
MESTNA OBČINA MARIBOR GMS - 615
ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Številka:  01301-0008/2013-2
Maribor:  13. 6. 2013

MESTNI SVET MESTNE
OBČINE  MARIBOR

ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 9. IZREDNI SEJI MESTNEGA
SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA: Informacija o namerah glede ohranjanja in razvoja
trajnih vsebin projekta Maribor – Evropska
prestolnica kulture 2012

GRADIVO PRIPRAVIL: Daniel SAJKO, po pooblastilu vodja Urada za kulturo
in mladino

GRADIVO PREDLAGA: župan, dr. Andrej FIŠTRAVEC

POROČEVALCI: Daniel SAJKO, po pooblastilu vodja Urada za kulturo
in mladino

PREDLOG SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Maribor se je seznanil
z informacijo o namerah glede ohranjanja in
razvoja trajnih vsebin projekta Maribor –
Evropska prestolnica kulture 2012 in potrjuje
usmeritve in ukrepe župana in Mestne uprave
Mestne občine Maribor.

ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR

dr. Andrej FIŠTRAVEC



Obr.: 0401-22

MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

Urad za kulturo in mladino

Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:
Informacija o namerah glede ohranjanja in razvoja trajnih vsebin projekta Maribor –
Evropska prestolnica kulture 2012

Gradivo za obravnavo na seji mestnega sveta pripravil/a:

Urad za kulturo in mladino Daniel Sajko, po pooblastilu vodja
Urada za kulturo in mladino --------------------------------

podpis

Gradivo pregledal:

Kabinet župana Gregor Kosi, svetovalec župana
___________________
urad, sektor, služba…

________________________
ime in priimek ter funkcija delavca

________________________
podpis

Gradivo usklajeno s pristojnimi organi:

_________________________
urad, sektor, služba…

________________________
ime in priimek ter funkcija delavca ________________________

podpis

Gradivo prejela služba mestnega
sveta

_______________
datum

________________________
podpis

Gradivo pregledal direktor MU _______________
datum

_________________________
podpis

Gradivo pregledal župan _______________
datum

_________________________
podpis



Informacija o namerah glede ohranjanja in razvoja trajnih vsebin
projekta Maribor – Evropska prestolnica kulture 2012

Mestni svet seznanjamo s problematiko, dosedanjim ravnanjem ter namerami v zvezi sproblematiko skrbi za pozitivno dediščino projekta Maribor – Evropska prestolnica kulture2012 (v nadaljevanju: EPK).
1. Pozitivna dediščina projekta EPKOb kandidiranju za nominacijo Evropska prestolnica kulture 2012 in pripravi projekta soMaribor in partnerska mesta vstopala v najobsežnejši in najzahtevnejši kulturni projekt v našemokolju v okoliščinah gospodarske konjunkture in razvojnega optimizma. V projekt so vstopala spredpostavko o dobri naložbi lastnih in državnih sredstev v novo kulturno in urbanoinfrastrukturo ter v vsebine, ki bodo z visoko koncentracijo najrazličnejših kulturnih dobrin  inkulturnih vrednot ter z intenzivnim mednarodnim odpiranjem pozitivno vplivale na družbenostrukturo naših urbanih okolij, nam zagotovile dvig kakovosti bivanja, ter imele močen učinek nagospodarske tokove v vseh partnerskih mestih. Okoliščine v času ključnih faz priprave in nato včasu izvedbe projekta so bile bistveno drugačne; projekt je bil izveden s številnimi finančnimi inorganizacijskimi težavami, kljub temu je bil vsebinski del projekta – upoštevaje okoliščine –izveden nad pričakovanji, nasprotno pa so investicije v večini primerov zastale, realni sektor nizaznal razvojnih impulzov z različnih področij kulturnih ustvarjalnosti (ali ni bil več sposobennanje  odreagirati), nasprotja med ambicijami in realnimi omejitvami pa so na polju kulture vmnogih primerih vzpostavila konfliktna stanja, s tem pa ponekod tudi dvome v uspešnostprojekta. Ob visokih vložkih v projekt so upravičena pričakovanja glede trajnih razvojnihučinkov EPK, ki pa na različnih nivojih terjajo posebne evalvacije. Dve evalvaciji je pridobiloziroma izdelal sam zavod Maribor 2012 (študijo ekonomskih učinkov projekta in evalvacijotrajnostno zasnovanih programov). Pozitivni dediščini projekta EPK 2012 je potrebno vnadaljevanju posvetiti potrebno skrb, tistim vsebinam, ki prinašajo nove razvojne vzpodbude zamesto, pa tudi ustrezna sredstva, upoštevaje objektivne možnosti in omejitve, ki jih ima MOM.Zavod Maribor 2012 je v juliju 2012 izdelal osnutek dokumenta z ambicijo strateškegadokumenta za regionalni razvoj kulture po izteku projekta EPK (Strateški načrt STIČIŠČE _
KULTURREG). V študiji je zavod razvil zamisli, ki v marsičem presegajo pristojnosti in možnostimestne občine, govorijo o razvojnih potencialih z vidika Vzhodne Slovenije kot vzhodnekohezijske regije, o mednarodnem uveljavljanju slovenske kulture, vplivu kulturnih dejavnostina regionalni gospodarski razvoj in podobno. Tovrstnim vsebinam se dokument posveča  zlasti zvidika možne vloge zavoda po izteku projekta, precej manj pozornosti je zavod namenilrazmisleku o nadaljnjem razvoju kulturnih vsebin, programov in organizacij, ki so se razcvetele vprojektu EPK in leta 2012 spremenile življenje v Mariboru in partnerskih mestih. Navedendokument zavoda je obravnaval vprašanja, ki so zanimiva za strateške presoje ob sprejemanjuNacionalnega programa za kulturo in tudi ob pripravi novega lokalnega programa za kulturo, nedaje pa podlag ali gradiva za odločitve v zvezi s tistimi konkretnimi kulturnimi programi, ki soizšli iz projekta EPK s kompetentnimi ekipami, organizacijo ter delovanjem s pozitivnimi učinkina mestni kulturni, socialni ali gospodarski razvoj in ki bi jim bilo vredno zagotoviti stabilneokoliščine za trajno delovanje. Zaradi navedenega je razumljivo, da ob dogajanjih v zadnjemkvartalu preteklega leta in do županskih volitev naveden dokument zavoda ni doživel reakcijvodstva mesta in pristojnih služb mestne uprave, zaradi političnih menjav pa tudi ne reakcij zakulturo pristojnega ministrstva.Zavod Maribor 2012 je v juniju 2013 pripravil dokument Predlog za nadaljevanje trajnostno
naravnanih programov in projektov Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture (27. 5. 2013,



večkrat dopolnjeno, nazadnje 11. 6. 2013), v katerem navaja kulturne programe iz naboraprogramov in projektov EPK, ki po oceni zavoda izpolnjujejo pogoje za obravnavo kot novikulturni programi v javnem interesu MOM in ki se jim naj zagotovi pogoje za trajno delovanje.Srečujemo se torej z različnimi vidiki dediščine projekta EPK, ki vsak zase zahtevajo ustrezenrazmislek, evalvacijo ter tudi odločitve o nadaljnjem ravnanju.
2. Strateške ter dolgoročne razvojne vsebineVsebine kot so:
- Medmestno, mednarodno mreženje kulturnih ustvarjalnih potencialov
- Nadaljevanje povezovanj, izmenjava primerov dobrih praks, kulturno, gospodarsko itd.sodelovanje z drugimi mesti nosilci naziva EPK
- Nadaljevanje povezovanj partnerskih mest EPK in Vzhodne kohezijske regije v različneasociacije interesnih regionalnih povezav, skupni projekti v koriščenju evropskihrazvojnih sredstev
- Povezovanje kulturnih, raziskovalnih in izobraževalnih vsebin, kulturnih organizacij inuniverze
- Povezovanje kulturnih ustvarjalnih zmogljivosti z gospodarstvom (potenciali t.i.kreativnih industrij)
- Razvoj kulturnega turizma
- Vključevanje kulturnih ustvarjalnih potencialov za revitalizacijo, socialno in urbanourejanje mestnega jedra ter dviga kulture bivanja v soseskah itd.kot neposredni in posredni rezultati projekta EPK bodo vključevane v priprave novih oziroma vdopolnjevanja strategij razvoja Maribora na posameznih vsebinskih področjih, predvsem v novlokalni kulturni program za naslednje obdobje. Objektivne okoliščine kot so gospodarska insocialna kriza, zmanjšani finančni (proračunski) potenciali mesta, zastoji v pripravi in izvajanjuinvesticijskih projektov, nastajanje novega nacionalnega kulturnega programa, napovedanetemeljite spremembe zakonodaje na področju kulture itd. zahtevajo razmislek o zgorajnavedenih vsebinah in bodočih vložkih vanje z določene distance: potrebna je izdelava ocenerazvojnih proračunskih možnosti MOM glede bodočih investicijskih vložkov v infrastrukturo in vprogramske vsebine, zlasti tudi z vidika možnosti optimalnega koriščenja sredstev strukturnihskladov EU v naslednjem finančnem obdobju. Z druge strani pa je tudi nujna ocena prioritetnihravnanj MOM z vidika ohranjanja kakovosti življenja v MOM v soočenju z ekonomsko krizo innjenimi socialnimi posledicami. Zgornje vsebine bo MOM v bodoče upoštevala v svojih strateškihdolgoročnih usmeritvah ter v svojih programskih ravnanjih (razpisi in izbire programov) vokviru proračunskih možnosti od 2014 dalje.

3. Vprašanje novih kulturnih programov v javnem interesu (»trajnostni« programi EPK)Na področju kulture so pomembni deli programskega delovanja (ponudba kulturnih dobrin invarstvo kulturne dediščine) urejeni kot javne službe v okviru javnih zavodov. Del ponudbekulturnih dobrin in z njimi povezanih ustvarjalnih procesov pa se odvija v organizacijahzasebnega prava (nevladne organizacije). Iz sredstev MOM se sofinancirajo tisti programizasebnih (nevladnih) organizacij, ki so na javnih razpisih pridobili sredstva in s tem statuskulturnih programov v javnem interesu. Proračunska sredstva, ki so zdaj namenjena področjukulture, ne zadovoljujejo niti potreb javnih služb, še manj ustrezajo pričakovanjem nevladnihorganizacij. Z zaključkom projekta EPK je iz tega projekta izšel niz novih programov (bodisidejansko novo razvitih bodisi kakovostno nadgrajenih že prej obstoječih programov), za katere vobstoječi delitvi proračunskih sredstev po zaključku projekta EPK ni zagotovljenih javnihsredstev. V nadaljevanju je potrebno razrešiti več strokovnih in (kulturno)političnih vprašanj:



Nabor »trajnostnih« programov EPK, evalvacija in izbira novih programov v javnem
interesu – evalvacija in predlagan nabor tovrstnih programov, ki ga je je v začetku junija 2013opravil javni zavod Maribor 2012, predstavlja dobrodošlo izhodišče, saj je programsko vodstvozavoda po svoji funkciji v pripravi in izvedbi projekta EPK s svojo programsko izbiro invključitvijo posameznih programov v projekt pristojno in tudi dolžno oceniti njihovo uspešnostglede na zastavljene cilje. Izbira in predlog zavoda pa še ni zadostna osnova za vzpostavitevjavnega (so)financiranja teh programov bodisi kot širjenje obstoječe ali vzpostavljanje novejavne službe (javni zavodi) ali kot izbira programov v javnem interesu; za prvo je potrebnaustanovitev z odlokom mestnega sveta, za drugo javni razpis, za oboje pa so potrebna dodatnaproračunska sredstva. Ker gre pri obeh pristopih za trajno ali načeloma večletno zagotavljanjejavnih sredstev, je potrebno povečati obseg proračunskih sredstev za kulturo, oziromaprerazporediti obstoječa sredstva za kulturo. Prvo v okoliščinah ničelne rasti in stagnacijezahteva prerazporejanja sredstev med proračunskimi področji v pristojnosti MOM, drugozahteva spreminjanje sedanjega sistema in obsega financiranja različnih dejavnosti na področjukulture. Odločitve zato zahtevajo strokovne ocene programov in njihovih pričakovanihdolgoročnih učinkov, ugotovitev proračunskih potencialov MOM za naslednje srednjeročnoobdobje, možnosti koriščenja drugih javnih finančnih virov (sredstev države in EU), zaradiomejenih proračunskih možnostih pa tudi določitev prioritet. Ureditev ustreznih stabilnihpogojev za razvoj novih kulturnih programov zato zahteva strateški pristop, kot je potreben zakvalitetno pripravo lokalnega kulturnega programa, in niso možne hitre odločitve. Razpravaširše zainteresirane kulturne javnosti o programih EPK, kot jo je zahteval Mestni svet s sklepomob sprejemanju proračuna na seji 29. 4. 2013, je zato ena od smiselnih faz priprave predlogareševanja in sovpada z namerami priprave lokalnega kulturnega programa. Predvidevamo, da bocelovit pristop možno pričeti v jeseni in zaključiti v letu 2014.
Nujni ukrepi za podporo trajnostnim programom EPK - Ob postopkih za stabilnozagotavljanje pogojev za obstoj in razvoj izbranim kulturnim programom iz projekta EPK pa jepotrebno interventno zagotoviti najnujnejša sredstva za tiste programe, ki bi brez pomočiugasnili. Na osnovi seznama programov, ki ga je predlagal zavod Maribor 2012, je Urad zakulturo in mladino pozval organizacije, ki programe izvajajo, k predložitvi potrebnih podatkovza presojo stanja. Strokovna komisija, imenovana za ocenjevanje programov v javnem interesu,bo podala svoja mnenja o posameznih programih, na podlagi ocene zavoda Maribor 2012,mnenja strokovne komisije ter presoje Urada za kulturo in mladino, bo do konca junija 2013pripravljen pregled programskih področij oz. vsebin, ki zahtevajo nujno pomoč. Interventnapodpora programom bo organizirana v dveh etapah. V prvi etapi bodo sredstva, ki ob zaključkudelovanja zavoda Maribor 2012 ostanejo (vrnjena sredstva koproducentov programov EPKzaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in poslovni prihranki zavoda), do konca junija2013 nakazana v proračun MOM ter prenesena na javni zavod Narodni dom. Ta bo v tem deluprevzel vlogo začasnega skrbnika programov EPK in prevzel nujne stroške posameznihprogramov. Druga etapa bo izvedena po sprejetju rebalansa proračuna v obsegu, ki ga bodoomogočila z rebalansom dodana sredstva za dofinanciranje najnujnejših stroškov programov vletu 2013.  Vlogo Narodnega doma kot skrbnika programov EPK, ki s širjenjem dejavnosti svojejavne službe prevzame tudi del obveznosti za izvajanje programov EPK, razumemo kot začasnovlogo do ureditve razmer, kot je opisano v prejšnjem odstavku.
4. Vprašanja nasledstva - vsebinsko zastopanje Maribora EPK 2012Izvedba projekta EPK je pomenila vključitev Maribora in partnerskih mest, predvsem pa zavodaMaribor 2012 v različne mednarodne povezave, v katerih se združujejo mesta (oziroma njihoveorganizacije), ki so bila ali so aktualni nosilci nominacije in mesta kandidati za nominacijo. Pravtako organi Evropske komisije izvajajo monitoring projekta EPK v različnih fazah priprave,izvajanja ter monitoring učinkov projekta po njegovi izvedbi. V vsebinah in povezavah, kjer gre



za kulturne organizacije mest EPK in njihova programska povezovanja bo MOM zastopal javnizavod Narodni dom, v protokolarnih ali administrativnih povezavah pa mestna uprava invodstvo MOM.
5. Vprašanje nasledstva – uporaba in skrb za blagovno znamko EPK 2012Uporaba blagovne znamke v smislu marketinške uporabe doslej razvitih označevanj projektaEPK, partnerskih mest, zavoda Maribor 2012 ipd. po zaključku projekta še ni urejena. Prvotnilogotip ČISTA ENERGIJA!, ki je bil registriran kot zaščitena blagovna znamka, zdaj ni več vuporabi. Ocenjujemo, da bodo sedanje označevanje še naprej lahko uporabljali vsi udeleženci vprojektu kot svojo referenco, mesto pa kot eno od svojih zgodovinskih identitetnih oznak. ZavodMaribor 2012 je ob zaključevanju poslovanja predlagal, da se določi skrbnika blagovne znamke,da se blagovno znamko vizualno nadgradi, da se uporaba blagovne znamke EPK ustrezno pravnoregulira ter da se z različnimi aktivnostmi nadalje razvija njeno prepoznavnost (prek nje paprepoznavnost Maribora in partnerskih mest). Ker gre za sklop vprašanj, ki segajo na različnarazvojna, vsebinska in pristojnostna področja mestne uprave, bo predlog proučen in poiskanenajustreznejše možnosti. Kot referenčna oznaka Maribora in partnerskih mest pa blagovnaznamka EPK zlasti zadeva promocijsko uporabo v trženju turističnih produktov ter razvojumednarodne prepoznavnosti Maribora kot destinacije kulturnega turizma. Zavod za turizemMaribor zato vidimo kot bodočega skrbnika vsebin in rabe oznak EPK 2012 kot blagovneznamke.
6. Vprašanje nasledstva – premoženje zavoda Maribor 2012 in Vetrinjski dvorS pogodbo o prenosu sredstev v upravljanje (št. 35200-52/2011) je MOM zavodu Maribor 2012prenesla v upravljanje objekt Vetrinjski dvor (Vetrinjska ulica 30) z delom opreme ter parkiriščajužno od objekta in sicer za čas trajanja projekta. S citirano pogodbo je določeno, da zavodprejeta sredstva ob zaključku delovanja vrne MOM; to premoženje ne predstavlja likvidacijskemase, iz katere se financira obveznosti v postopku prenehanja zavoda.V Vetrinjskem dvoru so naslednji kvalitetni prostori:Pritličje:
- vhod - informacijski prostor, mostovž nad manjšim razstaviščem
- razstavišče oz. večnamenski prostori (dva manjša in en večji povezani/prehodniprostori)
- sanitarije
- avla pred »kavarno« (povezana z avlo v nadstropju)
- »kavarna« - neopremljen prostor, predviden za kavarno oz. gostinsko dejavnostNadstropje:
- sobe (pisarne) ali razstavni prostori (5 povezanih/prehodnih prostorov)
- sanitarije (ločeno za osebje in obiskovalce)
- čajna kuhinja
- avla pred dvorano, stopnice do avle v pritličju
- dvorana (cca 100 sedežev)Mansarda:



- dva bivalna ateljeja.
Doslej je že več kulturnih organizacij ter Zavod za turizem Maribor na Urad za kulturo inmladino naslovilo vloge za uporabo prostorov v objektu po prenehanju delovanja zavodaMaribor 2012.  Predlagani so programi:
- založniški program - mini knjigarna, literarna kavarna;
- umetniški rezidenčni program (v bivalnih ateljejih)
- literarni, scenski, glasbeni programi (dvorana)
- različni razstavni programi (razstavišča)
- informacijska točka (turistične, kulturne informacije…) ipd.Od naštetih odstopata predloga Pokrajinskega muzeja Maribor, ki predlaga razstavne programein dejavnosti s področja značilnih starih obrti (živa kulturna dediščina) ter Zavoda za turizemMaribor, ki predlaga svojo preselitev v objekt ter zagotovitev prostora tudi za druge organizacijes področja turizma, od programov pa bi izvajal turistično informacijske vsebine, v delu objektapa bi se izvajali kulturni in drugi programi.Objekt ima po sklepu Mestnega sveta status javne kulturne infrastrukture. Zaradi sofinanciranjaobnove Vetrinjskega dvora s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj pa je pri uporabiobjekta potrebno upoštevati tudi pogodbene obveznosti MOM do sofinancerja. Urad za kulturoin mladino glede na predhodne usmeritve župana zato pripravlja naslednje postopke in rešitve,ki naj zagotovijo v Vetrinjskem dvoru izvajanje kvalitetnih »živih« vsebin, pretežno s področjakulturne ustvarjalnosti:
- uskladitev in smiselna razporeditev programov glede na namembnost in funkcionalnostprostorov
- zagotovitev sredstev za funkcionalne stroške objekta po zaključku poslovanja zavodaMaribor 2012,
- priprava pogodbe o programskem upravljanju z Narodnim domom, ki prevzamekoordinacijo gostujočih programov ter tehnično skrb za objekt,
- priprava pogodbe o prenosu objekta v upravljanje javnemu zavodu Narodni dom.Javni zavod Narodni dom že doslej opravlja podobne naloge v okviru svoje javne službe in sicerskrb za zagotavljanje kulturne infrastrukture drugim kulturnim organizacijam za izvajanjekulturnih programov v objektih Karantena, Union in Narodni dom.Že načrtovani programi (rezervacije prostorov za razstave in druge prireditve) v Vetrinjskemdvoru bodo potekali nemoteno, trajnejše urejanje razmerij z uporabniki ter nastavitve letnihprogramov uporabe pa načrtujemo v začetku jeseni.
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