 
b) Ukrep je bil delno upoštevan. 
 
V obravnavi ukrepov 1–6 so bila prikazana letna gibanja proračunskih sredstev za posamezne namene. Razen 
v letu 2015, ko so bila proračunska sredstva znižana tudi za kulturo, so nominalno proračunski viri za kulturo 
naraščali. Večinoma pa je bilo višanje sredstev namenjeno za kritje rasti stroškov dela (glej tudi obravnavo 
ukrepa 2) po sproščanju omejitev iz ZUJF. Iz spodnje tabele je razvidno gibanje skupnih sredstev proračuna 
ter sredstev za kulturo.  
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c) Ukrep je bil delno realiziran. 
 
Letno gibanje sredstev za investicije v kulturno infrastrukturo kaže dinamiko dejanski vlaganj, ki ni 
enakomerna po letih, saj se zahtevnejše investicije pripravljajo več let. Iz vzrokov, opisanih pri obravnavi 
ukrepov 22, 26, 39 in 40, je zastala realizacija več predvidenih investicij v javno kulturno infrastrukturo 
oziroma te niso bile uvrščene med mestne prioritete. Poseben problem so nizka amortizacijska vlaganja 
(investicijsko vzdrževanje) v občinsko premoženje, ne zgolj v javno kulturno infrastrukturo, zaradi česar tudi 
obstoječa infrastruktura ni v optimalnem stanju.  
 
č) Ukrep ni bil realiziran. 
 
V letu 2015 se je število zaposlenih v UKM MOM na področju kulture povečalo za 1 delovno mesto (višji_a 
svetovalec_ka), tako da so bili za področje kulture od 2015 do 2021 zaposleni 4 višji svetovalci, finančno 
analitična dela in strokovna pravna vprašanja pa izvajata sodelavec in sodelavka za celotno področje dela 
urada, ki vključuje tudi mladinske dejavnosti, od leta 2019 pa tudi veteranske organizacije. Ni pa bilo redne 
zaposlitve na od februarja 2013 nezasedenem delovnem mestu vodje urada; začasna kadrovska rešitev s 
pooblastili vodji Sektorja za kulturo za vodenje UKM MOM je pomenila visoke obremenitve dvojnega vodje 
in osredotočenost urada na sprotno reševanje problematike, manj na strateške in dolgoročne naloge. Na 
mnoga opozorila o potrebni rešitvi teh razmer je šele v marcu 2018 vodstvo MOM nameravalo kadrovsko 
vrzel zapolniti s premestitvijo vodje sektorja na mesto vodje urada, vendar sočasno ni rešilo vprašanja 
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Proračun MOM brez investicij Proračun kultura brez investicij in inv.vzdrž.

Proračun MOM - investicije Proračun kultura inv. in inv. vzdrž.

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Proračun MOM – brez investicij 72,896.758 71,438.836 73,406.363 81,062.172 81,813.880 82,010.068 88,909.718 

Kultura – brez investicij in 
investicijskega vzdrževanja 

7,386.768 6,837.314 7,142.341 7,606.619 7,827.135 7,862.888 8,407.149 

Razmerje na preteklo leto   92,56 104,46 106,50 102,90 100,46 106,92 

Delež kulture v proračunu MOM – 
brez investicij 

10,13 9,57 9,73 9,38 9,57 9,59 9,46 

Proračun MOM – investicije 17,463.540 14,449.448 10,943.129 11,184.500 17,202.142 21,957.717 31,987.059 

Kultura – investicije in 
investicijsko vzdrževanje 

1,336.861 1,979.257 225.872 546.022 623.968 157.916 1.352.290 

Delež kulture  
v sredstvih investicij MOM  

7,66 13,70 2,06 4,88 3,63 0,72 4,23 
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zaposlitve vodje sektorja za kulturo, zato sem premestitev kot le navidezno rešitev problema zavrnil. 
Vprašanje zaposlitve vodje urada se je v prejšnjem županskem mandatu povezovalo tudi z vprašanjem 
reorganizacije mestne uprave. Pravno-formalni okvir za delovanje Mestne uprave je akt o notranji organizaciji 
in sistemizaciji delovnih mest, ta bi od 1. 1. 2016 moral biti usklajen z Odlokom o organizaciji in nalogah 
Mestne uprave Mestne občine Maribor,16 ki je bil v letu 2015 sprejet, vendar ne izvajan. Omenjeni odlok je 
predvidel ukinitev Urada za kulturo in mladino in vključitev Sektorja za kulturo v večji Urad za negospodarske 
dejavnosti. Če bi bila ta organizacijska rešitev izvedena, bi se strokovna in odločitvena odgovornost 
organizacijske enote za kulturo (sedanjega UKM) z odredbodajalstvom selila na vodjo novega velikega urada 
z mnogimi različnimi področji pristojnosti.  
 
d) Ukrep ni bil uspešno realiziran. 
 
Vodstvo MOM, tako uprava kot županstvo, si je v stikih z MzK prizadevalo tako za rešitve posameznih odprtih 
problemov kot tudi za celovitejšo obravnavo drugega največjega mesta v RS ter za decentralizacijo sredstev 
in programov. Z ministrico in vsemi ministri MzK v obdobju 2015–2020 so bili opravljeni razgovori, 
posredovani so jim bili popisi odprtih vprašanj s predlogi reševanj, kljub načelnemu razumevanju pa ni prišlo 
do ustreznejše obravnave mariborske kulture. Edina izjema je bilo enoletno dodatno sofinanciranje Festivala 
Lent po določbah 67. člena ZUJIK (prepoznava lokalnega kulturnega programa kot programa v širšem javnem 
interesu), in sicer na pobudo (zahtevo) več poslancev DZ iz Maribora. Nerešeni so tako npr. ostali problemi 
državnega podfinanciranja LGM, status in sofinanciranje programa STALAG XVIIID, prenosa obeh kinodvoran 
(Udarnik, Partizan) na MOM, zagotovitve sofinanciranja večjih investicij v kulturno infrastrukturo in obnovo 
kulturnih spomenikov itd.     
 
e) Ukrep je bil uresničen. 
 
Od leta 2017 dalje so bili sprejeti proračuni MOM za dve leti, s čimer od leta 2018 ni več prakse, da se 
sprejemanje proračuna tekočega leta zamika in se leto začenja z začasnim financiranjem. Začasno 
financiranje je področju kulture povzročalo določene težave, saj so omejitve porabe sredstev na realizacijo 
po kvartalih preteklega leta povzročale zastoje financiranja in onemogočanje uvajanja novih nalog. Pri  
poznem sprejemanju proračuna se je praviloma kot izhodišče jemalo preteklo realizacijo, kar je sukcesivno 
zmanjševalo proračunska sredstva na posameznih postavkah, medtem ko večletni proračun starta iz planskih 
sredstev.   
 
f) Ukrep ni bil uresničen. 

 

Nosilci kulturnih dejavnosti imajo sicer več sistemskih možnosti pasivnega in aktivnega vključevanja v procese 
priprav odločitev (preko organov zavodov, preko Odbora za kulturo, s predlogi in razpravami v okviru UKM 
MOM ipd.). Odbor za kulturo Mestnega sveta v sedanji sestavi je v letu 2019 pričel prakticirati neposredne 
stike z javnimi zavodi in z večjimi nevladnimi kulturnimi producenti. UKM je vedno izvajal vse postopke tako, 
da je bila zagotovljena strokovna avtonomija programskih odločitev kulturnih producentov vseh statusov. Ko 
pa gre za odločanje o javnih sredstvih, so pravila postopkov postavljena tako, da se prepreči navzkrižje 
interesov in zmanjša možnost koruptivnih dejanj. Posebne oblike vključevanja kulturnih producentov v 
sprejemanje odločitev o javnih sredstvih niso bile vzpostavljene, uveljavljanje participativnega proračuna kot 
ene od oblik neposredne demokracije pa zajema širši spekter komunalnih, socialnih ipd. področij. 
 
g) Ukrep je bil uresničen v okviru zakonskih možnosti. 
 
Javna dela razpisuje in pretežno financira Zavod RS za zaposlovanje, ki tudi določa razpisne pogoje in 
prednostna področja skladno s politiko zaposlovanja in ki sledi aktualnemu stanju na trgu dela ter številu in 
strukturi nezaposlenih oseb. MOM na določitev razpisnih pogojev in kriterijev nima vpliva. Z druge strani 

 
16 Odlok o organizaciji in nalogah Mestne uprave Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/15) 
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MOM opredeljuje javni interes za javna dela, kar omogoča delodajalcem kandidiranje na razpisu za javna dela 
(na območju MOM). Na področju kulture je stalno odprt javni poziv vsem kulturnim organizacijam, ki imajo 
interes kandidirati za pridobitev javnih del. Po predložitvi programa, s katerim nameravajo kandidirati na 
razpisu, jim MOM potrdi javni interes, če izpolnjujejo dva pogoja: so registrirani za izvajanje kulturnih 
dejavnosti in je program javnih del, s katerim kandidirajo, dejavnost na področju kulture. MOM pogodbeno 
sofinancira javna dela delodajalcem, ki so uspešni na javne razpisu Zavoda RS za zaposlovanje, če to želijo, pri 
čemer velja pravilo vrstnega reda prijav do porabe sredstev. Javna dela na področju kulture sofinancira MOM 
iz posebne proračunske postavke, zato organizacije s področja kulture za sofinanciranje ne tekmujejo z 
drugimi področji zaposlovanja. Iz spodnje tabele je razvidno, da se zaradi zmanjševanja brezposelnosti število 
javnih del krči, naraščajo pa stroški posameznega javnega dela in deleža sofinanciranj s strani lokalnih 
skupnosti.   
 

 
 
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 določijo način imenovanja ter pristojnosti Sveta, način svojega dela pa uredi s poslovnikom. 
(2015) 
 

Ukrep ni bil uresničen. 
 
UKM MOM je novembra 2015 pripravil in Mestni svet v prvi obravnavi februarja 2016 potrdil predlog Odloka 
o ustanovitvi Sveta za kulturo Mestne občine Maribor. Obravnava pripomb iz razprave v Mestnem svetu in 
priprava predloga odloka za drugo obravnavo pa je sovpadala z nekaj negativnimi dejstvi, ki so vplivala na 
odnos vodstva MOM do predlaganega odloka (npr. pripravljena reorganizacija mestne uprave z ukinitvijo 
UKM, bistveno zmanjšanje pričakovanih EU sredstev za (tudi kulturne) investicije, jačanje opozicije v 
mestnem svetu ter pritisk kulturnih producentov na višanje proračunskih sredstev za kulturo ob že 
prenapetem proračunu glede na nizke vire, negotovost pri načrtovanju in izvajanju investicij – odpoved 
evropskim sredstvom za investicije v KC Pekarna, nezmožnost zagotavljanja proračunskih sredstev za sledenje 
ukrepom in ciljem iz LPK, izkušnje z zahtevami civilnih iniciativ kot posebnimi oblikami neposredne 
demokracije itd.). Z ustanovitvijo sveta za kulturo bi namreč kulturni producenti pridobili organiziran 
sistemski organ za usklajevanje različnih interesov med področji in izvajalci kulturnih dejavnosti, s tem pa tudi 
močno orodje za enoten pritisk na vodstvo MOM. Po polemikah in pritisku nekaterih kulturnih organizacij 
(npr. Kolegija nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev v kulturi) je takratni župan odločil, da se odlok 
vendarle posreduje v drugo obravnavo, ker pa je bilo to že pred lokalnimi volitvami, je prevladala odločitev, 
da se prenese odločanje v čas po volitvah. Novo vodstvo MOM je po razpravah zlasti v Odboru za kulturo MS, 
ki je podpiral sprejetje Odloka, prepustilo odločitve o Svetu za kulturo v pripravo in razpravo o novem LPK 
2022–2025. Svet  za kulturo bi imel na lokalni ravni podobno vlogo kot Nacionalni svet za kulturo na državni 
ravni, take organizacije sicer nima nobena občina oz. mestna občina.  

  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Št. prijaviteljev programov JD – s sofinanciranjem MOM 26 28 24 17 14 9 8 

Javni zavodi 8 8 7 5 4 2 4 

Zasebni kulturni producenti 18 20 17 12 10 7 4 

Št. udeležencev v programih JD – s sofinanciranjem MOM 43 43 38 27 24 15 13 

Javni zavodi 17 22 19 15 13 7 8 

Zasebni kulturni producenti 26 21 19 12 11 8 5 
Sofinanciranje MOM – programi JD v kulturi 52.736   36.272    42.698    31.146    42.135    36.695    40.615    

Javni zavodi 20.054    18.446 24.020    16.345    23.238     19.651    17.044    

Zasebni kulturni producenti 32.682    17.826    18.678    14.801    18.897    26.949    13.666    
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Zaključek 
 
Kot že zapisano, ta pregled nima namena ocenjevati uspešnost ali neuspešnost izvedbe ciljev in ukrepov LPK 
2015–2020, pač pa opisati stanje glede na znane podatke oz. neposredne izkušnje UKM MOM. Gre za vidik 
urada, ki ne izključuje drugačnih videnj, zato bi za celovitejšo presojo bilo treba pridobiti še druga mnenja.  
 
Med 46 ukrepi (od teh dva s skupaj 14 podukrepi) jih je bilo po oceni pripravljavca tega poročila 12 izvedenih, 
17 delno izpolnjenih, 6 jih je v izvedbi, 23 pa jih ni bilo realiziranih oziroma niso bili uspešno izvedeni.  
Po deležih: 
 

Ukrepi s podukrepi Število Odstotek 
Izvedeni/uresničeni 12 20,7 

Delno izvedeni 17 29,3 

V izvajanju 6 10,3 

Neizvedeni/neuresničeni 23 39,7 

Skupaj ukrepi s podukrepi 58 100 

 
Za presojo dejanskih možnosti izvedbe ukrepov LPK 2015–2020 je pomemben vpogled v finančne in druge 
omejitve delovanja javnega sektorja in kulture nasploh in v MOM. Zgovorni so npr. naslednji podatki, 
prikazani v spodnjih tabelah:  
 
Po planu LPK 2015–2020 naj bi sredstva proračuna MOM za tekoče financiranje kulturnih dejavnosti (brez 
investicij in investicijskega vzdrževanja) v letih med 2014 in 2020 naraščala, skupaj kumulativno za 1,861.140 
EUR. Dejanska rast proračunskih sredstev za tekoče dejavnosti kulture je bila 1,020.381 EUR, kar je 54,83 % 
želenih sredstev.  
Ali bi bilo možno realizirati več kot polovico predvidenih ukrepov LPK? 
 

  
V tabeli k ukrepu 2 so prikazani odhodki proračuna MOM za delovanje javnih zavodov na področju kulture. 
Posamična največja vrsta odhodkov proračuna so stroški dela zaposlenih v javnih zavodih, ki predstavljajo 
hrbtenico kulturnih dejavnosti in ponudbe v mestu.  
 
 
Rast stroškov dela 

 
Skupaj so se sredstva za zaposlene povečala za 1,082.390 EUR (ob le 7,5 več zaposlenih – Letni avditorij 2, 
Minoritska cerkev 3, Trafika 0,5, Kulturni dnevnik 1, Pokrajinski muzej 1), kar je za 62.009 EUR več, kot je 
zanašala skupna rast sredstev, razlika pa je bremenila sredstva za materialne stroške JZ. Ker so tudi splošni 
materialni stroški rahlo rasli, enako tudi funkcionalni stroški objektov, je razlika zmanjševala programske 
stroške javnih zavodov. Posebej je to izstopalo v letih 2015 in 2019. Vsa povečanja proračuna za kulturo torej 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ocena potrebnih sredstev po 
ukrepih LPK brez IN in INV 

7,386.768 7,749.088 8,187.766 8,241.704 8,947.806 9,127.821 9,247.908 

Predvidena rast sredstev po LPK  362.320 438.678 53.938 706.102 180.015 120.087 

Proračun kulture brez IN in INV 7,386.768 6,837.314 7,142.341 7,606.619 7,827.135 7,862.888 8,407.149 

Dejanska rast proračunskih 
sredstev za kulturo 

 -549.455 305.027 464.278 220.516 35.753 544.261 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sredstva za stroške dela – JZ 3,169.745 3,251.110 3,400.173 3,579.184 3,730.793 3,910.562 4,252.135 

Rast stroškov dela  81.365 149.063 179.011 151.609 179.769 341.573 

Rast sredstev brez stroškov dela  -630.820 155.964 285.267 68.907 -144.016 202.688 
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niso zadoščala za pokritje večanja stroškov dela, zagotavljanje sredstev za izvedbo ukrepov LPK, ki so v kakršni 
koli obliki potrebovali finančne vire, bi bili lahko ob danem proračunskem razrezu sredstev zagotovljeni le z 
zmanjševanjem posameznih potekajočih dejavnosti ali s krčenjem programov.  
 
Vsa leta (od 2012 doslej) so od sprejetja Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) veljale stroge omejitve 
zaposlovanja v javnem sektorju, določeno obdobje tudi z obveznim zmanjševanjem števila zaposlenih in mase 
za plače. Po postopnem odpravljanju omejitev ZUJF glede plač v javnem sektorju pa se je to poznalo na rasti 
obveznosti za plače in rasti potrebnih sredstev za stroške dela. Za celotno področje kulturnih javnih služb je 
z ene strani to pomenilo primerljivejše vrednotenje del na področju kulture z drugimi dejavnostmi javnega 
sektorja, nezmožnost kvalitetnejšega financiranja umetniških dejavnosti neodvisnih kulturnih producentov 
in ustvarjalcev pa je krepilo prekarne odnose v dejavnosti izven javne sfere. Opisano stanje je krčilo možnosti 
za razvoj ambicioznejših programov, saj letna rast proračunskih sredstev za kulturo ni v celoti pokrivala rasti 
stroškov dela in so zavodi za ta namen uporabljali lastne prihodke. Rezultat je bila stagnacija sredstev za 
programske stroške delovanja zavodov.  
 
Ta razmerja se vidijo iz spodnjih prikazov (primerjave sredstev proračuna za različne vrste stroškov po 
skupinah javnih zavodov: muzeji in galerija – knjižničarstvo – kulturna produkcija). Mariborski javni zavodi s 
področja kulture namreč ne vplivajo enako na sredstva za stroške dela v proračunu MOM. Zavodi s področja 
varstva kulturne dediščine (PoMuM, MNO, UGM) so večinsko financirani s strani MzK, MOM financira le 
majhno število zaposlenih (2,5), zato je tudi delež mase za plače v občinskih sredstvih za delovanje zavodov 
nižji in je bil učinek rasti teh stroškov na programska sredstva  nekoliko manj izrazit. Povečanje programskih 
sredstev v 2020 je bilo namenjeno vzpostavitvi programa Ekotrienale v UGM in pripravi programa za Muzej 
najstarejše trte (PoMuM). Stroški dela pa so naraščali tudi zaradi dodatnih 2 zaposlitev (ki jih je zakon 
izjemoma dovolil za zavode z večinskim državnim sofinanciranjem). V finančnih tabelah je med te zavode 
vključena tudi Sinagoga Maribor, ki se sicer v celoti financira iz proračuna MOM. 
 
 
Sredstva proračuna MOM za muzeja, galerijo, Sinagogo 

 

 
 
 
 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

JZ – KD stroški dela 54.778 42.465 80.173 83.586 101.210 113.805 129.683 

JZ – KD materialni stroški – neprogramski 54.966 53.986 74.598 74.998 70.289 83.274 75.557 

JZ – KD mat. stroški – programski 255.976 233.547 185.152 192.785 176.957 184.389 228.854 

JZ – KD skupaj 365.720 329.999 339.923 351.369 348.457 381.469 434.095 
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Knjižničarstvo (Mariborska knjižnica, Univerzitetna knjižnica – domoznanstvo) 

 
Javni zavodi – produkcija umetniških programov (Narodni dom, LGM, MKC) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

JZ – Knj. stroški dela 2,064.426 2,150.953 2,174.067 2,276.721 2,352.447 2,473.505 2,662.947 

JZ – Knj. materialni stroški – 
neprogramski 

368.320 290.490 304.351 274.298 332.561 383.387 374.175 

JZ – Knj. mat. stroški – programski 11.400 10.508 10.000 10.000 10.000 9.725 14.438 

JZ – Knj. nabava K gradiva 165.000 140.000 166.500 150.000 170.000 170.000 200.000 

JZ – Knj. skupaj 2,609.146 2,591.952 2,654.919 2,711.019 2,865.008 3,036.617 3,251.560 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

JZ – PROD stroški dela 1.050.539 1.057.690 1.145.931 1.218.876 1.277.134 1.323.250 1.459.504 

JZ – PROD materialni stroški – 
neprogramski 

786.754 773.858 741.744 734.477 761.700 779.730 779.499 

JZ – PROD mat. stroški – 
programski 

1.182.661 782.626 764.500 721.110 767.110 702.629 512.672 

JZ – PROD FBS, FL 175.000 159.990 359.997 465.997 516.000 510.000 410.000 

JZ – PROD skupaj 3.194.955 2.774.164 3.012.174 3.140.462 3.321.945 3.315.610 3.161.675 
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V zgornjih tabelah se nazorno vidi vpliv deleža sredstev za stroške dela, ki predstavljajo bistven del 
proračunskih sredstev za kulturo v MOM. Neenakomerna rast posameznih stroškovnih segmentov ob tem, 
da rast proračunskih sredstev ne sledi stroškom, zmanjšuje manevrski prostor za nove programe in ambicije.  
 
Za MOM, ki kot urbano središče z gravitacijskim okoljem s cca. 250.000 prebivalci (oz. polovico slovenskega 
prebivalstva, če se Maribor obravnava kot središče Vzhodne kohezije) mora skrbeti za ponudbo kakovostnih 
dobrin in  storitev tudi na področju kulture, je obstoj in razvoj javnih zavodov – izvajalcev javnih služb na 
področju kulture – nujen, saj ti predstavljajo stabilno in profesionalno jedro celotnega kulturnega ustvarjanja 
in ponudbe.  
 
Ker ponudba kulturnih dobrin v naši družbi zgodovinsko predstavlja del javnega standarda, se zasebna 
ekonomsko motivirana ponudba pojavlja le v zelo omejenih okvirih. V letih priprave na projekt in v projektu 
EPK 2012 pa so se v Mariboru izjemno razvili neodvisni kulturni producenti in ustvarjalci v različnih zasebnih 
organizacijskih oblikah, vendar kot nepridobitna dejavnost. Skupaj z javnimi zavodi danes sestavljajo pisano 
paleto kulturne ponudbe in ustvarjalnih priložnosti, ki dajejo značaj mestu, ta pa presega njegove realne 
urbane in ekonomske okvire. Za predstavo o hitrem razvoju kulture v letih od 2008 do 2012 lahko služi graf 
rasti proračunskih sredstev za kulturo v obdobju 2006–2020, ki tudi nazorno pokaže vzroke razočaranj po 
ustavitvi te hitre rasti.  
 
 

 
 

 
Delež sredstev za kulturo (brez investicijskih oz. premoženjskih vlaganj v javno kulturno infrastrukturo) v 
proračunih MOM obravnavanega obdobja sicer niha, a ne pade pod 9 %, kar pomeni, da so prihodkovne 
težave proračuna do neke mere enakomerno porazdeljene po sektorjih pristojnosti MOM. Podatki o deležih 
kulture in grafični prikazi so navedeni ob obravnavi ukrepa 45.  
 

 

 
LPK 2015–2020 v zaključnem delu določa deleže za nekatere vrste odhodkov kulture v celotnih sredstvih za 
kulturo kot parametre, po katerih se ugotavljajo trendi.  
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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Delež kulture v proračunu MOM brez investicijskih vložkov 10,13 9,57 9,73 9,38 9,57 9,59 9,46 

Delež kulture v proračunu MOM z investicijskimi vložki 9,65 10,27 8,74 8,84 8,54 7,71 8,07 
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Deleži (%) po vrstah odhodka v sredstvih za kulturo v proračunu MOM  (brez investicijskih vložkov)  
 

 

Podatki potrjujejo že opisano povečevanje deleža stroškov dela in zmanjševanje deleža proračunskih sredstev 
za programske stroške zavodov, vendar ne v breme nevladnih producentov. Odhodki za javna dela se 
zmanjšujejo zaradi upadanja brezposelnosti.  
 
 
Dodatno gradivo  
 
V nadaljevanju dodajam podatke iz dveh opravljenih primerjav med proračuni mestnih občin v Sloveniji. Prva 
je iz leta 2018 in primerja podatke o odhodkih proračunov MO za kulturo po realizaciji v 2017 ter sredstva 
MzK za organizacije in programe v posamezni mestni občini, drugo pa sem napravil leta 2020 in v njej 
primerjal podatke o odhodkih proračunov posameznih mestnih občin (iz zaključnih računov MO za 2019) po 
namenih znotraj področja kulture ter umestitve MOM v primerjavah med mestnimi občinami po deležih na 
prebivalca občine.   
 
 

Maribor, 25. 10. 2021 

Daniel Sajko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viri: 

- Proračuni in zaključni računi MOM 
- Letna poročila javnih zavodov 
- Preglednice finančne analitike ter drugi podatki in dokumenti Urada za kulturo in mladino MOM 
- Poročila Ministrstva RS za kulturo 
- Zaključni računi mestnih občin RS 

 
17 Vrste odhodkov se ne sumirajo, zato se odstotki ne seštevajo. 

Vrste odhodkov17 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Odhodki proračuna kulture za JZ 83,53 83,31 84,10 81,55 83,50 85,64 81,45 

Odhodki proračuna kulture  za stroške dela JZ 42,91 47,55 47,61 47,05 47,66 49,73 50,58 

Odhodki proračuna kulture za programske stroške JZ 24,23 19,40 20,81 20,24 20,95 20,05 16,25 

Odhodki proračuna kulture za NVO  16,38 17,58 17,75 17,08 17,22 18,30 16,52 

Odhodki proračuna kulture za programe JD (v kulturi) 0,71 0,53 0,60 0,41 0,54 0,47 0,48 

Odhodki proračuna kulture za investicijsko vzdrževanje JKI 1,42 1,77 2,51 2,33 1,74 1,52 3,29 

Odhodki proračuna kulture za obratovalne stroške JKI 1,29 1,55 1,41 1,17 1,36 1,35 1,25 
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DISTRIBUCIJA JAVNIH SREDSTEV ZA KULTURO PO MESTNIH OBČINAH IN ŠTEVILU PREBIVALCEV V 2017 
 
 

Proračun MzK 2017 148,380.822,00 

Odhodki MzK, podatki ERAR 139,734.625,51 
  
Lastni stroški MzK/plače, materialni stroški, naročila , s.p., samostojni ustvarjalci 6,938.699,76 

Transferji JSKD, ZVKD, JAK, SFC, RKC 24,398.084,15 

Transferji organizacijam v občinah (brez JSKD, ZVKD, JAK, SFC, RKC, s.p. in samostojnih ustvarjalcev) 108,397.841,60 

 
 

Mestne občine 
(razvrstitev po obsegu 

proračunskih sredstev za 
kulturo) 

Lastna sredstva 
mestnih občin za 
področje kulture 
(proračun 2017) 

Transferji MzK  
(iz predhodne tabele)  

organizacijam v lokalnih 
skupnostih (2017) 

Skupna sredstva 
za kulturo v MO    

Število 
prebivalcev 

(SURS H227S) 

Proračun MO 
za kulturo  

na prebivalca 

Primerjava z 
MOL 

(MOL = 100) 

Sredstva MO in 
države za kulturo 

na prebivalca  

Primerjava z 
MOL 

(MOL = 100) 

MO Ljubljana 24,111.540 65,146.214 89,257.754 288.919 83,45 100,00 308,94 100,00 

MO Maribor 7,606.619 14,998.431 22,568.706 111.079 68,48 82,06 203,50 65,87 

MO Kranj 3,050.859 1,368.058 4,418.917 56.081 54,40 65,19 78,80 25,51 

MO Velenje 2,909.912 647.650 3,557.562 32.718 88,94 106,57 108,73 35,20 

MO Celje 2,639.999 4,414.030 7,054.029 49.380 53,46 64,06 142,85 46,24 

MO Koper 2,285.965 1,860.884 4,146.849 51.361 44,51 53,33 80,74 26,13 

MO Novo mesto 1,971.234 1,198.117 3,169.351 36.433 54,11 64,83 86,99 28,16 

MO Nova Gorica 1,920.512 3,864.863 5,785.375 31.825 60,35 72,31 181,79 58,84 

MO Ptuj 1,442.801 1,930.205 3,373.006 23.117 62,41 74,79 145,91 47,23 

MO Murska sobota 1,035.855 1,156.195 2,192.050 18.870 54,89 65,78 116,17 37,60 

MO Slovenj Gradec 960.792 1,050.045 2,010.837 16.621 57,81 69,27 120,98 39,16 

Druge občine  10,763.151  1,349.491         

  Št. prebivalcev Slovenije skupaj 2,065.895     
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Iz pregleda izhaja, da MOM z lastnimi sredstvi glede na število prebivalstva ne dohaja Velenja in Ljubljane, a je daleč pred vsemi ostalimi mestnimi občinami. 
Kulturna ponudba mesta je bistveno odvisna tudi od državnih transferjev v kulturne organizacije na področju občine; iz pregleda sledijo bistveno šibkejša državna 
sredstva za organizacije v MOM primerjavi z Ljubljano in še mnogo slabši položaj vseh ostalih mestnih občin.    
 
 

Primerjava sredstev v MOM po prebivalcu  
z drugimi MO (v EUR) 

Mestni proračun MOM za kulturo Državna sredstva za kulturo v MO 

Razlika po prebivalcu  Razlika skupaj  Razlika po prebivalcu  Razlika skupaj 

MO Ljubljana 14,97 16,504.921 90,46 50,147.783 

MO Maribor = 100 - - - - 

MO Kranj -14,08 -4,555.760 -110,63 -13,630.373 

MO Velenje 20,46 -4,696.707 -115,23 -14,350.781 

MO Celje -15,02 -4,966.620 -45,64 -10,584.401 

MO Koper -23,97 -5,320.654 -98,79 -13,137.547 

MO Novo mesto -14,37 -5,635.385 -102,14 -13,800.314 

MO Nova Gorica -8,13 -5,686.107 -13,58 -11,133.568 

MO Ptuj -6,07 -6,163.817 -51,53 -13,068.226 

MO Murska sobota -13,59 -6,570.764 -73,75 -13,842.236 

MO Slovenj Gradec -10,67 -6,645.826 -71,85 -13,948.386 
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KULTURA V PRORAČUNIH MESTNIH OBČIN RS V 2019  
Primerjave med MO v RS – kultura v proračunih MO, deleži proračunskih sredstev za kulturo in deleži na občana18 
 
LETO 2019  Proračuni MO Sredstva za kulturo v proračunih MO 

  
Kultura v 

proračunu 
skupaj 

% v 
proračunu 

Vrstni 
red po % 

EUR na 
občana 

Vrstni red 
po EUR MO Populacija  Zaključni račun 

EUR na 
občana 

Vrstni 
red 

Zaključni račun 
brez investicij  

EUR na 
občana 

Vrstni 
red 

Ljubljana 294.113     335,617.992    1.141,12  6      319,200.214  1.085,30 1 26.134.307 7,79 2        88,86  2 

Maribor 112.095     103,967.785   927,50  11        82,010.068  731,61  10   8.020.804  7,71 3        71,55  6 

Kranj 56.715       56,275.780   992,26  10        45,439.238   801,19  4 3.348.548  5,95 6        59,04  8 

Koper 52.540       74,165.688   1.411,60  1        49,516.374   942,45  2  2.305.445  3,11 11        43,88  11 

Celje 49.602       64,722.082  1.304,83  2        37,484.068   755,70  7   3.700.616  5,72 8        74,61  5 

Novo mesto 37.280       45,575.333   1.222,51  4        28,239.569  757,50  6  2.177.388  4,78 10        58,41  9 

Velenje 33.506       41,202.435  1.229,70  3        27,376.534  817,06  3  3.780.460  9,18 1      112,83  1 

Nova Gorica 31.932       32,605.832   1.021,10  9        23,009.124   720,57  11   2.493.643  7,65 4        78,09  4 

Ptuj 23.443       27,190.683  1.159,86  5        18,626.173   794,53  5   1.990.296  7,32 5        84,90  3 

Murska Sobota 18.742       19,151.266  1.021,84  8        13,850.871  739,03  9  1.090.153  5,69 9        58,17  10 

Slovenj Gradec 16.599       17,283.924  1.041,26  7        12,351.201  744,09  8  991.638  5,74 7        59,74  7 

 

Skupaj vse MO 726.567 817,758.800          657,103.434      56.033.298         

Povprečje MO      1.125,51        904,39      6,85          77,12    

Razmerje MOM do povprečja MO (povprečje = 
100) 

82,41        80,90      112,59   92,78   

Razvrstitev MOM med 11 MO  11    10     3  6 

 

 
18 Vir: zaključni računi MO. 
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LETO 2019   
 

Proračunska sredstva za kulturo po namenih – VLAGANJA V JAVNO KULTURNO INFRASTRUKTURO 
     

Investicije, investicijsko vzdrževanje  
v kulturi (JKI) v EUR 

 % JKI v občinskih 
vložkih v premoženje 

Vrstni red  
po % 

 % za JKI v 
proračunu kulture 

Vrstni red 
po % MO Populacija  

Sredstva za kulturo  
v ZR 2019 v EUR  

Ljubljana 294.113       26,134.307  1,671.913 10,18 2 6,40 5 

Maribor 112.095         8,020.804  157.916 0,72 7 1,97 9 

Kranj 56.715         3,348.548  88.899 0,82 5 2,65 7 

Koper 52.540         2,305.445  148.599 0,60 8 6,45 4 

Celje 49.602         3,700.616  957.591 3,52 3 25,88 2 

Novo mesto 37.280         2,177.388  192.429 1,11 4 8,84 3 

Velenje 33.506         3,780.460  1,505.091 10,89 1 39,81 1 

Nova Gorica - -  NP NP NP NP NP 

Ptuj  - -  NP NP NP NP NP 

Murska Sobota 18.742         1,090.153  22.190 0,42 9 2,04 8 

Slovenj Gradec 16.599            991.638  39.661 0,80 6 4,00 6 

 

Skupaj vse MO 671.192 51,549.359 4,784.289         

Povprečje MO       3,36   9,28   

Razmerje MOM do povprečja MO (povprečje = 100)   21,42   21,21   

Razvrstitev MOM med 11 MO     7   9 
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LETO 2019   Proračunska sredstva za kulturo po namenih  

   KULTURNA DEDIŠČINA KNJIŽNICE 

MO Populacija  

Sredstva za 
kulturo brez 
investicijskih 

vlaganj 

Kulturna 
dediščina v 

EUR 

 % delež v 
proračunu 

kulture 

Vrstni 
red po % 

EUR za KD 
na občana 

Vrstni red 
po EUR 

Knjižnice 

 % delež v 
proračunu 

kulture 
(brez JKI) 

Vrstni 
red po %  

EUR za 
knjižnice 

na občana 

Vrstni red 
po EUR 

Ljubljana 294.113       24,462.394  1,409.104 5,76 9 4,79  7 8,107.615  33,14 11        27,57  4 

Maribor 112.095         7,862.888  381.469 4,85 10 3,40  9 3,036.617  38,62 7        27,09  5 

Kranj 56.715         3,259.649  224.479 6,89 8 3,96  8 1,282.870  39,36 6        22,62  9 

Koper 52.540         2,156.846  168.724 7,82 7 3,21  10 926.822  42,97 4        17,64  11 

Celje 49.602         2,743.025  97.231 3,54 11 1,96  11 1,402.250  51,12 1        28,27  3 

Novo mesto 37.280         1,984.959  236.827 11,93 5 6,35  5 980.753  49,41 2        26,31  6 

Velenje 33.506         2,275.369  531.836 23,37 1 15,87  1 781.183  34,33 10        23,31  8 

Nova Gorica 31.932         2,493.643  472.448 18,95 2 14,80  2 1,056.567  42,37 5        33,09  1 

Ptuj 23.443         1,990.296  279.209 14,03 4 11,91  3 692.668  34,80 9        29,55  2 

Murska Sobota 18.742         1,067.963  115.002 10,77 6 6,14  6 402.000  37,64 8        21,45  10 

Slovenj Gradec 16.599            951.977  140.735 14,78 3 8,48  4 410.757  43,15 3        24,75  7 

             

Skupaj vse MO 726.567 51,249.009 4,057.064         
              

19,080.102  
        

Povprečje MO       7,92   5,58     37,23          26,26    

Razmerje MOM do povprečja MO (povprečje = 100)   61,28   60,94     103,73   103,16   

Razvrstitev MOM med 11 MO      10   9     7  5 
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LETO 2019   Proračunska sredstva za kulturo po namenih  

   UMETNIŠKA PRODUKCIJA – JAVNI ZAVODI UMETNIŠKA PRODUKCIJA – SAMOSTOJNI PRODUCENTI (NVO) 

MO Populacija  
EUR za kulturo 
brez investicijskih 

vlaganj 

Umetniška 
produkcija JZ 

 % v 
proračunu 

kulture 

Vrstni red 
po % 

EUR na 
občana 

Vrstni red 
po EUR 

Nevladne 
organizacije 

 % v 
proračunu 

kulture 

Vrstni red 
po % 

EUR na 
občana 

Vrstni red 
po EUR 

Ljubljana 294.113       24,462.394  10,864.479 44,41 2 36,94  1 3,202.468 13,09 2 10,89  1 

Maribor 112.095         7,862.888  3,315.610 42,17 3 29,58  2 755.476 9,61 5 6,74  4 

Kranj 56.715         3,259.649  1,174.830 36,04 5 20,71  8 409.434 12,56 3  7,22  3 

Koper 52.540         2,156.846  686.800 31,84 6  13,07  10 99.300 4,60 9 1,89  10 

Celje 49.602         2,743.025  1,034.040 37,70 4 20,85  7 209.499 7,64 7 4,22  8 

Novo mesto 37.280         1,984.959  594.828 29,97 9 15,96  9 214.444 10,80 4 5,75  5 

Velenje 33.506         2,275.369  723.167 31,78 7 21,58  5 179.587 7,89 6 5,36  7 

Nova Gorica 31.932         2,493.643  686.597 27,53 10 21,50  6 88.625 3,55 10 2,78  9 

Ptuj 23.443         1,990.296  622.866 31,30 8 26,57  4 133.289 6,70 8 5,69  6 

Murska Sobota 18.742         1,067.963  511.895 47,93 1 27,31  3 21.062 1,97 11 1,12  11 

Slovenj Gradec 16.599            951.977  189.707 19,93 11 11,43  11 170.686 17,93 1 10,28  2 

             

Skupaj vse MO 726.567 51.249.009 20,404.819         5,483.870         

Povprečje MO       39,82   28,08      10,70   7,55    

Razmerje MOM do povprečja MO (povprečje = 100)    105,91   105,32     89,79   89,29   

Razvrstitev MOM med 11 MO      3   2     5   4 
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LETO 2019   Proračunska sredstva za kulturo po namenih  

   LJUBITELJSKA KULTURA Varianta: LJUBITELJSKA KULTURA + NEVLADNI PRODUCENTI* 

MO Populacija  
EUR za kulturo  
brez investicijskih 

vlaganj 

Ljubiteljska 
kultura 

 % delež v 
proračunu 

kulture 

Vrstni red 
po % 

EUR na 
občana 

Vrstni red 
po EUR 

Ljubiteljska 
kultura + NVO 

 % v 
proračunu 

kulture 

Vrstni red 
po % 

EUR na 
občana 

Vrstni red 
po EUR 

Ljubljana 294.113       24,462.394  515.589 2,11 8 1,75  6 3,718.057 15,20 5    12,64  1 

Maribor 112.095         7,862.888  192.946 2,45 7 1,72  8 1,173.486** 14,92 6    10,47  3 

Kranj 56.715         3,259.649  159.562 4,90 4 2,81  4 568.996 17,46 2    10,03  5 

Koper 52.540         2,156.846  275.200 12,76 1 5,24  3 374.500 17,36 3       7,13  8 

Celje 49.602         2,743.025          209.499 7,64 10       4,22  10 

Novo mesto 37.280         1,984.959  92.550 4,66 5 2,48  5 306.994 15,47 4       8,23  7 

Velenje 33.506         2,275.369  58.008 2,55 6 1,73  7 237.595 10,44 9       7,09 9 

Nova Gorica 31.932         2,493.643  189.406 7,60 2 5,93  2 278.031 11,15 8       8,71  6 

Ptuj 23.443         1,990.296  145.755 7,32 3 6,22  1 279.044 14,02 7    11,90  2 

Murska Sobota 18.742         1,067.963  13.000 1,22 9 0,69  9 34.062 3,19 11       1,82  11 

Slovenj Gradec 16.599            951.977           170.686 17,93 1    10,28  4 

        

* Zaradi različne obravnave zasebnih organizacij in ljubiteljske kulture v 
proračunih je primernejša obravnava obeh skupaj.   
** Pri MOM je upoštevano tudi posredno financiranje stroškov JKI 
uporabnikov nevladnega sektorja. 
  

Skupaj vse MO 726.567 51,249.009 1,642.016         7,350.950         

Povprečje MO 
 

    3,20   2,26      14,34      10,12   

Razmerje MOM do povprečja MO (povprečje = 100) 0,76 76,59   76,16     104,05   103,47   

Razvrstitev MOM med 11 MO 8   7   8     6   3 


