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L
eto prestolovanja kulturi je Sloveniji, 
vzhodnokohezijski regiji, Mariboru in partnerskim 
mestom prineslo novo obdobje in nova spoznanja. 
Zavod Maribor 2012 je v imenu Maribora, Murske 

Sobote, Novega mesta, Ptuja, Slovenj Gradca in Velenja 
izvajal največji evropski kulturni projekt. Kandidaturo za 
EPK je v imenu teh mest vložila država in vse od tistega 
časa naprej smo priča največji priložnosti povezovanja, 
sodelovanja mesta, regije in države. Negotovosti in 
nejasnosti o izbiri ustrezne organizacijske oblike v 
začetnem obdobju kažejo tudi na dejstvo, da se je v tistih 
časih začelo dogajati nekaj novega, da smo se zavzemali 
za projekt, ki presega meje običajnih praks sodelovanja 
v Sloveniji. Dolgo iskanje rešitev ter izbira neučinkovite 
organizacijske oblike za največji in najbolj prepoznaven 
evropski projekt v Republiki Sloveniji sta pripomogla 
k negotovosti izvedbe prestolniškega leta. Nejasna 
pričakovanja deležnikov, obenem pa mnoge spremembe 
v organizaciji, so še leto pred prestolovanjem 
predstavljali mnoge dvome o tem, kako bodo RS, regija 
in mesta zmogla upravičiti pridobljeni naziv Evropska 
prestolnica kulture. Še več, kadrovske spremembe v 
domala vseh organih Zavoda so še mesec pred pričetkom 
leta EPK prinašale nejasnosti o izvedbi projekta. Leta 
2011 je neodvisna komisija v Bruslju na sedežu Evropske 
komisije še zadnjič preverila realnost izvedbe projekta 
in zagotovil, ki jih za to dajejo mesta in država. Z ekipo 
sodelavcev zavoda Maribor 2012 smo takrat kljub vsem 
negotovostim z jasnimi zagotovili in strokovno držo 
uspeli prepričati neodvisno komisijo, da bomo s podporo 
mest in države v letu 2012 uspeli kakovostno uresničiti 
največji evropski kulturni projekt. Prav zato je bila na 
osnovi odločitve komisije dodeljena nagrada Meline 
Mercouri v vrednosti 1,5 mio evra za izvedbo projekta 
Evropska prestolnica kulture. 

Ob organizacijski konsolidaciji, postavitvi trdne 
vodstvene strukture, ob izjemni podpori in angažiranosti 
Programskega sveta in Sveta zavoda so se postavili trdni 
temelji kakovostne in odmevne izvedbe projekta EPK v 
letu 2012.

Sodelovanje partnerskih mest, povezovanje in 
sodelovanje množice institucij iz Slovenije in tujine 
je v letu 2012 omogočilo, da je projekt uspešno sledil 
najbolj ambicioznim ciljem. Zavod si je v svojem 
delu zadal ključno nalogo povezati mesta, okrepiti in 

podpreti kulturni potencial v Sloveniji ter mu prinesti 
še večjo prepoznavnost, okrepiti prepoznavnost mesta 
in regije, spodbujati medkulturni dialog, podpirati 
evropsko dimenzijo in spodbujati kreativnost na različnih 
ravneh. Prav zato sem že v svojem začetku delovanja v 
Zavodu izpostavila potrebo po krepitvi povezovanja med 
institucijami in potrebo po vključevanju različnih institucij v 
projekt EPK 2012. Še več, povezovanje različnih družbenih 
področij, ne zgolj umetnosti, temveč tudi izobraževanja, 
raziskovanja in gospodarstva, je pomenilo pomembno 
premiso za izhodišče vodenja zavoda Maribor 2012. 

V organizaciji, v kateri je temeljni rezultat produkcija 
umetniško-kreativnih storitev, je bilo nujno postaviti 
organizacijsko shemo z jasno opredeljenimi sektorji 
oziroma področji delovanja, katerih nosilci so odgovorni 
za uresničitev zastavljenih ciljev. Temeljni cilji vodenja 
in delovanja Zavoda so bili vključevanje kakovostnih 
umetniških vsebin, racionalnost poslovanja v smislu 
pridobivanja in izrabe vseh potencialnih virov sredstev, 
jasna prepoznavnost blagovne znamke MARIBOR 2012 
– Evropska prestolnica kulture in participacija različnih 
segmentov javnosti iz okolja v projektu. 

Umetniške vsebine so bile producirane z lokalnimi 
potenciali, obenem pa so bile dodane kakovostne 
nadgradnje različnih programov. Cilj produkcije umetniških 
vsebin je bil uresničiti kakovostno umetniško ponudbo 
v letu 2012, obenem pa na določenih točkah zagotoviti 
trajnostni razvoj kulturne ponudbe v okolju.

Racionalno poslovanje v zavodu Maribor 2012 predstavlja 
učinkovito izkoriščanje finančnih potencialov, ki jih nudijo 
javni in gospodarski viri, za kar je bila nujna kakovostna in 
racionalna izraba kadrovskih in finančnih virov v okolju. 
Glede na to, da je bila finančna konstrukcija projekta 
zastavljena v preteklih letih, je bilo potrebno pazljivo 
spremljati njeno uresničevanje tako v delu participacije 
države kot lokalnih skupnosti, poseben poudarek pa je 
bil na pridobivanju drugih sredstev, ki so zaradi globlje 
gospodarske krize sicer zelo omejena.

Evropska prestolnica kulture je tudi pomembna blagovna 
znamka tako za samo mesto in partnerska mesta kot tudi 
za celo državo. Jasna prepoznavnost blagovne znamke 
MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture, ki temelji 
na pozitivni konotaciji, je temeljni cilj komuniciranja z 

MaribOr 2012 –  
evrOpsKa prestOLniCa KuLture

foto MP PRODUKCIJA

sKupna zGOdba nOviH priLOŽnOsti
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javnostmi. Neprepoznavnost mest v evropskem prostoru 
je za Zavod predstavljala velik izziv, saj smo preko leto 
trajajočega projekta predstavili Maribor, partnerska 
mesta in državo svetu ter odprli vrata vsem prednostim, 
ki jih lahko v tem obdobju izrazimo. Prav zato je 
bilo izjemno veliko storjenega na področju turizma, 
uveljavljanju nove oblike t. i. kulturnega turizma, ki 
prinaša nove priložnosti v regijo. Prav izrazito povečan 
turistični obisk v Mariboru in partnerskih mestih je 
dokazal, da je EPK izjemno privlačna blagovna znamka 
in da smo z aktivnostmi v Zavodu delovali v pravi smeri 
privabljanja obiskovalcev iz tujine. To, da je bil Maribor 
prepoznan kot ena izmed desetih najbolj privlačnih 
destinacij v Evropi, kaže na pomembne korake pri razvoju 
turizma preko največjega kulturnega projekta.

Izjemno pomembna naloga zavoda Maribor 2012 je 
bila vključevanje čim več različnih segmentov javnosti 
v projekt in sobivanje v času trajanja projekta. Projekt 
EPK nosi izjemno širino, saj s svojim delovanjem presega 
meje mesta in države, s tem pa zahteva participacijo 
najrazličnejših javnosti v projektu. Izobraževalne, 
gospodarske, medijske, politične in vse ostale institucije 
nosijo pomembno vlogo v projektu. Umetniške vsebine 
ustvarjajo umetniki iz domačega in mednarodnega okolja, 
vendar mora širše okolje začutiti potrebo po identifikaciji 
s projektom. Prav zato je bila Evropska prestolnica 
kulture izjemna priložnost za razvoj kulture na različnih 
ravneh družbe. Kultura na področju javnega dialoga, 
spodbujanja kulturnih norm in vrednot, ki jih okolje 
potrebuje, ter dvig zavesti k večji kulturni osveščenosti in 
demokratizaciji so bila pomembna izhodišča, ki smo jih 
želeli doseči v projektu EPK 2012. Prepričana sem bila, 
da je za uspešnost projekta ključnega pomena vključitev 
različnih družbenih institucij, ki zaznamujejo celotno 
polje delovanja ljudi – od vseh kulturnih institucij, 
univerze, srednjega in osnovnega šolstva, športa, 
gospodarstva do, nenazadnje, vseh subkulturnih skupin s 
področja kulture in umetnosti.

Celovita ponudba vsebin za različne segmente javnosti, 
večino in manjšine, je temelj za iskanje sinergij v 
družbi. Znotraj upravljavskega procesa zavoda Maribor 
2012 smo se zavzemali za učinkovito vodenje s 
sodobnimi upravljavskimi pristopi, ki temeljijo na 
ekonomski racionalnosti in hkratnem zagotavljanju 
družbene odgovornosti. 

Projekt EPK je mestu, regiji in državi prinesel mnoge učinke, 
o katerih bomo lahko z gotovostjo presojali v prihodnosti, 
pa najsi bodo vidni ali nevidni, družbeni ali ekonomski. 
Leto 2012 je predstavljalo izjemno priložnost, da se zaradi 
mednarodne vpetosti, zaradi izjemne dinamičnosti mnogih 
institucij spodbudi družbeni razvoj v mestu in regiji. Prav 
zato je Zavod ob pomoči mest in države odigral pomembno 
vlogo pri nadinstitucionalnem povezovanju, ki zaznamuje 
težnjo k vzpostavitvi koherentne regije. Mesto Maribor, 
kot protagonist na področju kulturnega delovanja, je 
vzpostavilo izhodišče za regionalno povezovanje. Evropska 
prestolnica kulture je kot izjemno pozitivna in prepoznavna 
mednarodna blagovna znamka prinesla nove priložnosti, 
ki lahko dolgoročno spodbudijo razvoj mesta in regije 
ter prinašajo trajnostne učinke. Blagovna znamka EPK 
mestu, mestom in regiji ostaja, s tem pa ostaja priložnost 
krepitve delovanja in sodelovanja, kar je zavod Maribor 
2012 vzpostavil v letu 2012. S kakovostjo, racionalnostjo, 
profesionalnostjo in predanostjo smo upravljali z blagovno 
znamko MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture in 
vodili projekt, ki naj bo ponos vseh meščank in meščanov. 
Navsezadnje, meščani, obiskovalci, ustvarjalci so projekt 
prepoznali za svojega in omogočili, da so mesta in država 
upravičili kandidaturo EPK že pred leti.

Projekt EPK 2012 je na mnogih področjih utiral nove poti, 
zaradi svoje izjemne obsežnosti in kompleksnosti pa ni imel 
primerjave v Sloveniji. Ob koncu projekta je jasno, da smo 
se soočili z novimi rešitvami, z novimi iskanji in spoznanji. 
Mesta so pridobila ponos, samozavedanje, da zmorejo 
uresničiti ambiciozne cilje, predvsem pa se je spodbudila 
samozavest meščank in meščanov, ki so ponosni na prostor, 
v katerem bivajo in ga soustvarjajo. Navsezadnje lahko le 
s skupnimi dejavnostmi, s povezovanjem in sinergijami 
tkemo zgodbe in EPK je velika skupna zgodba. Zgodba 
umetnosti, politike, ekonomije in predvsem predanih 
meščank in meščanov. 

Ob 5.264 dogodkih, ki so bili del programa EPK 2012, in 
ob vključevanju več kot 30-ih različnih držav smo bili priča 
izjemni prepoznavnosti projekta in številnemu obisku. 
Prav zato v poročilu tudi prikazujemo izjemne rezultate na 
področju turizma, ki jih beležimo v Mariboru in partnerskih 
mestih za leto 2012. Predstavljamo podatke o povečani 
prepoznavnosti mesta in izjemno veliki prepoznavnosti 
EPK v prostoru. V poročilu se sprehodite skozi pregled 
programskih in drugih aktivnosti zavoda Maribor 2012, 
ki smo jih beležili v letu 2012, ko smo gostili blizu 200 
različnih delegacij, množico dogodkov in sledili zavezam 
projekta. Zaradi izjemne podpore na različnih ravneh smo 
pripeljali projekt do zaključne faze in verjamemo, da smo 
uresničili cilje, ki si jih je Zavod zastavil.

dr. suzana Žilić Fišer, 
generalna direktorica
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POSLOVNO POROČILO / 1. SPLOŠNI PODATKI

1. SPLOšNI PODAtKI

1.1
OsnOvni pOdatKi

Statusni položaj: javni zavod

Ime: MaribOr 2012 - evropska prestolnica kulture

Sedež: vetrinjska ulica 30, MaribOr

Matična številka: 3715434

Davčna številka: si 76536866

Šifra uporabnika: 38580

Številka podračuna enotnega zakladniškega računa: si56 0127 06000 0001 490

Ustanovitelj: Mestna Občina MaribOr

Datum ustanovitve: 30. 3. 2010

Telefon: +386 2 228 12 50

Fax: +386 2 228 12 40

Spletna stran: www.maribor2012.eu

Zavod Maribor 2012 je vpisan v sodni register pri Okrožnem 
sodišču v Mariboru.

1.2
OrGani zavOda MaribOr 2012

vOdstvO zavOda  
MaribOr 2012

svet zavOda  
MaribOr 2012 (februar 2013)

prOGraMsKi svet zavOda  
MaribOr 2012 (februar 2013)

dr. suzana Žilić Fišer, 
generalna direktorica

Mitja čander, 
programski direktor

rudolf Moge, predsednik 

mag. Franci pivec, namestnik

dr. Marjeta Ciglenečki, članica

Mateja Komel snoj, članica 

barbara Koželj podlogar, članica

dr. Lučka Lorber, članica

andrej verlič, član 

nina Hojnik, članica 

sašo drobnak, član

janez Lombergar, predsednik 

ivo vajgl, namestnik 

Meta Gabršek prosenc, članica 

dr. darko Lukić, član 

Luka novak, član 

jurij sadar, član 

vital verlič, član 
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1.3
zaKOnsKe in druGe pravne pOdLaGe, 
Ki pOjasnjujejO pOdrOčje deLa 
zavOda MaribOr 2012

 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda MARIBOR 2012 – 
Evropska prestolnica kulture MUV 2/2010, 9/2011;

 • Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/1991, 
45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.
US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP);

 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – 
ZUJIK-UPB1 (Ur.list RS št.77/2007);

 • Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02, 5/02-ZJU, 217/06-ZJZP, 
14/07-ZSPDPO);

 • Zakon za uravnoteženje javnih financ - ZUJF 
(Uradni list RS, št. 40/2012, 55/2012 Skl.US: 
U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 
104/2012-ZIPRS1314, 105/2012);

 • Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 
30/02-ZJF-C, 114/06);

 • Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih 
uporabnikov državnega in občinskih proračunov 
(Uradni list RS, 46/03);

 • Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni 
list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 
75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 
124/08);

 • Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in 
odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, 
št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07);

 • Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih 
uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. 
List RS št. 91/00 in 122/00).

1.4
pOsLanstvO zavOda MaribOr 2012

Poslanstvo zavoda Maribor 2012 v okviru projekta 
EPK 2012 je promoviranje kulture kot enega temeljnih 
dejavnikov v odnosih med posamezniki, mesti, regijami 
in državami ter vzpostavljanje kulturne dimenzije kot 
vitalnega dela družbenih odnosov. S tem Zavod razvija 
lokalno, regionalno in nacionalno kulturno identiteto, ki 
temelji na bogastvu kulturnih razlik in na vključevanju 
široke evropske dimenzije.

1.5
dOLGOrOčni Oz. Letni CiLji zavOda 
MaribOr 2012

 • Omogoča široko dostopnost programov, ki so 
izvedeni v okviru projekta EPK 2012, najširšemu 
krogu prebivalstva Republike Slovenije in Evropske 
unije;

 • vzpodbuja medkulturni dialog kot orodje 
razumevanja, spoštovanja in promocije kulturne 
raznolikosti posameznikov, skupin, narodov in držav;

 • omogoča mednarodno mobilnost umetnikov in 
kulturnih delavcev ter čezmejno uveljavljanje 
slovenskih umetniških del, kulturnih programov in 
umetnikov;

 • vzpodbuja trajnostni razvoj tistih kulturnih 
programov v lokalni skupnosti, ki so v razvojnem 
smislu pomembni tudi za širšo regijo in državo; 
pri razvoju in uresničevanju trajnostnih vidikov 
se usklajuje z Uradom za kulturo in mladino 
ustanovitelja; zavod Maribor 2012 trajnostne vidike 
projekta EPK 2012 razume kot ključne cilje tega 
projekta;

 • skrbno spremlja, spodbuja in podpira razvoj 
nevladnega sektorja in deficitarnih kulturnih 
programov;

 • spodbuja mreženje kulturnih organizacij na lokalni, 
nacionalni in evropski ravni ter razvoj kompetenc 
kulturnih delavcev v javnem sektorju in nevladnih 
organizacijah;

 • spodbuja kulturo javnega dialoga;
 • pri organizaciji in izvedbi kulturnih programov 

načrtno stremi k vključevanju zainteresiranih 
javnosti ter občanov, pripadnikov narodnostnih 
skupnosti in manjšin, še posebej ranljivih družbenih 
skupin ter pri tem upošteva načela socialne 
vključenosti;

 • razvija inovativne oblike projektnega managementa 
v kulturi.
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1.6
OCena uspeHa pOsLOvanja

Ocena uspeha pri doseganju  
zastavljenih ciljev
V letu 2012 je potekala predvsem izvedba vseh 
programov in projektov, ki so se uvrstili v programsko 
shemo Evropske prestolnice kulture v njenem letu 
prestolovanja. V okviru štirih temeljnih programskih 
sklopov in treh programskih entitet so bile uspešno 
opravljene vse začrtane aktivnosti, načrtovane v 
letu 2012. Osnovni programski sklopi in programske 
entitete so se na ta način uveljavili kot temeljni oris 
programa. Leto 2012 je v tem smislu predstavljalo 
pomemben mejnik, ki je nakazal realne smernice 
za morebitno nadaljevanje aktivnosti posameznih 
programskih sklopov in entitet tudi v prihodnjih 
letih. V okviru programskega sklopa Urbane brazde 
je v preteklem letu zaživel dolgo pričakovani CAAP – 
Center avtonomne in alternativne produkcije, v okviru 
katerega bodo Urbane brazde lahko svoje dejavnosti 
nadaljevale v letu 2013 in nadalje. Programska sklopa 
Ključi mesta in Terminal 12 sta uspešno izvedla 
vse začrtane dejavnosti v letu 2012 in pokazala na 
možnost nadaljnjega uresničevanja novih kulturnih in 
umetniških projektov. Programski sklop Življenje na 
dotik pa je izvedel obširen načrt produkcije programa 
na novi internetni strani Evropske prestolnice kulture. 
Začrtanim ciljem so sledile tudi tri programske 
entitete, in sicer: Mednarodno sodelovanje/Kulturne 
ambasade, v okviru katerih se je razvil uspešen, 
edinstven, pilotski projekt mednarodnega sodelovanja; 
v okviru entitete Priložnost za vse se je postavil model 
prostovoljnega dela na širšem družbenem področju, 
na podlagi akcij Kultura ni ovira ter Natura ni ovira pa 
so bile omogočene priložnosti za vse obiskovalce in 
obiskovalke, tudi tiste s posebnimi potrebami; v okviru 
projekta RAZ:UM pa je nastal nov zagonski potencial na 
Univerzi v Mariboru.

V programsko shemo Evropske prestolnice kulture se je 
v letu 2012 umestilo 405 programov in projektov. Od 
tega 308 programov in projektov mesta Maribor ter 97 
programov in projektov partnerskih mest, od tega 18 
programov in projektov Murske Sobote, 18 programov 
in projektov Novega Mesta, 22 programov in projektov 
Ptuja, 16 programov in projektov Slovenj Gradca, 23 
programov in projektov Velenja ter 38 skupnih in 
mrežnih projektov. 

Poleg sofinanciranih programov se je v program 
Evropske prestolnice kulture v letu 2012 umestilo 
tudi 78 t. i. »znamčenih« programov in projektov – 
programov in projektov, ki so nosili znamko Evropske 
prestolnice kulture, s strani zavoda Maribor 2012 pa 
niso prejeli sofinanciranja. Slednji so bili izbrani in 
potrjeni na isti način kot redni (sofinancirani programi 
in projekti).

Tako je programski sklop Ključi mesta tvorilo 233 
programov in projektov, Terminal 12 84 programov in 
projektov, Urbane brazde 11 programov in projektov ter 
Življenje na dotik 21 programov in projektov. V okviru 
programskih entitet se je predstavilo 9 programov in 
projektov entitete Mednarodno sodelovanje/Kulturne 
ambasade, 7 programov in projektov entitete Priložnost 
za vse in 33 programov in projektov programske 
entitete RAZ:UM.

V okviru programa EPK je v letu 2012 sodelovalo 
319 producentov, zvrstilo pa se je 5.264 dogodkov. 
Obiskovalcev na prireditvah, obiskovalcev 
medmrežnega programskega sklopa Življenje na 
dotik, gledalcev različnih oddaj in obiskovalcev raznih 
prostorskih intervencij je bilo dobrih 4.450.000.

Zavod Maribor 2012 je izvajal tudi obsežne aktivnosti 
na področju marketinga in komuniciranja ter 
spodbujal razvoj kulturnega turizma in se povezoval z 
organizacijami na področju turizma. Izjemno povečanje 
turističnega obiska v Mariboru in partnerskih mestih, 
kot posledica prepoznavnega projekta EPK 2012, je 
prineslo nove razvojne možnosti v regiji. Na področju 
prepoznavnanja in utrjevanja blagovne znamke 
MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture ter 
promoviranja programskih aktivnosti je bilo izvedenih 
mnogo aktivnosti, ki so vključevale tako tradicionalne 
kot sodobne načine komuniciranja. V letu 2012 je 
Zavod obiskalo mnogo raznovrstnih delegacij, kar je 
zahtevalo mnoge aktivnosti na področju protokolarnega 
delovanja. Na področju komuniciranja je projekt EPK 
2012 dosegel izjemno odmevnost tako v domači kot 
mednarodni medijski javnosti.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti 
poslovanja ter ocena notranjega nadzora
Zavod Maribor 2012 je v letu 2012 prešel v izjemno 
obsežno fazo poslovanja, zato se je učinkovitost 
oblikovala hkrati z obsegom. V danih razmerah 
ocenjujemo poslovanje kot gospodarno in učinkovito, 
morebitna odstopanja so bila takoj prepoznana in 
korigirana. Notranji nadzor je bil izvajan na vseh 
stopnjah odgovornosti, posebej pa usmerjan in 
ocenjevan s strani pogodbene zunanje revizijske hiše 
KPMG, ki je opravila revizijo poslovanja zavoda Maribor 
2012 v letih 2011 in 2012.

pojasnila na področjih, na katerih zastavljeni 
cilji niso bili doseženi
 V letu 2012 so se kljub uspešno začrtanim osnovnim 
smernicam in doseženim ciljem pojavile nekatere 
pomanjkljivosti, predvsem na izvedbeni ravni programa 
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EPK 2012. Na ravni koprodukcijskih projektov je zaradi 
neporavnanih zapadlih obveznosti s strani ustanovitelja 
in drugih financerjev prihajalo do velikih zastojev pri 
izplačilih zahtevkov (pri izplačilih za že opravljene 
dejavnosti posameznih programov in projektov), kar 
je velikokrat oteževalo izvedbo vsebin posameznih 
koprodukcijskih programov in projektov. Iz tega 
razloga je nemalokrat prihajalo tudi do prestavitve 
izvedbe določenih aktivnosti, kar je vplivalo na prvotno 
zastavljeno dramaturgijo programske sheme.

Ocena učinkov poslovanja zavoda Maribor 
2012 na druga področja
Zavod Maribor 2012 je v obdobju od ustanovitve 
pa do zaključka obstoja tesno vpet v širši družbeni 
prostor v mestu, regiji in državi. V letu 2011 sta 
delovanje zavoda Maribor 2012 močno zaznamovali 
vzpostavitev partnerstva s šestimi občinami (Maribor, 
Murska Sobota, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec 
in Velenje) in sodelovanje z mnogimi drugimi 
institucijami v prostoru, v letu 2012 pa se je na temelju 
teh partnerstev izvedel največji kulturni projekt. 
Zaradi narave evropskega projekta, ki omogoča širšo 
prepoznavnost mestu in državi, je zavod Maribor 
2012 stkal mnoga partnerstva tudi z institucijami na 
drugih področjih. Z Univerzo v Mariboru in mnogimi 
fakultetami je zavod Maribor 2012 iskal možnosti 
skupnega razvoja. Vzpostavili smo sodelovanje z vsemi 
izobraževalnimi institucijami na primarni in sekundarni 
ravni (vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami), saj smo 
prav tovrstno sodelovanje razumeli kot temeljno pri 
iskanju dolgoročnih učinkov na področju izobraževanja. 
Preko svojega delovanja je zavod Maribor 2012 iskal 
priložnosti za dvig prepoznavnosti mesta in regije v 
mednarodnem prostoru. Pri mednarodnih dogodkih 
je bila izpostavljena vloga Maribora kot pomembne 
turistične, politične in kulturne destinacije v letu 
2012. S sodelovanjem z institucijami na področju 
turizma, s Slovensko turistično organizacijo, Zavodom 
za turizem Maribor – Pohorje in Uradom vlade RS 
za komuniciranje je zavod Maribor 2012 postavil 
pomembne temelje za razvoj turističnih aktivnosti v 
okolju. Z vključevanjem v mednarodne dogodke, ki 
so se izvedli v tujini ali v Sloveniji, je Zavod prispeval 
k široki integraciji kulturnega projekta z drugimi 
segmenti v slovenski družbi. Tovrstni učinki prinašajo 
velik pomen širšemu gospodarskemu razvoju v 
regiji, prav zato se je za projekt Evropska prestolnica 
kulture pokazalo veliko zanimanje s strani različnih 
gospodarskih subjektov. V aktivnosti, ki so bile 
umetniške, izobraževalne in raziskovalne narave, so se 
vključevali tudi drugi gospodarski akterji in omogočali 
sinergije med gospodarstvom in kulturo. Povezovanje, 
na katerem temelji delovanje zavoda Maribor 2012, 
omogoča temu sklepanje ključnih partnerstev v 
mednarodnem in domačem prostoru, še posebej na 

področju umetniškega delovanja, izobraževanja in 
turizma. Zavod je nadaljeval partnerstvo z mesti, ki 
so ali bodo Evropska prestolnica kulture, ter tako 
povezal Maribor in partnerska mesta v mrežo, ki v 
evropskem prostoru predstavlja pomembno spodbudo 
kulturnemu udejstvovanju v Evropi. Učinki delovanja 
zavoda Maribor 2012 postavljajo temelje za uresničitev 
projekta, ki preko izjemnih razsežnosti omogoča 
postavitev novih spodbud in dodatnih razvojnih 
priložnosti mestu, partnerskim mestom in državi. Zaradi 
novih mreženj na polju kulture in drugih dejavnosti 
je delovanje Zavoda prispevalo k postavitvi temeljev 
za dolgoročne učinke. Ob socialnih in kulturnih 
učinkih so nadvse pomembni ekonomski učinki, ki 
jih je projekt EPK 2012 v izvedbi zavoda Maribor 
2012 prinesel. Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, 
Ptuj, Slovenj Gradec in Velenje so v izvedbi zavoda 
Maribor 2012 oblikovala trdno skupno platformo, ki 
omogoča temelje za povezovanje in delovanje tudi 
v prihodnosti. Prav zato je ob umetnosti učinkovito 
delovanje omogočeno tudi na drugih področjih, kot so 
izobraževanje, raziskovanje, ekologija, turizem in druga 
področja gospodarstva, kjer je regionalna povezanost 
izjemnega pomena. Projekt EPK 2012 je po svoji naravi 
in obsegu izjemno kompleksen projekt, je takšen, 
ki nima primerjave ne v regiji ne v državi, s svojim 
potencialom pa je prinesel mnoge učinke na različnih 
družbenih področjih.
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1.7
urejanje pravniH in KadrOvsKiH 
zadev

Pravne in kadrovske zadeve zavoda Maribor 2012 izvaja 
pravna služba kot notranja organizacijska enota Zavoda. 
Pravna služba samostojno opravlja strokovne naloge, ki 
omogočajo zakonito poslovanje Zavoda, pravno podporo 
za odločitve generalne direktorice in drugih organov 
Zavoda, zasnovo in koordinacijo ključnih postopkov 
v Zavodu, urejanje pogodbenih razmerij ter vodenje 
kadrovskih zadev. Pri nalogah zastopanja pred sodišči 
in drugimi organi ter izvajanju javnih naročil po potrebi 
sodelujejo tudi zunanji izvajalci storitev.

upravljanje s človeškimi viri
Ključen dejavnik pri pripravi kadrovskega načrta in pri 
upravljanju s človeškimi viri v letu 2012 je bil prehod 
iz pripravljalne faze projekta EPK 2012 v izvedbeno. 
Januarja 2012 je Svet zavoda potrdil spremembe 
kataloga sistemiziranih delovnih mest, s čimer so 
nastali pogoji za nujno potrebne dodatne zaposlitve 
oziroma prerazporeditve nekaterih kadrov na delovne 
naloge, ki so ustrezale izvedbenim in organizacijskim 
potrebam projekta.

Tako je pravna služba v januarju 2012 izpeljala 
postopek dveh novih zaposlitev za določen čas, in sicer 
zaposlitev »Urednika informativnih vsebin (VII/2)« v 
sektorju za marketing ter za »Strokovno delavko (VI)« 
v finančno-računovodski službi. Z zadnjim dnem v 
mesecu je sporazumno prenehalo delovno razmerje 
»Samostojni svetovalki za pravne in kadrovske zadeve 
(VII/2)« ter »Strokovni sodelavki v marketingu (VII/2)«.

Z začetkom meseca februarja 2012 so bile izpeljane 
tudi načrtovane prerazporeditve. »Tehnični koordinator 
(V)« je tako prevzel naloge »Skrbnika voznega parka 
(V)«, »Organizatorka splošnih zadev in protokola 
(VII/2)« je sklenila novo pogodbo o zaposlitvi za 
delovno mesto »Vodje protokola (VII/2)«, »Strokovna 
sodelavka v marketingu (VII/2)« pa je bila premeščena 
na delovno mesto »Vodje info točk (VII/2)«. 

Po prejemu obvestila Zavoda Republike Slovenije 
za zaposlovanje, da lahko za podporne naloge pri 
organizaciji programov EPK 2012 zaposlimo do 10 
javnih delavcev, je pravna služba začela s postopki za 
zaposlovanje javnih delavcev. Vsa razpoložljiva delovna 
mesta za program javnih del so bila zasedena do konca 
meseca aprila 2012. Program javnih del v Zavodu je 
potekal uspešno. Zaključil se je z zadnjim dnem leta 
2012, do konca januarja 2013 pa je bilo pripravljeno 
celovito vsebinsko in finančno poročilo o programu.

V nadaljevanju so bile izvedene še tri zaposlitve 
za določen čas. V mesecu marcu 2012 je pravna 

služba izpeljala vse potrebno za novo zaposlitev na 
prosto delovno mesto »Pravni svetovalec (VII/2)«, v 
aprilu 2012 je bilo objavljeno prosto delovni mesto 
»Samostojni strokovni sodelavec v marketingu (VII/2)«, 
zadnja zaposlitev v letu 2012 pa je bila po tedaj že 
obveznem predhodnem soglasju ustanovitelja in 
soglasju Sveta zavoda, izvedena v mesecu avgustu 
2012, na prosto delovno mesto »Producent programa 
(VII/2)«.

V spodnji tabeli je prikazano gibanje števila zaposlenih 
ter spremembe v zastopanosti posameznih tipov 
zaposlitve v letu 2012 po posameznih sektorjih zavoda 
Maribor 2012.

seKtOr
Št. zap.  

1. 1. 2012
Št. zap.  

31. 12. 2012

PROGRAM 12 23

POSLOVANJE 8 9

MARKETING 7 8

SKUPAJ 27 40

Zaposleni za 
nedoločen čas 0 0

Zaposleni za  
določen čas 27 30

Javni delavci 0 10

V letu 2012 se je kadrovsko najbolj okrepil programski 
sektor, kjer je število zaposlenih znotraj leta naraslo 
za 11, od tega 10 na račun zaposlitev v okviru 
prijavljenega programa javnih del, 1 zaposlitev pa 
je imela naravo delovnega razmerja za določen čas. 
Poslovni sektor se je v skladu s kadrovskim načrtom v 
letu 2012 okrepil za 1 zaposlitev za določen čas, prav 
tako tudi sektor za marketing.

Zaradi projektne narave dela so bile vse zaposlitve v 
zavodu Maribor 2012 tako v letu 2012 kot v prejšnjih 
poslovnih letih sklenjene za določen čas. Ob teh so v 
zaposlitveni strukturi v letu 2012 opazno zastopane 
tudi zaposlitve javnih delavcev, ki so z letom 2013 
prenehale zaradi zaključka programa javnih del. Nihče 
od zaposlenih v Zavodu ni imel sklenjene pogodbe o 
zaposlitvi za nedoločen čas.
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Pravna služba je v letu 2012 izvedla vse obvezne 
kadrovske postopke:
 • vsem zaposlenim so bila v predpisanem roku 

vročena obvestila o letnem dopustu v letu 2012;
 • izvedeno je bilo ocenjevanje zaposlenih po sistemu 

nagrajevanja, določenim z Zakonom o sistemu 
plač v javnem sektorju, ter pripravljena celovita 
dokumentacija o ocenjevanju (ocenjevalni listi, 
evidenčni list napredovanja);

 • redno zaposleni in druge osebe, ki so v letu 2012 
opravljali dela za zavod Maribor 2012 in pred tem 
še niso opravili usposabljanja iz varstva pri delu 
in varstva pred požarom, so se obeh usposabljanj 
udeležili v mesecu juniju 2012;

 • prenovljen oz. dopolnjen je bil sistem evidentiranja 
prisotnosti za redno zaposlene ter vzpostavljen 
sistem evidentiranja prisotnosti javnih delavcev.

urejanje notranjih razmerij
Zakonsko predvideni notranji akti Zavoda so bili 
pripravljeni že v preteklih poslovnih letih. V letu 2012 
so se tako izvajale le dopolnitve in popravki obstoječih 
aktov bodisi zaradi prilaganja spremembam zakonodaje 
bodisi zaradi specifičnih notranjih potreb.

Zaradi uveljavitve zakonodajnih sprememb na področju 
preprečevanja korupcije, je pravna služba v sodelovanju 
s člani delovne skupine pripravila »Načrt integritete« 
ter predstavila več ukrepov na področju ravnanja 
z darili (uvedba sistema prijave daril, seznanitev 
zaposlenih z zakonodajo), na področju zaščite 
prijaviteljev (pravilnik o preprečevanju trpinčenja 
na delovnem mestu) ter na področju upravljanja s 
finančnimi sredstvi (standardizacija kriterijev za izbor 
pogodbene stranke).

V povezavi s specifičnimi potrebami delovanja Zavoda 
je pravna služba pripravila »Pravilnik o pisarniškem 
poslovanju«, ki poleg delovanja glavne pisarne 
obravnava več standardnih poslovnih procesov (npr. 
preverjanje poročil pogodbenih partnerjev, likvidacijo 
prejetih računov, pripravo in sklepanje pogodb ...).
V sodelovanju s tehnično službo je bil v letu 2012 
dokončno vzpostavljen sistem evidentiranja 
nepremičnin v upravljanju zavoda Maribor 2012 
ter nepremičnin, ki jih Zavod uporablja za izvajanje 
programov.

urejanje razmerij s pogodbenimi sodelavci
V januarju 2012 je pravna služba uredila pravna 
razmerja s stalnimi zunanjimi izvajalci kulturnih, 
marketinških in poslovnih nalog in storitev za prvih 
šest mesecev. Istočasno je bila pripravljena celovita 
evidenca zunanjih sodelavcev Zavoda.

razpOreditev zapOsLeniH pO seKtOrjiH

57,5%

20%

22,5%

Št. zapOsLeniH

PROGRAM 23

POSLOVANJE 9

MARKETING 8

Na diagramu je prikazana razporeditev skupnega 
števila zaposlenih (vključno z javnimi delavci) po 
posameznih sektorjih zavoda na dan 31. 12. 2012.
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Na zahtevo Vlade RS je pravna služba 8. 3. 2012 
pripravila seznam avtorskih in svetovalnih pogodb 
ter ga posredovala Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport. Po uveljavitvi Zakona o 
uravnoteženju javnih financ (ZUJF) je pravna služba 
izvedla vse postopke za pridobitev soglasja župana 
Mestne občine Maribor in Sveta zavoda za sklenitev 
avtorskih in podjemnih pogodb ter prevzem obveznosti 
za plačilo študentskega dela. Po pridobitvi soglasij 
z dnem 17. 7. 2012 je pravna služba za vse potrjene 
zunanje sodelavce pripravila pogodbe oziroma anekse 
z veljavnostjo do konca leta 2012. Mesečna plačila 
stalnim pogodbenim sodelavcem so bila po uveljavitvi 
ZUJF znižana sorazmerno s spremembo plačne lestvice.

postopki javnega naročanja
V letu 2012 je pravna služba v sodelovanju z zunanjima 
svetovalcema za postopke javnega naročanja MARCAM, 
d.o.o., Trzin ter SIB, d.o.o., Maribor za potrebe vseh treh 
sektorjev Zavoda izvedla naslednja javna naročila:

predMet javneGa 
narOčanja

datuM Objave / 
začetKa  

narOčanja

datuM izbOra 
pOnudniKa/Ov

storitve komuniciranja 30. 1. 2012 12. 4. 2012

najem strežniškega 
prostora in progamske 
opreme

31. 1. 2012 22. 2. 2012

storitve zunanjega 
oglaševanja

14. 2. 2012 16. 3. 2012

nadgradnja spletnih 
komunikacij

25. 4. 2012 3. 5. 2012

prevajalske storitve 4. 4. 2012 23. 4. 2012

storitve tiska 20. 6. 2012 1. 8. 2012

nabava promocijskih, 
poslovnih in 
protokolarnih daril

27. 6. 2012 1. 8. 2012

urejanje koprodukcijskih razmerij in nadzor
V začetku leta 2012 je pravna služba predstavila 
standardizirani besedili Pogodbe o sofinanciranju 
koprodukcijskih projektov v letu 2012 ter aneksa za 
leto 2012 za koprodukcijske partnerje iz prejšnjih let. 
Od leta 2010 do konca leta 2012 je bilo sklenjenih 
skupno kar 579 koprodukcijskih pogodb. Ob 
tolikšnem številu koprodukcijskih razmerij je bila v 
letu 2012 posebna pozornost namenjena postopkom 
nadzora nad izvrševanjem pogodbenih obveznosti 
koprodukcijskih partnerjev ter nad zakonito, namensko 
in gospodarno porabo javnih sredstev, s katerimi je 
Zavod po sklenjenih pogodbah sofinanciral programe 

EPK 2012. V ta namen je bila v Zavodu ustanovljena 
posebna nadzorna komisija, v sodelovanju s katero je 
pravna služba pripravila »Interna pravila o postopkih 
in metodologiji nadzornih pregledov kulturnih 
programov in projektov«. V nadaljevanju je pravna 
služba standardizirala pozive, obvestila in druga 
pisanja, ki se koprodukcijskim partnerjem vročajo v 
okviru nadzornih postopkov.

1.8
upravLjanje z javnO inFrastruKturO

sredstva v upravljanju
MOM je v mesecu avgustu 2011 zavodu Maribor 2012 v 
upravljanje predala Vetrinjski dvor na Vetrinjski ulici 30. 

prostori v najemu
 • Prostori Term Maribor na Vetrinjski ulici 30 v 

Mariboru;
 • poslovni prostori na Glavnem trgu 20 in na Koroški 

ulici 8 v Mariboru;
 • poslovni prostori Stanovanjskega sklada – Kino 

Udarnik na Grajskem trgu 1 v Mariboru;
 • prostori Umetnostne galerije Maribor na Trgu Leona 

Štuklja 2 v Mariboru (Info točka, galerija, pisarne);
 • poslovni prostor na Mestnem trgu 17 v Ljubljani 

(Info točka);
 • skladišče Ultra na dvorišču Ulice škofa Maksimiljana 

Držečnika 6 v Mariboru.
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1.9
investiCijsKO vzdrŽevanje in 
investiCijsKa vLaGanja

Tehnična služba je izvajala številne podporne 
aktivnosti, ki so bile nujno potrebne za uspešno 
izvajanje operativnih ciljev zavoda Maribor 2012. 

Osrednji namen tehnične službe je bil zagotavljanje 
učinkovitega izvajanja operativnega programa in vseh 
procesov dela zaposlenih, ki so se odvijali na lokaciji 
Vetrinjski dvor. Program je bil sestavljen iz internih 
dogodkov, kot so tiskovne konference, drugih dogodkov 
v osrednji dvorani in dogodkov, ki so bili del programa 
EPK 2012. Tehnična služba je nudila tehnično podporo 
vsem izvajalcem dogodkov na lokaciji Vetrinjski 
dvor, skladno z željami in zmožnostmi. S podpornimi 
aktivnostmi, ki so se izvajale v okviru tehnične službe 
na lokaciji Vetrinjski dvor, se je gradilo na povečevanju 
prepoznavnosti lokacije in predstavljenih umetniških 
del, spremljanju in nadzoru nad izvajanjem dogodkov 
ter nenazadnje tudi na zagotavljanju najvišje možne 
kvalitete izvedbe.

Glavni cilji tehnične službe:
 • zagotavljanje nemotene in kvalitetne izvedbe ter 

spremljanje programa dogodkov na Vetrinjskem 
dvoru;

 • organizacija in najem potrebne opreme za izvedbo 
dogodkov;

 • zagotavljanje informacijsko podprtega spremljanja 
dogodkov;

 • zagotavljanje nemotenega obratovanja ogrevanja, 
hlajenja, razsvetljave;

 • predlaganje smotrnih investicij za kratkoročni 
doprinos zavodu Maribor 2012 in dolgoročni 
doprinos lastniku objekta.

vzdrževanje
Odgovornosti in naloge tehnične službe za vzdrževanje 
premoženja, ki je v opravljanju zavoda Maribor 2012:
 • opravljanje rednih del na objektih in zemljiščih v 

upravljanju ali najemu Zavoda, ki so potrebna, da so 
objekti in zemljišča ustrezno vzdrževani in v svoji 
funkciji (redna dela);

 • izvajanje tehničnih nalog za pripravo in izvedbo 
dogodkov (ure za dogodke);

 • odpravljanje okvar in posledic raznih nepredvidljivih 
dogodkov (izredna dela);

 • skladiščenje promocijskega in prodajnega materiala;
 • vzdrževanje in organiziranje voznega parka Zavoda;
 • izvedba projektnih nalog, predvsem kot izvedba 

investicij in investicijskega vzdrževanja v lastni režiji 
v okviru prostih kapacitet (projektna dela).

Tehnična služba je organizirana na štirih področjih:
 • področje za vzdrževanje;

 • področje za izvedbo prireditev;
 • področje za informatiko;
 • področje za prevoze.

delovno tehnična sredstva
Za potrebe Zavoda je tehnična služba skrbela za nabavo 
delovnih, tehničnih in računalniških sredstev, skladno 
s postavkami letnega finančnega načrta. Izdelan je bil 
sistem naročanja po sektorjih, po katerem je imel vsak 
sektor svojega skrbnika. Naloga skrbnikov je bila najti 
najboljšo ponudbo, na podlagi katere je vodstvo izdalo 
sklep o nabavi ali najemu.

informacijska tehnologija
V začetku leta 2012 je imel Zavod 135 uporabnikov 
storitev elektronske pošte in internega informacijskega 
sistema Sharepoint. Tehnični vodja oz. vodja 
informatike je skrbel za dodeljevanje poštnih naslovov, 
mapiranje koledarjev znotraj programov Exchange in 
Sharepoint, dodeljevanje pravic ter področnih mest, 
ki so jih upravljajali uporabniki. Tehnična služba je 
hkrati vzdrževala internetno in telefonsko omrežje na 
Zavodu ter nudila podporo uporabnikom. Nadzorovala 
je tudi uporabo protivlomnega in protipožarnega 
alarma ter preko zunanjih izvajalcev zagotavljala 
funkcionalnost. Zaradi povečanega števila uporabnikov 
ter temu primerno povečane porabe sredstev je bil 
izpeljan postopek javnega naročila za najem strežnika z 
vzdrževanjem.

Za potrebe vodenja programskih projektov so bila 
uspešno zaključena pogajanja s podjetjem Intera, ki je 
pripravilo programsko opremo za operativno vodenje in 
nadzor programskih projektov pred, med in po izvedbi.

Iz uporabniškega stališča so bile opravljene sledeče 
naloge:
 • upravljanje informacijskega sistema (dodeljevanje 

elektronskih naslovov in dostopov do internega 
informacijskega sistema Sharepoint, koordinacija in 
dodeljevanje dovoljenj, mapiranje sektorjev);

 • mapiranje prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje 
dogodkov ter koledarski nadzor nad zasedenostjo.

Za nove delovne prostore »Terme« je bil pripravljen 
plan posegov za zagotovitev brezžičnega omrežja v 
prostorih, kar je bilo uspešno izpeljano.

avtopark
Tehnična služba je skrbela za 8 sponzorskih 
avtomobilov, za katere je bilo pripravljeno ustrezno 
skrbništvo. Za avtomobile je skrbel vzdrževalec/voznik. 
MOM je zavodu Maribor 2012 v brezplačen najem 
namenila 10 parkirnih prostorov ob Vetrinjskem dvoru. 
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Med parkirnimi prostori in dvoriščem Vetrinjskega 
dvora je bila za namen dostave izdelana klančina.

sanacije na objektu vetrinjski dvor
V skladu z dogovori med predstavniki MOM, 
projektantom ter izvajalci so bila izvedena sanacijska 
dela v Vetrinjskem dvoru, ki so bila predmet reklamacij. 
S tem se je vzpostavilo stanje objekta, ki omogoča 
obratovalne razmere. 

1.10
prOtOKOLarne aKtivnOsti zavOda v 
Letu 2012

Protokol Zavoda je pred dogodki samostojno ali v 
sodelovanju s koproducenti oziroma programskimi 
sklopi pripravljal vabila, usklajeval adreme vabljenih, 
zbiral potrditve udeležbe ter pripravljal in koordiniral 
protokolarni del dogodkov.

Glede protokola dogodkov z najvišjo protokolarno 
udeležbo se je usklajeval s pristojnimi službami za 
protokol gostov. Sodeloval je s Protokolom Republike 
Slovenije, protokolom partnerskih občin in drugimi 
osebami, odgovornimi za protokol. 

Za dogodke je pripravljal sedežni red, pomagal 
pri posedanju in usmerjanju gostov, koordiniral 
prostovoljce ter skrbel za ustrezne simbole (zastave, 
označbe ipd.). V kolikor je prireditev vključevala 
nagovore, je bil določen tudi vrstni red govorcev. Za 
sprejeme se je vnaprej ogledalo prizorišča, dogovorilo 
parametre pogostitve ter pomagalo pri sprejemanju in 
prepoznavanju gostov.

Protokol je bil odgovoren tudi za logistično podporo iz 
nabora storitev gostoljubja (hospitality) ob udeležbah 
gostov na dogodkih EPK in predstavnikov Zavoda na 
dogodkih izven okvira programa EPK.

aktivnosti in naloge protokola

protokol prireditev in obiskov vodstva zavoda:
 • koordinacija s protokolom MOM;
 • koordinacija s Protokolom RS;
 • koordinacija z odgovornimi službami  

in kontaktnimi osebami najavljenih delegacij  
(popis obiskov v 2012);

 • mentorstvo in koordinacija prostovoljcev  
(oficirjev za zvezo) na področju protokola.

Obiski generalne direktorice:
 • najavljeni obiski generalne direktorice  

na sedežu Zavoda;
 • udeležba generalne direktorice na dogodkih.

Obiski gostov na sedežu zavoda:
 • predstavitve projekta EPK 2012 napovedanim 

skupinam različnih javnosti (strokovna, turistična, 
študentje) v slovenskem, angleškem in nemškem 
jeziku;

 • organizacija obiskov, priprava programov ter skrb za 
gostoljubje.

Koordinacija:
 • pogostitev;
 • nastanitev;
 • prevozov.

Otvoritveni vikend (13.-15. januar 2012)
Najbolj obsežen dogodek leta 2012 je bil otvoritveni 
vikend, katerega priprave so segale v leto 2011.

Dejavnosti protokola za otvoritveni vikend so zajemale:
 • pripravo in pošiljanje »Save the Date« tipiziranih in 

personaliziranih vabil;
 • urejanje adrem za otvoritveno slovesnost;
 • pripravo županovega sprejema pred slavnostno 

otvoritvijo;
 • izbor prevajalske agencije;
 • organizacijo in rezervacijo nočitev ter prevozov; 
 • koordinacijo s Predstavništvom EK v Sloveniji in 

pomoč pri oblikovanju programa obiska evropske 
komisarke za izobraževanje, kulturo, večjezičnost  
in mlade;

 • koordinacijo udeležbe evropskega komisarja za 
okolje;

 • skrb za program generalne direktorice Zavoda; 
 • sodelovanje s Protokolom RS;
 • pripravo sistema akreditacij za otvoritveno 

slovesnost in skrb za njihovo distribucijo;
 • pripravo sprejema v Kazinski dvorani Slovenskega 

narodnega gledališča Maribor.

Povabilu na slavnostno otvoritev se je odzvalo 1.009 
oseb. Med njimi jih je bilo 620 po rangu razporejenih na 
sedeže na tribuno. Sedežni red in rangiranje je pripravil 
protokol Zavoda v koordinaciji s Protokolom RS in MOM. 
Pri posedanju na tribune in spremljanju delegacij v času 
otvoritvenega vikenda so pomagali prostovoljci, t. i. 
oficirji za zvezo.
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Najvišji gostje na otvoritveni slovesnosti  
(po skupinah):
 • predsednik RS;
 • svetovalci predsednika RS (za varnostna vprašanja, 

za odnose z javnostmi);
 • evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, 

večjezičnost in mlade;
 • evropski komisar za okolje;
 • predsednik Računskega sodišča;
 • varuhinja človekovih pravic;
 • rektor Univerze v Mariboru;
 • črnogorski minister za kulturo;
 • hrvaška ministrica za kulturo;
 • avstrijski minister za kulturo Dežele Štajerske;
 • nekdanji ministrici za kulturo RS;
 • 30 poslancev Državnega zbora RS s spremstvom, od 

tega 3 predsedniki parlamentarnih strank;
 • župan MOM;
 • župani partnerskih mest;
 • 2 visoka predstavnika verskih skupnosti;
 • predsednik in člani Sveta zavoda;
 • predsednik in člani Programskega sveta zavoda;
 • člani Akademije zavoda;
 • 31 veleposlanikov diplomatskega zbora RS z 

delegacijami;
 • 2 častna konzula v RS;
 • 5 evropskih poslancev;
 • v. d. vodje Predstavništva Evropske komisije v RS;
 • vodja enote za kulturo pri Evropski komisiji;
 • predsednica Odbora za kulturo, izobraževanje in 

medije iz Evropskega parlamenta;
 • 8 predstavnikov mest z nazivom Evropska 

prestolnica kulture z delegacijami;
 • podžupani MOM;
 • podžupani partnerskih mest;
 • 30 mestnih svetnikov MOM;
 • član mednarodne ocenjevalne komisije kandidature 

zavoda Maribor 2012;
 • 19 županov slovenskih občin;
 • 15 županov občin pobratenih mest Maribora in 

zamejskih občin;
 • predstavniki manjšinskih organizacij;
 • obsežna delegacija iz avstrijskega mesta Gradec;
 • predstavniki gospodarstva (sponzorji, partnerji, 

ostali vabljeni);
 • koproducenti; 
 • direktorji medijskih hiš in odgovorni uredniki;
 • številni predstavniki kulturnih institucij iz tujine;
 • predstavniki partnerskih mest idr.
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seznaM dOGOdKOv v 2012

datuM naziv prizOriŠče

13. 1. 2012
Otvoritev kulturne ambasade Finske (Turku 2011)  
in Estonije (Talin 2011) 

Maribor - Vetrinjski dvor

1. 2. 2012 Otvoritev kulturne ambasade Švice in Madžarske Maribor - Vetrinjski dvor

5. 2. 2012 Koncert Gergely Boganyi Maribor - Dvorana Union

11. 2. 2012 Sprejem gospe Madlene Zepter Maribor - Hotel Habakuk

11. 2. 2012 Mandragola Maribor - SNG Maribor

14. 2. 2012 Gardenija Maribor - SNG Maribor 

21. 2. 2012 Vojna in mir Maribor - SNG Maribor 

24. 2. 2012 2Cellos Maribor - Dvorana Tabor

29. 2. 2012 Metropolis Maribor - SNG Maribor

17. 2. 2012 Oči in ušesa boga (film) Maribor - Kino Udarnik

17. 2. 2012 Oči in ušesa boga (okrogla miza) Maribor - Vetrinjski dvor

5.-6. 2. 2012 Sønderborg 2017 – obisk delegacije Maribor

9. 3. 2012 Dvanajst, Boris Groys
Maribor - Kazinska dvorana SNG 
Maribor

21. 3. 2012 Delegacija RJA Maribor - Vetrinjski dvor

24. 3. 2012 Zagrebška filharmonija in Ivo Pogorelich Maribor - SNG Maribor 

3. 3. 2012 Gora okrog tebe Maribor - SNG Maribor

29. 3. 2012 Predstavitev zavoda Maribor 2012 v Zagrebu Zagreb - HNK Zagreb (Foyer)

15. 3. 2012 Valjevo – delegacija Maribor- Vetrinjski dvor

2. 4. 2012 Marinski teater iz St. Petersburga Maribor - SNG Maribor 

12.-14. 4. 2012 Les Recontres konferenca Maribor - Vetrinjski dvor

4.-7. 4. 2012 Cabaret New Burlesque Maribor - Narodni dom

21. 4. 2012 Iron Sky (film) Maribor - Kolosej

21. 4. 2012 Laibach (koncert) Maribor - Narodni dom

9. 5. 2012 Jan Fabre, Droge so me obdržale pri življenju (svetovna premiera) Maribor - SNG Maribor

25. 4. 2012 Sprejem s predstavitvijo EPK 2012 Ljubljana - Ljubljanski grad

7.-10. 5. 2012 Youth on the Move kampanja/ Teden mlade Evrope Maribor - Trg Leona Štuklja

15.-17. 5. 2012 Teden Nobelovih nagrajencev Maribor

16. 5. 2012 Predavanje Nj. sv. Dalajlame Maribor - Dvorana Tabor

17. 5. 2012 Srečanje Nobelovcev Maribor - SNG Maribor

17. 5. 2012 Odkritje slike »Bogside Artists« Maribor - Slomškov trg

23. 5. 2012 Predstavitev in sprejem v Kunsthaus Graz Avstrija - Kunsthaus Graz

26. 5. 2012 Travelogue II Maribor - SNG Maribor

30. 5. 2012 Koncert klasične slovanske glasbe Maribor - Dvorana Union

1. 6. 2012 Laurie Anderson Maribor - Dvorana Tabor

5.-7. 6. 2012 Chouf Ouchouf Maribor - UŠC Leona Štuklja

8. 6. 2012 Pregnani mojster Maribor - Kolosej Maribor

12.-14. 6. 2012 Konjenikova pot Maribor - Hipodrom Kamnica

20. 6. 2012 Park spomina Maribor - pokopališče Dobrava

20. 6. 2012 Carmina burana Maribor - SNG Maribor

23. 6. 2012 Otvoritev Skupnostnega urbanega vrta
Maribor - Skupnostni urbani vrt 
pri Borovi vasi

22. 6. 2012 Večer EPK na Lentu Maribor - Lent

11.-13. 7. 2012 Delegacija članov Odbora za kulturo Evropskega parlamenta Maribor in Ptuj

13. 7. 2012 Polaganje Tlakovcev spomina Maribor - Ulica Kneza Koclja
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datuM naziv prizOriŠče

14. 7. 2012 Delegacija iz Linza (Linz 2009) Maribor

24. 8. 2012 Koncert The Stroj Maribor - Gorenje Surovina

24. 8. 2012 Obisk delegacije ministrov za kmetijstvo Zahodnega Balkana Maribor

11. 9. 2012 Hamlet (dnevi makedonske kulture) Maribor - SNG Maribor

20.-21. 9. 2012 Konferenca Dediščina Socializma Maribor - Vetrinjski dvor

7.-8. 9. 2012 Faust Maribor - TVT Boris Kidrič

15. 9. 2012 Paviljon White Noise (otvoritev) Maribor - Trg svobode

22.-23. 9. 2012 Tobari Maribor - SNG Maribor

25. 9. 2012 Shanghai (film) Maribor - Kolosej Maribor

30. 9.-4. 10. 2012 Visok obisk japonske delegacije (EU-Japan Fest) Maribor - Ptuj

1. 10. 2012 Sprejem za visoko japonsko delegacijo 
Maribor - Kazinska dvorana SNG 
Maribor

2. 10. 2012
Razprava z g. Kawamuro in predstavniki inovativnih podjetij 
Slovenije

Maribor - Vetrinjski dvor

3. 10. 2012 Mednarodni koncert mladih Maribor - Dvorana Union

2. 10. 2012 Cellomania Maribor - Dvorana Union

24. 10. 2012
Javna razprava o pomenu dolgoročnih učinkov projekta Evropska 
prestolnica kulture

Maribor - Vetrinjski dvor

19.-21. 10. 2012 Cay Sevon, CEO Turku 2011 Maribor - Velenje

6. 11. 2012 Nevidni cirkus
Murska Sobota - Gledališče Park 
Murska Sobota

16. 11. 2012 Otvoritev CAAP (Center alternativne in avtonomne produkcije) Maribor - Valvasorjeva 42

7.-9. 11. 2012
Obisk župana Guimarãesa in predstavnikov fundacije Guimarães 
2012

Maribor

8. 11. 2012 Otvoritev kulturne ambasade Guimarãesa Maribor - Vetrinjski dvor

19. 11. 2012 Garry Kasparov
Maribor - Kazinska dvorana SNG 
Maribor

23. 11. 2012 Jack Lang
Maribor - Viteška dvorana 
Pokrajinskega muzeja Maribor

21. 11. 2012 Chick Corea Trio
Maribor - Festivalna dvorana 
Lent

21. 11. 2012 Obisk delegacije iz Osijeka Maribor

21.-23. 11. 2012 Obisk delegacije ECORYS Maribor

5. 12. 2012 Svetovni dan prostovoljstva Maribor - Vetrinjski dvor

14.-15. 12. 2012 Praznovanje leta EPK (zaključne prireditve) Maribor

statistični povzetek
V letu 2012 je zavod Maribor 2012 obiskalo 180 
delegacij, kar je v povprečju 3 delegacije tedensko. 
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1.11 
GLavna pisarna

Glavna pisarna je stičišče poslovanja in komunikacije 
med različnimi sektorji Zavoda.

V okviru poslovanja Zavoda gre za način sprejemanja, 
pregledovanja, odprave pošte ter za druge postopke, 
kot so evidentiranje, razporejanje, kopiranje in 
hramba prejete pošte ter odprema in evidentiranje 
odposlane pošte. Poslovanje z dopisi zajema pripravo, 
evidentiranje, podpisovanje in odpremo dopisov, 
kopiranje, hrambo in arhiviranje.

Med drugim je delo v glavni pisarni obsegalo pomoč 
pri sklicu 27-ih rednih in korespondenčnih sej Sveta 
zavoda in 22-ih rednih in korespondenčnih sej 
Programskega sveta.

Delo glavne pisarne je obsegalo tudi aktivno 
sodelovanje z ustanoviteljem Mestno občino Maribor, 
partnerskimi občinami, državnimi organi in drugimi 
ključnimi institucijami.

V glavni pisarni se arhivira vsa dokumentacija, ki je 
vezana na projekt EPK 2012 od ustanovitve Zavoda 
oziroma od ključnih aktivnosti, ki so bile temeljna 
podlaga ob kandidaturi in prijavi projekta Evropska 
prestolnica kulture. 

Glavna pisarna prav tako skrbi za interno komunikacijo 
v Zavodu, ki zaradi izjemne kompleksnosti projekta 
poteka na več ravneh. 
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2. PROGRAMSKI
SEKtOR

prebujanje

N
aš čas je prejkoslej čas pragmatizma in cinizma. 
Utrujeni smo od velikih idej. Zasledovanje 
utopičnega nas je tolikokrat dotolklo, da kot 
da ne zmoremo več. A kljub vsem lažnim 

obljubam je prav horizont utopije edina rešitev. 
Še enkrat je potrebno odločno reči ne utopiji kot 
revolucionarni spremembi, ki vedno znova najprej 
požre lastne otroke. Taka utopija je negacija dejanske 
svobode. Argentinski pisatelj Julio Cortazar je nekoč 
nakazal drugačen tip utopije, utemeljene na naši 
prikovanosti na zemljo, na naš realni tukaj in zdaj. Ko se 
nenadoma vzpostavi nevidna skupnost, zavezništvo ali 
– kot piše v Ristancu – kibuc hrepenenja.

Tudi veliki kulturniški projekti, pa najsi bodo 
infrastrukturni, programski ali kombinacija obojih, so 
se pogosto ponašali z utopičnimi epiteti, za katerimi so 
se praviloma skrivali najrazličnejši vzgibi in interesi. 
Od političnih in finančnih kalkulacij, do osebnih obsesij 
in iskanja posmrtne slave. Uspeli so samo tisti, ki so 
utopično dimenzijo gradili na realnih okoliščinah in 
potrebah ter jih s pomočjo domišljije in dejanske 
zaveze umetnosti nevidno spreminjali. Evropska 
prestolnica kulture ni le eden najbolj vidnih in po naravi 
celoletnega dogajanja najbolj prestižnih evropskih 
projektov na polju kulture, ampak tudi poligon številnih 
interesov, vizij in pričakovanj. Na nek način vseobsežna 
na eni in nedefinirana na drugi strani. Vse in nič. 

Mariborska prestolnica je bila zasnovana v časih, ko 
je bila gospodarska rast nekaj tako samoumevnega, 
kot je bil za Francisa Fukuyamo neizpodbiten konec 
zgodovine. Zato je bilo v njenem izhodišču obilje idej 
in predvsem velikopotezni gradbeni načrti. Mesto, ki 
se je v dvajsetem stoletju večkrat prelomilo z lastno 
identiteto, naj bi doživelo popolno transformacijo, 
nekakšno kulturno eksplozijo. Realnost naslednjih let 
je spodsekala velika pričakovanja in projekt skorajda 
uničila. Recesija je odplavila zlasti najpomembnejše 
infrastrukturne načrte in dodobra sklestila tudi 
programski proračun. A valiti vso krivdo na krizo, bi 
bilo preenostavno. Nedialog med državo in mestom, 

foto BOŠTJAN LAH
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podprt s številnimi navzkrižnimi interesi v ozadju, 
ima velike zasluge pri minimiziranju prvotnih idej, 
nastalih v KIBLI – program – in na občini – investicije. 
Pomenljiv pokazatelj odsotnosti skupne volje je bilo 
dolgotrajno ustanavljanje nosilne institucije, ki se 
je na koncu realiziralo v formiranju najbolj rigidne 
organizacijske oblike, ki je morda še primerna za stalno 
dejavnost, za projektno pa vsekakor ne. Preigravanja 
so generirala prazen tek v času, ko bi bilo potrebno 
prvotne zamisli redefinirati in zgostiti. Zdelo se je, da 
bo po vseh velikih besedah vse utonilo v že znanem 
in pogosto povprečnem, neizzivalnem. Takrat se je 
pojavil Tomaž Pandur, ki resda ni uspel z idejo novega 
kulturnega središča MAKS, je pa zato programski zgodbi 
vdihnil ambicioznost in svetovljanstvo. Pomembno 
vlogo pa je predvsem v konsistentnem registriranju 
najrelevantnejših mestnih produkcijskih potencialov 
opravil tudi Aleš Novak.

Sam sem bil na mesto programskega direktorja 
imenovan sredi oktobra 2010. Takrat so bile še žive 
nekatere ključne investicijske ideje, čeprav se je iz 
meseca v mesec bolj jasno nakazovalo, da bodo ostale 
zgolj želje. Vseskozi je bilo odprto tudi vprašanje 
financiranja samega programa. Ob vsem tem se je 
bilo potrebno nemudoma skoncentrirati na program, 
vzpostaviti jasno vizijo in jo s pomočjo z vseh vetrov 
nabrane ekipe popeljati v smer konkretizacije. Vsako 
mesto mora najti svoj slog, odkriti mora lastno 
zgodbo. Osnovna vizija, opredeljena dobro leto pred 
izvedbo, je temeljila na premisleku o mestu, njegovih 
potencialih in potrebah. Vzpostavljeni so bili štirje 
temeljni programski sklopi. Terminal 12 – umetnost, 
še posebej tisti njen del, ki izziva prihodnost. 
Ključi mesta – identiteta mesta, ostanki preteklosti, 
pregneteni z novimi pogledi in pristopi. Urbane brazde 
– opolnomočenje izključenih in odrinjenih. Življenje 
na dotik – medijska platforma novega tipa. Mesto je 
bilo zajeto skozi identitetne lege, fizično locirane v 
mestnem središču. Na družbenih robovih so se snovali 
pilotski projekti novih socialnih in ekoloških pristopov. 
V digitalni sferi se je zrcalilo fizično dogajanje in raslo 

v nove svetove. V osrčju pa je delovala umetnost kot 
srčika ustvarjalnega duha. Ob taki mreži smo dodali še 
RAZ:UM – univerzo kot ključno žarišče razvoja, Kulturne 
ambasade kot platformo mednarodnega povezovanja in 
Priložnost za vse kot aktivno politiko vključevanja ljudi 
s posebnimi potrebami in prostovoljcev. 

Takšna vizija pa ni temeljila zgolj na poskusu najti 
odgovor na izzive mesta in pripomoči k njegovi 
reanimaciji. V njeni podstati je želja po redefiniciji 
pojma kulture in njenega mesta v družbi. Kulturo smo 
na Slovenskem praviloma zvajali na umetnost, zadnjih 
dvajset let pa smo jo prejkoslej dojemali kot dekoracijo, 
zabavo za posvečeno elito, v najboljšem primeru 
kot geto alternativnih iskanj. Programski koncept 
EPK skuša razširiti vsebino pojma kultura v smer 
kreativnosti kot širše vrednote. Od tod priložnost za 
povezovanje z drugimi družbenimi polji, od ekologije, 
sociale, znanosti, diplomacije, športa, medicine 
do gospodarstva. Kultura zmore v taki zastavitvi 
odigrati bistveno pomembnejšo družbeno vlogo. 
Ponovno utegne premikati meje v glavah. Vzpostavlja 
avtorefleksijo in odkriva nove bivanjske možnosti. 

Seveda je vizija zgolj okvir konkretnih iskanj. Ta se 
vseskozi dogajajo na ravni konkretnih idej, ki se 
vklapljajo v in hkrati preizprašujejo osnovni koncept. 
Novonastala institucija ni nikoli delovala kot zgolj 
paradržavno ali paraobčinsko telo za redistribucijo 
javnega denarja. Prisluhniti je bilo potrebno številnim 
predlogom, jih ustrezno sooblikovati in hkrati iniciirati 
povsem svoje zamisli. Zlagoma se je spletla mreža 
producentov in umetnikov, kakršne pri nas v praksi še 
nismo videli. Kljub številnim težavam, ki spremljajo 
takšen proces, smo lahko vzpostavili številna 
sodelovanja. Ta so s konceptom EPK kot regionalne 
zgodbe bistveno presegla zgolj mestni okvir. Mesto je 
postalo dinamično in pretočno. 

EPK je neke vrste laboratorij. Nikoli ni bilo mogoče 
napovedati rezultatov posameznih projektov niti 
učinka celote. Kljub vsem črnim napovedim o polomu 
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še ene mariborske zgodbe se je zgodila splošna 
mobilizacija. Raznotere javnosti so se prepoznale v 
različnih zgodbah. Veliko projektov je naletelo na 
veliko boljši odziv publike, kot bi ga doživeli, če bi 
se dogajali izolirano. Kljub vsej skepsi do kulture se 
je zgodilo presenečenje: prav kultura je v težavnih 
časih nagovorila ljudi. EPK pa se kaže tudi kot sodobna 
platforma kulturne politike, ko ne gre več zgolj za 
izolirane institucije, ampak za mrežo zelo različnih 
subjektov. Če se je sprva marsikomu zdelo, da gre zgolj 
za preživetveni denar, se je doslej že jasno pokazalo, 
da bodo največ iz zgodbe potegnili tisti producenti, ki 
so zazrti v prihodnja leta, tisti, ki so letos vzpostavili 
drugačne načine delovanja in se bodo v prihodnosti 
sposobni široko povezovati in hkrati nagovoriti ciljno 
publiko, ki so ji po svoji definiciji zavezani.

EPK je na nek način nastal v gverilskih razmerah, polnih 
improvizacije. Seveda je tukaj najprej kriza kot obči 
okvir trenutnega stanja v družbi. Maribor je izrazito 
prizadela, po dvajsetih letih od propada industrije se 
je spet znašel blizu točke nič. Težave bank, stečaji firm, 
dihanje na škrge še preživelih. Proračuni države in mest 
se nižajo. A kriza ni bila in ni edini dejavnik negotovosti. 
Dejstvo je, da se je v času končne priprave in izvedbe 
projekta destabilizirala tudi politična scena. Najprej na 
državni ravni, kjer ne najdemo skupne volje in vizije. 
Na videz počasneje, a zato toliko bolj silovito tudi na 
lokalni ravni, ko se je okorela mestna oblast prav ob 
koncu evropske prestolnice znašla pred popolnim 
sesutjem. V razmerah brez vizij se zdi včasih Sizifov 
posel uveljavljati nek konkreten koncept. Zdi se, da 
veliko opazovalcev še tik pred začetkom ni prav verjelo, 
da EPK sploh bo. Podobno bi ga pozabili, kot smo naglo 
pozabili univerzijado, razen seveda grozeče odškodnine 
za njeno odpoved. Spet drugim se je zdelo, da bo vse 
skupaj zgolj kulisa. EPK je iz dneva v dan gradil mozaik 
zgodb, pletel nevidne niti kot v kakem Calvinovem 
mestu in nas pravzaprav vse skupaj presenečal. Novo 
samozavest so dobile raznotere javnosti, dogajala so se 
sodelovanja in interakcije, skorajda vsakdo se je tako 
ali drugače spotaknil ob kulturo, v mesto so prišli drugi, 
bodisi kot ustvarjalci bodisi kot konzumenti. Delne 
raziskave že kažejo pozitivne učinke. Priliv zasebnega 
in javnega denarja je bil letos v mesto znaten in vložek 
se je gotovo obrestoval. A še bolj pomembna je nova 
samozavest, ki je posledica mestotvornih procesov, ki 
razkrajajo ruralni model, ki v Mariboru ni nepomemben 
že vsaj od konca druge vojne naprej. Meščani so tudi 
s pomočjo EPK dojeli, da so lahko sami krojači svoje 
usode in da prevladujoči katastrofizem in fatalizem 
nista edino naravno stanje.

EPK je pokazal, da premore Maribor – in z njim vzhodna 
Slovenija – dovolj odprtosti in lastnega kreativnega 
potenciala za samozavestno pozicioniranje v državi 

in Evropi. Ne gre zgolj za to, da obstajajo številni 
projekti, ki imajo izrazit potencial za prihodnost. Bolj 
gre za sunek v smer spremembe razmišljanja tako pri 
snovanju kot pri izvedbi kreativnih idej. Če bomo s 
to smerjo nadaljevali, bo možen globlji in obsežnejši 
premik. Maribor je na prelomni točki. Mora uveljaviti 
kreativnost in inovativnost kot svoji prednosti. To mu 
bo nenazadnje omogočilo resen pristop do evropskih 
sredstev ob siceršnjih rezih edinega razvojnega denarja. 
Potem bodo meščani lahko res meščani in potem bodo 
v mesto prihajali tudi drugi. Maribor je v letu 2012 
tako ali drugače dokazal, da ni nujno zgolj kraj, koder 
se – kot je nekoč dejal Bregović – ustaviš le, če ti poči 
guma. Bo politika – tako lokalna kot državna – tokrat 
dovolj pametna, da bo mestu spodrezanih korenin dala 
priložnost? Bo Slovenija dojela mariborsko sporočilo 
kot nagovor ali zgolj kot beračenje? Prav kultura bo 
preizkusni kamen. 

Ob koncu naj se zahvalim vsem, brez katerih ne bi bilo 
epK oziroma bi bil povsem drugačen. sodelavcem, ki so 
vzdržali in se predali projektu, umetnikom, ki so dali 
sol, producentom, ki so premogli obilo inovativnosti 
in odprtosti, odločevalcem, ki so premogli treznost 
in vizijo, novinarjem, kritikom, obiskovalcem, 
simpatizerjem. epK je skupna zgodba.

Mitja čander,
programski direktor
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2.1
razvOj prOGraMOv in prOjeKtOv 
evrOpsKe prestOLniCe KuLture 2012

Kandidatura
Na podlagi razpisa Ministrstva za kulturo v letu 2006 je 
KID KIBLA po izboru Mestne občine Maribor pripravila 
kandidaturo Maribora s partnerskimi mesti – Murska 
Sobota, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec in Velenje – 
za Evropsko prestolnico kulture 2012. Pri sestavljanju 
dokumentacije je bilo potrebno upoštevati vse 
razpisne kriterije, od vsebinskih, denimo poudarek 
na kulturnem turizmu, do infrastrukturnih, kjer je 
bilo potrebno vse predvidene projekte podkrepiti z 
dokazili, da gre za nameravane investicije, bodisi z 
DIIP ali s konservatorsko-restavratorskim načrtom 
(določeno v pogodbi Evropske skupnosti (ES), v Sklepu 
1419/1999/ES – člen 3 in priloga II). Intenzivnejše 
priprave prijave so se pričele jeseni 2006; kot obvezni 
del dokumentacije je morala KID KIBLA pripraviti in 
priložiti tudi Kulturni program Mestne občine Maribor 
2007-2011. Mestni svet Mestne občine Maribor je na 
svoji seji 14. februarja 2007 po krajši razpravi potrdil 
tako pripravljeno kandidaturo kot tudi kulturni program, 
kar je bil tudi obvezni del procedure kandidiranja. 
Nato so zaključne priprave s pridobivanjem dodatnih 
dokumentov in piljenjem materialov trajale do konca 
februarja 2007, ko je bilo 27. februarja 2007 vlogo 
potrebno oddati.
V naslednjih mesecih so na Ministrstvu za kulturo vršili 
pregled prispelih prijav in popolnosti vlog. Ugotovili 
so, da so se prijavila 4 mesta, Celje, Koper, Ljubljana 
in Maribor. Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti je 
aprila imenoval mednarodno strokovno komisijo za 
presojo vlog, ki je na svojem zasedanju v maju 2007 
odločila, da je najboljša in najprimernejša vloga 
Maribora s partnerskimi mesti in jo predlagala ministru 
v kandidaturo. Zaradi občutne prednosti pred ostalimi 
prijavitelji je minister predlog komisije upošteval in 
predlagal Vladi RS, da predlaga Maribor s partnerskimi 
mesti za Evropsko prestolnico kulture 2012. Vlada je 
njegov predlog na seji 31. maja 2007 tudi potrdila.
Avgusta istega leta so se začele priprave na bruseljsko 
proceduro. Najprej je bilo treba izbrati, po kakšnem 
postopku bo potekal proces, in izpolniti vprašalnik, ki 
je zahteval nekaj osnovnih, a natančnih odgovorov na 
izhodišča, ki jih projekt Evropske prestolnice kulture 
zahteva. Po nekaj sestankih na Ministrstvu za kulturo je 
bil sklenjen sporazum o vsebinskih nastavkih, medtem 
ko je bilo treba finančne okvirje po pogajanjih znižati na 
dogovorjeno vsoto – z 230 mio EUR na 200 mio EUR, pri 
čemer je bilo 50 mio EUR namenjenih programom, 150 
pa investicijam. Vlada RS je dokončno dokumentacijo 
potrdila na svoji seji 20. decembra 2007 in jo do konca 
leta posredovala v Bruselj.

Koncipiranje programa
Iz širokega nabora programov, projektov, pobud, idej 
in predlogov, ki so bili podlaga za kandidaturo, s 
katero je Maribor s partnerskimi mesti postal Evropska 
prestolnica kulture 2012, je nato nastal izbor, ki ga 
je KID KIBLA objavila v knjigi PURE ENERGY! in so jo 
prejeli člani in članice bruseljske komisije pred prvo 
predstavitvijo 23. aprila 2008. Njihovo mnenje je bilo, 
da gre za prvi korak snovanja programskega okvirja 
bodoče kulturne prestolnice. 

Po prvi predstavitvi kandidature je posebna 
ocenjevalna komisija priporočala dodatno elaboracijo 
naslednjih prvin prijave: 
 • okrepitev sodelovanja med kulturnimi 

organizacijami in operaterji, umetniki in mesti ter 
državami članicami na vseh področjih kulture; 

 • razvoj programov, ki predstavljajo bogastvo kulturne 
raznolikosti v Evropi; 

 • izpostavitev skupnih kulturnih temeljev Evrope; 
 • krepitev povezav med mestom in Evropo;
 • razvoj programov, ki bodo zanimivi za evropsko 

občinstvo.

Nekaj mesecev zatem, 14. julija 2008, je Mestna občina 
Maribor imenovala Začasni sekretariat za izvedbo 
projekta EPK 2012, ki je v nadaljnjem razvoju projektne 
ideje do druge predstavitve v Bruslju, napovedane 
za 5. november 2008, konec avgusta in v septembru 
koncipiral 16 programskih sklopov, znotraj katerih so 
bili nanizani številni projekti in programi, elaborirani do 
različnih stopenj: 

1. čista energija!/pure energy!
2. Musica noster amor
3. Festival Maribor 
4. na križišču svetovnih kultur (Festival Lent) 
5. Karneval umetnosti in dediščine 
6. sobotna harmonija 
7. Muze socializma 
8. steklena krogla – ars eco echo 
9. evropska prestolnica kulture 2012 – Odprta cona 

evrope 
10. ars virdiCo 
11. euGenius Loci 
12. ars non-violens 
13. jambor evrope 
14. eupippi L. 
15. človek z bombami 
16. sanje v prihodnost 
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Teh 16 programskih področij je bilo izdelanih 
iz osnovne kandidature po raznih postopkih, s 
koncipiranjem, zunanjim in notranjim povezovanjem, 
združevanjem, tematiziranjem, vnašanjem dodatnih 
dimenzij, repozicioniranjem, strukturiranjem, 
postavljanjem v nove okvirje in seveda 
konkretiziranjem in naslavljanjem. Dejansko je šlo za 
generično dejstvovanje, ki je zaobjelo neko količino 
načrtovanih in v določenih primerih tudi že izvajanih 
projektov in programov, ki so z vstopom v Evropsko 
prestolnico kulture doživeli svojo nadgradnjo,  
razširitev in evropsko osmislitev.

Novembra 2009 se je ponovno sestala posebna 
ocenjevalna komisija, ki se je seznanila s potekom 
priprav projekta EPK 2012. Na podlagi predstavitve je 
komisija izdala naslednje ugotovitve, ki so se nanašale 
na programsko zasnovo: 
 • komisija je poudarila, da Maribor pripravlja izrazito 

veliko število programov in ob tem izrazila dvom 
o tem, ali jih bo mesto lahko izvedlo – komisija je 
Mariboru predlagala, da pripravi listo prioritet, na 
katero bo uvrščenih 5 do 7 programskih področij;

 • komisija je želela, da Maribor pripravi projekte, ki 
so razviti posebej za projekt Evropske prestolnice 
kulture – v tem smislu je pričakovala bolj selektiven 
pristop mesta; 

 • predlagano je bilo tudi, da Maribor najame zunanje 
mednarodno uveljavljene strokovnjake, ki bi 
razvijali zlasti projekte, v katerih sodelujejo ugledni 
mednarodni umetniki. 

nominacija
Po drugem delu zagovora je mednarodna ekspertna 
komisija v Bruslju sklenila, da Maribor priporoči za 
nominacijo za Evropsko prestolnico kulture 2012 in 
postopek je stekel. Najprej je nominacijo sprejela 
Evropska komisija, nato so jo potrdili kulturni ministri 
vseh držav članic EU, dokončno jo je 15. maja 2009 
potrdil tudi Evropski parlament. Tako je bila kandidatura 
Maribora tudi uradno zaključena in nikakršnih ovir 
ni bilo za nadaljnje korake, predvsem za ustanovitev 
organizacije, ki bo projekt vodila.

javni zavod MaribOr 2012 – evropska 
prestolnica kulture
Mestni svet Mestne občine Maribor je na svoji seji 28. 
januarja 2010 sprejel Odlok o ustanovnem aktu javnega 
zavoda MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture, s 
čimer je bila organizacija za izvedbo projekta EPK 2012 
tudi uradno ustanovljena. Vendar se je velik del leta ta 
priprava izvedbe vršila prek začasnih organov oz. vršilcev 
dolžnosti, dokler nista bila konec leta 2010 uradno 
potrjena programski direktor in poslovna direktorica ter 
nadalje v letu 2011 tudi generalna direktorica. 

vsebinsKi Kriteriji
Na področju splošnih meril in kriterijev je Mestna 
občina Maribor združila priporočila Evropske komisije, 
posebne ocenjevalne komisije ES ter programskega 
segmenta predhodno potrjene kandidature, upoštevaje 
tudi določbe odloka o ustanovitvi zavoda Maribor 2012, 
in sicer v delu, ki definira naloge in strategije zavoda. 
Priporočila, usmeritve, odlok o ustanovitvi in predhodno 
potrjen koncept integralne prijave je treba razumeti kot 
splošni okvir splošnih meril in kriterijev, ki jih morajo 
izpolnjevati vsi izbrani programi in projekti EPK. 

Evropska komisija poudarja spodaj naštete dimenzije 
projekta EPK. 

Evropsko dimenzijo: 
 • spodbujanje sodelovanja na vseh področjih kulture 

med kulturnimi organizacijami, umetniki in mesti;
 • predstavitev bogastva raznolikosti evropske kulture;
 • izpostavitev skupnih temeljev evropske kulture. 

Mesto in meščane:
 • spodbujanje participacije meščanov, ki živijo v  

mestu in okolici, ter povečanje njihovega interesa  
za kulturo;

 • program naj bo trajnostno naravnan in integralni del 
dolgoročnega načrtovanja kulturnega in družbenega 
razvoja mesta.

Trajnostno naravnanost:
 • kulturni dogodki v letu 2012 naj bodo v čim večji 

meri sestavni del dolgoročnega in trajnostnega 
kulturnega ter socialnega in urbanega razvoja mesta. 

Splošna merila in kriteriji, ki izhajajo iz predhodno 
pripravljene in potrjene programske dokumentacije 
(integralne prijave) in širijo splošne usmeritve evropske 
komisije:
 • usklajenost s temeljnimi konceptualnimi izhodišči 

integralne prijave za naziv;
 • projekti so že (bili) uvrščeni v 16 programskih 

področij in potem v 4 osnovne programske sklope 
ali pa so nove celovite programske vsebine, ki bodisi 
širijo bodisi dopolnjujejo programske sklope (v 
letu 2011 so se osnovnim programskim sklopom 
pridružile še 3 programske entitete);

 • trajnostna naravnanost projektov in programov, 
zlasti v smislu kontinuitete izvajanja po letu 2012:

 • širitev programske ponudbe na področju kulture;
 • dvig kompetenc zaposlenih na področju kulture in 

komplementarnih dejavnosti;
 • multiplikativni učinki programov in projektov na 

ostale segmente družbenega razvoja, vključno z 
gospodarstvom, izobraževanjem, razvojem sodobnih 
informacijskih tehnologij itd.;

 • vzpostavitev mednarodnih povezav med 
partnerskimi in evropskimi mesti;
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 • projekti in programi naj spodbujajo socialno 
vključenost, vključno z ranljivimi družbenimi 
skupinami.

iz 16-iH prOGraMsKiH pOdrOčij v  
4 prOGraMsKe sKLOpe
Upoštevanje priporočil bruseljske komisije in smernic 
zavoda Maribor 2012 je pripeljalo do dodatne 
konceptualizacije programa; generično so konec leta 
2010 iz 16-ih programskih področij nastali 4 osnovni 
programski sklopi: Ključi mesta, Urbane brazde, 
Terminal 12 in Življenje na dotik.

Najenostavneje lahko prehod iz izvirne kandidature 
preko 16-ih programskih področij v 4 osnovne 
programske sklope ponazorimo zvezno, s procesom 
koncipiranja, povezovanja in združevanje posameznih 
programov in projektov v sorodne, vsebinsko 
osmišljene enote. Sočasno je bilo takšno sintetiziranje 
tudi potrebno zaradi napotkov bruseljske komisije, ki 
je svetovala okoli 5 in največ 7 programskih področij 
(programskih sklopov). Zato v vseh fazah priprave 
kandidature in programa niti ni šlo za redukcijo, 
temveč za osmislitev temeljnih izhodišč kandidature 
pod izbranimi naslovi, selekcijo na podlagi kakovosti 
pripravljenih projektov ob predvidevanju možnosti 
izvedbe ter upoštevanje tako lokalnih kot regionalnih 
ter državnih in evropskih usmeritev v kulturi.

Kot so bili med 16-imi programskimi področji določeni 
programi in projekti samostojni, v aktualnem konceptu 
sobivajo v 4 programskih sklopih. na križišču svetovnih 
kultur (Festival Lent), Karneval umetnosti in dediščine, 
sobotna harmonija in eupippi L. so v programskem 
sklopu Ključi mesta; čista energija!/pure energy!, 
euGenius Loci in ars non-violens so v programskem 
sklopu urbane brazde; Musica noster amor, Festival 
Maribor, Muze socializma, steklena krogla – ars eco 
echo, človeka z bombami, sanje v prihodnost in 
jambor evrope so v programskem sklopu terminal 12; 
epK 2012 – Odprta cona evrope in ars virdiCo sta v 
programskem sklopu Življenje na dotik.

Poleg naštetih pa so v programskih sklopih še 
mnogi drugi programi in projekti, kar spet sledi 
začetni kandidaturi in zavezam, ki so bile dane vsem 
instancam, ki so projekt Maribora in partnerskih mest 
za Evropsko prestolnico kulture 2012 potrjevale: 
Mestnemu svetu Mestne občine Maribor in mestnim 
svetom partnerskih mest, Ministrstvu za kulturo in 
Vladi RS ter komisiji v Bruslju in drugim organom na 
evropskem nivoju, ki so bili zadolženi za verifikacijo 
projekta in so izpeljali nominacijo Maribora za 
Evropsko prestolnico kulture 2012. 

izbOr in reaLizaCija prOGraMOv in  
prOjeKtOv epK 2012

javna poziva
Izbor programov in projektov EPK 2012 je potekal v 
skladu s sistemskim dokumentom Merila, kriteriji in 
metodologija sprejemanja in potrjevanja projektov in 
programov EPK 2012, ki sta ga Programski svet in Svet 
zavoda sprejela in potrdila že v letu 2010. Omenjeni 
dokument je bil najprej uporabljen pri izbiranju 
projektov in programov, pridobljenih na podlagi dveh 
javnih pozivov v letu 2010, in sicer:

21. maja je bil za partnerska mesta razpisan poziv za 
zbiranje programov in projektov Evropske prestolnice 
kulture. Poziv se je iztekel 7. junija, izbranih pa je bilo 6 
programov Murske Sobote, 5 programov Novega Mesta, 
13 programov Ptuja, 5 programov Slovenj Gradca in 3 
programi Velenja (skupaj 32). 

4. junija je bil razpisan poziv za zbiranje predlogov 
programov in projektov, ki se je iztekel 4. julija. 
Izmed 278-ih prijav je bilo izbranih 97 programov 
in projektov, ki so bili uvrščeni v predlog letnega 
programa dela Zavoda. Prek neposrednega poziva je 
bilo sprejetih 8 projektov. 

V redni program se je v letu 2010 umestilo 143 
projektov, katerih nosilci/izvajalci in koproducenti 
prihajajo iz Maribora, partnerskih mest, Slovenije  
in Evrope.

Konec leta 2010 je prišlo do dodatne konceptualizacije 
programa, generično so iz 16-ih sklopov nastali 
4 programski sklopi, Ključi mesta, Urbane brazde, 
Terminal 12 in Življenje na dotik, ter konec leta 2011 
še 3 programske entitete, Mednarodno sodelovanje/
Kulturne ambasade, Priložnost za vse in RAZ:UM. 
Programski sklopi in entitete so bili mišljeni kot 
temeljna programska shema, v katero so se večinsko 
umeščali tako že sprejeti projekti iz leta 2010 kot tudi 
novi projekti. Poleg programskih sklopov in entitet, 
ki jih lahko razumemo kot vertikalno dimenzijo 
programske sheme, je nastalo tudi 7 umetnostnih 
področij, ki horizontalno/tematsko prečijo  
programske sklope. 

dnevi odprtih vrat
Zaradi večje preglednosti ter natančnejše in doslednejše 
evalvacije projektov je bil v januarju 2011 izdelan osnovni 
prijavni dokument, imenovan Elaborat kulturnih projektov. 
Služil je kot platforma/vzorec za že sprejete in prijavo 
novih projektov, ki so dokončno osmislili programsko 
shemo Evropske prestolnice kulture. Z uveljavitvijo 
enotnega prijavnega dokumenta je bil izvorni dokument 
Merila, kriteriji in metodologija sprejemanja in potrjevanja 
projektov in programov Evropske prestolnice kulture 
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dopolnjen z izvedbenimi parametri prijave projektov in 
programov (predvsem s prijavo na podlagi izpolnjenega 
Elaborata kulturnega projekta in obvezne priloge k 
elaboratu – Stroškovno-finančne analize), ki so bili 
predpogoj za izbor projektov in programov.

Zavod Maribor 2012 je evidentiranje in pridobivanje 
potencialnih novih projektov v letu 2011 izvedel na 
naslednji način:

21. februarja je bilo zaradi velikega zanimanja za 
udeležbo v programu EPK 2012, ki so ga izrazile mnoge 
kulturne organizacije in ustanove, objavljeno javno 
vabilo na Dneve odprtih vrat EPK 2012, ki so potekali 
od 3. do 18. marca 2011 v Mariboru. 

Dnevi odprtih vrat EPK 2012 so bili namenjeni vsem 
zainteresiranim producentom in izvajalcem kulturno-
umetniških dejavnosti, ki so se v določenem terminu 
sestali s kreativnimi producenti, svetovalci posameznih 
umetnostnih področij in vodji sklopov ter celostno 
predstavili predloge svojih projektov, s katerimi so se 
želeli vključiti v programsko shemo EPK 2012.

Nosilci projektov, ki so jih kreativni producenti in 
svetovalci posameznih umetnostnih področij ter vodje 
sklopov prepoznali kot izrazito kakovostne in/ali 
deficitarne v programski shemi Evropske prestolnice 
kulture, so bili v naslednji fazi povabljeni k izpolnitvi 
Elaborata kulturnih projektov. 

Pridobivanje potencialnih novih projektov, ki naj bi bili 
izvajani v partnerskih mestih, je potekalo v sodelovanju s 
koordinatorji partnerskih mest, in sicer tako, da so slednji 
opravili predhodne Dneve odprtih vrat v posamičnem 
partnerskem mestu in po uskladitvi s programskim 
direktorjem ter koordinatorjem partnerskih mest oddali 
nabor potencialnih novih projektov. Ti projekti so se 
uvrstili na Dneve odprtih vrat v Mariboru.

Na Dneve odprtih vrat v Mariboru se je prijavilo 466 
projektov, 288 projektov za mesto Maribor in 178 
projektov za partnerska mesta. 186 projektov je po 
strokovni presoji v izpolnjevanje prejelo Elaborat 
kulturnih projektov.

izbor projektov 2011 in 2012
Vsebinsko in finančno ovrednotenje prispelih 
elaboratov (elaboratov programov in projektov iz leta 
2010, elaboratov programov in projektov iz Dnevov 
odprtih vrat ter programov in projektov, ki so jih 
zasnovali programski sklopi ter nadalje tudi programske 
entitete) je potekalo po principu faznega pregleda, kar 
pomeni, da so elaborate najprej pregledali svetovalci, 
kreativni producenti in vodje sklopov ter entitet in 
podali ocene (predvsem glede skladnosti med vsebino 
in finančno konstrukcijo). 

Projekti so bili v nadaljevanju obravnavani na 
programskem kolegiju in na podlagi sklepa ter po 
potrditvi programskega direktorja predlagani v 
umestitev v programsko shemo Evropske prestolnice 
kulture. Na podlagi programskega kolegija je bil 
določen tudi predlog višine sofinanciranja kulturnega 
projekta s strani zavoda Maribor 2012. 

Programski kolegij v sestavi programskega direktorja, 
pomočnika programskega direktorja za analize, glavne 
producentke in pomočnice programskega direktorja za 
produkcijo, vodij sklopov ter entitet in 7-ih svetovalcev 
iz 7-ih umetnostnih področij EPK 2012 je projekt 
predložil v uvrstitev v programsko shemo predvsem 
na podlagi izpolnjevanja 5-ih temeljnih kriterijev za 
ocenjevanje:
 • kvalitetne in podrobne vsebinske zasnove 

kulturnega projekta;
 • natančnosti in realnosti produkcijske sheme 

kulturnega projekta glede na prijavljeno vsebino;
 • realnosti in konsistentnosti finančne konstrukcije 

kulturnega projekta glede na prijavljeno vsebino in 
produkcijsko shemo;

 • možnosti umeščanja kulturnega projekta v 
zastavljeno programsko shemo;

 • povezljivosti in mrežnega povezovanja projekta na 
lokalni, regijski in mednarodni ravni. 

Programski kolegij je v končni fazi podal strokovno 
utemeljitev za uvrstitev posameznega projekta v 
programsko shemo Evropske prestolnice kulture.
Predlog izbora in višino sofinanciranja posameznega 
programa ali projekta Evropske prestolnice kulture so 
potrdili organi zavoda Maribor 2012, Programski svet in 
Svet zavoda.

realizacija programov in projektov 
Po potrditvi o uvrstitvi in višini sofinanciranja 
posameznega programa ali projekta v programsko 
shemo so službe Zavoda izdale Pogodbo o 
sofinanciranju koprodukcijskega projekta, ki je 
predvidevala črpanje potrjenih sredstev (sredstev 
financiranja s strani zavoda Maribor 2012) na podlagi 
posameznih Vsebinskih in finančnih vmesnih poročil 
ter Končnega vsebinskega in finančnega poročila. 
Črpanje sredstev se je moralo nanašati na postavke, 
prijavljene v Stroškovno-finančni analizi, ter na 
vsebine, prijavljene v Elaboratu kulturnega projekta. 
Ob vsakem poročilu je moral producent oddati 
ustrezno obračunsko dokumentacijo ter podpisati 
izjavo, na podlagi katere je jamčil za resničnost 
navedenih podatkov in verodostojnost predloženih 
dokumentov (tj. jamčil, da so bila javna sredstva, 
ki so bila izplačana na podlagi predloženih poročil, 
zakonito, namensko in gospodarno porabljena).
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Vsako poročilo je programska pisarna natančno 
pregledala in proučila ter na podlagi izpolnitve 
vseh zgoraj navedenih parametrov (tj. izvedbe vseh 
dotedanjih produkcijskih faz – o tem priča vsebinsko 
poročilo; skladnosti s prijavljeno Stroškovno-
finančno analizo – o tem priča predložena obračunska 
dokumentacija; podpisano izjavo) sprejela poročilo  
kot verodostojno.

Sredstva za vse zahtevke so bila črpana na podlagi 
mesečnih poročil, ki jih je zavod Maribor 2012 predložil 
financerjem (Mestni občini Maribor za projekte vseh 
prestolnih mest ter Mestnim občinam vseh prestolnih 
mest za t. i. mrežne in skupne projekte, tj. projekte, ki 
so imeli bodisi izjemno lokalno-povezovalno bodisi 
mednarodno ali razvojno-regijsko pomembno vlogo), 
ki so verodostojnost poročil potrdili ali ovrgli ter 
posledično Zavodu nakazali upravičena sredstva.

Na podlagi nakazanih sredstev in ustrezne 
dokumentacije je programski direktor finančni službi 
predlagal izplačilo posameznim producentom za 
izvedbo njihovih aktivnosti.

Zavod je ustanovil tudi Nadzorno komisijo, ki vrši 
nadzor nad vsemi projekti, ki so bili s strani zavoda 
Maribor 2012 sofinancirani v vrednosti 100.000 EUR 
ali več, ter ostalimi projekti, kjer je bilo moč zaznati 
vsebinske ali finančne odstope od prijave. Nadzor se 
vrši na ravni celotne vrednosti projekta ali programa, 
za katerega so morali producenti oddati obračunsko 
dokumentacijo ter izpise iz kontnih kartic za celotno 
vrednost projekta in ne le za sofinancirani del s strani 
zavoda Maribor 2012.



28

2.2
partnersKa Mesta – MursKa sObOta, 
nOvO MestO, ptuj, sLOvenj GradeC  
in veLenje

Ena izmed ključnih povezovalnih in programskih 
sestavin projekta EPK 2012 so bila vsekakor partnerska 
mesta. Kljub začetnim zapletom, številnim nesoglasjem 
in obilici časa za komunikacijo, ki ga je tolikšno število 
partnerjev zahtevalo, je bila odločitev, da v projektu 
sodeluje večje število partnerjev, vsekakor pravilna. 5 
soprestolnih mest, 5 posamičnih mestnih otvoritev EPK 
2012, 6 mestnih koordinatorjev ter sodelovanje 17-ih 
murskosoboških, 18-ih novomeških, 22-ih ptujskih, 
15-ih slovenjegraških in 23-ih velenjskih programskih 
enot je pokazalo predvsem pozitivne učinke.

Pokazalo se je, da imajo kulturni deležniki v vzhodni 
kohezijski regiji, kljub svojim lokalnim različnostim in 
specifičnostim na različnih kulturnih področjih, veliko 
skupnega – kreativnost, organiziranost, zavzetost pri 
delu, željo po povezovanju … Regija se lahko ravno 
zaradi teh razlik predstavi kot kulturno bogata, pestra 
in obiskovalcem privlačna, hkrati pa je nujno, da zaradi 
tistega, kar je njenim ustvarjalcem skupno – majhnost, 
neprepoznavnost, samozadostnost –, na trgu kulturnih 
dobrin in turizma nastopi enotno. Potrditev tovrstnih 
pokazateljev je bilo znatno povečanje števila tujih in 
domačih gostov v mestih EPK 2012.

Ugotovljeno je bilo, da so kulturni dogodki v svojem 
najširšem pomenu besede eni tistih, ki v zavesti 
prebivalcev mestnih okolji še vedno kotirajo zelo 
visoko na vrednostni lestvici človeških potreb. Ljudje si 
kulturnih in kulturnim sorodnih dogodkov želijo, saj so 
slednji ena od možnosti za iskanje in potrjevanje lastne 
identitete. Potrditev tovrstnih pokazateljev je bilo 
znatno povečanje obiskovalcev kulturnih in sorodnih 
prireditev v partnerskih mestih EPK 2012.

Razvidno je bilo, da je kultura eden tistih družbenih 
dejavnikov, ki še zmore mobilizirati in k ustvarjanju 
pritegniti večje število ljudi. Bolj, kot je katero 
izmed partnerskih mest v socialni ali gospodarski 
stiski, večja je bila zainteresiranost za ustvarjanje 
kulturnih programov. Potrditev pokazateljev je bilo 
znatno povečanje aktivnih (so)ustvarjalcev kulturnih 
programov v partnerskih mestih v letu 2012, tudi s 
strani dela prebivalstva, ki v preteklosti v kulturni 
produkciji ni sodelovalo.

Mogoče je trditi, da je kljub mnogim, že v preteklosti 
izraženim potencialom za sodelovanje, ki jih ustvarjalci 
v regiji premorejo, koristno, če ne celo nujno, da to 
ustvarjalno energijo nekdo usmerja, koordinira in jo 

SOFT CONTROL V SLOVENJ GRADCU / foto Matej Kristovič

KORANTOVA SVATBA  
/ foto MP Pordukcija
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sistematično distribuira potencialnim uporabnikom. 
Praksa je pokazala, da je število ustvarjalcev v regiji 
tolikšno, da jih je za spontano sodelovanje, morda tudi 
zaradi večnega strahu pred konkurenco, enostavno 
preveč. Sistemski povezovalec je pravzaprav 
nujnost. Potrditev pokazateljev je bila množica 
zainteresiranih ter kasneje sodelujočih kulturnih in 
drugih ustvarjalcev ter njihova kasnejša zavzetost pri 
izvedbi in pripadnost blagovni znamki MARIBOR 2012 
– Evropska prestolnica kulture.

Dejstvo je, da je informacijsko in organizacijsko 
platformo EPK 2012, njena programska izhodišča 
in nadaljnje razvojne možnosti le-teh ter njene 
povezovalne učinke v regiji in širše, v taki ali drugačni 
obliki koristno ohraniti tudi v prihodnje. Sodelovanje 
v regiji je bilo v letu EPK 2012 odlično, a malo najbrž 
tudi zato, ker je bilo na nak način nujno. Potrditev 
pokazateljev gre iskati v tovrstni zainteresiranosti vseh 
sodelujočih partnerjev, ki obeta, da EPK 2012 ni bila 
sama sebi namen.

naloge in aktivnosti koordinatorja 
partnerskih mest
Za sodelovanje in komunikacijo s partnerskimi 
občinami je v zavodu Maribor 2012 vse leto delovala 
oseba zadolžena za koordinacijo partnerskih mest. 
Koordinator partnerskih mest je na relaciji Zavod – 
partnerska občina deloval na vseh delovnih področjih 
Zavoda (program, protokol, financiranje, marketing, 
pravne zadeve, mednarodni odnosi, odnosi z javnostmi …), 
specifične odprte zadeve, vezane na delovno področje 
posameznega oddelka ali konkretnega sodelavca 
Zavoda, pa je ustrezno posredoval in na ta način 
prevzemal vlogo komunikacijskega vmesnika.

Poslovni subjekti, s katerimi je komuniciral koordinator 
partnerskih mest:
 • župani partnerskih občin;
 • koordinatorji partnerskih mest za projekt EPK 2012;
 • direktorji občinskih uprav partnerskih občin;
 • vodje in sodelavci oddelkov za družbene dejavnosti 

ali negospodarske javne službe;
 • vodje in sodelavci oddelkov za finance ali 

izvrševanje proračuna;
 • direktorji in sodelavci javnih zavodov in nevladnih 

organizacij, uvrščenih v program EPK 2012;
 • samostojni kulturni ustvarjalci, uvrščeni v program 

EPK 2012;

 • predstavniki lokalnih medijskih hiš ter gospodarskih 
in turističnih družb;

 • predstavniki kulturnih institucij, ki niso bile uvrščene 
v program EPK 2012.

Delovne naloge, ki jih je sam ali kot del ekipe opravljal 
koordinator partnerskih mest:
 • komunikacija s pogodbenimi partnerji v partnerskih 

mestih (občine, koproducenti, mediji);
 • prenos informacij in usklajevanje odprtih zadev na 

relaciji Zavod – partnerska občina po področjih;
 • koordinacija sestankov vodstva Zavoda in 

pooblaščenih predstavnikov občin;
 • koordinacija rednih tedenskih sestankov 

koordinatorjev partnerskih mest;
 • koordinacija specifičnih področnih delovnih srečanj 

predstavnikov Zavoda in partnerskih mest;
 • spremljanje priprave in izvedbe posameznega 

koprodukcijskega projekta in poročanje o izvedbi;
 • nadzor nad izvedbo in izplačilom posameznega 

koprodukcijskega projekta;
 • obiskovanje koprodukcijskih ter drugih programskih 

in protokolarnih dogodkov v partnerskih mestih;
 • udeležba in poročanje na splošnih in programskih 

kolegijih ter produkcijskih sestankih Zavoda;
 • druge specifične delovne naloge po  

navodilih nadrejenih.

Delovne naloge ter stiki s poslovnimi subjekti so se 
izvajali tako na lokaciji zavoda Maribor 2012 kot na 
različnih lokacijah po partnerskih mestih. 
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M
aribor je bil novembra 2010 eno najbolj 
žalostnih mest na površju Zemlje – trajno 
knokavtirano in polno napadalnega cinizma, 
sicer pa v svoji vsakdanjosti pust in počasen 

kraj, tako fizično kot mentalno. Njegov propad, ki se je 
začel po letu 1990, je dosegel vrh, ali bolje rečeno dno. 
Takrat se je zbirala ekipa, ki je prišla opravit »mission 
impossible« – zamisliti si in izvesti program EPK 2012. 
Takrat, torej novembra 2010, je bil projekt, milo rečeno, 
v razvalinah – jasno viden je bil popolni linč vseh 
akterjev, ki so do tedaj peljali projekt, tako legalno kot 
intelektualno; položaj ni vzbujal zaupanja ne strokovni 
ne splošni javnosti. Po prihodu nove programske 
ekipe se je po nekaj hitropoteznih partijah moči in 
izločanja oblikoval notranji intelektualni krog, ki je od 
tedaj poganjal vse aktivnosti, ki so naposled pripeljale 
do programske knjige v oktobru 2011 in potem do 
dejanskega izvajanja programa v letu 2012.

Programski sklop Ključi mesta, ki je dolgo nosil delovni 
naslov Reanimirani Maribor, smo si zamislili kot tisti 
del EPK, ki bo temeljni, osnovni. Izhodišče je bil 
premislek o položaju »osnovne celice zgodovine«, torej 
meščanov in meščank Maribora, in načinov, kako nanje 
»pripeti« prireditev, kot je EPK, in jo narediti za njihovo. 
Kot najprimernejša se je takrat (in se še zdaj) kazala 
»klasična« postmoderna praksa, ki predstavlja najširšo 
možno ustvarjalno platformo. Tema programskega 
sklopa je zgodba o urbanosti Maribora, cilj pa zanimivo, 
življenjskega utripa polno mestno središče.

Kajti od tam vse pride in tja se vse vrača.

In točno tako kot je povedal Jančar, po Aristotelu 
»… mesta … so potrebna ljudem, da lahko izrazijo 
svoje vrline in sposobnosti na najboljši možen način 
… mesto zrcali ves svet … in tudi povsem točno ves 
čas, ki ga človek živi kot zoon politikon …« in potem 
sam o kulturi, da »… si bo morala postaviti visoke 
kriterije, upreti se bo morala dekonstrukciji visoke 
kulture in izgubljanju stika s tradicijo in metafizičnim 
kontekstom, vzpostaviti vrednote idealizma namesto 
pragmatizma … če bo hotela znova postati gojišče idej, 
drznih in provokativnih estetskih in družbenih zamisli, 
središče, kjer se plodno stikata nacionalna identiteta in 
kozmopolitska dinamika …« Tako.

In pričelo se je dobesedno z majhnimi koraki. Najprej 
s postavitvijo dveh delovnih skupin, saj je bilo jasno, 
da božanski navdih ustvarjalnosti tu nima nobenega 
pomena; pomembno je zgolj trdo, natančno delo. Tako 

2.3
KLjuči Mesta

SEVERNI SIJ / foto Mediaspeed

NEMCI IN MARIBOR / foto MP Produkcija

KLUB 12 - VETRINJSKI DVOR / foto Miha Sagadin
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je prva skupina, terenski producenti, ki so bili izbrani 
na podlagi javnega razpisa, raziskala dejansko fizično 
in mentalno situacijo zadevnega mestnega prostora. 
Najprej so izvedli anketo med prebivalci in poslovnimi 
subjekti na območju starega mestnega jedra, potem 
so prostor evalvirali in določili točke interesa, nato 
pa poiskali tako osebne kot tudi splošne zgodbe in 
možne nastavke projektov. Druga skupina, intelektualni 
delavci, ki so bili izbrani po področjih, pa so z metodo 
pospešenega »brainstorminga« selekcionirali ali gradili 
projekte do njihove virtualne oblike. Potem je sledilo 
definiranje in PR, namenjen vsem pomembnejšim 
socialnim in kulturnim podskupinam v mestu (bolnica, 
Viole, cerkev, gasilci, univerza, mestni posebneži ...). 
Nato odločitev za strategijo – »plaz« dogodkov in 
»kvaliteta za mase«.

Zatem najprej miselna zamejitev prostora, v našem 
primeru torej mestnega obzidja, ki predstavlja 
simbolični »kraj« urbanosti; rezultat je bil projekt 
Svetlobno obzidje. Potem polnitev praznega ali 
uničenega prostora v središču mesta; rezultat so 
projekti različnih intervencij v prostoru, ki izpostavljajo 
ali dodajajo nove vsebine, kot so Cvetlična ulica, Šum 
reke, Mestna izpovednica, Mozaik EPK, Promenada, 
Namizna poezija in Ulični strip. Sem sodijo tudi 
projekti, kot Severni sij, Objemi in poljubi, Razstava 
starih fotografij Maribora v izložbah v središču mesta. 
Potem v sodelovanju z Univerzo v Mariboru in EKTC 
Hiša znanosti – Center eksperimentov v eni izmed 
glavnih mestnih ulic. Seveda poštene zgodbe Maribora 
ni brez pogleda na zgodovino njegovih Nemcev – zato 
velika razstava v prostorih nekdanje Velike kavarne na 
Glavnem trgu. Potem nadgradnja duhovnega prostora 
– projekt Bombardiranje Maribora, projekt Situacija 
Anophthalmus hitleri, projekt Intelektualne kurbe. In 
oddelek off-off gledališča (predstave Was ist Maribor, 
Safari tour in Jalova), ki izkorišča prostore in situacije 
izven tradicionalnega gledališča. In pogled na vse 
skupaj skozi oči Hišnika Maribora, spletne miniserije.

Vsi ti projekti – uresničiti nam jih je uspelo kakšnih sto 
– so z različnimi sinergijami napolnili fizični in duhovni 
prostor, povezali meščane z mestom in določali osnovno 
razpoloženje dogajanja Evropske prestolnice kulture. 
Poleti je k temu odločilno pripomoglo tudi sedem letnih 
odrov z različnim, predvsem glasbenim programom.

Programski sklop Ključi mesta je od vsega začetka 
deloval v prepričanju (še enkrat po Jančarju), »… da 
je kulturen, se pravi radoveden in ustvarjalen človek, 

po definiciji multikulturen, v nobeni kulturni avtarkiji 
ne more obstati. Treba je odprto živeti s človeškimi, 
jezikovnimi, kulturnimi in ustvarjalnimi razlikami, še 
več, varovati jih je treba in jih razvijati. Razlike pa je 
mogoče živeti samo z ustvarjalnosjo, ki sama po sebi 
pomeni prestopanje vsakeršnih meja, tudi socialnih.

V mestu in svetu.

Kajti mesto, smo rekli z Aristotelom, je potrebno 
ljudem, da izrazijo svoje vrline in sposobnosti na 
najboljši možni način. Še več: mesto zrcali ves svet 
in tudi ves čas, ki ga človek živi …« V letu evropske 
kulturne prestolnice je Maribor zrcalil tako svet kot čas 
na najboljši možen način. Ključi so odprli vrata.



32

KataLOG prOjeKtOv prOGraMsKeGa sKLOpa KLjuči Mesta,  
Ki sO biLi izvedeni v Letu 2012

Št. naziv prOjeKta prOduCent FinanCiranje 2012

avdiOvizuaLna uMetnOst

91 HIŠNIK MARIBORA Studio Legen d.o.o. 35.000,00

92 KINEMATOGRAFSKA DEJAVNOST V MARIBORU Zavod Udarnik 36.000,00

107 KINO BREZ STROPA CID Ptuj 30.000,00

93 MARPURGI Casablanca d.o.o. 12.300,00

106 MEDNARODNI FILMSKI FESTIVAL PRIMUS Društvo Poetovio LXIX 36.000,00

94 MULTIKULTI Društvo Mitra 10.800,00

96 PETERICA Arcus fim d.o.o. 15.300,00

97 PISATELJ IN MESTO – PORTRET DRAGA JANČARJA Senca studio 6.904,35

98 PREGNANI MOJSTER VPK d.o.o. 6.904,35

105
RADGONA 1991 - OSAMOSVOJITVENA VOJNA V 
POMURJU

Zavod Sončnica 3.233,70

100 REVIJA SLOVENSKEGA DOKUMENTARNEGA FILMA Društvo Mitra 20.000,00

101 STOPTRIK
Zavod za napredne pristope v 
kulturi in izobraževanju ISKRA

12.000,00

511 TUDI OGLJE ŠE KUHAJO, MAR NE? Robert Kranvogel s.p. 10.000,00

103 VZPON MESTA Kino Svečina d.o.o. 5.463,72

104 ZVOKI MESTA MARIBOR Studio ALP 16.000,00

490 ŽARNICA PA ŠE KAR SVETI… Studio ALP 4.000,00

KLasična GLasba

110 FOLKLORNI POZDRAVI MARIBORA AFS Študent 5.400,00

117 GLASBENI MOZAIK Glasbena šola Novo Mesto 15.000,00

122 HARMONIJE JSKD-ji 85.000,00

118 KONCERTNI ABONMA ARSANA
Društvo za glasbeno umetnost 
Arsana

10.000,00

111 LETO BOJANA ADAMIČA JSKD in Zveza godb Slovenije 30.000,00

112 MEDNARODNI DAN ZBOROVSKEGA PETJA JSKD Maribor 5.400,00

113
MEDNARODNI OTROŠKI FOLKLORNI FESTIVAL MB 
2012

JSKD Maribor 9.000,00

121 MEDNARODNO TEKMOVANJE PIHALNIH ORKESTROV
JSKD in ZKD Šaleške doline 
(JSKD)

30.000,00

114 MLADI GLASBENIKI MARIBORA (CARPE ARTEM)
Društvo za komorno glasbo 
Amadeus

9.000,00

116 PACOV GLASBENI MAJ Klub PAC 24.000,00

115 SIMFONIČNI ORKESTER KONSERVATORIJA MARIBOR
Mladinski in študentski 
konservatorij

13.050,00
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Št. naziv prOjeKta prOduCent FinanCiranje 2012

119 SLOVENSKA IN ČEŠKA ORKESTRALNA GLASBA Glasbena šola Slovenj Gradec 8.500,00

120 ŠALEŠKI ŠTUDENTSKI OKTET V MESTU Festival Velenje (KD ŠŠO) 5.000,00

Literatura

431

7. MEDNARODNA KONFERENCA  “DRUŽBENA 
ODGOVORNOST IN IZZIVI ČASA 2012: INOVIRANJE 
KULTURE ZA VEČ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI - KOT 
POT IZ SOCIO-KULTURNE KRIZE”

IRDO - Inštitut za razvoj družbene 
odgovornosti

10.000,00

141 DIALEKTA Založba Franc Franc 20.000,00

125 DUŠE
Sinagoga - Center judovske 
kulturne dediščine Maribor

3.600,00

126
EMANCIPACIJA IN ELIMINACIJA MED ZGODOVINO IN 
SODOBNOSTJO

ZRC SAZU, inštitut za kulturno 
zgodovino 

8.500,00

148 GOSTIM BESEDO Društvo slovenskih pisateljev 10.000,00

147 JEZERO Simon Hernaus s.p. 15.000,00

487 KATARINA, PAV IN JEZUIT Slovenska matica 4.000,00

127 KENK Cankarjeva založba 5.400,00

145 KNJIŽNICE POBRATENIH MEST Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 30.500,00

129 LEKSIKON MARIBORSKE KULTURE IN DRUŽBE Založba Obzorja d.d. 22.500,00

130 LITERARNA HIŠA
JSKD Območna izpostava 
Maribor, Kulturno društvo 
Mariborska literarna družba

33.000,00

131 LITERARNE POSTAJE Mariborska knjižnica 5.000,00

132
MALI VODNIK PO EVROPSKI PRESTOLNICI KULTURE 
2012

Umetniški kabinet Primož Premzl 
d.o.o.

14.900,00

133 MARIBORSKA KNJIGA
MARIBOR 2012 – Evropska 
prestolnica kulture, Založba Pivec

15.540,00

134 MARIBORSKE VEDUTE Založba Pivec 8.100,00

144 MESTO GOGA (HIŠA KULTURE) Založba Goga 40.000,00

135 NA PREPROGI IZ ZVEZD KD Mariborska literarna družba 1.800,00

136 OBRAZI NOTRANJE MOČI Zavod Anton Martin Slomšek 144.000,00

142 OKO BESEDE Založba Franc Franc 10.000,00

151 REGIONALNI KNJIŽNI SEJEM Društvo slovenskih pisateljev 100.000,00

137 SEVERNI SIJ Atelje Japelj d.o.o. 45.000,00

138 SEVERNI SIJ FolioVerlag 7.000,00

139 SEVERNI SIJ Modrijan založba d.o.o. 6.156,00

149 SLOVENSKI DNEVI KNJIGE Mladinski kulturni center Maribor 18.000,00

143 SPREHAJALIŠČA ZA VRAČANJE Založba Franc Franc 20.000,00

150 TURNEJA PISATELJEV S KITAJSKE Društvo slovenskih pisateljev 6.000,00
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Št. naziv prOjeKta prOduCent FinanCiranje 2012

146 ZAPUŠČINA dr. ŠTEFKE COBELJ Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 26.500,00

566 NEMCI IN MARIBOR
Umetniški kabinet Primož Premzl 
d.o.o.

9.000,00

neKLasična GLasba

152 AKUSTIČNI VIKEND V MARIBORU KUD Zlati zob Ljubljana 40.000,00

90 AVDIOVIZUALNA UMETNOST Zavod Udarnik 18.000,00

153 DIGITAL DELIGHT Hedonistični kreativci 6.300,00

174 DIGITALNA KLASIKA Zavod Sončnica 11.000,00

184 ESCAPE Marko Krageljnik s.p. 10.000,00

154 FESTIVAL ETNIKA Zavod Etnika 12.000,00

155
FESTIVAL ROMSKE KULTURE ROMANO ČHON / 
ROMSKI MESEC

ZULK - Združenje ustvarjalnih 
ljudi na področju kulture, 
Slovenski etnografski muzej 
(Ljubljana), Romski akademski 
klub (Murska Sobota)

22.500,00

156 FESTIVAL SCENA KDMC Indijanez 8.100,00

157 GARAGE EXPLOSION FESTIVAL Pekarna - magdalenske mreže 7.200,00

158 GIPSY NIGHT KUD Zlati zob Ljubljana 50.000,00

159 KAKO POSTATI JAZZ/BLUES VIRTUOZ?
Glasbena šola Takt Ars, Samo 
Šalamon s.p.

7.000,00

185 KANTATA PO SVETI ELIZABETI KD Carinthia Cantat 10.000,00

160 KLUB 2012 Arpol d.o.o. 241.789,71

161 LAJNARSKI DAN Kulturno društvo Lajnar Koroški 4.000,00

186 LAJNARSKI FESTIVAL Kulturno društvo Lajnar Koroški 4.000,00

162 MARIBUM Plesna izba Maribor 9.900,00

190 MAX KLUB JAZZ FESTIVAL Festival Velenje (Marko Kolšek) 13.000,00

175 MURSKE BALADE IN ROMANCE Društvo Argo 35.000,00

179 MUZEJSKI VRTOVI LokalPatriot 25.000,00

163 NO BORDER JAM Subkulturni azil 10.000,00

502 ODER EVROPSKE PRESTOLNICE MLADIH Soundbiro d.o.o. 20.000,00

164 ODER POŠTNA Smiljan Kreže s.p. 106.000,00

165 ODER ŠTAJERC Soundbiro d.o.o. 75.000,00

166 ODER ŽIDOVSKI TRG Glasbeno društvo Mladi bobnar 169.000,00

167 PIŠE SE LETO 2011&2012 Smiljan Kreže s.p. 40.000,00

168 POLETJE V MESTU Jama d.o.o. 30.000,00

191 POLETNE KULTURNE PRIREDITVE Festival Velenje 130.000,00

180 POpMLAD MPZ Pomlad 7.000,00

176 PREJK 12 Zavod DrMr 40.000,00

169 PRO SOLO – DRUŽINSKA TRADICIJA IN SLOVES Sabina Petek s.p. 36.000,00
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Št. naziv prOjeKta prOduCent FinanCiranje 2012

181 ROCK OTOČEC Rock otočec d.o.o. 40.000,00

170 ROKERJI POJEJO PESNIKE Subkulturni azil 4.500,00

475 SHAKESPEAROV ODER Maribar d.o.o. 15.000,00

329 SKATE FESTIVAL Rene Strgar s.p. 30.100,00

187 SLOVENJGRAŠKO POLETJE Kulturni dom Slovenj Gradec 140.000,00

177 SOBOŠKI DNEVI MO Murska Sobota 116.000,00

178 SOBOŠKO POLETJE
Javni zavod za kulturo, turizem in 
šport Murska Sobota

60.000,00

188 ŠVUNK FEST Društvo ŠVUNK 5.000,00

182 TERASAFEST Klub ptujskih študentov 40.000,00

171 TOLKALSKI PROJEKT TAKADIMI
ZULK - Združenje ustvarjalnih 
ljudi na področju kulture

17.100,00

189 TRG UMETNOSTI Društvo Gvido 7.000,00

183 VINO NI VODA Klub ptujskih študentov 34.000,00

172 ŽUPANOV ODER PRIJATELJSTVA Media voice d.o.o. 40.000,00

OtrOŠKa in MLadinsKa ustvarjaLnOst

194 ANIMATEKA V MARIBORU Društvo za razvoj filmske kulture 35.000,00

195 ART KAMP Narodni dom Maribor 108.000,00

207 AYE FESTIVAL  KUD Čar griča 20.000,00

196 ČITALNICA NA JASI Narodni dom Maribor 27.000,00

197 ČRNO-BELI SVET Šahohlačnik d.o.o. 18.000,00

208 DE TA FABULA NARRATUR

OŠ Ljudski vrt Ptuj in OŠ Ljudski 
vrt -  Podružnica Grajena, OŠ 
Olge Meglič, OŠ Breg, OŠ Mladika, 
OŠ dr. Ljudevita Pivka, Glasbena 
šola Karla Pahorja Ptuj

25.000,00

198 DRUGAJANJE Bunker Ljubljana 6.300,00

199 DRUŽABNO DRUŽBOSLOVJE Mladinski kulturni center Maribor 4.500,00

211 EVROPSKA PRAVLJICA Mariborska knjižnica 17.100,00

206 FOTOGRAFSKA IZKUŠNJA LokalPatriot 8.000,00

547 KULTURNI DNEVI
MARIBOR 2012 – Evropska 
prestolnica kulture

6.510,77

498 KULTURNI DNEVNIK Narodni dom Maribor 50.000,00

200 LUTKE MINORITI Lutkovno Gledališče Maribor 40.000,00

201 MALI ARHITEKTI S ČAROBNIM SVINČNIKOM
Mikrourbanika - kreativno 
združenje

28.020,00

202 MLADIBOR
Bunker, Ljubljana in II. Gimnazija 
Maribor

90.000,00

203 OTROŠKI PEVSKI ZBOR EPK OŠ Bratov Polančičev 3.600,00

209 PIKIN FESTIVAL Festival Velenje 310.000,00
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Št. naziv prOjeKta prOduCent FinanCiranje 2012

210 PREDSTAVITEV ŠOLSKEGA CENTRA VELENJE Šolski center Velenje 5.000,00

205 TEDEN MLADE EVROPE Zavod Anton Martin Slomšek 30.000,00

uprizOritvene uMetnOsti

212 EPK V KGB Darja Pernat GTS d.o.o 11.000,00

235 EVROPA PLEŠE Festival Velenje (Verena Šulek) 80.000,00

213 FLASH MOB Plesni klub Pingi d.o.o. 12.000,00

214 GENEROSITY Zavod Senzorium 31.500,00

215 HEIKO BECK V MARIBORU
Katja Kos, samozaposlena v 
kulturi

15.000,00

216 HOTEL SPLENDID Zavod Imaginarni 22.500,00

217 JALOVA KUD Borza 40.000,00

218 LUTKOVNA INTERVENCIJA LILE PRAP Društvo lutkovnih ustvarjalcev 22.500,00

219 MICIKA IN ALDO (POD MOSTOM) Cafe teater 27.000,00

220 OTROCI LENTA DKD Svoboda 45.000,00

221 PECHA KUCHA Mediamix komunikacije d.o.o. 7.425,00

222 PERFORMA Mladinski kulturni center Maribor 20.000,00

232 PLESNA PRAVLJICA ŠKD Plesni studio Novo mesto 5.000,00

233 RIMSKE IGRE Društvo Poetovio LXIX 20.000,00

224 SAFARI  TOUR MARIBOR KUD Borza 15.469,00

226 StandUpFest KUD Borza 13.500,00

227 ŠPASFEST GIZ Maribor 42.000,00

228 VPETOST Bojan Brigadir s.p. 5.000,00

231 WAS IST MARIBOR? KUD Borza 56.700,00

229 ZID OBJOKOVANJA MASKA Ljubljana 16.200,00

234 ZVEZDICA ZASPANKA KD Slovenj Gradec in Mini Teater 17.000,00

230 ŽIVA DVORIŠČA Društvo Gledališče Ane Monro 10.800,00

vizuaLna uMetnOst

301 AFRIŠKA ZBIRKA Koroški pokrajinski muzej 20.000,00

237 ARHEOLOŠKA POT PO MARIBORU Z OKOLICO
Društvo mladih raziskovalcev 
Maribor

12.500,00

238 ARHEOLOŠKO NAJDIŠČE BETNAVA
Evropski kulturni in tehnološki 
center Betnava

5.400,00

302 ART@CRAFT EUROPE 2012
Podjetniški center Slovenj Gradec 
d.o.o.

30.000,00

485 ARTAS Yago d.o.o. 10.000,00

539 BEAUTY ARCHIVE 2002 - 2012 Mirjana Rukavina 4.000,00

239 CVETLIČNA ULICA – GALERIJA PETRINA Galerija Petrina d.o.o. 3.000,00
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Št. naziv prOjeKta prOduCent FinanCiranje 2012

240 ČAJNIKI V ČAJEKU Š.K.R.A.T. Bojan Žuran s.p. 1.000,00

241 DEDIŠČINA NA DLANI GEARH d.o.o. 10.000,00

242 E2RD E2RD Bojana Kovačič Zemljič s.p. 3.000,00

243
ESENCA UMETNIŠKEGA NAKITA – BISTVO JE OČEM 
NEVIDNO

Zlatarne Holc 15.000,00

244 EVANGELIČANSKI MARIBOR Pokrajinski arhiv Maribor 6.000,00

245 EVROPA V MUZEJU - MUZEJ V EVROPI Pokrajinski muzej Maribor 162.000,00

246 EVROPSKI DAN JUDOVSKE KULTURE
Sinagoga - Center judovske 
kulturne dediščine Maribor

6.300,00

247 EX-GARAŽA Fundacija Sonda 11.700,00

294 FOTOPUB / Festival dokumentarne fotografije LokalPatriot 36.000,00

312
GEODEZIČNI EKOLOŠKI PLAVAJOČI OBJEKT “GEPO” 
IN IZOLACIJSKI TEDEN UMETNOSTI

Mladinski center Velenje (Elvis 
Halilović)

40.000,00

248
GLAZERJEVI NAGRAJENCI – PORTRETI MARIBORSKIH 
UMETNIKOV

Branimir Ritonja 900,00

249
GLEDAT KAJ DELAJO – SLOVENCI NA AVSTRIJSKEM 
ŠTAJERSKEM

Društvo člen 7 za Avstrijsko 
- Štajersko - Pavlova hiša, 
MARIBOR 2012 – Evropska 
prestolnica kulture

24.000,00

305 GOSTUJOČA RAZSTAVA HIŠE MINERALOV Muzej Velenje 4.000,00

469
IV.MEDNARODNI KONGRES ZVEZE RAZISKOVALCEV 
SVETIL

Pokrajinski muzej Ptuj Ormož 30.000,00

289
IZBOR IZ STALNE ZBIRKE MUZEJE ZA KONKRETNO 
UMETNOST IZ INGOLSTADTA; OD STRANI DO 
PROSTORA

Galerija Murska Sobota 10.600,00

306 IZGUBLJENI KRAJI V NOVI LUČI
Revivas - društvo za oživitev 
in promocijo vasi Škale (Muzej 
Velenje, Premogovnik Velenje)

8.000,00

250 IZLOŽBE
Pokrajinski arhiv Maribor, 
MARIBOR 2012 – Evropska 
prestolnica kulture

14.000,00

251 IZRAZI SVOJE UPANJE 
Društvo likovnih umetnikov 
Maribor

13.500,00

295
JEAN MARC CARACCI: HOMO URBANUS 
EUROPEANUS

Galerija Simulaker, LokalPatriot 25.000,00

252 K8

Pokrajinski arhiv Maribor, 
Multigraf d.o.o., Arhitekturni biro 
Marinič d.o.o., Turistično društvo 
Maribor, Združenje rezbarjev in 
modelarjev lesa Slovenije

25.000,00

253 KDO TUKAJ DRŽI VODO?
Jože Šubic, samozaposleni v 
kulturi

13.500,00

255 KITAJSKI NAPISI Ana Presker s.p. 1.000,00

288 KROŽIŠČA
Društvo likovnih umetnikov 
Prekmurja in Prlekije

50.000,00
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Št. naziv prOjeKta prOduCent FinanCiranje 2012

307 LAIBACH KUNST Muzej premogovništva Slovenije 7.000,00

256 LEP POZDRAV IZ STARE EVROPE
Kramarski - turistično podjetje 
d.o.o.

7.000,00

173 LIGIJEV ODER Muzej premogovništva Slovenije 7.000,00

257 MARIBORSKA MLEČNA CESTA Mladinski kulturni center Maribor 1.620,00

236 MATI KORAJŽA Gledališče Ane Monro 20.000,00

308 MEDNARODNI FESTIVAL VEZENJA VELENJE 2012
Andragoško društvo Univerza za 
III. življensko obdobje Velenje

10.000,00

258 MEŠČANSTVO NA SLOVENSKEM – MARIBOR
Muzej narodne osvoboditve 
Maribor, Maribor 2012 - Evropska 
prestolnica kulture

37.000,00

259 MODNA REVIJA VULCANO MODELS 6.400,00

290 MOJE MESTO
Javni zavod za kulturo, turizem in 
šport Murska Sobota

15.000,00

260 MRMRANJE TOKOV
SAETA - Zavod za kulturne in 
promocijske aktivnosti

10.000,00

291 MURA ODPRTO Pokrajinski muzej Murska Sobota 3.000,00

284 NAMIZNA POEZIJA
MARIBOR 2012 – Evropska 
prestolnica kulture

11.000,00

261 NEMCI IN MARIBOR
Pokrajinski arhiv Maribor, 
MARIBOR 2012 – Evropska 
prestolnica kulture

87.500,00

262
NOVA DOGNANJA NA PIRAMIDI – KORENINE MESTA 
MARIBOR

TICA SISTEM d.o.o. 15.000,00

263 OBELEŽJA – MOZAIK Alja, Daniela Urbanič s.p. 18.950,00

264 OBLAK
Borut Popenko, samozaposlen v 
kulturi

3.645,00

292 ODKRITO/ZAKRITO Pokrajinski muzej Murska Sobota 65.000,00

266 OLAJŠEVALNIKI ZA PSE
Simona Šuc, samozaposlena v 
kulturi

10.170,00

287 OZNAČEVALCI EPK AU arhitekti d.o.o. 60.000,00

296
OZNAČITEV KULTURNE DEDIŠČINE V STAREM 
MESTNEM JEDRU NOVEGA MESTA

Zavod za turizem NM 12.000,00

267 PALČKI OKUPIRALI MARIBOR Galerija Hest 15.300,00

268 PARIZ, LONDON, BERLIN V GALERIJI 3X
Jasna Kozar, samozaposlena v 
kulturi

4.500,00

269 PARK SPOMINA Pogrebno podjetje Maribor d.d. 12.000,00

270 POCESTNICA KUD Ljud 12.000,00

271 POLJUBI & OBJEMI B&B Petra Varl s.p. 5.500,00

272 PONOVNO POVEZANI
OLOOP Ljubljana - Zavod za 
sodobno tekstilno umetnost in 
oblikovanje

20.200,00
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Št. naziv prOjeKta prOduCent FinanCiranje 2012

321 PREANIMACIJA
Univerzitetni klinični center 
Maribor, KUD Ljud, Zdravstveni 
dom Maribor

20.000,00

297
PRETEKLOST NOVEGA MESTA IN NJEGOVA 
PREMIČNA DEDIŠČINA / NOVOMEŠKA SITULSKA 
UMETNOST, ETNOLOŠKA DEDIŠČINA DOLENJSKE

Dolenjski muzej Novo mesto 60.000,00

479 PRINESI KOS NEBA S SEBOJ V DOLINO PD Maribor Matica 4.000,00

275 RETRO PROMO EPK
Kramarski - turistično podjetje 
d.o.o.

9.200,00

309 REVITALIZACIJA PROMENADE
Mladinski center Velenje (Bojan 
Pavšek)

25.000,00

276 SITUACIJA: ANOPHTALMUS HITLERI
Jasmina Cibic, samozaposlena v 
kulturi

15.000,00

278
SREDNJEVEŠKE IN RENESANČNE KNJIŽNE UMETNINE 
IZ ZAKLADNICE NADŠKOFIJE MARIBOR

Evropski kulturni in tehnološki 
center Maribor

15.300,00

299
STALNA ZBIRKA PUSTNE MASKE NA PTUJSKEM 
OBMOČJU 

Pokrajinski muzej Ptuj Ormož 70.000,00

279 STARI KRAMARSKI
Kramarski - turistično podjetje 
d.o.o.

14.000,00

280 STOLNI ZVONIK Stolna župnija Maribor 12.958,69

281 SVETLOBNO MESTNO OBZIDJE Joško Kraševec s.p. 45.000,00

530 TLAKOVCI SPOMINA
Sinagoga - Center judovske 
kulturne dediščine Maribor

500,00

310 TRIS RAZSTAV
Muzej Velenje (Nataša Tajnik 
Stupar, Anja Jerčič, Uroš Potočnik)

12.000,00

282 ULIČNI STRIP KUD Zid na meji 17.856,00

298 VELEBLAGOVNICA SITULA Zavod Situla 17.000,00

311 VELIKA FORMA, ČLOVEŠKA PODOBA Festival Velenje 5.000,00

465 ZBIRADEJNICA ZA MARIBOR
Preboj, društvo za trajnostni 
razvoj

28.161,51

285 ZGODOVINA MARIBORSKIH HIŠ Pokrajinski arhiv Maribor 13.000,00

286 ZIDNICE
Preboj, društvo za trajnostni 
razvoj

41.748,90

570 ALEKSANDRA TISA - ŠTUDIJSKE RISBE
OŠ Prežihovega Voranca 
Ljubljana

2.000,00

OstaLO

313 BOMBNI NAPAD NA MARIBOR Letalski center Maribor 10.000,00

314 CENTER EKSPERIMENTOV
Evropski kulturni in tehnološki 
center Maribor

65.000,00

316 FESTIVAL LENT
KPC Narodni dom Maribor, 
MARIBOR 2012 – Evropska 
prestolnica kulture

349.000,00

326
FESTIVAL UMETNOSTI IN DEDIŠČINE - ARTFEST IN 
ETNOFEST

Javne službe Ptuj 890.000,00
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317 MESTNA IZPOVEDNICA Soundbiro d.o.o. 12.000,00

328 MIROVNIŠKI FESTIVAL “OD LJUDI ZA LJUDI”
Koroška Galerija likovnih 
umetnosti

100.000,00

318 MULTI FURGULA Subkulturni azil 5.000,00

319 NA POMOČ! POŽAR
Prostovoljno gasilsko društvo 
Maribor - mesto

4.500,00

320 NK MARIBORA Smiljan Kreže s.p. 20.000,00

327 P.U.S.T. ALI PUSTI UMETNOSTI SVOBODNI TOK JSKD OI Ptuj in ZKD Ptuj 15.000,00

529 POLENTA  Zavod Kultivacija Zg. Polskava 70.524,00

322 PRESTOLNICA OKUSOV Vivi d.o.o. 45.000,00

497 RADIJSKE AKCIJE RADIA CENTER Radio Center d.o.o. 15.000,00

323 RADIO CITY - AKCIJE V ETRU Radio City d.o.o 15.000,00

574 PRAVLJIČNO DVORIŠČE Soundbiro d.o.o. 11.150,00

324 ŠUM REKE NA MOSTOVIH KUD Zid na meji 6.000,00
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P
rogramski sklop Terminal 12 je združeval 
zelo raznolike projekte z različnih umetniških 
polj. Skupna poteza projektov je bila njihova 
dimenzija ali vsaj naravnanost, nemalokrat je 

šlo za spektakelske produkcije, za t. i. »highlighte«, 
ki so največkrat izkazali izrazito usmerjenost 
v mednarodni prostor tako v vsebinskem kot v 
produkcijskem vidiku, skratka, programski sklop 
Terminal 12 je v prvi vrsti združeval večje produkcije 
EPK z mednarodnim karakterjem. 

Znotraj omenjene heterogenosti projektov, ki so 
segali od vizualne umetnosti, koncertov klasične in 
neklasične glasbe, literature, gledališča, arhitekture in 
intermedijske umetnosti pa vse do opere, lutkovnega 
gledališča, filma, mode in drugih oblik umetniškega 
izražanja, smo od samega začetka ciljno zastavili vrsto 
projektov, ki jih je povezovala skupna rdeča nit. Rdeča 
nit izpraševanja prihodnosti, možnosti in tendenc, 
ki se pojavljajo globalno in lokalno, ter še posebej 
vpetosti Maribora in partnerskih mest v to živo iskanje. 
Pretirano idealistično bi bilo domnevati, da bo mogoče 
podati odgovore na vprašanja po prihodnji orientaciji, 
razvoju, možnostih in bodočih platformah skozi nabor 
projektov znotraj programskega sklopa Terminal 12, a 
kljub temu smo prepričani, da nam je uspelo ustvariti 
neko precej oprijemljivo, provokativno, inspirativno 
in, upamo, tudi trajno platformo, ki bo konfrontirala 
najrazličnejše deležnike v njihovem začrtovanju poti 
razvoja kulture, urbanizma, umeščenosti umetnosti, 
razvoja posameznih umetniških praks ter jih tako 
dvigala na višji standard, predvsem v smislu širše 
internacionalizacije ali vsaj regionalnega povezovanja. 
Med projekte, ki so zasledovali izpraševanje 
prihodnosti, zagotovo sodijo cikel izjemnih gledaliških 
produkcij Oder med nebom in zemljo, cikel pretežno 
mednarodnih razstav Umetnost zmeraj zmaga, projekti 
Ulay, 2112Ai [Arhitekturna inteligenca], Dvanajst, 
Projekt Radar, številni koncerti (Laurie Anderson, Sigur 
Rós, The Stroj) in številne druge produkcije. 

Številni projekti znotraj programskega sklopa Terminal 
12, s tem pa načrtovanje celotnega programa, so bili 
ključno odvisni od infrastrukturnih danosti v Mariboru 
in partnerskih mestih. Nobena skrivnost ni, da je 
kulturna infrastruktura v vzhodni Sloveniji na številnih 
umetniških področjih pod mejo, ki omogoča večje, 
zahtevnejše produkcije. Zato so razne rešitve umestitve 
kulturnega centra Maks (in spreminjajoči se gabariti 
njegove načrtovane podobe) in nove Umetnostne 
galerije Maribor po eni strani stimulirali razmišljanja o 
vzpostavitvi neke centralne točke dogajanja projektov 

programskega sklopa Terminal 12, a so po drugi strani 
izjemno zapletli vsakršno načrtovanje konkretnih 
programov, saj ni bilo jasno, v kakšnih terminskih 
danostih bomo razpolagali s kakšnimi galerijskimi in 
uprizoritvenimi prostori. Projekt izgradnje Maksa je 
bil prelagan iz meseca v mesec in šele v začetku leta 
2012 je bilo dokončno jasno, da objekta ne bo (vsaj ne 
pravočasno za vsebine EPK). 

Zadnja iniciativa, ki je bila sprožena na infrastrukturnem 
področju, je predvidevala vzpostavitev in morebitne 
kasnejše trajne namembnosti industrijske dvorane TVT 
na Studencih za namen večjih umetniških produkcij na 
področju glasbe, uprizoritvenih in vizualnih umetnosti. 
V ta namen so bili izdelani ustrezni arhitekturni, 
produkcijski in programski elaborati, a nam žal ni 
uspelo pridobiti ustrezne mestne in državne podpore 
(projekt ureditve TVT z neposredno okolico za namene 
umetniških produkcij, stroškov obratovanja ter 
upravljanja dvorane je bil ocenjen na cca. 1,6 mio evrov 
letno). Še vedno smo mnenja, da je bil v primerjavi z 
velikopoteznim projektom Maks projekt TVT bistveno 
lažje upravičljiv iz različnih vidikov, tako simbolnih 
(objekt s historično vrednostjo), urbanističnih, 
ekonomskih in seveda predvsem tudi umetniških, saj 
Maribor enostavno rabi tovrstni kulturnoprodukcijski 
center kot motor razvoja. Prav EPK je pokazal na 
potencial kreativnih in umetniških industrij za mesto 
in regijo, ki pa ne morejo uspevati brez ustrezne 
infrastrukture.

Omeniti velja, da je bilo vloženega veliko truda v 
pridobivanje montažnega objekta, namenjenega 
potrebam plesne scene v regiji. Montažni studio naj 
bi bil postavljen na ploščadi nove garažne hiše Union 
v Mariboru in bi nudil osnovne, predvsem vadbene 
prostore za vse deležnike na področju sodobnega 
plesa v Mariboru in širše, ki bi jih hoteli uporabljati. 
Razlog, zakaj do postavitve mobilnega montažnega 
objekta, ki je bil financiran s strani tedanjega 
Ministrstva za kulturo, izdelan, a nikoli postavljen 
in uporabljen, ni prišlo, leži izključno v spremembi 
državne politike na tem področju, v ukinitvi komaj 
ustanovljenega državnega Centra sodobnih plesnih 
umetnosti in v pravnih postopkih, ki jih je ukinitev 
CSPU kot lastnika montažnega objekta potegnila 
za sabo. Primer (ne)postavitve mobilnega plesnega 
objekta kaže na neučinkovitost državnih organov in 
zakonodaje na ustreznem področju.

Kako učinkovit je lahko alternativni izvedbeni pristop, 
lepo kaže montažni paviljon White Noise, ki je v 

2.4
terMinaL 12
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Maribor prišel v sodelovanju z deželno vlado Salzburga, 
Avstrijskim veleposlaništvom v Ljubljani, Avstrijskim 
kulturnim forumom v Ljubljani in predstavništvom 
avstrijske gospodarske zbornice. Razstavo avstrijskega 
dizajna Surprisingly Ingenious, umeščeno v montažni 
objekt na Trgu svobode, si je v manj kot treh tednih 
ogledalo več kot 9.000 obiskovalcev.

V omenjenih infrastrukturnih okoliščinah snovalcem 
programov Terminala 12 ni preostalo drugega kot 
orientacija na obstoječe infrastrukturne danosti. 
Obenem pa smo želeli narediti iz hibe vrlino in 
pokazati na številne degradirane objekte, ki se lahko 
z minimalnimi vložki spremenijo v izjemno atraktivna 
prizorišča za specifične umetniške produkcije. 
Odstiranje novih možnosti znotraj danega je postalo 
vodilo številnim projektom EPK, predvsem številnim 
projektom na področju uprizoritvenih umetnosti 
(Faust v hali TVT Borisa Kidriča, Konjenikova pot na 
Hipodromu v Kamnici, V samoti bombaževih polj v 
Talumu na Ptuju), vizualnih umetnosti (razstava Skoraj 
pomlad v Slaviji, Ulay v Sodnem stolpu na Lentu) in 
na področju sodobne glasbe (koncert The Stroj na 
prizorišču Surovine, Sigur Rós na Trgu Leona Štuklja). 
Vse omenjene produkcije se lahko pohvalijo z zelo 
dobrim odzivom publike in kritikov, kar podčrtuje 
spoznanje, da morajo alternativni pristopi in koncepti, 
ki vrhunsko dogajanje umeščajo izven običajnih 
okvirov, postati stalnica v kulturni ponudbi regije.

Drugo stran infrastrukturne medalje pa predstavlja 
tip produkcij, ki jih enostavno ni moč umestiti izven 
ustrezno opremljenih prostorov. Če je možno izvajati 
predstave v industrijskih halah in koncerte na prostem, 
so tehnični pogoji za postavitve vrhunskih razstav 
vizualne umetnosti, še posebej, ko ne gre za žive 
umetnike, marveč za večje, pomembnejše zbirke 
priznanih galerij in muzejev, zelo jasno zastavljeni in 
je od njihovega izpolnjevanja odvisno, ali bo prišlo do 
realizacije ali ne. Tak primer je bila pregledna razstava 
risb 20. stoletja iz londonske galerije Tate, ki je bila 
kot eden izmed vrhuncev programa EPK predvidena 
za otvoritveno razstavo nove UGM; ker pa je bila 
gradnja ves čas obljubljana in nikoli začeta, še manj pa 
dokončana, ni utrpel le program EPK, marveč predvsem 
kredibilnost vseh, ki so se izpostavili za to, da je Tate 
privolila v selitev eminentne razstave in rezervirala 
dela za daljše obdobje. Na tem mestu želimo poudariti 
absolutno nujnost, da v čim krajšem času pride do 
izgradnje nove UGM, saj je galerijski segment v 
vzhodni Sloveniji povsem podhranjen in tako ne 
premoremo ene same galerije, ki bi izpolnjevala vsaj 
polprofesionalne pogoje (varovanje, vlaga, svetloba), 
nujno potrebne že za manjše razstave umetnikov 
svetovnega nivoja.

ČRNE MASKE / foto Mediaspeed

UMETNOST ZMERAJ ZMAGA - REBECCA HORN / foto Miha Sagadin

MARS FESTIVAL - SIGUR RóS  / foto Miha Sagadin
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Številni projekti znotraj programskega sklopa 
Terminal 12 so nastajali v sodelovanju s številnimi 
javnimi kulturnimi institucijami. Pravzaprav brez 
njihovega sodelovanja izvedba omenjenih projektov 
sploh ne bi bila mogoča. Izpostaviti velja zgledno 
sodelovanje s Slovenskim narodnim gledališčem 
Maribor, ki je pokazalo vso odprtost in fleksibilnost in 
omogočilo celi vrsti izjemnih dogodkov na področju 
gledališča, klasične glasbe, baleta in tudi literature, 
da so bili izvedeni v skladu z visokimi standardi. 
Naj jih navedemo le nekaj: koncert Iva Pogorelicha 
in Zagrebških filharmonikov, praizvedba Jana Fabra 
Droge so me obdržale pri življenju, spektakel solistov 
teatra Marinski iz St. Peterburga, gostovanje teatra 
Madlenianum, projekcija filma Metropolis v spremljavi 
simfoničnega orkestra, cikel prenosov opernih 
uprizoritev iz Metropolitanske opere, predstave Sankai 
Juku, projekt Dvanajst in še bi lahko naštevali. Prav tako 
velja izpostaviti zgledno sodelovanje z Umetnostno 
galerijo Maribor. Skupaj smo zasnovali cikel razstav, 
poimenovan Umetnost zmeraj zmaga (razstave 
Umetnost me je obranila zapora! Jana Fabra, Silent 
revolutions/sodobno oblikovanje v Sloveniji, Lepo 
slikarstvo je za nami in projekt Maribor Project/Rebecca 
Horn & gosti), ki je pritegnil širše občinstvo in jasno 
nakazal potrebo, da Maribor sledi drugim primerljivim 
mestom po Evropi in vključi reprezentativne razstave v 
nujni del svoje kulturne ponudbe.

Prizadevanja snovalcev programa Terminal 12 so 
šla tudi v smeri internacionalizacije tako na ravni 
prikazanega v Mariboru in partnerskih mestih kot v 
vzpostavljanju novih stikov in povezav med producenti, 
institucijami in posamezniki (umetniki in producenti). 
Številni projekti, kot so razstava Oskarja Kokoschke 
na Ptuju, Soft Control v Slovenj Gradcu in Mariboru, 
gledališke produkcije, kot je V samoti bombaževih polj, 
projekt 2112Ai [Arhitekturna inteligenca], predvsem 
pa številni festivali, ki so prek dodatnih sredstev iz 
proračuna EPK lahko zastavili svoje delovanje bolj 
velikopotezno (Front@ sodobnega plesa, Dnevi poezije 
in vina, Move to Maribor/Nagib, Festival glasbe, vina in 
mode ...), predstavljajo gojišča novih idej, pristopov in 
povezav. Mreženje, ki je prek teh platform potekalo v 
2012, bo po našem prepričanju pustilo trajen pečat v 
celotni regiji. 

Verjamemo, da je v teku produkcije številnih večjih 
in manjših projektov prišlo do novih pristopov na 
izvedbenem področju. Mnogokrat se je pokazalo, da 
prihodnost v izvedbenem in vsebinskem smislu ne 
bo lokalna, da nekatere do nedavnega samoumevne 
oblike lokalnega ograjevanja niso več upravičljive 
in so posledično kontraproduktivne. Potrebno je 
razmišljati širše. Pomenljiv je podatek o zanimanju 
tujcev za projekte EPK: izpostaviti gre skoraj 90 % 
porast nočitev v Mariboru v letu 2012 in posamične 

vsebine (predvsem gledališke in glasbene, kjer velja 
izpostaviti koncerta Sigur Rós in Chick Corea Trio), kjer 
je tuja publika praktično prevladovala. V Mariboru in 
partnerskih mestih načeloma primanjkuje instinkta in 
znanja za plasma lastne umetniške produkcije izven 
Slovenije. Obvladovanje promocije in obveščanja 
potencialne publike onkraj državne meje je zelo skopo, 
prav tako izkušnje, po drugi strani pa so možnosti 
ogromne. EPK, še posebej projekti programskega sklopa 
Terminal 12, so jasno izpostavili ta manko in potrebo, 
da pride do drugačne organiziranosti čezmejnega 
vsebinskega in produkcijskega sodelovanja ter 
promocije v sosednjih državah.



44

KataLOG prOjeKtOv prOGraMsKeGa sKLOpa terMinaL 12,  
Ki sO biLi izvedeni v Letu 2012

Št. naziv prOjeKta prOduCent FinanCiranje 2012

avdiOvizuaLna uMetnOst

7 BELA TEHNIKA, ČRNA MAGIJA Festival Velenje (Vlado Repnik) 40.000,00

9 DELAVNICE USTVARJANJA ANIMIRANEGA FILMA
ZVVIKS, zavod za film in avdiovizualno 
produkcijo

18.000,00

8 FILMSKE DELAVNICE

Luksuz produkcija: LokalPatriot (NM); 
MKC Velenje (VE); CID PTUJ (PT); Zavod 
Vista (MS); Filmsko društvo Film Factory 
(MB); KD Slovenj Gradec (SG)

72.000,00

1 METROPOLIS
MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica 
kulture, SNG Maribor

12.500,00

6 MOŽ S KROKARJEM Zavod Stara gara 9.000,00

2 NANO UMETNOST Mladinski kulturni center Maribor 3.600,00

4 ŠANGHAJ Arsmedia d.o.o 6.300,00

480 WE COME IN PEACE
MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica 
kulture

16.443,94

519
ZDRAVI LJUDJE ZA RAZVEDRILO: RESTROSPEKTIVA 
FILMOV KARPA GODINE

Slovenska kinoteka 3.000,00

5 ZGODBE GOSPODA K.G. Studio Legen 9.139,95

KLasična GLasba

28 CARMINA BURANA Festival Velenje (Dejan Tamše) 30.000,00

10 FESTIVAL MARIBOR
Društvo komorni godalni orkester 
Slovenske filharmonije

432.000,00

29 GLASBA BREZ MEJA Konservatorij Maribor 26.000,00

25 GLASBENI FESTIVAL ARSANA Društvo za glasbeno umetnost Arsana 90.000,00

12 KONCERTNI CIKEL FESTINE 2010-2014 KUZ Delavnice Maribor 31.500,00

13 MANDRAGOLA
MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica 
kulture, Opera & Theatre MADLENIANUM

13.709,47

14 MEDNARODNI ORKESTER MARIBOR 2012 KUZ Delavnice Maribor 67.500,00

19 METROPOLITANSKA OPERA HD V ŽIVO Hiša idej d.o.o. 10.000,00

16 MONTEVERDI: ORFEJ Akademija za glasbo 36.000,00

24 OD GODBE V ORKESTER KD Pihalni orkester Krka 6.000,00

18 ORKESTRSKI IN KOMORNI CIKEL KPC Narodni dom Maribor 45.000,00

27 OŽIVLJENI ZVEN PRETEKLOSTI (HUGO WOLF) Koroški pokrajinski muzej 120.000,00

500 RTV ORKESTER
MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica 
kulture

780,00

20 SIMFONIČNI CIKEL SNG MARIBOR SNG Maribor 45.000,00

21 SLOVENIJA/EVROPA Akademija za glasbo 8.100,00

15
SLOVENSKO ZBOROVSKO TEKMOVANJE IN 
MEDNARODNI GRAND PRIX

JSKD Maribor 31.500,00

22 SPEKTER ZVOKOV
Evropski kulturni in tehnološki center 
Betnava

45.000,00

23 ZAGREBŠKI FILHARMONIKI IN IVO POGORELIĆ
MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica 
kulture, Zagrebška filharmonija

66.370,00

26 ZGODBA O TANGU Društvo za glasbeno umetnost Arsana 9.500,00

POGORELICH
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Št. naziv prOjeKta prOduCent FinanCiranje 2012

Literatura

34 DNEVI POEZIJE IN VINA Študentska založba 104.500,00

30 DVANAJST Zavod KMŠ - Hiša knjig 265.500,00

31 EVROPSKI PESNIŠKI TURNIR Založba Pivec 16.200,00

33
LIBERATION ART PROJECT: SKUPAJ – MITEINANDER – 
TOGETHER – ENSEMBLE

Klub ptujskih študentov 6.000,00

35
MEDNARODNI FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 
2012

JSKD 50.000,00

36 MEDNARODNI LIRIKONFEST VELENJE 
Ustanova Velenjska knjižna fundacija in 
Književna asociacija Velenika

24.000,00

neKLasična GLasba

39 CHICK COREA TRIO
MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica 
kulture

47.000,00

43 ČLOVEK Z BOMBAMI Anton Podbevšek Teater, Rock Otočec 200.000,00

38 ELEKTRONSKA GLASBA  Plusminus d.o.o. 20.000,00

542 EUROPEAN JAZZ ORCHESTRA Arpol d.o.o. 6.323,53

41 FESTIVAL GLASBE, VINA IN MODE Zavod SAGA 27.000,00

45 FESTIVAL MLADIH KULTUR KUNIGUNDA Mladinski center Velenje 160.000,00

489 IZZVEN Narodni dom Maribor 20.000,00

44 JAZZINTY LokalPatriot 50.000,00

40 MARS FESTIVAL
Mars Music d.o.o., MARIBOR 2012 – 
Evropska prestolnica kulture

50.000,00

541 ROSENBERG TRIO Sapienti Sat d.o.o. 20.206,00

548 THE STROJ Soundbiro d.o.o. 14.800,00

uprizOritvene uMetnOsti

48 3. MEDNARODNI FESTIVAL CHOREGIE Zavod Choregie 72.000,00

46 AVDICIJA ZA ŽIVLJENJE Bunker Ljubljana 78.000,00

47 BORŠTNIKOVO SREČANJE: MOSTOVI SNG Maribor 100.000,00

66 DANTONOVA SMRT Mestno gledališče Ptuj 20.000,00

64 FRONT@ SODOBNEGA PLESA Zavod FLOTA 60.000,00

50 GUERNICA 2012 Maja Milenovič-Workman, TWO d.o.o. 30.000,00

51 HOMMAGE À STRAVINSKY SNG Maribor 22.500,00

52 KLOVNBUF Zavod Bufeto 44.250,00

53 KROJAČI SVETA SNG Nova Gorica 99.000,00

54 KULT En - Knap 21.150,00

68
MEDNARODNI FESTIVAL KOMORNEGA GLEDALIŠČA 
SKUP

Mestno gledališče Ptuj 30.000,00

55 MOVE TO MARIBOR Plesna izba Maribor 80.100,00

65 NOVI GLEDALIŠKI IZZIVI
Javni zavod za kulturo, turizem in šport 
Murska Sobota

20.000,00

57 ODER MED NEBOM IN ZEMLJO
MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica 
kulture, Zavod Exodos 

937.470,17

58 PLACEBO ALI KOMU POTOK SOLZ NE LIJE Zbor Carmina Slovenica Maribor 130.000,00

ČLOVEKA Z BOMBAMI
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Št. naziv prOjeKta prOduCent FinanCiranje 2012

59 PRESTOPI/CROSSINGS Moment KUD 18.900,00

60 PROJEKT RADAR MHD, d.o.o. 41.000,00

63 USTAVLJIVI VZPON ARTURA UIA
Cankarjev dom v sodelovanju z Drama 
SNG Ljubljana

54.000,00

69 V SAMOTI BOMBAŽEVIH POLJ Mestno gledališče Ptuj 25.000,00

61 VELIKI BRILJANTNI VALČEK SNG Maribor 22.500,00

62 VOJNA IN MIR Pandur Theatres d.o.o. 67.500,00

vizuaLna uMetnOst

71 2112Ai [ARHITEKTURNA INTELIGENCA] RMIT University 130.000,00

72 2x2 SODOBNE SLOVENSKE ARHITEKTURE Društvo arhitektov Ljubljana 15.000,00

84
ART STAYS 2012 / 10. mednarodni festival sodobne 
umetnosti

Društvo Art stays 60.000,00

73 EVROPSKI STRIP Epeka Maribor 18.000,00

85 IZ ZBIRKE OSKARJA KOKOSCHKE
MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica 
kulture, Avstrijski kulturni forum, 
Pokrajinski muzej Ptuj Ormož

20.000,00

75
MAGDALENA 2012 / 13. MEDNARODNI FESTIVAL 
KREATIVNE KOMUNIKACIJE 

DVK Magdalena 54.000,00

74 MARKO JAKŠE Epeka Maribor 12.600,00

76
NEDOKONČANA MODERNIZACIJA / MED UTOPIJO IN 
PRAGMATIZMOM. ARHITEKTURA IN URBANIZEM V 
BIVŠI JUGOSLAVIJI IN DRŽAVAH NASLEDNICAH

Umetnostna galerija Maribor 31.500,00

77 NOVA F Fotoklub Maribor 11.700,00

79 SKORAJ POMLAD Umetnostna galerija Maribor 70.000,00

83 SLEDI PANONSKIH MUZ Umetniško društvo Bronos 35.000,00

86
SOFT CONTROL: ZNANOST, UMETNOST IN 
TEHNOLOŠKO NEZAVEDNO

Koroška Galerija likovnih umetnosti, 
Kibla Maribor

90.000,00

88 UF, INDUSTRIJA!

Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, Muzej 
narodne osvoboditve Maribor, Galerija 
Velenje, Društvo prijateljev IMV v 
sodelovanju s Tehničnim muzejem 
Slovenije, Pokrajinski muzej Murska 
Sobota, Koroški pokrajinski muzej

149.620,00

81 ULAY
MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica 
kulture, Zavod NASTATI

73.500,00

82 UMETNOST ZMERAJ ZMAGA
MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica 
kulture, Umetnostna galerija Maribor, 
Kultura 21, Galerija Photon

176.000,00

501 WHITE NOISE Zavod Kultivacija Zg. Polskava 50.000,00

OstaLO

89 SOBA ZA GOSTE Pekarna-magdalenske mreže 49.500,00

ARHITEKTURA =

OSKAR KOKOSCHKA

MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica 
kulture, Umetnostna galerija Maribor, Kultura 
21, Zavod Kultivacija Zg. Polskava, Muzej za 
arhitekturo in oblikovanje Ljubljana 



POSLOVNO POROČILO / 2. PROGRAMSKI SEKTOR

47

U
rbane brazde so eden od 4-ih programskih 
sklopov MARIBOR 2012 – Evropske prestolnice 
kulture. Sestavlja jih 7 med seboj tesno 
povezanih projektov, katerih namen je bil 

izoblikovati primer celostnega in trajnostno naravnanega 
razvoja regije z vidika okoljskih, socialnih in kulturnih 
potencialov. V grobem jih lahko razdelimo na ekološke 
projekte, kot so Trajnostna lokalna preskrba (TLP), 
Skupnostni urbani vrt, Semenska knjižnica, ter družbeno 
angažirane projekte, kot so Etnomobil, Digitalno 
nomadstvo, Teleport. Program Urbanih brazd je začel 
teči v začetku leta 2011 in se zaključil konec leta 2012. 
Temeljil je na procesih, prek katerih so raziskovalci iz 
tedna v teden izgrajevali različne skupnosti in s tem tudi 
nove družbenosti v mestu. Čeprav je program Urbanih 
brazd postregel tudi z več sto dogodki, pa je bila večina 
teh namenjena specifičnim skupinam, njihovemu 
usposabljanju, izobraževanju, zagovorništvu, krepitvi itn. 

Celotno delovanje in namen programa Urbanih brazd 
se nadgrajuje s Centrom alternativne in avtonomne 
produkcije (CAAP), prek katerega vsi pravni subjekti, 
ki so zrasli iz programa Urbanih brazd, ustvarjajo, 
izmenjujejo, sodelujejo in razvijajo nove ekonomske in 
socialne pristope, zlasti v smeri skupnostnih podjetij, 
odgovorne ekonomije ter angažiranih neposrednih praks, 
ki odgovarjajo na potrebe ljudi. CAAP, ki je svoje mesto 
našel na Valvasorjevi 42, je skupnostni center, ki ponuja 
infrastrukturo, know-how in prostor za srečevanje idej, 
iniciativ in sodelovanj. Je laboratorij za gradnjo novih 
družbenih ekonomij in praks, kar so predvsem v tujini 
že izpostavili kot inovativen pristop k EPK, prav tako pa 
tudi inovativen pristop za krepitev skupnosti v mestu in 
ustvarjanje nove, drugačne družbenosti. 

Na najnižjo samopreskrbo z zelenjavo in sadjem, ki jo 
ima Slovenija v primerjavi z Evropo, na dvajsetletno 
izumiranje malih tradicionalnih kmetij, na izgubljanje 
biotske raznovrstnosti, na dnevno propadanje 
sedmih hektarjev obdelovalnih površin ter na vse 
večja tveganja revščine, brezposelnosti, zdravstvene 
negotovosti itn. je program Urbanih brazd odgovoril 
tako, da je v sodelovanju z izobraževalnimi in 
socialnimi institucijami v četrtni skupnosti Tezno 
ter s skupnostmi malih tradicionalnih kmetov iz 
zaledja Maribora vzpostavil sistem trajnostne lokalne 
preskrbe (TLP). Zadruga Dobrina je v letu 2012 postala 
primer povezovanja pridelovalcev in predelovalcev 
iz Slovenskih goric, ki tedensko preskrbuje prek 20 

2.5
urbane brazde

obratov javne prehrane v Mariboru, meščane pa s 
sistemom zabojčkov in s ponudbo kmečke pojedine 
(catering) oskrbuje prek mestne in spletne trgovine. 
Vzporedno z vzpostavljanjem alternativne preskrbe 
s sezonsko, živo hrano se je gradilo tudi semensko 
knjižnico. Društvo Varuhi semen zdaj zbira, razmnožuje 
in povečuje bogastvo starih avtohtonih sort.  
S semenskim arhivom in laboratoriji vzpostavlja 
sisteme distribucije – digitalni herbarij, da bo sezonska 
hrana z visoko biotsko vrednostjo spet na krožnikih. 
Po zgledu bogatih evropskih primerov skupnostnega 
urbanega vrtnarstva je bil v Borovi vasi, neposredno ob 
veliki koncentraciji blokovskih naselij, vzpostavljen prvi 
primer skupnostnega urbanega ekološko certificiranega 
vrta, v vrtcih in šolah pa permakulturni, metuljni in 
sadni vrtovi, s čimer je bil bogaten pedagoški proces in 
so bili vzpostavljeni neposredni stiki med učno snovjo 
in naravnim okoljem.

Na najvišjo brezposelnost v zgodovini Slovenije, 
na stečaje večine gradbenih podjetij v Mariboru, 
na diskriminatorne politike in prakse (samski 
domovi, EUREMA ipd.), ki so oškodovale prebežnike, 
migrante itn., je poskušal odgovoriti projekt 
Digitalnega nomadstva. Izvedenih je bilo prek 100 
izobraževalnih in drugih aktivnosti: serije digitalnega 
opismenjevanja, zagovorništva, svetovanja, sadza 
batik delavnic in delavnic kritičnega mišljenja za 
srednješolce. Raziskovanje z Romi je določilo tri 
prioritete: z literarnim delom romske avtorice osvetliti 
dogovorjene poroke ter vlogo deklet in žensk v 
romskih družinah od priseljevanja Romov v Maribor 
do danes; z izdelavo slovensko-romskega slovarja 
in organiziranjem intenzivnih tečajev romščine 
vplivati na jezikovne in druge kulturne raznolikosti 
mesta in njegovih meščanov; s terenskim delom v 
blokovskem naselju Poljane, kjer so koncentrirane 
romske družine s socialno problematiko, uvajati 
posebne programe za polnomočenje deklet in žensk, 
učne delavnice za otroke in glasbeno terapijo. 
Projekt Teleport – kolesarjem in pešcem prijazna 
skupnost z rednimi delavnicami popravil koles, 
kritično maso, kolesarskimi paradami in načrti 
socialnega podjetništva že neposredno ukrepa proti 
nasilju pločevine v mestu ter opozarja na hierarhijo 
v prometu tako, da pripravlja posebne strategije in 
rešitve prostorskih ureditev za varnost pešcev in 
kolesarjev, najranljivejših udeležencev v mestu.
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Vseh šest navedenih projektov Urbanih brazd se 
udejanja pod skupnostno streho Centra alternativne 
in avtonomne produkcije – CAAP. V živahnem središču 
kolektivnega ustvarjanja ekoloških, socialnih, kulturnih 
in umetniških programov Združenje ustvarjalk in 
ustvarjalcev alternativne in avtonomne produkcije 
CAAP spleta kooperative, zadruge, socialna in 
skupnostna podjetja, društva, zavode in vrsto drugih 
institucij, ki sledijo nepridobitnim dejavnostim in iščejo 
vedno nove možnosti povezovanj in izmenjav, kar 
počnejo prek pobud, natečajev za raziskovalne naloge, 
simpozijev, formalnih in neformalnih srečanj, kongresov, 
predavanj za študente in posamezne zainteresirane 
skupine kot tudi prek konkretne produkcije.

CENTER ALTERNATIVNE IN AVTONOMNE PRODUKCIJE (CAAP)

SKUPNOSTNI URBANI EKO VRT / foto Miha Sagadin

KOLESARSKA PARADA / foto MP PRODUKCIJA
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KataLOG prOjeKtOv prOGraMsKeGa sKLOpa urbane 
brazde, Ki sO biLi izvedeni v Letu 2012

Št. naziv prOjeKta prOduCent FinanCiranje 2012

OstaLO

330 CAAP
Združenje ustvarjalcev alternativne in 
avtonomne produkcije

153.097,02

331 DIGITALNO NOMADSTVO KUD Anarhiv 22.270,05

332 ETNOMOBIL
FREKVENCA, Socialno-kulturno združenje 
nemirnih in aktivnih

32.042,68

340 PEŠPOTI David Šalamun s.p. 15.000,00

333 SEMENSKA KNJIŽNICA
VARUHI SEMEN, Društvo za ohranjanje 
biotske pestrosti kulturnih rastlin

35.435,00

339 SUSTAINART Visoka šola za varstvo okolja 2.000,00

337 TEDEN KULTUR 2012 Društvo za razvijanje prostovoljnega dela 12.000,00

334 TELEPORT Mariborska kolesarska mreža 50.040,00

335 TRAJNOSTNA LOKALNA PRESKRBA
Zadruga Dobrina, Zadruga za razvoj 
trajnostne lokalne preskrbe, z.o.o.

149.630,00

336 URBANO VRTNARSTVO
VARUHI SEMEN, Društvo za ohranjanje 
biotske pestrosti kulturnih rastlin

100.000,00

OtrOŠKa in MLadinsKa ustvarjaLnOst

338
24. MEDNARODNI RAZISKOVALNI TABOR VELENJE 
2012

Mladinski center Velenje 10.000,00
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»
ŽnD bo v osnovi zasledoval dva cilja, prvi je 
prenos čim bolj zaokrožene slike programa 
in dogajanja v okviru Evropske prestolnice 
kulture (EPK) Maribor 2012 prek spleta v širše 

kontekste (…), drugi cilj pa je vnos (avto)refleksije v 
projekt, in sicer po dveh trakovih. Prvi del razmišljanj 
bo usmerjen v spremljanje in (avto)refleksijo programa, 
dogodkov in vsebin, ki jih prinaša EPK Maribor 2012 (…), 
drugi trak refleksije pa se bo vezal na premislek širših 
kulturnih in geopolitičnih kontekstov, ki so vplivali 
in določali prostore vzhodne kohezijske regije, torej 
dogajalni prostor EPK tako skozi zgodovino kot danes.« 
Na koncu Evropske prestolnice kulture, decembra 
2012, tej začetni tezi ni kaj bistvenega dodati. Tako 
prvi kot drugi cilj sta glede na pogoje in možnosti – po 
naši oceni – izpolnjena vsaj v korektni meri. V enem 
svojih člankov je priznani srbski avtor Dragan Velikić 
o spletnem portalu programskega sklopa Življenje na 
dotik zapisal celo sledeče: »Fenomen slovenskega 
sajta na začetku 21. stoletja bi poimenoval mariborske 
fantazije.« S temi besedami je programski sklop 
Življenje na dotik dobil izjemen kompliment za svoje 
oranje virtualne ledine, v grobem zamejene z mejami, ki 
jih ponuja novo digitalno okolje, s prostorom, ki si ga je 
gradil na polju medijskega eksperimenta, ter upoštevaje 
dejstvo, da gre za projekt Evropske prestolnice kulture. 

Prvi paradni konj sklopa je bila mednarodna rubrika 
besedilnih prispevkov raznovrstnih piscev, ki se gibljejo 
v razponu od eminentnih do alternativnih in ponujajo 
razgibano branje. perspektive in refleksije so prinašale 
razmišljanja iz najrazličnejših evropskih (in širše) mikro 
okolij, iz različnih tradicij, kultur, svetovnonazorskih 
perspektiv in praktično vseh družbenih sfer. Njihovi 
referenčni pogledi sestavljajo pisano sliko evropskega 
družbenega konglomerata, v osnovi pa so bila 
razmišljanja uokvirjena s temo sodobnih strahov, tako 
individualnih, kolektivnih kot sistemskih. Novembra 
2011 se je mariborska delegacija ŽnD prvič uradno 
srečala z balkanskimi pisci v Beogradu. Bistvo srečanja 
je mogoče ponovno strniti z besedami Dragana Velikića: 
»Toliko avtorjev različnih generacij na kupu, formiranih 
v različnih kulturoloških matricah. Vsem je skupna 
osnovna naravnanost k toleranci. Kakšna transfuzija 
pameti v siv vsakdan. Kakšna promocija normalnosti. 
Kakšno kritično mišljenje, ki ne pušča nepokritega 
niti koščka realnosti, kjer korumpirani politiki – na 
žalost zelo uspešno – izvajajo čarovniške predstave. 
Uspeva jim zato, ker je podrejanje najnižjim zahtevam 

2.6
ŽivLjenje na dOtiK

EDICIJA ŽIVLJENJE NA DOTIK (CAAP) / foto Miha Sagadin

VIDEO EKIPA ŽND MED DELOM / foto ŽnD

VEČEROVI DUELI / foto Mitja Novak - Minox
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podanikov danes globalni trend – poneumljanje, 
dvorjenje masam, ki s svojimi glasovi podaljšujejo 
mandate. In popolnoma vseeno je, vsaj v Srbiji (in še 
kje v regiji), kdo bo jutri prišel na oblast, ker so politiki 
danes generalno amorfna bitja, brezbarvna kot človeške 
ribice, brez krvne skupine, samoživke brez vsake iluzije, 
osredotočeni izključno na materialno korist.« Imena, 
ki so podpisovala razmišljanja, govorijo sama zase o 
referenčnem polju in nivoju izrekanja mednarodne P&R 
mreže, ki se je v letih 2011 in 2012 širila, nadgrajevala 
in poglabljala: Peter Nadas, Peter Esterhazy, Dubravka 
Ugrešić, Claudio Magris, Drago Jančar, Dragan Velikić, 
Agnes Heller, Aleš Debeljak, Georgi Gospodinov, Teofil 
Pančić, Thomas Eriksen, Robert Perišić, Srečko Horvat, 
Jelena Lengold, Andrej Nikolaidis, Jagna Pogačnik, 
Tibor Keresztury, Jani Virk, Igor Marojević, Ahmed Burić 
… in ostalih 112 avtorjev iz 25-ih držav. Posebnost 
pristopa mnenjskih in esejističnih tekstov Perspektiv 
in refleksij je bila v tem, da smo besedila ponudili v 
prvo (brezplačno) objavo drugim tiskanim in spletnim 
medijem (Objektiv, Pogledi …). Rezultat – na koncu je 
tekste P&R povzemalo oziroma prevzemalo prek 20 
medijev iz 6-ih držav. Skupno je bilo v spletni rubriki 
objavljenih več kot 530 besedilnih prispevkov v 
izvirnem jeziku ter slovenskem in angleškem prevodu. 
V oktobru in novembru je potekal intenzivni uredniški 
izbor besedil za Antologijo perspektiv & refleksij 
s podnaslovom Stanje stvari ali v angleški verziji 
Anthology of Perspectives & Reflections: The State Of 
Matters, ki je bila predstavljena 13. decembra 2012.

Če so Perspektive & refleksije prinašale premisleke o 
najrazličnejših skupnih kontekstih, je rubrika Mapiranje 
Maribora prinesla ponoven in poglobljen premislek 
o Mariboru kot mestu, njegovi zgodovini, premislek 
ključnih identitetnih zgodb in poglavij, skozi mnenjske 
in kritično-analitične članke pa se še kako zrcali tudi 
kompleksna slika Maribora danes, tukaj in zdaj z vsemi 
aporijami in sistemskimi težavami, s katerimi se mesto 
srečuje v aktualnem trenutku. Maribor in vzhodna 
kohezijska regija sta s tem nedvomno dobila nekaj 
novih koordinat v zgodovinskem smislu, s poudarkom 
na samopremisleku možnosti in težav, kar je v končni 
fazi, če citiramo Petra Tomaža Dobrilo, »rezultiralo v 
novi kvaliteti komunikacije med različnimi centri, ljudmi 
in institucijami znotraj mesta.« Svoja razmišljanja so, 
med drugimi, prispevali tudi Boštjan Narat, Peter Tomaž 
Dobrila, Mateja Ratej, Danijel Rebolj, Samo Bohak, 
Simona Kopinšek, Rok Vilčnik, Mirko Lorenci, Klemen 
Brvar in mnogi drugi.

Ena od nalog, ki si jo je programski sklop ŽnD zadal v 
svojem medijskem delu, je bila povezovanje regionalnih 
medijev in sodelovanje z nacionalnimi mediji. 

Projekt MarŠ na zemljo! je bil vpet v programski 
sklop Življenje na dotik na več nivojih. Osnova je bila 

vzpostavljena skozi redno sodelovanje programskega 
sklopa s petimi ključnimi nosilci institucije, ki je bila 
v letu 2011 na dnu v smislu materialnih, finančnih in 
ostalih pogojev za delovanje. Koncept sodelovanja 
je temeljil v prvem koraku na ohranitvi radia MARŠ 
pred popolnim kolapsom, nato pa je bila oktobra 
2011 na radiu izvedena avdicija, tej pa je sledilo tudi 
večplastno izobraževanje pod vodstvom omenjenih 
radijskih mentorjev. 

V medijski akciji je bila z avdicijo vzpostavljena 
povezava z Inštitutom za medijske komunikacije (FERI 
Maribor), saj so bili tamkajšnji študentje osrednja ciljna 
skupina. Po masovnem odzivu na avdicijo za nove 
kadre se je izobraževanja v letu 2011 udeležilo 15 
zainteresiranih študentov FERI-ja. Njihovo delo na radiu 
je bilo upoštevano tudi v študijskem procesu (praksa). 
Izobraževanje je potekalo vse do januarja 2012 in se je 
razvijalo v smereh treh različnih kadrovskih specializacij: 
studijski novinar in »speaker«, terenski novinar in 
poročevalec ter radijski tehnik (studio in teren). 

V letu 2012 se je ekipa okrepila z novimi kadri in 
nadgradila programsko shemo radia z novimi oddajami, 
kot tudi z »oživitvijo« nekaterih kultnih oddaj, ki so 
bile zaradi primanjkljaja sredstev ukinjene. V oktobru 
2012 so recimo pričeli z oddajanjem poskusnega 
jutranjega programa v živo, ki se spreminja v redni del 
programa radia. Radio je povečal minutažo radijskega 
programa v živo z enim do dvema moderatorjema, 
stekle so zadnje priprave za formiranje redakcije za 
družbeno-kritična vprašanja in za alternativne glasbene 
vsebine. Omenimo še začetek izvajanja poskusnega 
šolskega radia na OŠ Hoče, ki je namenjen raziskovanju 
in širjenju glasbenih in družbenih horizontov mladih. 
Radio MARŠ je bilo mogoče poslušati tudi prek spletne 
strani sklopa ŽnD (kar je imelo izrazito pozitiven učinek 
na poslušanost radia). Ob koncu projekta je sledila tudi 
druga avdicija radia MARŠ (6. novembra 2012), kar jasno 
kaže na uspešno nadaljevanje zastavljene zgodbe. 

Z radiem Maribor kot delom RTV Slovenija je sklop 
ŽnD vzpostavil sodelovanje v okviru etnografsko 
obarvanega multimedijskega projekta Žive legende, 
ki oživlja etnološke vrednosti, naravno in kulturno 
dediščino vzhodne ter severne Slovenije s trajnim 
zapisom in prikazom značilnih poklicev, obrti ali 
opravil določenih krajev in socialnih slojev. Projekt 
je bil v okviru širšega projekta Po tekstovnih mrežah 
izveden v dveh fazah. Prva je temeljila na raziskavah, 
ki so jih študentje etnologije in antropologije opravili 
po pokrajinskih in etnografskih muzejih vzhodne 
kohezijske regije. Iz okolja vzhodne Slovenije je bilo 
izbranih 16 poklicev oziroma opravil, ki izvirajo iz 
tradicionalnih ali posebnih opravil, obrti ali poklicev, 
ki dandanes počasi tonejo v pozabo ali posajajo redki, 
hkrati pa so dolgoročno bistveno zaznamovali ljudi 
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in okolje. Serija 16-ih dokumentarnih feljtonov je 
bila predvajana na spletnem portalu sklopa Življenje 
na dotik, hkrati pa so v kulturnem uredništvu Radia 
Maribor iz bogatega avdio materiala oblikovali 
radijske prispevke, ki so jih predvajali kot napovednike 
posameznih videov, razložili ozadja posameznih 
predstavnikov izvajanih obrti in video prispevke 
postavili v širši družbeno-kulturni kontekst. Projekt se 
je zaključil z multimedijsko razstavo Žive legende: med 
legendami, ki je bila na ogled od konca julija do konca 
avgusta v galeriji K8.

Konkreten projekt povezovanja regionalnih medijev 
je dal za rezultat reportažno oddajo Kultura na dlani, 
ki je opravila pomemben del naloge prenosa čim 
bolj zaokrožene slike programa in dogajanja v okviru 
Evropske prestolnice kulture 2012 v širši nacionalni 
prostor. Mesečna oddaja je bila predvajana na vseh 
regionalnih partnerskih televizijah: poleg krovne 
televizije PeTV s Ptuja, ki je prevzela koordinacijo 
oddaje skupaj s postprodukcijo in grafičnimi elementi 
ter prispevala povezovalca oziroma voditelja Miho 
Mastena, so sodelovale še mariborska RTS, Vaš kanal 
iz Novega mesta, TV AS iz Murske Sobote in velenjska 
VTV. Oddaja je bila prav tako dosegljiva na spletni 
strani programskega sklopa ŽnD (skupaj z arhivom 
vseh prejšnjih oddaj). 8-im oddajam z letnico 2011 se 
je pridružilo še 10 oddaj v letu 2012, ki so prinašale 
reportaže z dogodkov iz vseh partnerskih mest 
Evropske prestolnice kulture. Za posamične reportaže 
so bile odgovorne regionalne televizijske postaje – 
izjema so bili le dogodki v Slovenj Gradcu, ki jih je, 
poleg svojih, pokrivala velenjska televizijska hiša VTV. 

V sklopu sodelovanja programskega sklopa ŽnD s 
tiskanimi mediji, konkretno s časopisno-založniškim 
podjetjem Večer, se je v letu 2012 zgodilo 12 javnih 
pogovorov z naslovom večerovi dueli. V pogovorih, ki sta 
jih vodila Večerova novinarja Melita Forstnerič Hajnšek 
in Zdenko Kodrič, so se soočile osebnosti, ki delujejo na 
istih kreativnih ali družbenih poljih; skozi »konfrontacije« 
mnenj, poetik in pristopov so se vzpostavljale nove 
vsebinske dimenzije, ki zaznamujejo mariborski in tudi 
širši prostor: Karpo Godina in Marko Naberšnik, Igor 
Samobor in Stojan Kerbler, Alenka Pinterič in Neca Falk, 
Edward Clug in Anton Bogov, Oto Riemele in Polona 
Maher, Samo Šalamun in Vasko Atanasovski, Branko 
Jordan in Nataša Matjašec Rošker, Janja Vidmar in Boštjan 
Gombač, Karmina Šilec in Uroš Lajovic ter Matjaž Latin in 
Andrej Adam. 

Poleg sodelovanja in povezovanja z drugimi mediji je 
bil programski sklop ŽnD tudi samostojno angažiran, 
saj je v koprodukciji s podjetjem Umco izdajal mesečnik 
edicija življenje na dotik – Žnd v slovenskem jeziku. 
Vsako soboto pred 15. v mesecu je tiskovina izšla kot 
priloga sobotnega Dela in prinašala najbolj kakovostne 

prispevke iz programskega segmenta Perspektive in 
refleksije, delovala je kot vsebinski napovednik za 
prihajajoče dogodke projekta EPK 2012 ter odmeve, 
refleksije in poglede na minule dogodke, poleg tega pa 
seveda intervjuje s ključnimi osebami domačega in širšega 
evropskega prostora, ki so se dotaknile projekta EPK. 
Skupno je izšlo 11 številk v vsakokratni nakladi 70.000 
izvodov. Vse številke edicije so bile natisnjene in vložene 
v Tiskarskem središču Delo. Poletna edicija mesečnika, 
številka 6/7, je bila obsežnejša, saj je predstavljala dvojno 
izdajo, obsegala pa je 100 strani. Zadnja, 11. številka pred 
zatvoritvijo je prinesla prvi pogled programskih nosilcev 
projekta na opravljeno delo. 

V kontekstu globalno prepoznavnih kratkih predavanj 
poimenovanih TED je bil zasnovan projekt TEDx, 
skupek lokalno in samostojno organiziranih dogodkov. 
Preliminarni, pripravljalni del, ki je hkrati pomenil 
ključni del promocije projekta, je potekal prek spleta 
in družbenih omrežij, kjer so si posamezniki, ki jih 
navdušujejo različne oblike kreativnega mišljenja 
in kultura v ožjem pomenu, izmenjevali mnenja in 
poglede. Po izvedenem dogodku so bila predavanja 
TEDx objavljena na spletni strani Življenja na dotik. 
Projekt je bil v letu 2012 sestavljen iz osrednjega 
dogodka v Narodnem domu, ki je prestavil osrednjo 
temo v smislu kulture idej v najširšem pomenu, ter 
manjših dogodkov, ki so izhajali iz osrednje teme. 
Osrednji dogodek z naslovom Kultura ideje – ideja 
kulture, ki je potekal 4. februarja v Veliki dvorani 
Narodnega doma, je bil razdeljen na 3 sklope (Out of 
the Box, Vodenje, Kultura), med drugim pa so se ga 
udeležili tudi naslednji gostje in predavatelji: profesor 
fizike UM Samo Kralj, profesor UM Uroš Lobnik, športni 
psiholog Matej Tušak, Tomaž Perovič (POP TV), Almir 
Flisar, antropologinja Vesna V. Godina, Ciril Zlobec, 
Oskar Kogoj, Zijah Sokolović in številni drugi.

Medijsko delovanje v okviru gibljive slike je programski 
sklop Življenje na dotik bistveno nadgradil z 
lastno video produkcijo. Začelo se je s kreativnimi 
predstavitvami vseh partnerskih mest in njihovih 
programov ter vseh programskih sklopov in entitet. 
Projekt videoprodukcije Po tekstovnih mrežah je 
pomenil preplet najrazličnejših prispevkov v video 
rubrikah na spletni strani sklopa ŽnD. V osnovi je bila 
struktura lastne video produkcije segmentirana na INFO 
in REFLEKSIJO. Video ekipa ŽnD je zaključila delo s 160-
imi enotami video reportaž, posnetih je bilo 59 obrazov, 
89 enot v rubriki tv/dok/film, 49 video zgodb, 23 dokov 
na ex, 62 pogovorov ter 98 predavanj in simpozijev ... 
Številke so več kot zgovorne in sugerirajo vsebinsko 
bogastvo, ki je po zaslugi video ekipe ŽnD dobilo trajni 
video zapis, dosegljiv na spletu. S tem je kultura na nov, 
svež in trajen način stopila v digitalno sfero, hkrati pa 
je ekipa opravila pionirsko delo v prilaganju različnih 
žanrov digitalnemu okolju svetovnega spleta. Poleg 
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reportaž, pogovorov, različnih poročil in prenosov 
predavanj (tudi v živo prek spleta) je video ekipa 
posnela tudi nekaj pravih dokumentarnih fejtonov: 
Kurent, Lent, v juliju pa je ekipa odšla tudi na snemanje 
dokumentarnega prispevka o portugalski prestolnici 
kulture, ki je bil dokončan v začetku leta 2013 in je 
doživel premiero v kinu Udarnik. 

ŽnD je 15. decembra 2012, ko se je spustila zavesa EPK, 
svojo osnovno raziskovalno in invencijsko medijsko 
naravo spremenil v najbolj zaokrožen in celovit arhiv 
v zgodovini Evropskih prestolnic kulture do tega 
trenutka. Po EPK in letu 2012 bo mogoče popotovati 
skozi informativne in refleksivne tekstovne žanre, skozi 
fotografijo, prostorsko fotografijo, otroke bo mogoče 
poučiti o zgodovini Maribora skozi igrico ali interaktivno 
slikanico, odigrati šahovsko partijo, prebrati Kasparov 
potret, si ogledati pogovor z njim v celoti ali prebrati 
esej o šahu. Omogočeno bo tudi potovanje skozi veliko 
večino projektov, ki si jih bo mogoče ponovno ogledati 
na video zapisih ali v skrajšanih reportažnih formah 
oz. intervjujih, ki jih je video ekipa prilagodila novemu 
okolju in izpilila do pravih malih antoloških miniatur. 
Izbirati bo mogoče razne žanre, prepotovati EPK skozi 
problemske vreze (ključne besede), mesta, projekte, 
sklope, entitete … Aktivna drža med projektom in 
zaokrožen arhiv v obliki aktivnega digitalnega spomina 
pa seveda ne bosta edina zapuščina ŽnD-ja. Delovanje 
sklopa je namreč nastavljeno tudi za naprej in ponuja 
veliko možnosti nadgradnje.

Vse vsebine programskega sklopa ŽnD so bile dosegljive 
tudi prek najrazličnejših sodobnih orodij in tehnologij. 
Mobilne naprave so v smislu tehnološke in uporabniške 
izkušnje v izrazitem vzponu. Opremljene z množico 
različnih senzorjev in dodatkov uporabnikom ponujajo 
številne možnosti. Aplikacija Maribor 2012, ki je 
nastala v kooprodukciji Življenja na dotik in Spletarta, 
je v osnovi predstavljala mobilni vodič po EPK. Bila je 
na voljo tako na platformi Android kot na iOS (iPad, 
iPhone itd.), vključevala pa je koledar dogodkov, 
izpostavljene dogodke, novice projekta EPK 2012, 
vsebine programskega sklopa Življenje na dotik in druge 
digitalne vodiče po EPK (recimo projekte Severni sij, 
predstavitev partnerskih mest …). Aplikacija je bila skozi 
leto 2012 nadgrajevana z najrazličnejšimi vsebinami. 

S tem zgodba o programskem sklopu Življenje na dotik 
niti približno še ni izčrpana. Tukaj so intervencije ŽnD 
(tako sami dogodki kot tudi arhiviranje vseh intervencij, 
nastalih znotraj sklopa ali kot del drugih programov 
v Mariboru oz. partnerskih mestih v letu 2012) ter 
šahovski kotiček, ki je dobil posebno osmislitev v 
Svetovnem mladinskem šahovskem prvenstvu in seveda 
v obisku Garryja Kasparova v Mariboru. Potrebno je 
omeniti izjemne dosežke prostorske fotografije Janeza 
Burgerja, kjer si je bilo mogoče ogledati industrijsko 

dediščino, skrite kotičke mest, kombinirane s starimi 
fotografijami, na voljo so bili virtualni sprehodi po 
mestih, ogled znamenitosti, dogodkov, razstav … Tukaj 
je satirična nanizanka Hišnik Maribora, ki je nastajala 
v sodelovanju Ključev mesta in Življenja na dotik in je 
odigrala pomembno vlogo samopremisleka ter sproščanja 
nemalokrat napete atmosfere v in okoli projekta. Omeniti 
je potrebno neposredne prenose pogovorov iz projekta 
Dvananjst prek spletne strani ŽnD, posebej prilagojene 
vsebine za ljudi s posebnimi potrebami in nasploh 
poudarek, ki je bil namenjen njihovim vsebinam, prvo 
nagrado društva kritikov za naboljšo knjigo v celotni letni 
produkciji, ki jo je financiral ŽnD itd. 

Morda je smiselno kratko in zgoščeno predstavitev 
najvidnejših dosežkov končati na začetku, z besedami 
Dragana Velikića o Življenju na dotik: »Že skoraj 
pet mesecev na www.zivljenjenadotik.si v rubriki 
Perspektive in refleksije vsak dan zasveti tekst prebivalca 
naše regije. Teme so različne. Pogledi nenavadni. Navadil 
sem se, da pred jutranjim pregledom tiskanih medijev na 
internetu najprej pogledam na mariborsko spletno stran, 
kjer me po pravilu čaka zanimiv tekst. V kratkem času 
se je formiralo neko virtualno ozemlje, katerega obstoj 
doživljam v povsem konkretnih dimenzijah. Spominja na 
naftno ploščad, na delček umetnega kopna v brezmejnem 
oceanu, ker se z mentalnim naporom iz globin kostnega 
mozga vlečejo obrazložitve in razlage za mnoge pojave, 
dogodke, enigme in fenomene, ki predstavljajo skupni 
imenovalec resničnosti naše regije in širše. Tako v 
preteklosti kot v sedanjosti. Toliko avtorjev različnih 
generacij na kupu, formiranih v različnih kulturoloških 
matricah. Vsem je skupna osnovna naravnanost k 
toleranci. Kakšna transfuzija pameti v siv vsakdan. 
Kakšna promocija normalnosti. Kakšno kritično mišljenje, 
ki ne pušča nepokritega niti koška realnosti, tam, kjer 
skorumpirani politiki izvajajo čarovniške predstave, na 
žalost zelo uspešno. (…) Z nekaj pretiravanja si lahko 
predstavljamo, kako neki nizozemski zgodovinar na 
začetku 23. stoletja, strokovnjak za spletne strani v Evropi 
na prehodu iz drugega v tretje tisočletje, odkrije, da je 
pred skoraj dvesto leti obstajala neka slovenska spletna 
stran, registrirana v Mariboru, kjer so se zbirali umetniki in 
intelektualci iz regije in javno izpovedovali tolerantnost, 
enakost in pacifizem. Z analizo te strani, njenega 
utopičnega značaja v kontekstu razvoja takratne Evrope, 
bi nizozemski zgodovinar naznanil, da je evropska družba 
potrebovala še dve stoletji, da se zave neizogibnosti 
diktature kot najpravičnejše in najuspešnejše forme 
družbene ureditve. Fenomen slovenske spletne strani z 
začetka 21. stoletja bi poimenoval mariborske fantazije.«
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KataLOG prOjeKtOv prOGraMsKeGa sKLOpa ŽivLjenje na dOtiK, Ki sO biLi izvedeni v Letu 2012

Št. naziv prOjeKta prOduCent FinanCiranje 2012

avdiOvizuaLna uMetnOst

341 CENTRALNA POSTAJA Zavod uho; oko: Maribor 40.000,00

351 DIGITALNI VODIČ EPK Spletart d.o.o. 7.000,00

350 KULTURA NA DLANI PeTV, VTV, TV AS, Vaš kanal, Tele 59 d.o.o 40.000,00

525
MARIBOR 2012 - KRONIKA EVROPSKE PRESTOLNICE 
KULTURE

RTV Slovenija 150.000,00

357 MARŠ NA ZEMLJO! Društvo za podporo radiu MARŠ Maribor 23.400,00

343
MEDNARODNI FESTIVAL RAČUNALNIŠKE 
UMETNOSTI

Mladinski kulturni center Maribor 56.000,00

363 ŠTUDENTSKI NATEČAJI
Društvo kvalitetnih kulturno umetniških 
praks SMEHOMAT

2.000,00

344
TEDx MARIBOR 2012: IDEJA KULTURE - KULTURA 
IDEJ

Adrema d.o.o. 13.500,00

353 TV REPORTAŽE EPK 2012 Tele 59 d.o.o 0,00

352
VIRTUALIZACIJA MARIBORA IN PARTNERSKIH MEST 
EPK 2012

MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica 
kulture, Boštjan Burger

7.700,00

Literatura

356 LIFETOUCH MESEČNIK Umco d.d. 275.776,00

359 PERSPEKTIVE IN REFLEKSIJE   
MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica    
kulture

161.496,74

360 PO TEKSTOVNIH MREŽAH   
Društvo kvalitetnih kulturno umetniških 
praks SMEHOMAT

105.198,00

349 SLOVENSKI AVTORJI V ROKI   Založba Goga 15.000,00

362 SREČANJE AVTORJEV TEKSTOVNE MREŽE
MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica 
kulture

9.000,00

345 VEČEROVI DUELI Časopisna založniška družba Večer 18.000,00

570 ANTOLOGIJA PERSPEKTIVE IN REFLEKSIJE Umco d.d. 8.520,00

neKLasična GLasba

342
KIBLA 2012 (DIGITALNA KOMUNA, MED, KIBLIX, 
FOLIO, FESTIVAL LJUBEZNI, DNEVI RADOVEDNOSTI)

KID KIBLA 79.000,00

vizuaLna uMetnOst

355 (IZ)BRANE INTERVENCIJE
Društvo kvalitetnih kulturno umetniških 
praks SMEHOMAT

6.600,00

348 KRONIST NOVEGA MESTA
Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za 
Dolenjsko in Belo krajino

5.000,00

347 ZADNJA VEČERJA Nataša Prosenc 4.500,00
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O
ddelek za mednarodno sodelovanje je gradil 
na povezovanju programskih sklopov in 
sprejetih projektov v okviru MARIBOR 2012 – 
Evropska prestolnica kulture z mednarodnimi 

ustanovami in kulturnimi organizacijami v Evropi in 
po svetu. V vse projekte, ki so bili razviti pod okriljem 
oddelka za mednarodno sodelovanje, sta bili vpeljani 
tako evropska kot tudi svetovna razsežnost. Nekateri so 
zaradi svoje prepoznavne teže in tesnega sodelovanja 
s kulturnimi inštituti evropske mreže in drugimi 
mednarodnimi ustanovami prerasli v programsko 
entiteto Kulturne ambasade, drugi so se razvili iz 
prijateljskega sodelovanja med bivšimi, istočasnimi in 
prihodnjimi evropskimi prestolnicami kulture (Gradec 
in Guimarães), spet tretji so odraz prizadevanja, 
pripeljati del Evrope in sveta v Maribor, ga pomešati s 
prebivalci in tokovi mesta ter spodbuditi partnerstva, ki 
presegajo zgolj načrtovane cilje v letu 2012 in gradijo 
temelje za prihodnost.

Kulturne ambasade
Maribor je v preteklem letu sprejel 31 različnih kultur 
z vsega sveta, več sto umetnikom ponudil prostor za 
ustvarjanje, njihove majhne in velike zgodbe prepletel 
s svojimi vrlinami in hibami. Na svojih odrih, trgih 
in dvoranah je predstavil kulturne posebnosti 16-ih 
držav Evropske unije in 15-ih izven tega območja, 
mnogo jih je bilo tudi z oddaljenih celin. Pluralnost je 
postala eno in enotnost je dobila trdne temelje zaradi 
mnoštva identitet.

Vse je temeljilo na medsebojni zavezi, na komunikaciji, 
ki je mnogokrat razkrila to neizmerno raznolikost, ki 
bogati naš svet in je temelj evropske zgodbe. Zaveza 
za kulturni dialog, ki je promotor vsakega skupnega 
projekta, vsakega stiska rok, ki nas zbliža v tem 
neprestanem samokritičnem proučevanju lastnih 
odnosov in vrednot. S preko 80-imi tujimi partnerji 
smo zapečatili svoje delo in razprli krila za let do vedno 
višjih ciljev. Med njimi je bilo največ vladnih ustanov – 
31 veleposlaništev tujih držav s sedežem v Ljubljani in 
na Dunaju ter 15 tujih kulturnih inštitutov s sedežem 
v Sloveniji in regiji (med njimi je le eden odprl svoje 
predstavništvo v Mariboru); sodelovali smo s tujimi 
nevladnimi organizacijami in kulturnimi fundacijami, 
nekdanjimi, sedanjimi in bodočimi evropskimi 
prestolnicami kulture ter mesti, ki se za ta naziv šele 
potegujejo. Nekateri so se v Mariboru le ustavili, saj 
so hiteli v večja, pomembnejša središča dogajanja, 
drugi so se v mesto začasno »preselili«, se spoznali 
s prebivalci in ustvarjali z lokalnimi umetniki. Kar 35 

2.7
MednarOdnO sOdeLOvanje

javnih in nevladnih kulturnih in izobraževalnih ustanov 
ter zasebnih družb iz Maribora in partnerskih mest je 
v tem letu gostoljubno sprejelo ta mednarodno pisan 
program. Stkala se je mreža partnerstev in sodelovanj, 
ki je ponudila priložnosti za medsebojno bogatitev prek 
kulturnih razlik tudi v prihodnosti.

V okviru Kulturnih ambasad je bilo v preteklem letu 
izvedenih 208 različnih dogodkov. Gostili smo 49 
razstav vizualnih umetnosti, fotografije in arhitekture, 
26 plesnih, gledaliških in lutkovnih predstav, 27 
koncertov klasične in popularne glasbe ter bogat filmski 
program, ki je obsegal 42 filmskih dni, 9 intermedijskih 
in 15 literarnih dogodkov, simpozijev in okroglih 
miz. Izvedli smo tudi 3 umetniške rezidence, ki so 
tujim umetnikom omogočile bivanje in ustvarjanje 
v Mariboru, spoznavanje mesta in ljudi ter iskanje 
navdiha v novem okolju.

Ob zaključku programske entitete Kulturne ambasade 
smo 29. novembra 2012 v Vetrinjskem dvoru priredili 
okroglo mizo o pomenu kulturne diplomacije, na kateri 
smo se želeli spomniti primerov dobrih praks držav, ki 
so svojo kulturo in umetnost predstavile v Mariboru, 
ter skupaj oceniti dodano vrednost programa ter nove 
možnosti sodelovanja v prihodnosti. Na okrogli mizi so 
kulturno diplomacijo predstavili kot izjemno učinkovito 
sredstvo povezovanja med narodi veleposlanik 
Republike Madžarske v Sloveniji dr. István Szent-Iványi, 
veleposlanik Zvezne republike Brazilije v Sloveniji 
gospod Gilberto Fonseca Guimarães de Moura ter 
direktor British Council Slovenija in predsednik skupine 
EUNIC v Sloveniji gospod James Hampson.

Javna razprava, ki je sledila, je postavila izhodišča, 
morda temelje, za sodelovanje v prihodnje ter 
izpostavila potrebo, da bi infrastruktura in mreža 
odnosov, ki je bila vzpostavljena s programom Kulturne 
ambasade, služila vsem, še posebej pa organizacijam 
in posameznikom, ki so kulturo prepoznale kot polje 
povezovanja. Vsi sodelujoči so se strinjali, da je kulturna 
diplomacija pomembna tudi zaradi pozitivnega učinka 
na gospodarstvo, a da je smiselno ločiti med kulturno 
diplomacijo in siceršnjimi (kulturnimi) odnosi ali 
izmenjavami. Slednji so običajen vsakodnevni pojav, 
medtem ko ima kulturna diplomacija še druge pomene.  
Namen okrogle mize je bil  predvsem spodbuda za 
krepitev kulturne diplomacije v Sloveniji, še posebej 
v času, ko moramo za dosego želenih ciljev poseči po 
vseh nivojih družbene kreativnosti.



56

sodelovanje s fundacijo  
eu-japan Fest japan Committee
Eden večjih dosežkov oddelka za mednarodno 
sodelovanje je nedvomno uspešno sodelovanje z 
japonsko nevladno organizacijo EU-Japan Fest iz Tokia. 
V preteklem letu smo tako povezali lokalne umetnike 
in kulturne ustanove z japonskimi ter uresničili 14 
skupnih projektov.   12. aprila 2012 se je v Mariboru 
predstavil svetovno znani DJ Krush, na festivalu 
Dnevi poezije in vina na Ptuju pa so nastopili japonski 
pesniki, ki so skupaj s slovenskimi v delavnicah 
prevajali svojo poezijo. V Lutkovnem gledališču 
Maribor smo si lahko ogledali predstavo Avdicija za 
življenje gledališko-plesne senzacije Betontanc, ki je 
nastala na umetniških rezidencah v Tokiju in Ljubljani 
v sodelovanju z japonsko glasbeno skupino Original 
tempo. Poleg mednarodno znane butoh plesne skupine 
Sankai Juku, ki se je 22. in 23. septembra 2012 v SNG 
Maribor predstavila s plesno predstavo Tobari, je jesen 
v Lutkovnem gledališču Maribor zaznamovala japonska 
lutkovna tradicija: gostovalo je tradicionalno japonsko 
gledališče Hitomi-za otome bunkarku, najmlajše so 
navdušile japonske marionete gledališča Edo marionete 
ter predstave gledališča japonskega režiserja in 
lutkarja Noriyukija Sawe. Vse predstave so spremljale 
tudi delavnice za otroke in animirani filmi japonskega 
oblikovalca in izdelovalca lutk Kihachira Kawamota. 3. 
oktobra 2012 smo skupaj z japonsko fundacijo priredili 
mednarodni koncert mladih zborčka EPK in dveh 
japonskih zborov, ki sta se nekaj dni mudila v Mariboru 
ter s tem prispevala k izmenjavi izkušenj med mladimi 
in vzpostavitvi trajnih prijateljskih stikov. V okviru 
Kulturne ambasade Guimarães 2012/Portugalska smo 
postavili razstavo European Eyes on Japan/Japan Today 
vol. 14, ki je prikazala fotografije slovenskega umetnika 
Bojana Radoviča iz Novega mesta in portugalskega 
umetnika Joseja Pedra Cortesa; ustvarjalca sta v enem 
mesecu bivanja na Japonskem v objektiv zajela svoj 
pogled na japonsko pokrajino. V okviru Projekta Radar 
smo imeli priložnost občudovati modne stvaritve 
japonskega umetnika Kojija Tatsuna. V znamenju 
japonskih umetnikov je bil tudi letošnji Mednarodni 
festival računalniške umetnosti, ki je z zasedbo Open 
Reel Ensemble iz Tokia svoj bogat program otvoril 2. 
oktobra 2012. Svoj pečat je fundacija EU-Japan Fest 
pustila tudi na mednarodni razstavi Soft Control z 
japonsko umetnico Seiko Mikami.

vetrinjski dvor –  
prostor srečevanj različnih kultur
Vetrinjski dvor, ena izmed najstarejših zgradb v 
Mariboru in sedež Evropske prestolnice kulture, je 
postal prostor srečevanj lokalnih in tujih umetnikov ter 
intelektualne srenje tako s področja kulture, znanosti 
in izobraževanja kot tudi gospodarstva in politike. V 
razstavnih prostorih in na dvorišču smo vsak mesec 
slavnostno odprli novo kulturno ambasado. Obiskovalci 

GALA VEČER BALETNIH ZVEZD IZ ST. PETERBURGA / foto Mediaspeed

MARIBOR EDU-GRAZ - VELI IN AMOS / foto Thomas Raggam

VISOKI GOSTJE IZ JAPONSKE V MARIBORU / foto MP Produkcija
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niso bili zgolj ljubitelji kulture, temveč vsi, ki iščejo 
nove možnosti za sodelovanje z gostujočimi državami.

V Vetrinjskem dvoru je meščane nagovorilo 31 
veleposlanikov; našo prvo Kulturno ambasado, ambasado 
Finske in Estonije, je obiskala Androulla Vassiliou, 
evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost 
in mlade. Dvoletno produktivno sodelovanje z nevladno 
kulturno organizacijo EU-Japan Fest Japan Committee iz 
Tokia in bogat japonski umetniški program je pospremil 
tudi obisk predsednika fundacije Takashija Kawamure, 
ki je hkrati predsednik uprave ene vodilnih svetovnih 
korporacij Hitachi. V Vetrinjskem dvoru so potekala mnoga 
srečanja na gospodarski in vladni ravni, med drugim tudi s 
predsednikom vlade RS Janezom Janšo. Prav tako je med 
obiskom potekala tudi razprava strokovnjakov z naslovom 
Inovacije in bodoče generacije, ki so se je udeležili 
predstavniki uspešnih slovenskih podjetij in korporacij.

V času Kulturne ambasade Avstrije sta nas obiskala 
zvezni minister za evropske in mednarodne zadeve 
Republike Avstrije dr. Michael Spindelegger in minister 
za zunanje zadeve RS Karl Erjavec. Ministra sta se 
sestala na delovnem pogovoru in si ogledala razstavo 
Presenetljivo iznajdljivo avstrijsko oblikovanje 
v okviru Kulturne ambasade Avstrije. Zunanja 
ministra sosednjih držav sta tako zaznamovala tudi 
20. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov 
med državama. Makedonska ministrica za kulturo 
dr. Elizabeta Kančeska Milevska je septembra 2012 
odprla makedonske dneve kulture, župana Turkuja in 
Guimarãesa pa Kulturno ambasado Finske (januarja 
2012) in Portugalske (novembra 2012). Naše dogodke so 
obiskali tudi številni visoki gostje, ki s programom niso 
bili neposredno povezani. Tako je soprogo predsednika 
RS navdušila turška plesna predstava Travelogue 2 v 
izvedbi sodobnega plesnega gledališča iz Istambula. 
Člani Odbora za kulturo Evropskega parlamenta so 
se julija 2012 udeležili otvoritve Kulturne ambasade 
Velike Britanije, predstavniki francoskega senata pa 
septembra 2012 otvoritve Kulturne ambasade Belgije. 
Generalna direktorica Vseruske knjižnice tuje literature 
v Moskvi Ekaterina Genieva je marca 2012 odprla 
rusko fotografsko razstavo, gala večer baletnih zvezd 
gledališča Marinski iz Sankt Peterburga pa si je v začetu 
aprila 2012 z nami ogledala številna delegacija vlade 
Sankt Peterburga. Predsednik Ljudske univerze iz Trsta 
Silvio Delbello je aprila 2012 odprl razstavo Imago 
Trieste v okviru Kulturne ambasade Italije. 8. novembra 
2012 smo sprejeli tudi delegacijo iz portugalskega 
mesta Guimarães, ki je v letu 2012 prav tako kot Maribor 
nosilo naziv Evropska prestolnica kulture. Delegacija z 
županom mesta Guimarães na čelu je odprla Kulturno 
ambasado Guimarães 2012/Portugalska.

Skozi vse leto smo v Mariboru in partnerskih mestih 
gostili še mnoge visoke predstavnike evropskih 

institucij, tujih in domačih vlad in parlamentov ter 
kulturnih in izobraževalnih ustanov. Med 11. in 13. 
julijem 2012 so Maribor in Ptuj obiskali člani Odbora 
za kulturo in izobraževanje Evropskega parlamenta 
z gospo Marie-Thérèse Sanchez-Schmid kot vodjo 
delegacije. 21. septembra 2012 je v okviru mednarodne 
konference Dediščina socializma v Mariboru potekalo 
tudi zasedanje odbora Sveta Evrope za kulturo, znanost, 
izobraževanje in medije ter Pododbora za kulturo, 
različnost in dediščino. Člani odborov so razpravljali o 
uničenju, obnovi in beleženju industrijske dediščine.

Srečanja so odprla nova poglavja sodelovanj tako na 
področju kulture, umetnosti in izobraževanja kot tudi 
gospodarstva in politike. Maribor kot drugo največje 
mesto je postal središče vzhodne regije za povezovanje 
na mednarodnem kulturnem področju, ki je omogočilo 
reden pretok ljudi in vir informacij o državah, na mestnih 
prizoriščih pa ponudilo prvovrstne umetniške dogodke.

predstavljanje projekta  
epK 2012 v tujini
Oddelek za mednarodno sodelovanje je skozi vse leto 
izvajal tudi predstavitve projekta in programa izven 
slovenskih meja. Predstavitve so služile tako doseganju 
turističnih ciljev kot prepoznavanju novih možnosti 
sodelovanja in dolgoročnih vezi v tujini.

Med 16. in 17. januarjem 2012 se je na Dunaju odprl 
prvi Slovenski kulturno-informacijski center (SKICA) v 
tujini. V okviru otvoritve je potekala tudi predstavitev 
projekta EPK 2012, kjer so predstavniki opravili številne 
intervjuje z avstrijskimi mediji in obsežno predstavili 
najobetavnejše dogodke leta 2012.

Februarja 2012 je v okviru programskega sodelovanja z 
nemško organizacijo Deutsches Kulturforum östliches 
Europa iz Potsdama potekala predstavitev projekta v 
Berlinu. Marca 2012 je potekala predstavitev projekta 
z gostovanjem Draga Jančarja in Zorana Predina 
v Evropski hiši v Parizu na slovenskem literarno-
glasbenem večeru. Konec marca 2012 je bil projekt 
predstavljen tudi v Zagrebu, maja 2012 pa še v graškem 
Kunsthaus-u, najbližji evropski prestolnici kulture.

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Lizboni je 
organiziralo slovesnost ob slovenskem kulturnem 
prazniku 8. februarja 2012, na katerem sta predsednik 
fundacije Guimarães 2012 gospod João Serra in 
pomočnica programskega direktorja za mednarodno 
sodelovanje zavoda Maribor 2012 mag. Nataša Kos 
predstavila projekt Evropske prestolnice kulture. 
Predstavitvi, ki je potekala v znameniti palači Foz, je 
sledil koncert slovenskega kantavtorja Janeza Škofa. 

Med 12. in 14. aprilom 2012 je potekala konferenca »La 
Rencontre de Maribor 2012« na temo Kultura v stiku z 
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družbenimi mejami: vir novih ustvarjalnih paradigem. 
Namen srečanja, ki ga je organiziralo kulturno združenje 
evropskih mest in regij Les Rencontres skupaj z  MOM 
in  zavodom Maribor 2012, je bil raziskovanje temeljnih 
vprašanj o dolgoročnosti umetniškega ustvarjanja v 
povezavi z razvojem umetniško-ustvarjalnih prizorišč.  

27. septembra 2012 je na predstavništvu Evropske 
komisije v Rimu potekala predstavitev, ki je bila 
izvedena v sodelovanju z Veleposlaništvom RS v Rimu, 
Slovensko turistično organizacijo iz Milana in občino 
Rim. Na predstavitvi je bilo okrog 70 italijanskih 
kulturnikov in novinarjev, ki so spoznali projekt in 
izkazali izjemno zanimanje za Maribor in partnerska 
mesta. Zadnja predstavitev dosežkov in obsega projekta 
EPK 2012 je potekala 10. decembra 2012 v Slovenskem 
stalnem gledališču v Trstu, pospremila pa jo je 
predstava Aldo in Micika pisatelja Toneta Partljiča.

Mednarodni oddelek je ves čas skrbel tudi za 
komunikacijo z Generalnim direktoratom za 
izobraževanje in kulturo Evropske komisije ter z 
nekdanjimi in prihodnjimi Evropskimi prestolnicami 
kulture. Med 15. in 17. oktobrom 2012 se je pomočnica 
programskega direktorja za mednarodno sodelovanje 
skupaj z generalno direktorico in programskim 
direktorjem udeležila konference pod skupnim naslovom 
Culture in Motion 2012, ki je obsegala okroglo mizo na 
temo dobrih izkušenj Evropskih prestolnic kulture ter 
dvodnevno konferenco o razvoju občinstev.

Mednarodni oddelek je 24. oktobra 2012 v Gledališki 
dvorani Vetrinjskega dvora organiziral javno razpravo 
o pomenu dolgoročnih učinkov projekta MARIBOR 
2012 – Evropska prestolnica kulture na mesto, 
regijo in državo. Pri predstavitvi stališč so sodelovali 
vodja Enote za kulturo pri Evropski komisiji Ann 
Branch, vodja Goethe Inštituta v Helsinkih in direktor 
fundacije Tallinn 2011 Mikko Fritze, član Akademije 
Evropske prestolnice kulture Drago Jančar, direktor 
Urada za kulturo in mladino MOM Aleš Novak, 
generalna direktorica zavoda Maribor 2012 dr. Suzana 
Žilić Fišer in programski direktor zavoda Maribor 2012 
Mitja Čander. Na razpravi so sogovorniki poudarili 
pomen projekta Evropska prestolnica kulture, ki je 
ne le enoleten sklop dogodkov, temveč predvsem 
enkratna priložnost, ki lahko da mestu velik zagon. 
Naziv prinaša prestiž in spreminja imidž mest iz 
industrijskih v kulturne, iz zgodovinskih v moderne 
ali pa repozicionira mesta kot kulturna. Sogovorniki 
so se strinjali, da je EPK Mariboru prinesel tri vrste 
dolgoročnih učinkov: kulturne, ekonomske in socialne, 
dvignil pa je tudi ponos mestu in meščanom ter jim 
morda prinesel tudi večjo mero samozavesti. Projekt 
je bil tudi poskus, vrniti kulturo osrčju družbe ter 
jo vzpostaviti kot relevantno silo v slovenskem in 
evropskem kontekstu.

Mednarodni oddelek je poleg programskega 
sodelovanja razvijal vezi tudi na drugih področjih 
povezovanja z nekdanjimi in bodočimi Evropskimi 
prestolnicami kulture, med drugim z aktivno udeležbo 
na neformalnih srečanjih predstavnikov EPK, in sicer 
med 10. in 12. majem 2012 v Marseillu ter med 16. in 
18. novembrom 2012 v Rigi.

 
naprej in preko – kulturna diplomacija
Programska entiteta Kulturne ambasade je vsekakor 
tisti kamenček v mozaiku Evropske prestolnice 
kulture, ki je ponotranjil tako imenovano evropsko 
dimenzijo projekta. Če si pod zapisanim predstavljamo 
vključenost evropskih umetnikov v program, smo 
svoje poslanstvo izpolnili. Če omenjeno razumemo 
kot uresničenje koprodukcij, sodelovanj in izmenjav 
z drugimi evropskimi mesti in državami, prav tako. 
Če smo si zadali cilj, da razvijamo evropske teme, 
obravnavamo vidike skupne evropske zgodovine, 
identitete in kulturne dediščine, ki v mestu že obstajajo, 
hkrati pa spodbujamo dejavnosti, ki odražajo bogato 
evropsko kulturno raznolikost, smo premagali največji 
izziv. Eden naših bistvenih dosežkov je vzpostavitev 
evropske mreže umetnikov, kulturnih in izobraževalnih 
ustanov ter tkanje trajnih partnerstev med mesti 
in državami. A vendarle smo šli še dlje, kot s(m)o 
pričakovali. Evropa je bila naša kreativna osnova, njene 
meje pa smo kmalu prestopili in povabili k dialogu tudi 
umetnike iz drugih držav sveta. Ob koncu prestolovanja 
lahko trdimo, da smo presegli osnovni cilj: skozi kulturo 
in umetnost povezati Evropo in cel svet ter prek 
komunikacije in izmenjave idej stkati partnerstva na 
vseh področjih družbenega ustvarjanja. Razumevanje 
tega, kako nas vidijo drugi, je izostrilo razumevanje 
naše lastne samopodobe.

Mednarodni program je ob koncu pokazal, da sta kultura 
in umetnost lahko gonilo boljših diplomatskih odnosov, 
izmenjava kulturnih vsebin pa odpira nove gospodarske 
poti med državami in razvija trajne prijateljske 
odnose med narodi. Predvsem pa pozitivno vpliva na 
življenje meščanov, kar je v današnjih negotovih časih 
neprecenljivo javno dobro. Ne nazadnje je več sto 
umetnikov iz 31-ih držav v enem letu poneslo v zunanji 
svet dinamično sliko našega mesta, regije in države, s 
čimer smo izpolnili tudi eno osnovnih nalog kulturne 
diplomacije. Kulturo v mednarodnih odnosih namreč 
še zmeraj prepogosto obravnavamo kot nekaj, kar je 
želeno, saj je prepogosto podrejena gospodarskim 
in političnim ambicijam. Kulturo bi morali zahtevati, 
razgaliti vse njene potenciale, jo narediti za bistveni 
del naših življenj. Anticipacija drugačnega in boljšega 
bivanja se pokaže v ustvarjanju tistih, ki gledajo 
naprej in preko ter razumejo, da kultura mora postati 
relevantna razlagalka sedanjosti in odločevalka o naši 
skupni evropski prihodnosti.



59

POSLOVNO POROČILO / 1. SPLOŠNI PODATKI

KataLOG prOjeKtOv prOGraMsKe entitete MednarOdnO sOdeLOvanje, 
Ki sO biLi izvedeni v Letu 2012 

Št. naziv prOjeKta prOduCenta FinanCiranje 2012

avdiOvizuaLna uMetnOst

315 DEDIŠČINA SOCIALIZMA Forum slovanskih kultur in Arhiv Slovenije 19.000,00

368 EUROPEAN SHORT PITCH
NISI MASA - European Network of young 
cinema 

15.000,00

Literatura

366
ANTOLOGIJA PORTUGALSKIH PESNIKOV XX 
STOLETJA IN ANTOLOGIJA SLOVENSKIH PESNIKOV 
XX STOLETJA

Založba Pivec 18.000,00

372 NAGRADNI LITERARNI NATEČAJ PISMA SVETA
Društvo Mariborski raziskovalni studio 
MARS

4.149,00

373 ZGODOVINA PRIHODNOSTI Pekarna - magdalenske mreže 18.824,40

uprizOritvene uMetnOsti

470 MEDNARODNI FESTIVAL ŠPANSKEGA GLEDALIŠČA Prva gimnazija Maribor 10.000,00

VIZUALNA UMETNOST

369 GRAZ - MARIBOR = MARBURG - GRADEC
Kulturvermittlung Steiermark in  
Zavod Iskra

20.000,00

371 Maribor <EDU> Graz Rotor in Son:DA 5.000,00

OstaLO

370 KULTURNE AMBASADE
MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica 
kulture, Peja inženiring

245.105,02

503 SREČANJE NOBELOVIH NAGRAJENCEV
MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica 
kulture

100.000,00
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dOGOdKi prOGraMsKe entitete KuLturne aMbasade 

Zavod Maribor 2012 je vzpostavil intenzivno sodelovanje z različnimi 
državami, kot posledico tega sodelovanja pa smo gostili mnoge umetnike 
in izjemne dogodke, ki so ob umetniškem dosegu vključevali mnoge 
protokolarne aktivnosti Zavoda in mesta.

datuM začetKa naziv prizOriŠče

13. 1. 2012 Ognjene skulpture Maribor - Glavni trg

13. 1. 2012 Zavrtimo se v noč: Jimi Tenor (v živo) in DJ Esko Routamaa Maribor - Kino Udarnik

13. 1. 2012 Turku 2011 predstavlja: Sirkus Sudenkuoppa Ognjena akrobatika Maribor - Vetrinjski dvor

13. 1. 2012 Razstava nakita in tekstila Maribor - Vetrinjski dvor

13. 1. 2012 Razstava stripov “Call It a Day” Maribor - Vetrinjski dvor

13. 1. 2012 TURKU 2011 na zaslonu Maribor - Vetrinjski dvor

13. 1. 2012 Razstava Markku Hanpää »The Village« Maribor - Vetrinjski dvor

21. 1. 2012 Karl Saks: Sršenar meniha Nestorja Maribor - II. gimnazija

27. 1. 2012 Koncert indijskega violinista dr. Mysoreja Manjunatha
Maribor - Vetrinjski dvor - 
Gledališka dvorana

1. 2. 2012 Nova koča Monte Rosa, samozadostna zgradba v Alpah Maribor - Vetrinjski dvor

1. 2. 2012 Victor Vasarely Maribor - Salon 2012

4. 2. 2012 Baltsko-madžarski jazz kvartet 
Maribor - Klub 2012 - 
Satchmo

5. 2. 2012 Koncert Gergely Bogányi Maribor - Dvorana Union

7. 2. 2012 Porcelan iz zbirke Zsolnay Maribor - Vetrinjski dvor

7. 2. 2012 Félix Lajkó
Maribor - SNG Maribor - 
Kazinska dvorana

7. 2. 2012 Budapest Positive Maribor - Vetrinjski dvor

16. 2. 2012
Tuja snov »Nadrealizem« v privlačni stvarnosti  Izbor iz umetniške 
zbirke Antal-Lusztig 

Maribor - Galerija Muzeja 
narodne osvoboditve 
Maribor

16. 2. 2012 Man spricht Deutsch/Govori se nemško Maribor - II. gimnazija

17. 2. 2012 Predstavitev literarne revije Jelenkor  Maribor - Vetrinjski dvor

24. 2. 2012 Ferenc Fehér: Tao Te Maribor - II. gimnazija

25. 2. 2012 Lutkovno gledališče Griff: Vitez Janos
Maribor - Lutkovno 
gledališče Maribor

1. 3. 2012 Retrospektiva: Reza Mirkarimi Maribor - Kino Udarnik

3. 3. 2012 “Gora okrog tebe”
Maribor - SNG Maribor - 
Velika dvorana

6. 3. 2012 Urbscapes: hibridizacija prostora Maribor - Vetrinjski dvor

9. 3. 2012 V ogledalu časa Maribor - Salon 2012

12. 3. 2012 filmES: Teden španskega filma Maribor - Kino Udarnik

12. 3. 2012 filmES: Teden španskega filma Maribor - Kino Udarnik

13. 3. 2012 filmES: Teden španskega filma Maribor - Kino Udarnik

14. 3. 2012 filmES: Teden španskega filma Maribor - Kino Udarnik

15. 3. 2012 filmES: Teden španskega filma Maribor - Kino Udarnik

16. 3. 2012 filmES: Teden španskega filma Maribor - Kino Udarnik

17. 3. 2012 Povej po špansko Maribor - II. gimnazija

19. 3. 2012 Več geografije, manj arhitekture
Maribor - Univerza v 
Mariboru - Rektorat

20. 3. 2012 Mednarodni festival španskega gledališča Maribor - II. gimnazija

22. 3. 2012 Več geografije, manj arhitekture: okrogla miza
Maribor - Hiša arhitekture 
Maribor
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29. 3. 2012 Los Faycanes Ptuj - Ptujski grad

30. 3. 2012 Okusi Španije Maribor - Rožmarin

2. 4. 2012 Gala večer baletnih zvezd St. Petersburga
Maribor - SNG Maribor - 
Velika dvorana

4. 4. 2012 Ottavio Missoni - Mojster barv Maribor - Vetrinjski dvor

5. 4. 2012
Italijanski glasbeni izbor - Gala koncert v znamenju klasične, 
komorne, lirične in popularne glasbe italijanske glasbe z izvajalci 
iz vrst italijanske narodne skupnosti Slovenije in Hrvaške

Maribor - SNG Maribor - 
Kazinska dvorana

5. 4. 2012 Imago Trieste Maribor - Vetrinjski dvor

6. 4. 2012 Kopije antičnih ravenskih mozaikov Maribor - Vetrinjski dvor

6. 4. 2012 Pevski zbor Veseli veter Maribor - Dvorana Union

11. 4. 2012 Istra skozi čas Maribor - Vetrinjski dvor

11. 4. 2012 Martina Frezzotti - klavirski recital 
Maribor - SNG Maribor - 
Kazinska dvorana

12. 4. 2012 Fabio Fonda: DigiArtStudio 2007-2012 Maribor - Vetrinjski dvor

12. 4. 2012 DJ KRUSH
Maribor - Kulturni center 
Pekarna - dvorana Gustaf

13. 4. 2012 Eduardo Ballester: Homo Terra 23° Maribor - Salon 2012

13. 4. 2012 Jorge Marín: Telo kot pokrajina Maribor - Salon 2012

17. 4. 2012 DigiArt Nouveau: Preoblikovanje palače Terni - Dei Rossi v Trstu
Maribor - Vetrinjski dvor - 
Gledališka dvorana

23. 4. 2012 Versi diversi - pesniki dveh manjšin
Maribor - Vetrinjski dvor - 
Gledališka dvorana

25. 4. 2012 David Robinson in Anton Ziegler
Maribor - SNG Maribor - 
Kazinska dvorana

26. 4. 2012 Folkhistria Maribor - Kino Udarnik

7. 5. 2012 Odmev z Daljnega vzhoda: Kitajske pesnitve Maribor - II. gimnazija

7. 5. 2012 Kuhamo z René-Pierrom Gouraudom 
Maribor - Srednja šola za 
gostinstvo in turizem

8. 5. 2012 Izbor mediateke Francoskega inštituta Charles Nodier Maribor - Vetrinjski dvor

8. 5. 2012 Razstava Marie Curie
Maribor - Univerzitetna 
knjižnica Maribor

8. 5. 2012 Acid Washed Maribor - Vetrinjski dvor

8. 5. 2012 Rodin/Bourdelle/Emo - Igra druge strani Maribor - Vetrinjski dvor

10. 5. 2012 Kolokvij »Gilles Deleuze in umetnost« Maribor - Vetrinjski dvor

11. 5. 2012 Abecednik Gillesa Deleuza Maribor - Vetrinjski dvor

12. 5. 2012 Filmski ciklus “Animacija” Maribor - Kino Udarnik

13. 5. 2012 Filmski ciklus “Pariz” Maribor - Kino Udarnik

14. 5. 2012 Filmski ciklus “Pariz” Maribor - Kino Udarnik

15. 5. 2012 Filmski ciklus “Pariz danes” Maribor - Kino Udarnik

16. 5. 2012 Filmski ciklus “Pariz danes” Maribor - Kino Udarnik

17. 5. 2012
Večjezičnost: prednosti za posameznika in družbo v evropskem 
prostoru. Francoščina kot dodana vrednost za delo v evropskih 
institucijah. O pomenu prevajanja in tolmačenja za javne institucije.

Maribor - Filozofska 
fakulteta

17. 5. 2012 Poklon Claudu Debussyju in Julesu Massenetju
Maribor - SNG Maribor - 
Kazinska dvorana

18. 5. 2012
Predavanje Jean-Marie Lehna, dobitnika Nobelove nagrade za 
kemijo 1987 »Od snovi do življenja: kemija? Kemija!« 

Maribor - Univerza v 
Mariboru - Rektorat

19. 5. 2012
Topografske pokrajine – Poskus dosega točke nič (Razstava 
marsejskega umetnika Fouada Bouchouchaja)

Maribor - Vetrinjski dvor

20. 5. 2012 Filmski ciklus “Animacija” Maribor - Kino Udarnik
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21. 5. 2012 Filmski ciklus “Animacija” Maribor - Kino Udarnik

22. 5. 2012 Filmski ciklus “Animacija” Maribor - Kino Udarnik

23. 5. 2012 Paper Cut, lutkovna predstava za odrasle
Maribor - Lutkovno 
gledališče Maribor

23. 5. 2012 Katera kultura za katero Evropo? Maribor - Vetrinjski dvor

24. 5. 2012 Spremembe - Izrael nekoč in danes
Maribor - Galerija Muzeja 
narodne osvoboditve 
Maribor

26. 5. 2012 Travelogue 2 Maribor - SNG Maribor

27. 5. 2012 Filmski ciklus “Animacija” Maribor - Kino Udarnik

29. 5. 2012
Naravnost v poletno sonce, projekcija dokumentarnega filma o 
Amosu Ozu in pogovor z Majo Kutin

Maribor - Mestna hiša 
Rotovž - Svečana dvorana

29. 5. 2012 Večer frankofonskega gledališča Maribor - II. gimnazija

31. 5. 2012
En zu agada, predstavitev antologije sodobne hebrejske 
književnosti

Maribor - Sinagoga Maribor

31. 5. 2012 Filmski ciklus “Pariz danes” Maribor - Kino Udarnik

31. 5. 2012 Zborovanje ptic Maribor - SNG Maribor

31. 5. 2012 Predavanje Jean-Claude Carrièra »Pripovedovanje mitov« Maribor - SNG Maribor

2. 6. 2012 Deževna ptica - Zgodba iz papirja, lutkovna predstava za otroke
Maribor - Lutkovno 
gledališče Maribor

6. 6. 2012 Klaus Staeck: Nothing is done. Maribor - Salon 2012

6. 6. 2012 Märchenwelten- Svetovi pravljic Maribor - Vetrinjski dvor

6. 6. 2012 Ein Fall für Literatur- Primer za literaturo Maribor - Vetrinjski dvor

8. 6. 2012
Okrogla miza: Freundeskreis Marburg-Maribor (Krog prijateljev 
Marburg-Maribor)

Maribor - Vetrinjski dvor

8. 6. 2012 Ruhr 2010: Lokalni junaki Maribor - Vetrinjski dvor

13. 6. 2012 Podnebje. Kultura. Sprememba. Maribor - Vetrinjski dvor

14. 6. 2012 Germany meets Slovenia - Nemčija sreča Slovenijo Maribor - Vetrinjski dvor

15. 6. 2012 Stefan Rummel: v dosegu prehoda Maribor - Rotovški trg

15. 6. 2012 Frank Bretschneider: KIPPSCHWINGUNG (glasbeni performance) Maribor - Kino Udarnik

18. 6. 2012 Goethe & MARIBOR 2012 Maribor - Vetrinjski dvor

18. 6. 2012
Javne razprave o perečih kulturnih temah: Pisateljska rezidenca 
MARIBOR 2012

Maribor - Vetrinjski dvor

20. 6. 2012 CARMINA BURANA, sodobna plesno – gledališka predstava Maribor - SNG Maribor

20. 6. 2012 Podnebje. Kultura. Sprememba. Maribor - Vetrinjski dvor

21. 6. 2012 Pazi, pisatelji kuhajo (Literarno-kulinarični performans) Maribor - Literarna hiša

22. 6. 2012 London 2012. Bodi del dogajanja! Maribor - Mestni park

27. 6. 2012 Podnebje. Kultura. Sprememba. Maribor - Vetrinjski dvor

29. 6. 2012 Maribor EDU Graz - Transnacionalne gverilske šole umetnosti Graz - Rotor

30. 6. 2012 Božanska komedija
Maribor - SNG Maribor - 
Stara dvorana

1. 7. 2012 Mesto pripoveduje Maribor - Vetrinjski dvor

6. 7. 2012 Svetovni dogodek mladih umetnikov Maribor - Vetrinjski dvor

11. 7. 2012 Otvoritev Kulturne ambasade Združenega kraljestva Maribor - Vetrinjski dvor

31. 7. 2012
Arhitektura v rajskem vrtu: Alternativna morfologija sodobne 
hrvaške arhitekture

Maribor - Mestni park

1. 8. 2012 Poljske gledališke lutke Maribor - Vetrinjski dvor

6. 8. 2012 Comics, Manga & Co. Maribor - Vetrinjski dvor

22. 8. 2012 Japonski dnevi poezije in vina Ptuj - Vrazov trg

24. 8. 2012 Kino na prostem - Rockumentarci Maribor - Vetrinjski dvor
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25. 8. 2012
JEZIKI PRIHODNOSTI: T.I.T.O.  Mednarodni mladinski orkester 
gramofonov  (delavnice))

Maribor - II. gimnazija

28. 8. 2012 JEZIKI PRIHODNOSTI: Evropa regij ali provinca Evropa (delavnica) Maribor - MMC KIBLA

29. 8. 2012 JEZIKI PRIHODNOSTI: Evropa regij ali provinca Evropa (delavnica) Maribor - MMC KIBLA

30. 8. 2012 JEZIKI PRIHODNOSTI, Evropa regij ali provinca Evropa (predavanje) Maribor - MMC KIBLA

30. 8. 2012 JEZIKI PRIHODNOSTI, Radio aporee ::: Maribor Maps (pogovor) Maribor - MMC KIBLA

31. 8. 2012 JEZIKI PRIHODNOSTI, Radio aporee ::: Maribor Maps (predstavitev) Maribor - MMC KIBLA

31. 8. 2012
JEZIKI PRIHODNOSTI, T.I.T.O. Mednarodni orkester gramofonov 
(koncert)

Maribor - II. gimnazija

31. 8. 2012
JEZIKI PRIHODNOSTI, Arheologija dobe - socialistični modernizem 
(Razstava)

Maribor - Fotografski muzej

24. 8. 2012 Kino na prostem - Rockumentarci Maribor - Vetrinjski dvor

1. 9. 2012
JEZIKI PRIHODNOSTI, Arheologija dobe - socialistični modernizem 
(pogovor)

Maribor - Fotografski muzej

1. 9. 2012 JEZIKI PRIHODNOSTI, Titani gramofonov(koncert)
Maribor - Kulturni center 
Pekarna - dvorana Gustaf

2. 9. 2012 Sarajevska hagada Maribor - Sinagoga Maribor

5. 9. 2012
Barva in oblika – Skupna razstava Deni Ormanove in Zhivka 
Sedlarskega

Maribor - Vetrinjski dvor

8. 9. 2012 Zoran Madžirov & band 
Maribor - Klub 2012 - 
Satchmo

10. 9. 2012 La Colonie Volvox
Maribor - Klub 2012 - 
Satchmo

11. 9. 2012 HAMLET: Biti ali biti!
Maribor - SNG Maribor - 
Stara dvorana

12. 9. 2012
Pomirjujoča tujost – Presek pogledov na Mons in Maribor: Pogovor 
z Caroline Lamarche in Dušanom Šarotarjem 

Maribor - Vetrinjski dvor

12. 9. 2012 Bruno Robbe: Mons, dežela skript Maribor - Vetrinjski dvor

13. 9. 2012
Uroš Djurić: Kratka zgodovina pozabe ali ne postavljaj mi vprašanj 
in ne bom ti lagal

Maribor - Vetrinjski dvor - 
Gledališka dvorana

14. 9. 2012 Dragana Ognjenović: Sol (otvoritev razstave in modna revija) Maribor - Vetrinjski dvor

15. 9. 2012 Dragana Ognjenović: Sol (razstava) Maribor - Vetrinjski dvor

21. 9. 2012 Companhia Erva Daninha: Aduela Maribor - Glavni trg

22. 9. 2012 Pokrajina v igri
Maribor - Salzburški 
paviljon White Noise

22. 9. 2012 Companhia Erva Daninha: Aduela Maribor - Glavni trg

23. 9. 2012 Pokrajina v igri
Maribor - Salzburški 
paviljon White Noise

27. 9. 2012 Presenetljivo iznajdljivo avstrijsko oblikovanje
Maribor - Salzburški 
paviljon White Noise

29. 9. 2012 Harri Stojka-Romska glasba iz Evrope
Maribor - Narodni dom - 
Velika dvorana

2. 10. 2012 Gustav Klimt - začetnik moderne Maribor - Vetrinjski dvor

2. 10. 2012 Erich Lessing: Evropa, Evropa Maribor - Vetrinjski dvor

2. 10. 2012 Povezava za mir Mostar 3000 Maribor - Vetrinjski dvor

3. 10. 2012 Mednarodni koncert mladih Maribor - Dvorana Union

3. 10. 2012 Branje avtorjev Založbe Droschl
Maribor - Univerzitetna 
knjižnica Maribor

4. 10. 2012 Drau/Drava-KlangMobil Maribor - Židovski trg

5. 10. 2012 CUM TEMPORE - S časom Maribor - Dvorec Betnava

6. 10. 2012 Linjski polet Gradec-Maribor: Markus Jeschaunig Maribor - Vetrinjski dvor
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6. 10. 2012 Borderline Maribor - Železniška postaja

10. 10. 2012 Natečaj prevoda Roberta Musila: Zgodbe, ki to niso 
Maribor - Univerzitetna 
knjižnica Maribor

11. 10. 2012 Mia Zabelka Maribor - Narodni dom

11. 10. 2012 Mednarodni simpozij o Robertu Musilu
Maribor - Univerzitetna 
knjižnica Maribor

12. 10. 2012 Kubanski film: Lahka nagrada (El Premio Flaco) Maribor - Vetrinjski dvor

12. 10. 2012 Mostovi med Kubo in Mariborom 
Maribor - Ekonomsko-
poslovna fakulteta Maribor

12. 10. 2012 Sodobna kubanska fotografija Maribor - Vetrinjski dvor

13. 10. 2012 Kubanski film: Lisanka Maribor - Vetrinjski dvor

13. 10. 2012 Velika kubanska zabava v Cantante Cafeju!
Maribor - Cantante Cafe 
Tabor

13. 10. 2012 Sanbasu
Maribor - Lutkovno 
gledališče Maribor

13. 10. 2012 Yoshitsune in tisoč cvetočih češenj
Maribor - Lutkovno 
gledališče Maribor

13. 10. 2012 Yoshitsune in tisoč cvetočih češenj
Maribor - Lutkovno 
gledališče Maribor

16. 10. 2012 Predstavitev literarnega časopisa Lichtungen 129/2012 
Maribor - Univerzitetna 
knjižnica Maribor - 
Glazerjeva dvorana

17. 10. 2012 Komisarji na delu -  Hunkler in oči Ojdipa Maribor - Kino Udarnik

17. 10. 2012 Komisarji na delu - “Pred obličjem kriminala” - Berlin je Raj Maribor - Kino Udarnik

17. 10. 2012 Komisarji na delu - Hitro odkrivanje: Ivonne Werner Maribor - Kino Udarnik

17. 10. 2012 Komisarji na delu (Otvoritev) Maribor - Kino Udarnik

18. 10. 2012 Komisarji na delu -Pred obličjem kriminala: Izdaja Maribor - Kino Udarnik

18. 10. 2012 Komisarji na delu - Hitro odkrivanje: Roswita Thaler Maribor - Kino Udarnik

18. 10. 2012 Komisarji na delu - Pred obličjem kriminala: Maribor - Kino Udarnik

18. 10. 2012 Komisarji na delu - Hitra raziskava: Horst Bauer Maribor - Kino Udarnik

18. 10. 2012 Komisarji na delu - Pred obličjem kriminala: Napad Maribor - Kino Udarnik

19. 10. 2012 Komisarji na delu - Hitro odkrivanje: Jonas Wultz Maribor - Kino Udarnik

19. 10. 2012
Komisarji na delu - Pred obličjem kriminala: Le iskrena ljubezen je 
dobra ljubezen

Maribor - Kino Udarnik

19. 10. 2012 Komisarji na delu - Hitro odkirvanje: Wilma Wabe Maribor - Kino Udarnik

19. 10. 2012 Linijski polet Gradec-Maribor: Markus Jeschaunig Maribor - Vetrinjski dvor

20. 10. 2012 Gledališče Noriyukija Sawe: Ninja po ninji
Maribor - Lutkovno 
gledališče Maribor

20. 10. 2012 Gledališče Noriyukija Sawe: Ninja
Maribor - Lutkovno 
gledališče Maribor

20. 10. 2012 Komisarji na delu - Pred obličjem kriminala: Vrtnice padajo z neba Maribor - Kino Udarnik

20. 10. 2012 Komisarji na delu - Hunkler ihče srebne kamenčke Maribor - Kino Udarnik

22. 10. 2012 Cellomania (koncert) Maribor - Dvorana Union

27. 10. 2012 Gledališče Noriyukija Sawe: Pravljice
Maribor - Lutkovno 
gledališče Maribor

3. 11. 2012 Kratki animirani filmi Kihachira Kawamota Maribor - Kino Udarnik

3. 11. 2012 Gledališče Noriyukija Sawe: Ribič Taro
Maribor - Lutkovno 
gledališče Maribor

6. 11. 2012 In a Nutshell: Sodobno hrvaško oblikovanje Maribor - Vetrinjski dvor

8. 11. 2012
Otvoritev kulturne ambasade Guimarăes 2012 - zabava z 
glasbenikom in producentom KungFu Trunx

Maribor - Vetrinjski dvor



POSLOVNO POROČILO / 2. PROGRAMSKI SEKTOR

65

datuM začetKa naziv prizOriŠče

8. 11. 2012 European Eyes on Japan (razstava) Maribor - Vetrinjski dvor

8. 11. 2012 Vrnitev v mesto Maribor - Vetrinjski dvor

9. 11. 2012 Celovečerni film Kihachira Kawamota: Knjiga mrtvih Maribor - Kino Udarnik

10. 11. 2012 Kratki animirani filmi Kihachira Kawamota Maribor - Kino Udarnik

10. 11. 2012 Celovečerni film Kihachira Kawamota: Knjiga mrtvih Maribor - Kino Udarnik

10. 11. 2012 Edo Marionette: Lutkovne etude
Maribor - Lutkovno 
gledališče Maribor

10. 11. 2012 Edo Marionette: Lutkovne etude
Maribor - Lutkovno 
gledališče Maribor

11. 11. 2012 Filmi iz EPK Guimarães 2012 Maribor - Kino Udarnik

12. 11. 2012 Filmi iz EPK Guimarães 2012 Maribor - Kino Udarnik

14. 11. 2012 Filmi iz EPK Guimarães 2012 Maribor - Kino Udarnik

20. 11. 2012 Izjeme in Čefurji raus! (literarni dogodek)
Maribor - Vetrinjski dvor - 
Gledališka dvorana

28. 11. 2012 Koncert mladih kosovskih glasbenikov 
Maribor - SNG Maribor - 
Kazinska dvorana

29. 11. 2012 Okrogla miza o kulturni diplomaciji Maribor - Vetrinjski dvor 

30. 11. 2012 Brazilski večer v Mariboru Maribor - Rožmarin

30. 11. 2012 Global-All mix Rio+20 (razstava plakatov) Maribor - Vetrinjski dvor

30. 11. 2012 Kassaboys: Umetniške uniforme (Kunstuniformen) (razstava) Maribor - Vetrinjski dvor

2. 12. 2012 Brazilski filmski dnevi v Mariboru Maribor - Kino Udarnik

2. 12. 2012 Brazilski filmski dnevi v Mariboru Maribor - Kino Udarnik

4. 12. 2012 Kontroverzna zgodovina, film Inare Kolmane in Uldisa Neiburgsa Maribor - Vetrinjski dvor

4. 12. 2012
Art nouveau v Rigi (razstava)- otvoritev Latvijske kulturne 
ambasade

Maribor - Vetrinjski dvor

5. 12. 2012 Brazilski filmski dnevi v Mariboru Maribor - Kino Udarnik

7. 12. 2012 Brazilski filmski dnevi v Mariboru Maribor - Kino Udarnik

5. 12. 2012 Predstavitev Fredy Gareis Maribor - vetrinjski dvor 

15. 12. 2012 United VJs - v živo! Maribor - Trg Leona Štuklja
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Kultura ni ovira
Priložnost za vse – Kultura ni ovira je bila v 
programsko shemo EPK vpeljana kot entiteta, ki se je 
izvajala vzporedno z uradnim programom EPK in je na 
različnih ravneh omogočala dostopnost programskih 
vsebin vsem, tudi osebam s posebnimi potrebami. 
Ukvarjali smo se s kreativno prilagoditvijo fizične 
dostopnosti kulturnih institucij, programa in spletnih 
vsebin. Z organiziranjem javnih akcij in dogodkov 
smo spodbujali vključevanje različnih organizacij, 
skupin in hendikepiranih posameznikov v družbo. 
Osredotočali smo se predvsem na gibalno ovirane, 
slepe in slabovidne, gluhe in gluhoneme ter osebe 
z motnjo v duševnem razvoju. V širšem smislu so se 
prilagoditve navezovale tudi na starejše obiskovalce, 
družine z otroki in druge, ki v določenem obdobju te 
prilagoditve potrebujejo.

V leto EPK smo vstopili z odprtimi rokami. Iskali smo 
poti in načine sodelovanja s Kulturno ekološkim 
društvom Smetumet, ki je prevzelo projekt celoletnih 
aktivnosti Kultura ni ovira. Z namenom čim boljše 
dostopnosti kulturnega programa smo se zavzemali 
za povezovanje hendikepiranih posameznikov in 
organizacij s producenti ter upravljavci kulturnih 
institucij. Delavnice in dogodki znotraj entitete so 
bili namenjeni vsem obiskovalcem. Glede na njihove 
potrebe smo zagotovili tudi tolmača za znakovni jezik 
in prostovoljce, ki so kot asistenti skrbeli za pomoč pri 
izvedbi programskih vsebin. Potrebne so bile dodatne 
spodbude invalidskih društev, centrov zaposlitvene 
in poklicne rehabilitacije ter posameznikov, da smo 
vzbudili interes in željo po sodelovanju na projektih, 
ki smo jih znotraj entitete pripravljali. Prek aktivnosti 
in medijskega poročanja smo želeli vplivati na 
oblikovanje javnega mnenja ter na načine vključevanja 
in predstavljanja hendikepiranih v medijih in družbi.

V sodelovanju s Svetom invalidov MOM je bila 
oblikovana delovna skupina, ki so jo sestavljali 
predstavniki slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih 
ter gibalno oviranih oseb. Ta je preverila dostopnost 
42-ih prizorišč v Mariboru in pripravila podrobne 
opise, ki so nazorno predstavljali trenutno dostopnost 
lokacije, možnost parkiranja in dostopa do institucije, 
prilagojenost sanitarnih prostorov za gibalno ovirane 
ter informacije in opozorila pri orientaciji in gibanju 
v prostoru za lažjo pripravo vseh skupin obiskovalcev 
na obisk prireditve. Na podlagi teh opisov so bile 
dogodkom in prizoriščem dodane ikone fizične 
dostopnosti za gibalno ovirane, za slepe in slabovidne 

2.8
priLOŽnOst za vse

OZNAČEVALCI V PROSTORU - SMETUMET / foto KED Smetumet

NATURA NI OVIRA - DELAVNICE / foto KED Smetumet
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ter ikona za indukcijsko zanko. V spletnem koledarju 
dogodkov so informacije o dostopnosti prizorišč 
omogočale osebam s posebnimi potrebami predhodno 
pripravo in dodatno spodbudo za obisk prireditev.

Opisi trenutne dostopnosti prizorišč so bili poslani tudi 
upravljavcem kulturnih institucij skupaj s priporočili 
za ustrezne dopolnitve ali prilagoditve prostorov, da bi 
bili slednji dostopni za vse. Ponudili smo jim možnost 
opreme prostorov prek Kulturno ekološkega društva 
Smetumet, ki je na svoj način reševalo to dostopnost, 
hkrati pa opozarjalo na potrebo po zagotavljanju 
ustreznih arhitekturnih rešitev. Prilagojenih je bilo 
18 lokacij v Mariboru, kjer se je odvijal program 
EPK. Začasne prostorske intervencije so vključevale 
namestitev smerokazov oz. tabel za lažjo orientacijo 
obiskovalcev, označitev notranjih stopnic s kontrastnimi 
oznakami za slabovidne, označitev dvigal, stopnišč in 
sanitarij z napisi v Braillovi pisavi za slepe ter velike, 
jasno izpisane simbole in puščice kontrastnih barv 
za lažjo orientacijo slabovidnih in oseb z motnjo v 
duševnem razvoju. Oprema je omogočala dostopnost 
gibalno oviranim in slabovidnim, pa tudi starejšim 
obiskovalcem in družinam z otroki. Hkrati smo s tem 
opozarjali lastnike in upravljavce prizorišč ter javnost 
na odgovornost zagotavljanja dostopnosti prostorov za 
vse obiskovalce. 

Dostopnost pa ne zajema samo fizične dostopnosti 
prizorišč, ampak tudi prilagajanje programskih 
vsebin slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim 
ter osebam z motnjo v duševnem razvoju. Zanje smo 
oblikovali posebne predstavitve izbranih dogodkov 
znotraj programa EPK, ki so bili najbolj primerni za 
določeno hendikepirano skupino; obiskovalcem 
smo nudili pomoč pri pridobivanju vstopnic, 
povezovanju z organizatorji dogodkov in koordinaciji. 
Organizatorje, koproducente in upravljavce kulturnih 
institucij smo spodbujali k ustreznim prilagoditvam 
prostorov in dogodkov s posredovanjem informacij, 
vzpostavljanjem povezovanj s strokovnjaki in 
invalidskimi organizacijami ter z izobraževanji. S tem 
smo želeli širiti ozaveščenost in odgovornost vseh, da 
so se zagotovili pogoji za enakopravno vključevanje 
čim širšega kroga obiskovalcev v program EPK. Za 
prostovoljce EPK smo organizirali izobraževanja in 
izkustvene delavnice, prek katerih so se seznanili 
z ustreznimi informacijami in načini pristopa, 
komuniciranja, orientiranja in nudenja pomoči 
različnim skupinam oseb s posebnimi potrebami. 

Povezali smo se tudi z invalidskimi organizacijami 
Ozara, URI Soča, VDC Sonček in Zavodom za slepo in 
slabovidno mladino Ljubljana. Podprli smo poklicno 
rehabilitacijo storitvenega in invalidskega podjetja 
Ozara z naročilom za gradbena in administrativna 
dela. V sodelovanju z Zavodom za slepo in slabovidno 
mladino v Ljubljani in štirimi varovanci zavoda ter 
Kulturno ekološkim društvom Smetumet smo zasnovali 
tipno knjigo z elementi za igro – za slepe in slabovidne 
otroke. Sveže dobrote za prijatelje je produkt več 
delavnic, na katerih so skupaj z dijaki zasnovali zgodbo, 
rekvizite in ilustracije za knjigo. Lesena škatla, v 
kateri so tipna knjiga ter rekviziti, se hipno spremeni 
v stojnico, na kateri se prodaja in kupuje sadje in 
zelenjavo. Otroci so tako poleg sledenja zgodbi vabljeni 
k aktivni udeležbi pri igranju vloge znotraj zgodbe. 
Komplet s knjigo je nastal v treh izvodih in je dostopen 
na Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani, v 
Mariborski knjižnici in v Smetumet Zibki v Ljubljani. Z 
URI Soča se je vzpostavilo sodelovanje za izdelovanje 
izdelkov OB-čuten nakit, ki so bili naprodaj v Info 
točkah Maribor 2012.

Spletna stran EPK je bila prilagojena uporabi za slepe, 
barvno slepe in slabovidne osebe z možnostjo preklopa 
na spletni vmesnik eSova. Poenostavitev menijskih 
struktur spletne strani je namenjena lažjemu prebiranju 
vsebin brez zasičenosti vizualnih elementov, ki so 
moteči za slabovidne osebe. Z uporabo dodatnih 
programov čitalnikov zaslona pa prilagojeno spletno 
stran lahko prebirajo tudi slepi. Programski sklop 
Življenje na dotik je prek digitalnih vsebin in blogov 
odpiral prostor za predstavitve aktivnosti in dogodkov 
entitete ter digitalnih vodičev, za posredovanje člankov 
in vsakdanjih življenjskih zgodb ljudi, ki opozarjajo 
na raznolikost njihovih potreb, odstirajo stereotipe in 
odpirajo prostor za kritični premislek.

Zadovoljni smo s pregledom izvedenega programa 
aktivnosti in menimo, da smo uspeli vzpostaviti 
ustrezno raven zavedanja, pozornosti, informiranja 
in možnosti vključevanja vseh družbenih skupin 
v program EPK. To potrjujejo tudi dobri odnosi in 
sodelovanja s Svetom invalidov in različnimi uradi 
MOM ter s člani invalidskih organizacij v Mariboru 
in drugod. Vendarle moramo poudariti, da je bila 
to pot, ki smo jo gradili postopoma in šele v sredini 
leta uspeli vzpostaviti določena sodelovanja, za 
katera je bila najprej potrebna dovolj visoka raven 
zaupanja in medsebojnega razumevanja skupnih 
ciljev in prizadevanj. Mnogih invalidskih organizacij in 
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producentov ali upravljavcev kulturnih institucij kljub 
prizadevanju nismo uspeli privabiti k sodelovanju. 
Prve akcije v javnem prostoru, ki jih je izvajalo društvo 
Smetumet, so naletele na kritiko s strani članov 
invalidskih organizacij. Medtem ko so se mediji in 
javnost navduševali nad akcijami Za šalo(m) okoli 
ovire in (s)LEPI grafiti, ki so na igriv način opozarjale 
na vključevanje slepih in slabovidnih v družbi, se člani 
invalidskih društev niso želeli vključiti in njihovi odzivi 
so zgolj poudarjali razdaljo med »nami« in »vami«. 
Glavni razlog za zadržek naj bi bil nepravilen odnos in 
neprofesionalen način opozarjanja na ranljive družbene 
skupine. Profesionalno ureditev mesta Maribor, za 
katero je slednje prejelo priznanje »občina po meri 
invalidov«, seveda z veseljem pozdravljamo. Sami 
se v aktivnostih vendarle nismo želeli osredotočati 
na zakonske in pravnomočne zahteve enakosti vseh 
družbenih skupin, temveč smo s posameznimi akcijami 
v javnem prostoru želeli dvigniti nivo zavedanja in 
empatije v družbi. Potrebno je bilo zrahljati napetosti v 
odnosih, ki nastajajo predvsem zaradi nesproščenosti in 
strahu pred nerazumevanjem in morebitnimi napačnimi 
odzivi »drugih«. Ustvarjanje priložnosti za spontana 
srečanja, druženja in neformalno komuniciranje so 
bili vodilo za nadaljnje dogodke in akcije v javnem 
prostoru, ki so bili namenjeni ozaveščanju javnosti o 
vključevanju vseh družbenih pripadnikov in razbijanju 
stereotipov, tabujev, zmanjševanju predsodkov ter 
sprožanju javne debate.

Evropska prestolnica kulture je bila tako priložnost 
za vse, ki so s svojo kreativno energijo sodelovali v 
projektih invalidskih društev, podjetij in organizacij, 
ter priložnost za oblikovanje boljše in bolj dostopne 
podobe mesta. Mnogo smo se naučili ter prek empatije 
in razumevanja različnosti naših potreb poiskali poti za 
uspešno sodelovanje in ustvarjanje sprememb v družbi. 
Postavili smo sistem aktivnosti za večjo dostopnost 
prizorišč, programa in komunikacijskih poti. Prek 
dogodkov in delavnic v javnem prostoru smo spodbujali 
emancipacijo hendikepiranih in osveščali javnost ter 
medije o stanju vključenosti vseh posameznikov v 
družbo. Model je lahko prenosljiv in uporaben tudi v 
drugih mestih Evropskih prestolnic kulture.

s prostovoljci na epK
Projekt S prostovoljci na EPK je v okviru entitete 
Priložnost za vse izvedel zavod Maribor 2012 v 
sodelovanju s Slovensko filantropijo, Združenjem 
za promocijo prostovoljstva in projektom Mestne 
občine Maribor City Volunteers. Projekt je predstavljal 
servisno podporo v obliki organiziranega prostovoljstva 
aktivnostim, ki so v okviru Evropske prestolnice kulture 
2012 potekale v Mestni občini Maribor, izvedene v 
organizaciji zavoda Maribor 2012.

Projekt je nudil posameznikom – prostovoljcem in 
prostovoljkam možnost učinkovite izrabe prostega 
časa, v katerem so imeli možnost okrepiti ali pridobiti 
delovne in učne izkušnje v konkretnih delovnih 
situacijah. 

Poleg sodelovanja s Slovensko filantropijo, Združenjem 
za promocijo prostovoljstva in projektom Mestne 
občine Maribor City Volunteers smo tekom leta 2012 
prav tako vzpostavili sodelovanje z:
 • Zavodom za novodobno izobraževanje;
 • Zavodom RS za zaposlovanje OS Maribor; 
 • Ekonomsko-poslovno fakulteto Univerze v Mariboru; 
 • Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani;
 • Fakulteto za humanistične študije Univerze na 

Primorskem.

Od januarja 2012 naprej smo vzpostavili uspešen 
sistem organizacije prostovoljskega dela, komunikacije, 
poročanja o prostovoljskem delu, evalvacij, 
posredovanja potreb po prostovoljcih in razpoložljivosti 
prostovoljcev. Vzpostavljen sistem se je izkazal kot 
učinkovit, saj je omogočal enakopravno obravnavo 
vseh prostovoljcev in prostovoljk, oblikovanje urnika na 
podlagi njihovih interesov in razpoložljivosti ter hkrati 
veliko mero informiranosti. 

prostovoljci in prostovoljke zavoda Maribor 2012
Od novembra 2011 do konca maja 2012 smo sprejemali 
prijave prostovoljcev in prostovoljk, ki so se želeli 
vključiti. Posebej smo vabili občane in občanke Maribora, 
naj sodelujejo pri projektih, ki se odvijajo v njihovi 
okolici. V spletno bazo na www.city-volunteers.si 
smo prejeli več kot 200 prijav prostovoljcev in 
prostovoljk različnih starosti, izobrazb in interesov. Za 
usposabljanje in podpis Dogovora o prostovoljskem 
delu za celoletno sodelovanje se je odločilo 86 
prostovoljcev in prostovoljk, ki so redno ali občasno 
opravljali prostovoljsko delo na dogodkih, ki so bili v 
veliki večini izvedeni v produkciji zavoda Maribor 2012. 
Eno prostovoljko smo pridobili tudi v okviru mednarodne 
prostovoljske izmenjave projekta City Volunteers. 

Skupaj je bilo v projekt S prostovoljci na EPK vključenih 
87 prostovoljcev in prostovoljk ter 21 mentorjev 
in mentoric iz vseh programskih sklopov in služb 
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dela; usposabljanje daje širši pogled na področje 
prostovoljskega dela, prostovoljca opozori na 
nevarnosti pri prostovoljskem delu ter usmerja 
njegovo ravnanje. Na usposabljanju so se prostovoljci 
spoznali s svojo vlogo, etičnimi načeli, motivacijo 
za prostovoljsko delo, pravicami in dolžnostmi, ki 
jih imajo, ter z načinom dela. Za prostovoljce in 
prostovoljke smo prav tako pripravili predstavitve 
programskih sklopov in služb zavoda Maribor 2012.
 
Od novembra 2011 smo izvedli 4 informativne 
sestanke, 4 zgoraj omenjena uvodna obvezna 
usposabljanja in 3 predstavitve programskih sklopov  
in služb.

Za usmerjanje prostovoljcev in prostovoljk smo na dveh 
usposabljanjih prav tako usposobili mentorje  
in mentorice. 

Prav tako sta se v mesecu maju znotraj entitete 
Priložnost za vse prepletla projekta S prostovoljci na EPK 
in Kultura ni ovira ter s pomočjo Slovenske filantropije, 
Združenja za promocijo prostovoljstva in Društva 
študentov invalidov Slovenije izvedla usposabljanje za 
delo z ljudmi s posebnimi potrebami. Prostovoljci so se 
pogovarjali o odnosu do drugačnosti, o prvem stiku med 
prostovoljcem in uporabnikom pomoči, vzpostavljanju 
delovnega odnosa in poziciji moči v prostovoljskem delu 
ter se udeležili izkustvene delavnice.

S prostovoljci in prostovoljkami smo se redno 
srečevali na sestankih, izvajali evalvacije, jim 
predstavili možnosti vključitve v druge prostovoljske 
akcije (Očistimo Slovenijo, Art Kamp …) in se s 
pomočjo njihovih predlogov neprestano trudili 
izboljševati svoje delo in organizacijo prostovoljstva 
v zavodu Maribor 2012. V letu 2012 smo izvedli 6 
(anonimnih) evalvacij (evalvacije po sklopih, mnenja 
o koordinatorici in organizaciji prostovoljskega dela, 
mnenja o programskih sklopih, ocena zadovoljnosti, 
evalvacijski intervjuji …), ki so prostovoljcem omogočile 
podajanje predlogov in mnenj o prostovoljskem 
delu v posameznih programskih sklopih in službah, o 
mentorjih in na splošno o organizaciji prostovoljskega 
dela in delu koordinatorice. Skozi evalvacije smo 
dosegli tudi samorefleksijo prostovoljcev o lastnem 
opravljenem prostovoljskem delu in motiviranosti. 

prostovoljska dela in vključenost prostovoljcev v 
delo zavoda Maribor 2012
Prostovoljsko delo so prostovoljci in prostovoljke 
opravljali na vseh programskih sklopih in službah 
zavoda Maribor 2012 in izbirali med več kot 40-imi 
različnimi prostovoljskimi deli. Vsa prostovoljska dela 
in načini vključevanja prostovoljcev in prostovoljk v 
delo zavoda Maribor 2012 so bili oblikovani na podlagi 
Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 3/2011), 

zavoda Maribor 2012. Vsi so se udeležili primernega 
usposabljanja za uspešno in ustrezno izvedbo 
prostovoljskega dela.
 
Prostovoljci in prostovoljke zavoda Maribor 2012 so 
bili dijaki/dijakinje, študenti/študentke, zaposleni/
zaposlene, brezposelni/brezposelne in upokojenci/
upokojenke, ki so svoje prostovoljsko delo 
opravili v skladu s svojimi zmožnostmi, interesi in 
razpoložljivostjo. Med prostovoljci je bilo največ 
mladih, starih do 25 let, vsekakor pa ni zanemarljivo 
dejstvo, da so kar 11% delež vseh prostovoljcev 
predstavljali starejši od 55 let. Kar več kot 80 % 
vključenih je bilo žensk. Za prostovoljstvo se je 
odločalo tudi več članov iste družine: hčerka in oče, sin 
in oče, sestra in brat ter par.

Motivacije prostovoljcev za sodelovanje so bile 
različne: koristno preživeti prosti čas, se naučiti kaj 
novega, utrditi že naučene spretnosti, spoznati nove 
ljudi, se aktivno udeležiti tako velikega projekta, ki se v 
njihovem mestu ne zgodi ravno pogosto …

Pred začetkom dela so bili prostovoljcem in 
prostovoljkam dodeljeni mentorji, saj je imel vsak 
izmed programskih sklopov in služb na zavodu Maribor 
2012 svojega usposobljenega mentorja, ki je spremljal 
in usmerjal delo prostovoljcev. 

Prostovoljci in prostovoljke so za namene 
prepoznavnosti dobili enotne majice in prostovoljske 
izkaznice. Prav tako je bilo urejeno povračilo stroškov 
za malico (za tiste, ki so organizirano prostovoljsko 
delo izvajali več kot 4 ure na dan in so iz Mestne 
občine Maribor), nezgodno zavarovanje in povrnjeni 
stroški prevoza na prostovoljsko delo v višini 
povratne avtobusne vozovnice za mestni promet 
(za prostovoljsko delo vsaj 2 uri na dan). Poleg tega 
smo prostovoljcem in prostovoljkam omogočili 
tudi brezplačen ogled nekaterih prireditev zavoda 
Maribor 2012. Prostovoljcem in prostovoljkam smo 
omogočili popust pri nakupu spominkov v Info točkah 
Maribor 2012, brezplačen ogled razstav Terminala 12 
v Umetnostni galeriji Maribor in ugodnosti Prijaznih 
podpornikov projekta S prostovoljci na EPK (trgovin 
s.Oliver, Slovenskih železnic in Mercator centra Tabor).

usposabljanja, izobraževanja in evalvacije
Vsi zainteresirani in prijavljeni so bili vabljeni na 
uvodni informativni sestanek, na katerem so bili 
seznanjeni z organizacijo prostovoljskega dela in 
možnostmi vključitve. V kolikor jih je sodelovanje še 
vedno zanimalo, so se morali udeležiti obveznega 
uvodnega usposabljanja, ki ga je izvedla Slovenska 
filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva. 
Uvodno usposabljanje se je dotikalo splošnih 
tem, ki so pomembne za izvajanje prostovoljskega 
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Pravilnika o prostovoljskem delu v javnem zavodu 
Maribor 2012, Dogovorov o prostovoljskem delu (ki so 
sklenjeni med prostovoljcem/prostovoljko in Zavodom) 
in Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva. 

Prostovoljci in prostovoljke so pomagali pri organizaciji 
in izvedbi različnih dogodkov, spremljanju umetnikov, 
sprejemanju gostov, usmerjanju obiskovalcev, 
spremljanju ljudi s posebnimi potrebami, promociji 
prostovoljstva, postavitvi in podiranju razstav, pripravi 
in izvedbi protokolarnih aktivnosti, promociji aktivnosti, 
nudili so učno pomoč … Prav tako so prostovoljci in 
prostovoljke kreativno oblikovali vsebine, vezane na 
prostovoljstvo v okviru EPK, pisali so blog o svojem 
prostovoljskem delu, dokumentirali delo drugih 
prostovoljcev in prostovoljk, sami pa so se odločili, da 
v sodelovanju s City Volunteers pripravijo tudi bilten, v 
katerem so predstavili svoje izkušnje in poglede na EPK.

V letu 2012 so prostovoljci in prostovoljke opravili 
več kot 7.800 ur prostovoljskega dela, največ v 
programskem sklopu Ključi mesta. Prostovoljec, ki 
je opravil največ ur prostovoljskega dela, je Nikolas 
Koser, ki nam je skozi vse leto namenil več kot 440 ur 
svojega časa. 

prikaz števila opravljenih ur glede na programski 
sklop, entiteto ali službo zavoda Maribor 2012:

ŠteviLO OpravLjeniH ur GLede 
na sKLOp/sLuŽbO/entitetO

ŠteviLO ur OdstOtKi

Ključi mesta 2.829 36 %

Terminal 12 556 7,10 %

Življenje na dotik 349 4,40 %

Urbane brazde 730 9,30 %

Priložnost za vse 590 7,50 %

Kulturne ambasade 1.411 18 %

Marketing in PR 934 12 %

Protokol 322 4,01 %

Film 136 1,73 %

SKUPAJ 7.857 100 %

prikaz števila opravljenih ur po mesecih:

MeseC ŠteviLO 
OpravLjeniH ur

OdstOtKi

Januar 748 9,50 %

Februar 437 5,60 %

Marec 293 3,70 %

April 841 10,70 %

Maj 876 11 %

Junij 658 8,40 %

Julij 513 6,50 %

Avgust 610 7,80 %

September 687 8,70 %

Oktober 644 8,20 %

November 890 11,30 %

December 660 8,40 %

SKUPAJ 7.857 100 %

Kako so prostovoljci in projekt s prostovoljci 
na epK doprinesli k evropski prestolnici kulture 
2012 in kaj so iz sodelovanja pridobili sami? 
Z vključevanjem prostovoljcev je zavod Maribor 
2012 pridobil 87 dodatnih sodelavcev, aktivnih 
soustvarjalcev EPK, ki so nudili podporo pri pripravi 
in izvedbi aktivnosti. Zaradi dodane vrednosti 
prostovoljstva so bile določene aktivnosti izvedene 
kvalitetneje, saj smo prostovoljce vključevali v 
prostovoljska dela, ki so bila med drugim povezana s 
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PROSTOVOLJCI EPK / foto EPK MARIBOR 2012

POMOČ PRI RAZSTAVI ŽIVE LEGENDE / foto ROK KLEMENČIČ

EPK DAN ZA ŠOLSKE OTROKE / foto  ARHIV EPK
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Vključenost v projekt je mnogim prostovoljcem morda 
predstavljala možnost za lajšanje duševnih stisk; 
marsikdo zaradi osamljenosti zapade v depresijo, 
alkoholizem … Skozi projekt smo ljudem omogočili, da se 
družijo, da pridobijo nove prijatelje, da so aktivni. Hkrati 
so morda denarna povračila potnih stroškov in malice 
nekaterim prostovoljcem pomenila dodaten družinski 
prihodek, ki je olajšal tudi kakšno socialno stisko.

Kar je najpomembnejše: 87 posameznikov bo še 
naslednjih nekaj let ob vsaki priložnosti, ko bo tema 
nanesla na prostovoljstvo, kulturo, Evropsko prestolnico 
kulture 2012 ali aktivno vključenost v lokalno okolje, 
povedalo, da so bili v letu 2012 prostovoljci EPK.

V Mariboru se je zaradi EPK povečalo število 
prostovoljcev. Večina vključenih se je namreč s 
prostovoljskim delom prvič srečala prav letos, v 
okviru zavoda Maribor 2012. Več kot 90 % udeleženih 
prostovoljcev želi z opravljanjem prostovoljskega 
dela nadaljevati tudi po koncu projekta, v drugih 
organizacijah. Stik prostovoljcev z obiskovalci 
dogodkov pa je pripomogel k širjenju prepoznavnosti 
prostovoljstva, njegovih vrednot in prepričanju, da 
lahko skupina ljudi s svojim prostovoljskim delom 
pomaga pri preoblikovanju mesta in mišljenja tistih, ki 
v njem živijo. 

Po letu dni aktivnega delovanja projekta S prostovoljci 
na EPK in vključevanja prostovoljcev v program zavoda 
Maribor 2012 lahko rečemo, da projekt predstavlja 
velik prispevek k razvijanju manj razširjene oblike 
prostovoljstva v Sloveniji – prostovoljstva na velikih 
kulturnih dogodkih. 

Prostovoljski projekt Evropske prestolnice kulture 
2012 se bo v prihodnjem letu nekoliko preoblikoval in 
nadaljeval pod okriljem Mladinskega kulturnega centra 
Maribor. 

Glede na izvedene evalvacije so bili z izvedbo projekta 
zadovoljni tako prostovoljci kot mentorji, priporočila 
avtoric za nadaljevanje projekta pa bi bila naslednja:
 • večja vključenost mentorjev, obvezna mesečna 

supervizijska srečanja vseh mentorjev;
 • povrnitev potnih stroškov tudi prostovoljcem, ki 

nimajo bivališča v MOM;
 • omogočanje prostovoljstva tudi pri koproducentih;
 • večja kadrovska zasedba pri vodenju in koordiniranju 

projekta (v tem primeru bi lahko razvijali še 
dodatne oblike prostovoljstva, za katere je sedaj 
preprosto zmanjkalo časa, npr. prostovoljstvo 
družin, korporativno prostovoljstvo ali mednarodno 
prostovoljstvo Evropske prostovoljske službe, v 
okviru katere bi lahko na Zavod prišlo tudi do 50 
mladih prostovoljcev iz drugih držav Evrope) …

spremljanjem umetnikov in delegacij, sprejemanjem 
gostov … Poleg pomoči drugim projektom so 
prostovoljci in partnerji predlagali dodatne samostojne 
programske aktivnosti (npr. bilten Zavrteli smo skupaj). 
Z vključevanjem prostovoljcev smo prav tako dosegli 
večjo aktivno vključenost lokalnega prebivalstva 
v pripravo in izvedbo projekta, kar je posledično 
doprineslo k temu, da je mesto bolj živelo z dogodki 
Evropske prestolnice kulture 2012 (ljudje imajo 
popolnoma drugačen odnos do nečesa, v kar so 
aktivno vključeni). S prostovoljci smo dosegli dodatno 
promoviranje znamke MARIBOR 2012 – Evropska 
prestolnica kulture, posameznih prireditev in 
prostovoljstva (prostovoljci so npr. na vseh aktivnostih 
nosili prostovoljske majice z logotipom MARIBOR 2012 
– Evropska prestolnica kulture; o dogodkih, na katerih 
so sodelovali, so pripovedovali svojim sorodnikom, 
prijateljem ...) in posledično pripomogli k boljši 
obiskanosti dogodkov. 

Projekt S prostovoljci na EPK je prispeval k večji 
pozornosti in senzibilnosti za teme, povezane s kulturo, 
umetnostjo, kulturno politiko (marsikateri prostovoljec 
se je na EPK prvič srečal s kakšno vejo umetnosti ali pa 
pridobil bolj poglobljeni vpogled v kulturo). Nekateri 
prostovoljci so tudi izpostavili, da je vpetost v EPK 
povečala njihovo kulturno ustvarjalnost ali obudila 
željo po kulturnem udejstvovanju. 

Prat tako je projekt v zgodbo Evropske prestolnice 
kulture 2012 pripeljal dodatne sponzorje, lokalne 
in nacionalne partnerje ter 2 praktikanta programa 
Leonardo Da Vinci iz Italije, ki sta z nami sodelovala 
s pomočjo Zavoda za novodobno izobraževanje. Z 
vključevanjem omenjenih praktikantov in prostovoljke iz 
Hrvaške (v okviru mednarodne prostovoljske izmenjave 
projekta City Volunteers) pa je projekt S prostovoljci 
na EPK prispeval tudi k večanju mednarodne promocije 
Evropske prestolnice kulture 2012.

Projekt S prostovoljci na EPK predstavlja trenutno 
najbolj razvito prakso izvajanja prostovoljstva na velikih 
kulturnih dogodkih v Sloveniji (oblika prostovoljstva 
»prostovoljstvo na velikih kulturnih dogodkih« pred 
EPK 2012 ni bila tako razvita in razširjena, predvsem 
pa ne v takem časovnem obdobju, kot je kontinuirano 
prostovoljstvo pri leto dni trajajočem projektu).

Z vidika trajnosti učnikov projekta lahko zapišemo, 
da so prostovoljci, ki so bili vključeni, povečali svoje 
kompetence in nabor znanj ter razširili socialne mreže, 
vse to pa velikokrat vodi do lažje zaposljivosti (pri 
brezposelnih) ali morda celo do spremembe poklica. 
Velja še dodati, da bo prostovoljsko delo v okviru 
Evropske prestolnice kulture predstavljalo tudi odlično 
referenco pri iskanju zaposlitvenih možnosti ali novih 
poslovnih priložnosti. 
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KataLOG prOjeKtOv prOGraMsKe entitete priLOŽnOst za vse, 
Ki sO biLi izvedeni v Letu 2012

Št. naziv prOjeKta prOduCent FinanCiranje 2012

uprizOritvene uMetnOsti

406 ČUTIM GLASBO, SLIŠIM PLES KD Center plesa 14.700,00

407 JAZ, MENE, MENI, ME
Sonček - Mariborsko društvo za 
cerebralno paralizo

10.000,00

408 PER ASPERA AD ASTRA Društvo paraplegikov severne Štajerske 9.000,00

410 stereOTIP MDSS Maribor 5.000,00

OstaLO

412 KULTURA IN LITERATURA ZA VSE Zavod Risa 11.080,00

506 PIKNIK PROSTOVOLJSTVA Slovenska filantropija 10.000,00

411 UMETNIŠKE INTERVENCIJE KED Smetumet 95.000,00
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raz:uM – raziskovalno umetniško središče 
univerze v Mariboru
Univerza v Mariboru je z vzpostavitvijo raziskovalno-
umetniškega središča UM (RAZ:UM) projekte 
fakultet in univerze združila in jih izvajala v okviru 
platforme RAZ:UM – EPK 2012. Z interdisciplinarno 
zasnovano programsko entiteto, kjer so z več kot 
30-imi projekti sodelovali študentje in pedagoški 
kader v 7-ih projektih (Out of the Box, Študentska 
oaza kulture, Hiša znanosti, Umetnost:Zdaj, Hiša 
arhitekture Maribor, Univerzitetna knjižnica Maribor, 
Filozofska fakulteta, RAZ:UM) smo postavili temelje 
raziskovalno umetniškega središča, ki se je skozi 
izvajanje projektov nedvomno izkazal za dodano 
vrednost Univerze v Mariboru. Dokaz za trajnostno 
naravnanost, vidimo v nadaljevanju aktivnosti 
številnih projektov v naslednjih letih (tudi v okviru 
Evropske prestolnice mladih).

Out of the Box je projekt širitve neformalnega, 
kreativnega razmišljanja znanstveno-raziskovalne 
in umetniške stroke. Na različnih lokacijah v 
mestu so bila skozi vse leto izvajana predavanja 
številnih strokovnjakov oz. umetnikov, poleg tega 
pa sta v okviru projekta potekala tudi dva simpozija: 
konferenca Out of the Box Conference 2012 ter 
Simpozij UNeECC (srečanje predstavnikov univerz in 
mest organizatorjev evropskih prestolnic kulture). 

Hiša znanosti je bila osnovana kot okolje za 
popularizacijo znanosti. V ta namen je v središču mesta 
delovala v sodelovanju s Centrom eksperimentov. 
Poleg predstavitev eksperimentov je program zajemal 
dogodke ter aktivnosti, ki so širši javnosti predstavljale 
dosežke znanosti, vanje pa so bili vključeni študentje in 
predavatelji Univerze v Mariboru. 

Projekt Umetnost zdaj je z izvedbo projektov in razstav 
vsebinsko povezoval nastanek Akademije za umetnosti 
Univerze v Mariboru z izvedbo projektov ter razstav 
umetnikov Univerze v Mariboru ter ustvarjal generično 
točko, v kateri so se pletle najrazličnejše povezave, 
druženja in mreženja na področju umetnosti. V 
okviru Študentske oaze kulture (ŠOK) se je ustvarjalo 
kreativno polje delovanja študentov in ostale mladine 
po metodi študenti za študente s ciljem krepitve 
odnosov in povezanosti med študenti različnih 
študijskih smeri ter programov. Prostori za kreativno 
delovanje študentov so bili na območju rektorata 

Univerze v Mariboru. Projekt se bo nadaljeval s 
projektom Evropska prestolnica mladih 2013. 

Hiša arhitekture Maribor je generirala okolje za skoraj 
vsa arhitekturna dogajanja Evropske prestolnice 
kulture, predvsem pa tista, ki so bila povezana z 
razvojem študijskega programa arhitekture na Fakulteti 
za gradbeništvo. Izvedenih je bilo 20 razstav in 5 
projektov v mestnem središču. 

Filozofska fakulteta je ponujala projekte, ki so 
raziskovali vlogo in pomen ohranjanja slovenskega 
jezika v zamejstvu ter zgodovino slovenske umetnosti, 
ponujali pa so tudi projekte sožitja med kulturami. 

Univerzitetna knjižnica Maribor je izvedla projekte 
z namenom zviševanja bralne ter informacijske 
pismenosti. 

V letu 2013 bo v okviru projekta vzpostavljena 
dnevno nočna čitalnica Univerzitetne knjižnice, ki bo 
predstavljala eno od novih generičnih točk Univerze  
v Mariboru. 

2.9
univerza v MaribOru
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Innovative Ways to Improve 
the Culture of Living

Maribor, Slovenia | May 15-17, 2012

http://obc2012.outofthebox.si

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

HIŠA ARHITEKTURE  
/ foto ARHIV RAZ:UM

HIŠA EKSPERIMENTOV / foto MP Produkcija
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KataLOG prOjeKtOv prOGraMsKe entitete univerze v MaribOru, 
Ki sO biLi izvedeni v Letu 2012

Št. naziv prOjeKta prOduCent FinanCiranje 2012

avdiOvizuaLna uMetnOst

374 DOMOFIL Univerza v Mariboru 6.300,00

Literatura

375 EUROPHRAS 2012 MARIBOR Univerza v Mariboru 9.000,00

376 FF NA POTI DO EPK Univerza v Mariboru 900,00

525
IZGUBLJENE ILUZIJE NEKEGA ČASA - OPOMNIK OB 
UNIČENJU VJEĆNICE

Univerzitetna knjižnica Maribor 4.216,00

404 LITERATURA NA CESTI Univerza v Mariboru 6.000,00

384
MEDNARODNI SIMPOZIJ: KULTURA - RAZVOJNI 
POTENCIALI?

Univerza v Mariboru 21.600,00

385 PINTER NA TUJEM: DRUGI ODRI, DRUGI PROSTORI Univerza v Mariboru 2.250,00

390
RAZ:UM (Ali govorijo gospodarstvo, znanost in 
umetnost isti jezik?)

Univerza v Mariboru 5.000,00

398 SE BEREMO (GLAZERJEVI NAGRAJENCI) Univerza v Mariboru 1.000,00

399 SOŽITJE MED KULTURAMI Univerza v Mariboru 5.400,00

402 UMETNOST OKROG 1400 Univerza v Mariboru 9.000,00

403 URBANE POTI Univerza v Mariboru 2.500,00

OstaLO

378 HYDE PARK Univerza v Mariboru 5.000,00

397
RAZ:UM - Formiranje raziskovalno-umetniškega 
središča 

Univerza v Mariboru 15.000,00

392 RAZ:UM (Hiša znanosti) Univerza v Mariboru 50.000,00

394 RAZ:UM (Oaza Kulture - ŠOK) Univerza v Mariboru 8.000,00

395 RAZ:UM (Out of the Box) Univerza v Mariboru 23.000,00

396 RAZ:UM (Umetnost: ZDAJ) Univerza v Mariboru 25.000,00

OTROŠKA IN MLADINSKA USTVARJALNOST

389 PROSTORI IGRE/CITYPLAYSCAPE Univerza v Mariboru 4.000,00

400 SREČE-VALCI Univerza v Mariboru 1.500,00

vizuaLna uMetnOst

401 “ŠTUDENTI ZGODOVINE ZA EPK” Univerza v Mariboru 2.000,00

377 HIŠA ARHITEKTURE Univerza v Mariboru 30.000,00

379 IZ ZAKLADNICE UNIVERZITETNE KNJIŽNICE Univerza v Mariboru 6.300,00

380 KIP, GIB, VZGIB / DRAVA 2012 Univerza v Mariboru 5.500,00

381
KONCEPTUALNE INTERVENCE V JAVNIH PROSTORIH 
MESTA

Univerza v Mariboru 4.000,00

540
LETNA KONFERENCA UNeECC “AGEING SOCIETY, 
AGEING CULTURE?” in UNeECC PORT

Univerza v Mariboru 10.000,00

382
MARIBORSKI ADMIRAL: WILHELM TEGETTHOFF IN 
BITKA PRI VISU 1866

Univerza v Mariboru 9.000,00
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Št. naziv prOjeKta prOduCent FinanCiranje 2012

383 MED NEVIDNIM IN PRISOTNIM ODTISOM Univerza v Mariboru 3.500,00

386 POSLIKAVA PODHODA - GREGORČIČEVA Univerza v Mariboru 3.500,00

387 PRENOVA MESTNIH INTERJERJEV Univerza v Mariboru 13.000,00

388 PROSTOR MESTA/MIKROURBANIZMI Univerza v Mariboru 5.000,00

391 RAZ:UM (DIGIREAL) Univerza v Mariboru 10.000,00

393 RAZ:UM (Virtualni model mesta) Univerza v Mariboru 7.000,00

525 VJEĆNICE - IZGUBLJENE ILUZIJE NEKEGA ČASA Univerzitetna knjižnica Maribor 4.216,00
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3. 
KOMUNIcIRANjE 
IN MARKEtING

3.1
MaribOr 2012 – evrOpsKa 
prestOLniCa KuLture KOt MOčna 
bLaGOvna znaMKa

MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture bo 
lokalno, nacionalno in mednarodno poznan, priznan, 
inovativen in navdušujoč projekt pod lastno blagovno 
znamko. To dejstvo je bilo, tudi iz vidika zahtev Evropske 
unije, sprejeto ob prevzemu naziva. 

Oddelek za marketing je svoje aktivnosti izvajal 
skozi celo leto 2012 na podlagi znanih ciljev, vizij in 
poslanstva projekta. Poskrbljeno je bilo predvsem 
za dvig prepoznavnosti simbolov MARIBOR 2012 in 
za ustvarjanje močne blagovne znamke Evropske 
prestolnice kulture tako na lokalnem kot nacionalnem in 
mednarodnem nivoju. 

Da bi lahko gradili močno blagovno znamko z visoko 
stopnjo prepoznavnosti, pripadnosti in ugleda, je 
bilo potrebno dokončno definirati podobo projekta. 
Ustvarjeni priročnik celostne grafične podobe 
predstavlja njeno osebno izkaznico, postavljeni so bili 
temelji pojavljanja v javnosti. Ključni elementi so 

 • logotip;
 • pozicijska trditev/slogan;
 • komuniciranje.
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Logotip znamke je sestavljen iz znaka, kombinacije barv 
v znaku ter zapisa naziva.

Zapis oziroma verbalni del je v celoti vnaprej 
opredeljen, spreminja se zgolj letnica dogodka. 
Sestavljen je iz treh pojmov, iz imena znamke 
(MARIBOR), letnice dogodka (2012) ter uradnega naziva 
projekta (Evropska prestolnica kulture/European 
Capital of Culture). Celota je izpisana v kombinaciji črne 
in sive barve.

Vrtenje in energijo nakazuje tudi logotip, kombinacija 
šestih krogov, ki predstavljajo Maribor in partnerska 
mesta, teksture v njih pa zelo značilne energije za te 
kraje. Maribor tako simbolizira rdeč krog z letalsko 
turbino zaradi nekoč razvitega letalskega prometa, 
Mursko Soboto označuje zelen krog z vodno turbino 
zaradi številnih mlinov na Muri, Novo mesto predstavlja 
siv krog s turbino, ki zaradi bližine jedrske elektrarne 
Krško ponazarja jedrsko energijo. Ptuj označuje 
rumen krog z vetrnico, ki ponazarja klopotce bližnjega 
vinorodnega okoliša, Slovenj Gradec predstavlja moder 
krog z “vesoljsko“ turbino zaradi slovenskega pionirja 
astronavtike Hermana Potočnika Noordunga, Velenje 
pa simbolizira oranžen krog z “industrijsko“ turbino 
zaradi izjemno močnega podjetja Gorenje in bližnjega 
premogovnika. Vetrnice simbolizirajo ustvarjalni zagon, 
ki ga prinaša kultura kot nosilec družbenega izvora.

Izbira slogana je sledila dejstvu, da je bil projekt EPK 
2012 projekt vseh Mariborčanov, vseh prebivalcev 
partnerskih mest Murske Sobote, Novega mesta, Ptuja, 
Slovenj Gradca in Velenja, projekt vseh Slovencev. 
Slogan je povzemal vse, kar je sporočal projekt, tj., da je 
lahko kultura razvojni moment prihodnosti – preobrat 
v miselnosti, perspektivah in načinu delovanja. Slogan 
projekta se je glasil ”ZAVRTIMO SKUPAJ!”, angleška 
različica pa ”THE TURNING POINT”.

skrbnik blagovne znamke
Še tako dobro napisana navodila in pravila brez 
pravilne izbire promocijskih in komunikacijskih 
kanalov ne zagotavljajo uspešne blagovne znamke. 
Da bi dosegli cilje, je bilo uvedeno delovno mesto 
skrbnika blagovne znamke, ki je poskrbel za natančno 
definirana navodila oblikovanja, načine komunikacije, 
predstavljanja v javnosti ... Vsa določila pa je bilo 
potrebno upoštevati tako na korporativnem nivoju kot 
ostalih ravneh, predvsem komunikacijah posameznih 
koproducentov.
Na korporativnem nivoju je skrbnik blagovne znamke 
skrbel za koordinacijo in potrjevanje pri pripravi 
grafičnih, zvočnih, video in drugih materialov, 
pripravljal medijske zakupe in medijske “mikse“ za 
posamezne kampanje in korporativno pojavljanje 
blagovne znamke v medijih, koordiniral promocijske 

www.maribor2012.eu Evropska prestolnica kulture

ZAVRTIMO SKUPAJ!
Premaknimo meje, poživimo življenje. Na točki preobrata 

preoblikujmo svoj svet in prihodnost začrtajmo z energijo kulture.

EPK OGLAS 262x57   1 11/7/11   11:40 AM
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aktivnosti Zavoda v skladu z njegovo vizijo in cilji 
ter skrbel za aktivnosti znamčenja v sodelujočih 
mestih, na prizoriščih dogodkov in drugod. Aktivnosti 
so temeljile na približevanju blagovne znamke kar 
najširši skupnosti.

V sodelovanju s koproducenti se je po eni strani 
posameznim projektom puščalo prosto pot pri njihovi 
lastni vizualni podobi, po drugi stani pa skušalo 
intergrirati podobo blagovne znamke MARIBOR 2012 - 
Evropska prestolnica kulture. Prav zaradi mednarodne 
prepoznavnosti in širine, ki jo blagovna znamka prinaša, 
je za marsikaterega partnerja predstavljala priložnost 
za večjo prepoznavnost in, v končni fazi, uspešnost 
njegovega dela. Če so se v začetku leta mnogi 
podobe blagovne znamke MARIBOR 2012 - Evropska 
prestolnica kulture še otepali, so jo proti koncu leta, 
predvsem tisti, ki niso bili del projekta, želeli vključiti 
v svojo komunikacijo. Zaradi takšnih in drugačnih 
primerov pa je bil dosleden nadzor nad morebitnimi 
zlorabami pri uporabi blagovne znamke ena od 
pomembnejših nalog skrbnika blagovne znamke. 

aktivnosti
Na sklop znamčenja in dvig prepoznavnosti v letu 2012 
je bilo vezanih več aktivnosti. Na mejnem prehodu 
Gruškovje je bil postavljen velik pano, ki je potnike 
opozarjal na bližino mesta Maribor, ki je bilo v letu 2012 
Evropska prestolnica kulture. S tremi jumbo plakati 
različnih dimenzij je bilo poskrbljeno za znamčenje 
Letališča Jožeta Pučnika na Brniku, z dodatnim jumbo 
plakatom pa za zaznamčenje silosa podjetja Žito v 
Ljubljani. V Ljubljani in Mariboru sta bila znamčena po 
2 avtobusa, poskrbljeno pa je bilo tudi za znamčenje 
vseh 5-ih partnerskih mest. V Mariboru in partnerskih 
mestih so bile ob vseh vpadnicah v mesta postavljene 
velike table z napisom ”Dobrodošli v Evropski prestolnici 
kulture”, na vhodna vrata stavb koproducentov, partnerjev 
in lokalov po mestih pa so bili nalepljeni krogi, ki so 
simbolizirali logotip projekta. V vseh mestih je bilo 
znamčenih skupno več kot 300 lokacij. Za mostove in 
ostale pomembnejše ulice v mestih so bile izdelane 
zastave, ki so visele celo leto, znamčili so se turistično 
informacijski centri lokalnih turističnih organizacij ter 
info točke Maribor 2012 v Mariboru, partnerskih mestih 
in Ljubljani. V Mariboru so bili dodatno znamčeni še 
lok Starega mostu v središču mesta, razgledni stolp ob 
Koroškem mostu in železniški nadvoz v neposredni bližini 
omenjenega mostu. Ob mestnih znamenitostih so bile v 
Mariboru postavljene tudi označevalne table z logotipom 
MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture, s QR kodo 
s povezavo na uradno spletno stran ter z vabilom k obisku 
spletne strani www.maribor2012.eu. V poletnih mesecih 
je bilo pri kinematografu Kolosej znamčeno tudi nabrežje 
reke Drave.

Evropska prestolnica kulture

ZAVRTIMO 

SKUPAJ!

ČLOVEKA

V SEBI!

www.maribor2012.eu

PRVI  OBRAT
S L AV N OS T N A OT V O R I T E VEVROPSKE PRESTOLNICE KULTURE

MARIBOR
TRG LEONA ŠTUKLJA
14. JANUAR 2012, 20.00

PO OTVORITVI KONCERT 

DAN D
VSTOP PROST

ZAVRTIMO SKUPAJ!ZAVRTIMO SKUPAJ!

www.maribor2012.eu

Prva večja oglaševalska kampanja, ki je vabila na slavnostno otvoritev EPK 2012
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Oglaševanje
Z navedenimi aktivnostmi je bilo poskrbljeno za 
primerno vidnost in prepoznavnost celotnega projekta 
v državi, zato se je lahko z otvoritvenim dogodkom 
oglaševanje preusmerilo v nekoliko bolj ciljno 
oglaševanje posameznih dogodkov in nagovarjanje 
specifične publike, v ta namen pa so se sklenila 
partnerstva z najpomembnejšimi mediji v Sloveniji, 
kot so:
 • televizije (RTV Slovenija in POP TV);
 • časopisi (Večer, Delo, Žurnal 24 in Žurnal);
 • radijske postaje (Radio 1, Radio Center, Radio City);
 • specializirani tiskani mediji (Finance, CityMagazin, 

Slovenia Times in Salon Slovenija);
 • lokalni mediji v partnerskih mestih (Murski val, 

Vestnik, Dolenjski list, Radio Ptuj, Štajerski tednik, 
PeTv, Koroški radio, Radio Velenje, Naš čas, VTV, 
Mariborski utrip, RTS);

 • zunanje oglaševanje (Europlakat, Primus media, 
Mediabus Ljubljana, Snaga Maribor, Cityscreen 
Maribor);

 • spletna promocija (GoClick – Google Ad Words);
 • spletni napovedniki dogodkov  

(www.napovednik.com, www.dogaja.se,  
www.slovenia.info,  
www.sloveniaeventscalendar.com, www.eventim.si).

V letu 2012 so izstopale 4 večje oglaševalske 
kampanje. Prva je bila namenjena otvoritvenemu 
dogodku in je bila tako po vloženih sredstvih kot 
po obsegu oziroma uporabljenih medijskih kanalih 
največja. Obsegala je 160 jumbo plakatov, 100 citylight 
plakatov, 20 oglasov v 8-ih različnih tiskanih medijih, 
skupno skoraj 600 objav na 6-ih radijskih postajah, 
več kot 200 televizijskih spotov na 5-ih televizijskih 
postajah, spletne pasice na 3 novičarskih spletnih 
portalih … Ob vseslovenskih medijih je bila velika 
pozornost namenjena tudi lokalnemu oglaševanju. 
Osrednji slogan je bil »Zavrtimo skupaj! Človeka v 
sebi!«, s katerim je bilo v prvi vrsti opozorjeno na 
dejstvo vstopanja v leto prestolovanja, hkrati pa je bilo 
vabilo na Osrednji otvoritveni dogodek.

Druga večja kampanja je bila izvedena poleti, ko je 
bil cilj v Maribor in partnerska mesta privabiti čim več 
turistov. Slogan ”Preživite poletje v Evropski prestolnici 
kulture” je vabil obiskovalce na poletne dogodke, 
festivale, koncerte … Za vsako partnersko mesto je bila 
pripravljena posebna kreativa z motivom osrednjega 
dogodka posameznega mesta. Verjetno je to tudi 
razlog, da je bil priklic nadpovprečen in je znašal 55 %. 
Kampanjo lahko po številu objav v medijih primerjamo 
z otvoritveno, vendar so bili po obsegu televizijski spoti 
krajši, tiskani oglasi pa manjši. Kampanja je bila podprta 
tudi z uličnimi promocijami.

Prva večja oglaševalska kampanja, ki je vabila na slavnostno otvoritev EPK 2012

Druga večja oglaševalska kampanja: Maribor

Druga večja oglaševalska kampanja: Murska Sobota

Druga večja oglaševalska kampanja: Novo mesto
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Druga večja oglaševalska kampanja: Slovenj Gradec

Druga večja oglaševalska kampanja: Velenje

Druga večja oglaševalska kampanja: Ptuj
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Oktobrska oglaševalska kampanja je nosila slogan 
”Jesen spreminja barve, kultura navade.” in je še 
enkrat opozarjala na željo Zavoda, da bi vzpodbudil 
spremembe v razmišljanju, delovanju in razumevanju 
vseh vpletenih v projekt. Po drugi strani pa je bila to 
edina akcija, ki ni komunicirala in vabila na specifičen 
dogodek, ampak zgolj opozarjala, da se prestolovanje 
bliža h koncu in da naj obiskovalci čim bolj uživajo 
v kulturi. Kampanja je sicer tekla samo prek medijev 
z nacionalnim dosegom. Ob tem je bil del kreative 
namenjen oglaševanju prvega velikega Instagram foto 
natečaja v Sloveniji.

Z zadnjo kampanjo v decembru je bilo poudarjeno 
oglaševanje Vikenda, polnega praznovanja, slogan 
”Rastimo skupaj!” pa je pozival ljudi, da se spremembe 
oziroma kulturno udejstvovanje s koncem leta ne 
zaključujejo. Z akcijo se je skušalo motivirati meščane 
k nadaljnjemu aktivnemu udejstvovanju na kulturnem 
področju. Kampanjo so spremljale še promocijske 
aktivnosti. Vsak osnovnošolec v Mariboru in partnerskih 
mestih je prejel lonček z zrnom ajde. Lončke so prejeli 
še v domovih za ostarele, naključni sprehajalci in 
obiskovalci prireditev v decembru. Skupno je bilo 
razdeljenih 30.000 lončkov z ajdo.

V letu 2012 je bilo za posamezne dogodke izvedenih 
tudi 25 manjših oglaševalskih akcij s ciljno izbiro 
medijev glede na specifiko dogodka. Skupaj se je 
koristilo skoraj 160.000 sekund radijskih oglasov, več 
kot 1.000 jumbo plakatov ter okoli 1.800 plakatov 
velikosti B1.

Splošno javnost se je v veliki meri obveščalo s pomočjo 
različnih tiskovin, od letakov, časopisnih prilog do 
zloženk, ki so bile splošne in z mesečnim programom 
ter so izšle v slovenskem, angleškem in nemškem 
jeziku, manjša naklada pa tudi v hrvaškem, italijanskem 
in francoskem jeziku. Mesečno je izšlo okoli 30.000 
izvodov zloženk s programom. Po potrebi so se tiskali 
še večjezični vodniki ”Sprehod po mestu” in večjezični 
letaki ”Rastimo skupaj!”.

Promocijske akcije na tujem so potekale zelo 
usmerjeno, saj proračun večjih vložkov ni omogočal. 
Znamka MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture 
se je zato v tujini (Avstrija, Madžarska, Hrvaška, Italija, 
Nemčija, Srbija) pojavljala predvsem preko Google 
oglaševanja, kar je skupaj generiralo več kot 60.000 
klikov na spletno stran www.maribor2012.eu. Znamka 
MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture se 
je skupaj s Festivalom Lent, enim izmed največjih 
evropskih festivalov in največjim festivalom v Sloveniji, 
preko jumbo plakatov pojavila še v avstrijskem Gradcu 
in hrvaškem Zagrebu, kjer je bilo izvedenih tudi nekaj  
t. i. gverilskih akcij.

Tretja večja oglaševalska kampanja, ki je nagovarjala k spremembam 

Četrta večja oglaševalska kampanja: RASTIMO SKUPAJ! 
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Pred začetkom prestolovanja je veljal podatek, da kar 
70 % Ljubljančanov še nikoli ni bilo v Mariboru, zato je 
bil cilj, da se prebivalce slovenske prestolnice privabi v 
Maribor. Splošno mnenje je, da je to vsaj delno uspelo, 
javnomnenjska raziskava pa je pokazala, da je skoraj 
39 % obiskovalcev dogodkov v Maribor ali katero 
od partnerskih mest prišlo zgolj in izključno zaradi 
Evropske prestolnice kulture.

Še bolj pomembna sta podatka, vezana neposredno 
na oglaševanje. Ob koncu leta 2012 je samo 7 % 
vprašanih odgovorilo, da so prvič slišali za projekt, med 
tistimi, ki se dogodkov niso udeležili, pa je bilo zgolj 
6,5 % takšnih, ki se dogodkov niso udeležili zaradi 
pomanjkanja reklame, slabe promocije ali ker se niso 
počutili povabljenih.

Kot rezultat celoletnega delovanja sta izšli tudi 2 
knjigi. Prva je izšla ob otvoritvi in je bila predvsem 
protokolarno darilo s podrobnejšim opisom ideje 
projekta, programa, Maribora in partnerskih mest. 
Druga je kot fotoalbum izšla ob koncu prestolovanja in 
je zajemala velik del pestrega dogajanja v letu 2012.

Skozi vse leto se je pripravljalo tudi vsebine za javni 
razpis za področje komuniciranja zavoda Maribor 
2012, vsebine za razpis za prevajalce in lektorje, 
povpraševanja za naročilo analize klipinga za 
Slovenijo, povpraševanja in iskanje ponudnikov za 
letni kliping, pripravljalo se je nabor fotografij za 
kroniko Evropske prestolnice kulture 2012, urejalo 
arhiv fotografij za oddelek marketinga in odnosov 
z javnostmi ter pridobivalo izjave o avtorstvu. Prav 
tako se je pripravljalo materiale in gradiva za medije, 
gradiva za delavnice za vodenje slepih in slabovidnih 
po muzejih, galerijah in po mestu za mariborske 
kulturne institucije in turistične vodnike, skrbelo 
se je za analizo tujih medijev, pripravo letakov in 
promocijskih zgibank v več jezikih.

3.2
spOnzOrsKa strateGija

Aktivnosti so bile zagnane na korporativni ravni 
projekta EPK 2012. Zaradi vsesplošne gospodarske 
krize in začetne nenaklonjenosti projektu je bilo 
pridobivanje finančnih sredstev izjemno težko. Na 
koncu se je za sodelovanje z zavodom Maribor 2012 
odločilo 15 podjetij: 4 generalni pokrovitelji (Pošta 
Slovenije, Zavarovalnica Maribor, Flamin avto – 
Avtohiša Kolmanič in Žito, prehrambena industrija) 
ter 11 sponzorjev (Gorenje Surovina, ORINOCO, Pot, 
Ptujska klet, Europark, Vinag, C&A, Steklarna Rogaška, 
Alpe No 1, Loterija Slovenije in Sava turizem).

Skupna vrednost sponzorskih sredstev je znašala  
600.000 EUR, od tega je bilo finančnih sredstev  
150.000 EUR, ostala sredstva so bila zavodu Maribor 
2012 dana preko različnih materialnih sredstev 
oz. kompenzacij. S tem je bil krepko presežen plan 
sponzorske strategije, ki je predvideval pol milijona evrov 
sponzorskih sredstev.

Pridobivanje oz. iskanje novih sponzorjev je potekalo 
skozi vse leto, in sicer za posamezne projekte, pri katerih 
je bila možnost znamčenja s pokrovitelji. Pri vseh 
projektih to (žal) ni bilo mogoče. V letu 2012 so bile 
tako poslane ponudbe za oglaševanje in sodelovanje na 
različnih dogodkih ali tiskovinah na več kot 300 različnih 
naslovov v Sloveniji in tujini. 

V začetku leta 2012 so bile podpisane vse 4 pogodbe 
za generalna pokroviteljstva ter večina pogodb o 
sponzorstvu projekta. Manjša sponzorstva so se 
pridobivala skozi vse leto.

Prav tako je bil vzpostavljen poseben odnos z medijskimi 
partnerji, ki so bili v letu prestolovanja pripravljeni nuditi 
posebne pogoje. Z izbranimi so bile dogovorjene in 
podpisane partnerske pogodbe, s katerimi je bila dosežena 
lokalna in nacionalna pokritost projekta. Medijskih 
partnerjev je bilo več kot 35. Z vsemi je bil sklenjen 
dogovor o vsaj 50% popustu, z večino celo mnogo višji. 
Dejanska vrednost medijskega zakupa bi po cenikih 
medijskih partnerjev znašala skoraj 1.500.000 EUR, vendar 
so bili doseženi zgoraj omenjeni popusti, kar pomeni, da 
so storitve medijskega oglaševanja znašale 650.000 EUR, 
pri čemer je bilo dobrih 150.000 EUR kompenzacij.

3.3
prOMOCijsKi izdeLKi

Prepoznavnost projekta EPK 2012 so med drugim 
dvigovali tudi promocijski izdelki in darila. Pri izbiri 
promocijskih daril se je osredotočalo na izvirnost 
izdelka, izkušnje preteklih evropskih prestolnic kulture 
in uporabnost, vsi izdelki pa so s tekstom in/ali barvo 
zasledovali različne variacije logotipa MARIBOR 2012 
– Evropska prestolnica kulture. Pri izbiri spominkov se 
je opiralo na izkušnje Slovenske turistične organizacije 
(STO) in Turistično informacijskega centra (TIC) Maribor, 
hkrati pa se je iskalo popolnoma izvirne in še nikoli 
videne izdelke, ki bi jasno predstavljali zgodbo Evropske 
prestolnice kulture 2012. S strani sponzorjev je bilo 
vzpostavljenih nekaj projektov, kjer so se njihovi že 
uveljavljeni izdelki za najširšo rabo znamčili z logotipom 
MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture ter 
tako dobili dodano vrednost in hkrati omogočili 
prepoznavnost projekta.
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3.4
OdnOsi z javnOstMi

Odnosi z javnostmi so integralni del komunikacij. 
Usklajene strategije in aktivnosti so izhajale iz 
promocijsko-komunikacijskih ciljev. Projekt EPK 2012 
je imel 2 komunikacijski liniji. Prva je bila povezana s 
korporativnim komuniciranjem projekta, druga pa se je 
nanašala na vsebino oz. program projekta v letu 2012 
in na učinke, ki jih bo program imel po preteku projekta 
(poslanstvo, vizija).

Pri komunikaciji projekta se je osredotočalo na 2 ravni. 
Najprej se je pozornost posvečalo komuniciranju na 
korporativni ravni projekta, preko katere se je sporočalo 
cilje, vizijo in poslanstvo ter osnove o delu Zavoda, na 
drugi ravni pa je bil v ospredju program, ki je predstavljal 
pot za dosego ključnih ciljev.  

Pri komunikaciji projekta se je upoštevalo naslednje 
vidike:
 • državo → službe (institucije, uradi …), zadolžene za 

promocijo države so skrbele za promocijo EPK 2012 
kot nacionalnega projekta na evropski in svetovni 
ravni;

 • Maribor in partnerska mesta → komunikacija je 
potekala preko občin, institucij, turističnih centrov idr.;

 • MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture → 
oddelek za odnose z javnostmi zavoda Maribor 2012 
je bil zadolžen za komuniciranje na korporativni ravni, 
za sporočanje vizije in poslanstva prek objav v medijih 
na ravni celotnega projekta;

 • koproducenti → zadolženi so bili za odnose z 
javnostmi na ravni svojih projektov.

vsebinska usmeritev odnosov z javnostmi
Preko komunikacije programa in celotnega projekta 
so bila plasirana naslednja sporočila, definirana v 
poslanstvu, viziji in projektnih ciljih.
 • Vrednote projekta in njegovih ustvarjalcev: rast, razvoj, 

napredek, ustvarjalnost, ambicioznost, povezanost, 
poštenost, solidarnost, enakost, pogumnost, veselost, 
neodvisnost, tolerantnost.

 • Iniciacija povezanosti med vsemi deležniki projekta: 
gospodarstvo, lokalna skupnost, mediji, obiskovalci, 
politika, prostovoljci, ustvarjalci.

 • Vizija projekta EPK 2012: sprožena dinamika 
kulturnega ustvarjanja v Mariboru, njegovih 
partnerskih mestih, vzhodni kohezijski regiji in 
celotni državi bo doživela razvojni pospešek, osnovan 
na ustvarjalnih in samozavestnih posameznikih, ki 
so temelj inovativnejšega in zato prodornejšega 
gospodarstva. V meščanih in državljanih obudi 
ponos in pogum, potreben za uveljavljanje 
družbenih sprememb, značilnih za odgovorne in 
odprte demokratične družbe. Povrne se zaupanje 
v sposobnost doseganja različnih ciljev, ki si jih 
zastavljamo kot suverena država in sestavni del EU.

Komuniciranje s ciljnimi skupinami se je izvajalo na več 
ravneh: 
 • na lokalni ravni z vključevanjem najširše ciljne 

skupine, lokalne skupnosti, v dogajanje na projektu;
 • na nacionalni ravni s ciljem privabiti kar največje 

število Slovencev s poudarkom na migraciji 
Ljubljančanov v Maribor in partnerska mesta;

 • na mednarodni ravni je bilo poskrbljeno za zabavo 
tako obiskovalcev prireditev kakor tudi tujih turistov, 
ki so Slovenijo obiskali v letu 2012.

V prvi polovici januarja 2012 se je osredotočalo 
predvsem na otvoritveni vikend Evropske prestolnice 
kulture, ki je trajal od 13. do 15. januarja, težišče dela 
pa je bilo v pretežni meri namenjeno organizaciji 
in izvedbi omenjenega dogodka. V ta namen se je 
izvedlo 11 predstavitev zavoda Maribor 2012 in 
programa, hkrati pa se je koordiniralo in servisiralo 
273 akreditiranih novinarjev, od tega 88 tujih. Na 
oddelku odnosov z javnostmi se je v januarju aktivno 
pripravljalo gradiva za novinarje in skrbelo za nemoten 
servis. Skozi vse leto se je redno spremljalo tudi 
poročanje vseh medijev o projektu EPK 2012 in skrbelo 
za kompetentne in pravočasne odgovore na vprašanja 
slovenskih in tujih novinarjev. 

V letu 2012 je bilo organiziranih skupno več kot 115 
novinarskih konferenc tako na ravni koprodukcijskih kot 
lastnih projektov.  
Ob januarski otvoritvi projekta je bilo izpeljanih kar 21 
novinarskih konferenc, najmanj pa v poletnih mesecih.

O programu in vsebinah projekta EPK 2012 se je medije 
obveščalo z dnevnimi sporočili za javnost. Januarja 
2012 je bilo posredovanih 34 sporočil, februarja 18, 
nato se je v aprilu število poslanih sporočil za javnost 
povečalo na 60, novembra pa je s 70-imi poslanimi 
sporočili doseglo višek. Skupno je bilo v letu 2012 
poslanih 624 sporočil za javnost.

Publiciteta kot pomemben mehanizem odnosov z 
javnostmi je imela v okviru projekta pomembno vlogo. 
Na oddelku za odnose z javnostmi se je pripravljalo 
besedila in fotografije za potrebe različnih medijev, kar 
je v nadaljevanju pripomoglo k rednemu informiranju 
širše množice o posameznih kulturnih dogodkih v 
okviru projekta. 

Zavod Maribor 2012 je s pomočjo oddelka za odnose 
z javnostmi skozi vse leto gradil svojo podobo, 
identiteto in ugled ter tako vplival na stališča končnih 
uporabnikov, torej na obiskovalce dogodkov oz. aktivne 
in pasivne udeležence v okviru projekta. Oddelek je 
dodatno pripomogel k povečanju prepoznavnosti in 
uspešnosti celotnega projekta.
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3.5
anaLiza MedijsKiH Objav

V analiziranem obdobju, med 1. januarjem in 31. 
decembrom 2012, je bilo v slovenskih tiskanih, 
elektronskih in spletnih medijih 13.907 objav o 
Evropski prestolnici kulture in z njo povezanih geslih oz. 
ključnih besedah. Med temi objavami je bilo zaznanih 
1.647 napovednikov, ki so bili iz nadaljnje analize 
izvzeti. Skupaj je bilo analiziranih 12.260 objav.

Vrednostna struktura je pokazala na izrazito pozitivno 
medijsko podobo projekta EPK 2012. Z objavami 
je bila izpostavljena izbrana vsebina spremljanja 
medijev s področja programa (program EPK), sledijo 
ostale teme (vsebine) s pozitivno publiciteto, kot 
so prireditve v sklopu EPK 2012, odmevne razstave, 
projekt Urbane brazde, prostovoljstvo, projekt za 
slepe in slabovidne Začuti Maribor, občutno povečanje 
nočitev in večji obisk turistov, vključitev partnerskih 
mest in s tem večja prepoznavnost.

pregled publicitete po zvrsteh medijev  
(n = 12.260)

tisKani Mediji: 2.845 objav v dnevnikih, 1.205 objav v 
tednikih, 395 objav v štirinajstdnevnikih, 303 objave 
v občasnikih, 291 objav v mesečnikih in 11 objav v 
dvomesečnikih. 

eLeKtrOnsKi Mediji: 4.275 objav na spletu, 2.001 objava 
na radiu in 934 objav na televiziji. 

vrednostna struktura
Ocenjevanje objav je bilo izvedeno iz predpostavk 
o nevarnostih oziroma priložnostih za korporativno 
blagovno znamko. Kot pozitivne so bile ocenjene 
objave, ki so pri bralcih vzbujale ugled in zaupanje in 
tako prispevale k razvoju in rasti podjetja. Obratno, 
so za negativne bile ocenjene tiste objave, ki so po 
predpostavkah predstavljale nezaupanje oziroma 
zmanjševale moč korporativne blagovne znamke v 
ključnih javnostih. Nevtralne so bile tiste objave, ki so 
ostale po razvrstitvi prvih dveh kategorij.

V letu 2012 je bilo organiziranih skupno več 
kot 115 novinarskih konferenc tako na ravni 
koprodukcijskih kot lastnih projektov.  
Ob januarski otvoritvi projekta je bilo 
izpeljanih kar 21 novinarskih konferenc, 
najmanj pa v poletnih mesecih.

Januarja 2012 je bilo posredovanih 34 sporočil, 
februarja 18, nato se je v aprilu število poslanih 
sporočil za javnost povečalo na 60, novembra 
pa je s 70-imi poslanimi sporočili doseglo višek. 
Skupno je bilo v letu 2012 poslanih 624 sporočil 
za javnost.

ŠTEVILO NOVINARSKIH KONFERENC

ŠTEVILO POSREDOVANIH SPOROČIL ZA JAVNOST
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3.6
turistična prOMOCija

Zavod Maribor 2012 je v letu 2010 postavil temelje 
sodelovanja s turistično javnostjo tako doma – še 
posebej s slovensko turistično organizacijo (stO) in 
zavodom za turizem Maribor – pohorje (zt Mb) ter 
partnerskimi mesti EPK 2012 – kot v tujini. Aktivnosti 
na turističnem področju so sledile usmeritvi Strategije 
turističnega marketinga zavoda.

aktivnosti zavoda Maribor 2012 s turistično 
javnostjo doma in v tujini
Projekt je bil promoviran na številnih dogodkih, 
namenjenih turistični javnosti. Izvedenih je bilo več 
izobraževanj za turistične vodnike v Mariboru ter 
posvetov na temo EPK 2012 in turizma za predstavnike 
namestitvenih kapacitet in gostincev v Mariboru kot tudi 
v vseh drugih partnerskih mestih. Predstavljene so bile 
aktivnosti zavoda Maribor 2012, predvsem napovednik 
odmevnejših dogodkov v letu 2012, predlagane 
možnosti sodelovanja in povabilo k skupnemu 
sodelovanju in promociji na domačem in tujih trgih. 

Projekt je bil predstavljen tudi vodilnim predstavnikom 
turistične javnosti v Sloveniji. Dobro je potekalo 
sodelovanje s predstavniki namestitvenih kapacitet, 
ki so zaznali potencial blagovne znamke MARIBOR 
2012 – Evropska prestolnica kulture in dodano 
vrednost, ki jih za goste prinašala vsebina kulturnih 
prireditev. Promocijska gradiva so bila na voljo v večini 
nastanitvenih kapacitet v Mariboru, v večjih termah po 
Sloveniji, v nekaterih gostinskih obratih in v turistično 
informacijskih centrih (TIC) v Mariboru in partnerskih 
mestih, v Ljubljani ter v večjih krajih v Sloveniji in na 
vseh pomembnih turističnih lokacijah. Predstavitev 
projekta EPK 2012 in njegove aktivnosti so bile tako 
vidne na več spletnih portalih po Sloveniji, namenjenim 
turistični in splošni javnosti. 

V tujini je intenzivneje potekala promocija znamke 
na avstrijskem in hrvaškem trgu ter v Veliki Britaniji, 
Nemčiji, Italiji, v državah Beneluksa, delno tudi v Španiji.

Zavod Maribor 2012 se je samostojno ali pa skupaj 
s stO in zt Mb udeležil raznih predstavitev in 
sejmov. Med drugim se je na več dogodkih v Londonu 
predstavil tudi britanski javnosti, tj. na Portugalskem 
veleposlaništvu, v britanskem parlamentu ter v sloviti 
trgovski verigi z visokokakovostnimi izdelki Partridges, 
skupaj z Veleposlaništvom RS ter predstavništvom STO 
v Veliki Britaniji. 

V januarju 2012 je bila izvedena obsežna promocija s 
turističnega vidika, saj je bil projekt EPK 2012 prisoten 
na vseh obstoječih sejmih doma in v tujini bodisi skupaj 
s STO in ZT MB bodisi samo s predstavitvenim gradivom 

preko partnerjev. Na turističnem sejmu Dunaj (med 12. 
in 15. januarjem) je bil zavod Maribor 2012 prisoten 
s promocijskim gradivom, velikim oglasom v sejemski 
reviji ter animacijo in predstavitvijo EPK 2012 na dveh 
različnih odrih. Sejem je zabeležil približno 117.000 
obiskovalcev. Zavod Maribor 2012 je bil prisoten tudi 
na turističnem sejmu v Gradcu (21. in 22. januarja), 
na turističnem sejmu Vakantiebeurs na Nizozemskem 
(Ütrecht), na sejmih Matka v Helsinkih na Finskem, 
Conventa (BTB) v Ljubljani (19. januarja), Alpe Adria v 
Ljubljani (konec januarja), na vseslovenskem srečanju 
skupnosti občin na konferenci Evropa za državljane 
(27. januarja) v Mariboru pod Pohorjem, na Zlati Lisici v 
Kranjski Gori (21. in 22. januarja) …

Poskrbljeno je bilo za distribucijo programa in 
napovednike dogodkov. Promocijski material je bil tako 
prisoten v mariborskih hotelih (Hotel Bau, Hotel Merano, 
Youth Hostel Pekarna, Hotel Draš, Terme Maribor, 
ŠC Pohorje, City Hotel, Hotel Tabor), v Podčetrtku 
(Terme Olimia), v Murski Soboti (Hotel Diana), na Ptuju 
(Terme Ptuj) ter v mnogih hotelih v Ljubljani (Hotel 
Lev, Hotel Park, Antiq Palace Hotel & SPA, Hotel Cubo, 
Hotel Mons, Hotel Park, Hotel City, Grand Hotel Union 
Executive, Austria Trend Hotel Ljubljana, Grand Hotel 
Union Business, Hotel Central, Hotel M, Allegro hotel, 
Hotel d.o.o., A hotel, Zavod Šouhostel – Hostel Celica). 
Promocijski material je bilo prav tako mogoče najti na 
drugih lokacijah, kot so Zavod za turizem Ljubljana, TIC 
Ljubljana, Ljubljanski grad idr. ter seveda na vseh TIC in 
info točkah v partnerskih mestih.

Obsežna promocija s turističnega vidika je potekala 
tudi v februarju, saj je bil Maribor 2012 prisoten na 
nekaterih sejmih in delavnicah (”workshopih”) v tujini 
(Beograd, Linz, München, Berlin, Budimpešta). V Ljubljani 
je bil turistični javnosti predstavljen program in vsebine 
projekta, v partnerskih mestih pa so bile izvedene 
okrogle mize na temo Evropska prestolnica kulture in 
turizem, kamor je bila vabljena vsa turistična javnost 
posamezne regije kot tudi koproducenti. Skupaj z 
Guimarãesem 2012 je v Londonu potekala predstavitev 
britanskim medijem, kulturnim atašejem in diplomatom 
na Portugalskem veleposlaništvu (med 22. in 24. 
marcem). Konec marca je bil v Hrvatskem narodnem 
kazalištu v Zagrebu program EPK 2012 predstavljen še 
nekaterim turističnim medijem in tour operaterjem. 

Aprila je bil projekt EPK 2012, s poudarkom na povezavi 
s turizmom, predstavljen še gospodu Marjanu Hribarju, 
direktorju Direktorata za turizem in internacionalizacijo 
na Ministrstvu za gospodarstvo v Ljubljani, kjer je bil 
dosežen dogovor za nadaljnje sodelovanje in večjo 
promocijo EPK preko STO. Projekt je bil predstavljen 
še 12-im avstrijskim tour operaterjem (9. aprila), v 
občini Ptuj pa je potekala okrogla miza z naslovom 
»EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE – možnosti in 
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priložnosti za povezovanje s turistično ponudbo« (11. 
aprila), kjer so bili udeleženci podrobneje seznanjeni 
s cilji in nameni Evropske prestolnice kulture 2012 ter 
z osrednjimi in najpomembnejšimi dogodki, ki so se 
zgodili letu 2012 tako na Ptuju kot v Mariboru in ostalih 
partnerskih mestih. Sledili sta predstavitvi projekta EPK 
2012 na svetu upravnega odbora Turistično gostinske 
zbornice Slovenije (TGZ) na Gospodarski zbornici v 
Ljubljani (12. aprila) in na Dnevih slovenskega turizma v 
Zagrebu (18. in 19. aprila). Zavod Maribor 2012 se je na 
pobudo župana MOM Franca Kanglerja in občine Harkov 
v okviru partnerstva občin udeležil tamkajšnjega 
turističnega sejma (med 19. in 23. aprilom), kjer je 
bilo veliko nacionalnih in mednarodnih razstavljavcev 
(Koreja, Nizozemska …). Sledila je še predstavitev 
projekta politični srenji, novinarjem ter turistični 
javnosti na Ljubljanskem gradu v Ljubljani (25. aprila).

Več predstavitev na področju turistične promocije je bilo 
izvedenih tudi v maju, med drugim predstavitvi projekta 
EPK 2012 na mednarodni konferenci ”Welcome 2012 
– Znojmo” na Češkem (17. in 18. maja) ter na Festivalu 
knjige in umetnosti - MUZA na Gospodarskem razstavišču 
v Ljubljani (med 23. in 26. majem).

Na povabilo TGZ – v okviru Gospodarske zbornice 
Slovenije – je zavod Maribor 2012 s predstavitvijo vsebin 
in aktivnosti na področju kulturnega turizma sodeloval 
na slovensko-madžarskem turističnem forumu v Lendavi, 
ki ga je organizirala Ambasada Republike Madžarske, 
z namenom povezovanja slovenskega in madžarskega 
turističnega gospodarstva (12. junija).

Na povabilo predstavništva STO v Avstriji se je 
zavod Maribor 2012 slovenski turistični javnosti ter 
avstrijskim gostom prestavil na slovenskem večeru 
kulinarike, vina in kulture v Celovcu (21. junija). Na 
povabilo Veleposlaništva RS v Londonu pa se je 
Zavod udeležil še sprejema v počastitev slovenske 
neodvisnosti v Londonu (konec junija). Promocija 
Zavoda je potekala tudi na dogodku VLO v Camden 
Townu (27. junija) ter na Dnevih slovenske kulinarike, 
vina in kulture v priznani trgovski verigi Partridges v 
Londonu (28. junija).

Julija je zavod Maribor 2012 obiskala delegacija iz 
avstrijskega Linza, in sicer podžupan Linza, predsednik 
turistične zveze, direktor Zavoda za turizem Linz, 
programski direktor ter drugi visoki predstavniki. Goste 
je zanimalo predvsem delovanje turizma v Mariboru ter 
turistična ponudba. Udeležili so se dogodkov EPK 2012, 
si ogledali prizorišča ter turistične lokacije Maribora. 
Sklenjen je bil dogovor za nadaljnje sodelovanje.

V septembru je bila ena izmed najbolj odmevnih 
aktivnosti na področju turizma novinarska konferenca 
na temo ”Evropska prestolnica kulture v povezovanju 

s turizmom”, na kateri so govorci predstavili izjemne 
rezultate obiska turistov v Mariboru in partnerskih 
mestih ter spregovorili o kulturnem turizmu kot 
inovativni vsebini ponudbe destinacij vzhodne 
kohezijske regije in o prispevku k trajnostnemu razvoju 
mest Evropske prestolnice kulture skozi turistično 
naravnane projekte.

V oktobru velja izpostaviti prisotnost zavoda Maribor 
2012 na Dnevih slovenskega turizma v Radencih, kjer sta 
bila častna gosta dr. Danilo Türk in mag. Radovan Žerjav. 

V novembru in decembru se je aktivnost zavoda 
Maribor 2012 na tujih trgih zmanjšala, saj je bila 
pozornost preusmerjena na priprave aktivnosti v okviru 
zaključne slovesnosti.

delo s tujimi mediji
V letu 2012 se je sistematično delalo tudi na področju 
tujih medijev. Samostojno in v sodelovanju s STO in ZT 
MB se je načrtovalo več študijskih tur, ki so v Maribor 
in partnerska mesta pripeljale mnogo pomembnih 
avstrijskih, hrvaških, britanskih, belgijskih, nizozemskih, 
nemških, izraelskih, španskih, japonskih in drugih 
novinarjev, ki so poročali o projektu EPK 2012.

Zanimanje za projekt je bilo s strani tujih medijev 
v letu 2012 izjemno, saj je Maribor obiskalo 400 
predstavnikov tujih medijev iz 28 držav. Med njimi je 
bilo kar nekaj t. i. svobodnih novinarjev, ki so objavljali 
v raznih medijih, nekatere medijske hiše pa so Maribor 
obiskale večkrat v letu. Zabeleženih je bilo več kot 700 
medijskih objav.

Število različnih medijev po državah: 52 Avstrija; 29 
Hrvaška; 16 Nemčija; 13 Italija; 10 Nizozemska in Velika 
Britanija; 9 Belgija; 6 Izrael; 4 Madžarska in Španija; 3 
Francija, Kitajska, Romunija, Srbija in Švica; 2 Brazilija, 
Češka in Švedska; 1 Avstralija, Bosna in Hercegovina, 
Danska, Estonija, Irska, Poljska, Portugalska, Rusija, 
Slovaška in Turčija.

Pomembnejše medijske objave: Kleinezeitung, 
Kronenzeitung, Wiener Zeitung, Lonely Planet, The 
Sunday Telegraph, The Observer, The Guardian, 
Independent, The Sunday Post, Chicago Tribune, La 
Repubblica, Večernji list, Vijesti, Haaratz; BBC, ORF, 
France 24, Irska nacionalna televizija RTE, Deutsche 
Welle, Euronews, RAI 1, HRT, Al Jazeera idr.

Projekt EPK 2012 je tako pripomogel k prepoznavnosti 
mest, regije in celotne države na zemljevidu sveta.
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rast na področju turizma
V letu 2012 so v ZT MB na območju mesta Maribor 
zabeležili 355.000 nočitev, kar je 20 % več kot v 
enakem obdobju leta 2011 (največji porast nočitev so 
zabeležili v novembru, kar 92 % več kot novembra leta 
2011). Od tega so 81 % nočitev ustvarili tuji gostje,  
19 % pa domači. Trend rasti v mestu je v zadnjih 
mesecih precej nad slovenskim povprečjem. V Mariboru 
se je zelo povečalo tudi število dnevnih obiskovalcev. 
V letu 2012 se je njihovo število v primerjavi z letom 
2011 povečalo za 61 %, samo v juniju za 92 %. 
Rekorderji so bili Avstrijci, ki so v oktobru predstavljali 
55% delež vseh obiskovalcev, sledili so Slovenci s  
15 %, Nemci s 5 %, Hrvati s 5 %, Rusi z 2,5 % ter 
Italijani, Francozi, Američani idr. Vodenja so se v tem 
času povečala z indeksom 282.

Spodbudne rezultate so beležili tudi v partnerskih 
mestih. V slovenj Gradcu so v prvih devetih mesecih 
leta 2012 zabeležili 26 % več nočitev kot v enakem 
obdobju leta 2011. Od tega so dve tretjini nočitev 
ustvarili tuji gostje, dobro tretjino pa domači. Za 
10 % se je povečalo tudi število obiskovalcev v 
slovenjegraškem Turistično informacijskem centru. 
V velenju so v prvih desetih mesecih leta 2012 
zabeležili 3 % več nočitev kot v enakem obdobju leta 
2011, v Turistično informacijskem centru Velenje pa 
so beležili 36 % več obiskovalcev kot leta 2011. Na 
Ptuju so v prvih devetih mesecih leta 2012 zabeležili 
0,5 % več nočitev kot v enakem obdobju leta 2011, 
toliko več je bilo tudi obiskovalcev v Turistično 
informacijskem centru Ptuj. V Murski Soboti je bilo 
v prvih desetih mesecih leta 2012 sicer nekoliko 
manj nočitev kot v enakem obdobju 2011, saj so 
se zmanjšale nočitve domačih gostov, a se je za 
skoraj 10 % povečalo število nočitev tujih gostov. V 
murskosoboškem Turistično informacijskem centru so 
v prvih desetih mesecih leta 2012 beležili 2 % več 
obiskovalcev kot leta 2011. Le v Novem mestu niso 
beležili večjega porasta nočitev, a se je po besedah 
organizatorjev prireditev število obiskovalcev 
dogodkov povečalo za več kot 40 %, nekaterih celo 
za 300 %. Evropska prestolnica kulture je dosegla 
pozicioniranje vzhodne kohezijske regije na svetovni 
zemljevid destinacij kulturnega turizma. 

Partnerska mesta so ocenila, da je imelo velik del 
zaslug za porast števila prihodov in nočitev v letu 2012 
tudi dejstvo, da so sodelovali v projektu EPK 2012, 
kajti tako mesta kot kulturni ponudniki so pridobili na 
prepoznavnosti doma in v tujini. 

Evropska prestolnica kulture je pripomogla k 
prepoznavnosti in ugledu Maribora in partnerskih mest 
ter nedvomno celotne Slovenije v svetu – Slovenije kot 
privlačne destinacije za ljubitelje kulture. Projekt je 
namreč v obdobju izvajanja programa pokazal izjemne 

pozitivne učinke na slovenski turizem, zlasti v vzhodni 
kohezijski regiji, kjer so beležili večji porast števila 
turistov kot je znašal porast na državni ravni.

Ne gre samo za učinke rasti turizma, pomembneje je, 
da so bili s projektom EPK 2012 postavljeni temelji 
za destinacijsko predstavitev mest, ki so doslej 
delovala samostojno. Evropska prestolnica kulture je 
delovala kot povezovalec med turistično in gostinsko 
dejavnostjo v mestih ter kulturnimi ponudniki, 
oblikovala se je komunikacijska platforma, ki se lahko 
izkoristi tudi za nadaljnje trženje kulturnega turizma 
v Sloveniji. Projekt EPK 2012 je identificiral kulturo 
kot produkt, ki ga lahko izkoriščamo tudi za trženje 
destinacij. Vse prireditve, ki so bile doslej izpeljane 
in utečene, infrastrukture, ki so bile omogočene, 
so sedaj odmevnejše v tujini ali pripravljene za 
promocijo na tujih trgih. Mnogo je projektov, ki so 
pridobili na kakovosti, prepoznavnosti in obiskanosti. 
Na prepoznavnosti so pridobila tudi partnerska mesta 
s svojimi institucijami in si zagotovila dragocene 
izkušnje s sistematičnim delom s tujimi mediji. 

Nastal je premik v paradigmi slovenske kulture in 
kulturnega turizma. Ljudje so sprejeli projekt kot 
pozitiven faktor, kultura je postala razvojni dejavnik – 
ni bila samo dekoracija, družbena nadstavba, ampak 
element, ki je pomagal k revitalizaciji razvoja Maribora 
in partnerskih mest ter celotne regije. Takšno strukturo 
je potrebno ohraniti tudi v prihodnje, za kar je potrebno 
tesno sodelovanje vseh akterjev, povezanost kulturnih 
ponudnikov z ostalo turistično ponudbo. Potrebno in 
nujno bo sodelovanje vseh – mest, državnih ustanov 
pa tudi posameznih ponudnikov v mestih. Projekt EPK 
2012 je dokazal, da je kultura razvojni dejavnik na vseh 
področjih, tudi v turizmu.

V Zavodu se je redno spremljalo javna mnenja o 
projektu. Raziskava javnega mnenja je bila izvajana na 
vzorcu Slovenije in na vzorcu mesta Maribor. Prav tako 
so bile pripravljene dodatne analize in gradiva o EPK 
2012 za področje turizma za Evropsko komisijo.
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3.7
javnOMnenjsKa razisKava O 
prOjeKtu epK 2012

Po naročilu zavoda Maribor 2012 je raziskavo izvedlo 
podjetje RM PLUS. Raziskovalna dejavnost je bila 
zasnovana kot orodje rednega (praviloma na vsaka 
2 meseca) spremljanja odziva na aktivnosti projekta 
EPK 2012 v splošni javnosti na dveh nivojih: celotna 
Slovenija in občina Maribor.

Opravljene so bile 4 meritve na nivoju Slovenije (marca, 
maja, julija in decembra 2012, vsakič na vzorcu N=700) 
in 4 meritve na nivoju občine Maribor (marca vzorec 
N=100, maja vzorec N=500, oktobra in decembra pa 
vsakič na vzorcu N=700).

Raziskava se je izvajala na naključnih, reprezentativnih 
vzorcih populacije, stare 15 ali več let, zbrani podatki 
pa so bili obteženi tako, da po spolu, starosti, izobrazbi 
in regijski razdelitvi ustrezajo strukturi populacije v tem 
starostnem razponu.

Statistična napaka vzorcev (za strukturne deleže) pri 
95% zanesljivosti pri velikosti N=700 ne presega +-4,0 
% t., pri velikosti N=500 +-4,5 % t. in pri velikosti N=100 
+-10,0 % t. Za srednje vrednosti ocen, pri vzorcu N=700 
in pri 95% zanesljivosti in standardni deviaciji 1, je 
standardna napaka ocene 0,038 ocene, interval zaupanja 
pa 0,0742 ocene. Podatki so bili zbrani s pomočjo 
strukturiranega vprašalnika v računalniško podprtem 
telefonskem studiu (CATI) z ekipo 30-35 anketarjev. 
Vsakokratna meritev je bila opravljena v 3-4 dnevih.

Ključni časovni razvoj ključnih indikatorjev (spontani 
priklic, skupni spodbujeni priklic, udeležba na kakšnem 
dogodku, udeležba v bodoče) kaže, da je bil projekt 
skozi leto vedno bolj prisoten, intenziteta pa je 
razumljivo na slovenskem nivoju nekaj nižja od tiste na 
nivoju mariborske občine.

Štirje vali raziskave na slovenskem nivoju in na nivoju 
občine Maribor predstavljajo sistematično spremljanje 
projekta EPK 2012 in so svojevrsten dokaz učinkov 
projekta na nacionalni in lokalni ravni.

spodbujeno poznavanje oz. udeležba  
na dogodkih epK 2012
V Sloveniji se je število odgovorov o tem, da so se 
udeležili vsaj enega dogodka do decembra povečalo 
na 10,8 % (julija 8,8 %, maja 6,2 %, marca 7,1 %) vseh 
vprašanih.

V Mariboru je bil prav tako izmerjen precej večji delež 
tistih, ki so se udeležili kakšnega dogodka, in sicer kar 
53,2 % (oktobra 48,5 %, maja 22,5 %, marca 24,5 %) 
vprašanih.

Intenziteta obiska dogodkov na slovenskem nivoju je 
decembra 2012 v primerjavi z julijem 2012 narasla, 
med anketiranimi obiskovalci je vsak v povprečju 
obiskal približno 3,24 dogodka (julija 2,6 dogodka, maja 
2,67 dogodka). Na mariborskem nivoju je intenziteta 
obiska prav tako naraščala, in sicer se je decembra 
povprečen obiskovalec udeležil 3,5 dogodka (oktobra 
3,41 dogodka, maja 2,74 dogodka).

Kot je pokazala meritev na slovenskem nivoju, je v 
Maribor prav zaradi EPK 2012 dodatno prišlo 26,2 %, 
v partnerska mesta pa 12,5 % obiskovalcev dogodkov. 
Meritev na mariborskem nivoju je pokazala, da je v 
Maribor prav zaradi EPK 2012 dodatno prišlo 29,5 %, v 
partnerska mesta pa 3,4 % obiskovalcev dogodkov.

Na slovenskem nivoju so bili glavni razlogi za 
neudeležbo na dogodkih EPK 2012 oddaljenost oz. ni 
prevoza (46 %), pomanjkanje časa oz. neprimeren čas 
(18,3 %), pomanjkanje zanimanja, interesa oz. dogodki 
anketiranim niso všeč (7,1 %), pomanjkanje denarja 
(6,6 %), slaba informiranost oz. ni bilo reklame oz. 
povabila (6,6 %).

Na mariborskem nivoju so bili glavni razlogi za 
neudeležbo na dogodkih EPK 2012 pomanjkanje časa 
in neprimeren čas izvajanja (decembra 28,0 %, oktobra 
34,8 %), sledi pomanjkanje interesa, zanimanja oz. 
všečnosti dogodkov (26,3 %, oktobra 20,7 %).
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Ocena pomena evropske prestolnice kulture 2012
V raziskavi je bilo zastavljenih tudi več vprašanj o pomenu Evropske 
prestolnice kulture in na obeh vzorcih je bil najvišje ocenjen kriterij 
”Maribor je lahko ponosen, da je Evropska prestolnica kulture”. 

EPK PRISPEVA K RASTI, RAZVOJU, 
UGLEDU MB IN PARTNERSKIH MEST  

(MS, NM, PT, SG, VE)

EPK PRISPEVA K RASTI, RAZVOJU, 
UGLEDU CELOTNE DRŽAVE

EPK PRISPEVA K SPODBUJANJU 
KREATIVNOSTI

V ČASU EPK JE MARIBOR OŽIVEL

V ČASU EPK SO PARTNERSKA MESTA 
(MS, NM, PT, SG, VE) OŽIVELA

MARIBOR JE LAHKO PONOSEN, DA JE 
EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE

OCena  pOMena epK 2012 (deCeMber 2012, sLOvenija)

3,69

Na slovenskem vzorcu je najvišje ocenjen 
vidik, dodan v majskem valu, in sicer 
”Maribor je lahko ponosen, da je evropska 
prestolnica kulture” (na vseslovenskem 
vzorcu po ocenjevalni lestvici od 1 do 
5, pri čemer 5 pomeni strinjanje in 1 
nestrinjanje z določeno trditvijo) ocenjen 
s srednjo oceno 4,36 (julija 4,47, maja 
4,36). Sicer pa so ocene ponovno še višje 
kot v prejšnjih obdobjih.

Vprašanj je bilo še več in v nadaljevanju 
je večina vidikov na slovenskem nivoju 
dobila decembra nekoliko višje ocene 
kot v prejšnjem, julijskem merjenju. 
Najvišje ocenjeni vidik dogodkov EPK 
2012 je njihova raznovrstnost, kar je 
bilo ocenjeno s 3,96 (julija 3,96, maja 
3,9, marca 3,8), nekoliko manj, a zelo 
podobno, sta ocenjeni kvaliteta in 
upravičenost/smotrnost izvedbe s 3,81/
SLO-3,82/MB (julija 3,81/SLO-3,79/MB, 
maja 3,75/SLO-3,61/MB, marca 3,53/
SLO-3,51/MB). Sledita pa dosegljivosti 
dogodkov (primerna cena oz. da so 
brezplačni) s 3,69 (julija 3,66, maja 3,69, 
marca 3,54) in da je v okviru EPK 2012 
dovolj brezplačnih dogodkov s 3,58 
(julija 3,53, maja 3,65).

3,85
3,71

3,65

3,36
3,76

3,64
3,57

3,65
3,78

3,71
3,59

3,82
3,9

3,75
3,45

3,43
3,59

3,46
3,29

4,36
4,47

4,36

SLO, DEC 2012,
N=700

SLO, JUL 2012,
N=700

SLO, MAJ 2012,
N=700

SLO, MAR 2012,
N=700
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OCena  pOMena epK 2012 (deCeMber 2012, MaribOr)

MB, DEC 2012,
N=700

MB, OKT 2012,
N=700

MB, MAJ 2012,
N=500

MB, MAR 2012,
N=100

3,77
4,08

3,88
3,89

3,39
3,65

3,49
3,65

3,77
3,89

3,76
3,86

3,91
3,96

3,52
3,40

4,25
4,30

4,15

Tudi na mariborskem nivoju so bili 4 vidiki 
EPK 2012 decembra višje ali podobno 
ocenjeni kot oktobra. Najvišje ocenjen 
vidik dogodkov EPK 2012 je bila njihova 
raznovrstnost, nekoliko manj, a zelo 
podobno, pa sta bili ocenjeni dosegljivost 
in kvaliteta dogodkov. Nekoliko nižje 
je bilo ocenjeno število brezplačnih 
prireditev in upravičenost/smotrnost 
izvedbe projekta. Na mariborskem je 
tudi najvišje ocenjen vidik dogodkov EPK 
2012 njihova raznovrstnost, in sicer s 4,08 
(oktobra 4,1, maja 3,92).
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3.8
spLetna KOMuniKaCija

Spletno stran www.maribor2012.eu je v letu 2012 
obiskalo 819.355 obiskovalcev, ki so si skupaj 
ogledali 2.762.920 strani. 608.702 obiskovalca 
spletne strani sta bila iz slovenije, 210.653 iz 
tujine. Vrstni red tujih držav po številu obiskovalcev: 
Avstrija, Nemčija, Hrvaška, Italija, Srbija, Madžarska, 
ZDA, Velika Britanija, Francija, Portugalska, Španija.

Na spletni strani je bilo v letu 2012 objavljenih 
1.145 novic v slovenskem in 529 v angleškem 
jeziku. Prav tako je bilo objavljenih 427 fotogalerij z 
dogodkov EPK 2012.

ŠteviLO ObisKOvaLCev spLetne strani pO MeseCiH 
(vir: GOOGLe anaLytiCs)

ŠteviLO OGLedOv spLetne strani pO MeseCiH  
(vir: GOOGLe anaLytiCs)
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ŠteviLO OGLedOv spLetne strani pO MeseCiH  
(vir: GOOGLe anaLytiCs)

OdstOteK (%) nOviH ObisKOvaLCev spLetne strani pO MeseCiH  
(vir: GOOGLe anaLytiCs)

ŠteviLO ObisKOvaLCev spLetne strani iz tujine 
(vir: GOOGLe anaLytiCs)
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e-novice iz evropske prestolnice 
kulture 2012
Po adremi naročnikov, ki je vsebovala 4.343 
elektronskih naslovov, se je pošiljalo e-novice z 
informacijo o treh izpostavljenih dogodkih in celotnim 
aktualnim tedenskim programom dogodkov. V letu 
2012 je bilo poslanih 53 e-novic v slovenskem in 20 v 
angleškem jeziku.

Facebook
Evropska prestolnica kulture 2012 je bila ažurno 
prisotna tudi na največjem svetovnem družabnem 
omrežju Facebook, in sicer preko Facebook strani 
Maribor2012. Na strani se je objavljalo izbrane 
informacije, povezave do spletnih novic in dogodkov 
na uradno spletno stran, fotogalerije, videoposnetke 
in nagradne igre. Junija, julija, oktobra in novembra 
2012 je bila preko tega omrežja izpeljana tudi 
posebna spletna kampanja za dvig prepoznavnosti 
projekta ter dvig obiskanosti Facebook strani. V letu 
2012 je Facebook stran zbrala 10.028 oboževalcev 
iz Slovenije in tujine. največji tedenski doseg oz. 
število ljudi, ki je v enem tednu videlo katerokoli 
izmed vsebin Maribor2012 je znašalo 541.174, in 
sicer v obdobju med 28. majem in 3. junijem 2012 (vir: 
Facebook Insigns). Komunikacija preko družabnega 
omrežja Facebook je potekala ločeno, v slovenskem in 
angleškem jeziku.

twitter
Evropska prestolnica kulture 2012 je bila s profilom 
@maribor2012 prisotna tudi na družabnem omrežju 
Twitter, preko katerega se je širilo informacije o 
dogodkih projekta. Do konca leta 2012 je bilo preko 
tega kanala ustvarjenih 1.350 sporočil in pridobljenih 
1.219 sledilcev. Ob otvoritveni slovesnosti 14. 
januarja 2012 je bila tema oz. uraden »hashtag« 
#epk2012 najpogosteje omenjena tema med vsemi 
slovenskimi uporabniki Twitterja.

Primer E-novic iz Evropske prestolnice kulture 2012

Facebook stran Maribor2012
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instagram – veliki instagram natečaj  
”ujemi svoj navdih!”
Oddelek za marketing in odnose z javnostmi 
je skupaj z agencijo Mayer McCann ob pomoči 
generalnega pokrovitelja zastopnika energijske 
pijače SHARK ter pokrovitelja glavnih nagrad Janus 
Trade med 8. oktobrom in 5. novembrom 2012 preko 
najsodobnejšega družabenega omrežja instagram 
izvedel Veliki Instagram natečaj ”Ujemi svoj navdih!”. 
Šlo je za prvi tovrstni natečaj katerekoli Evropske 
prestolnice kulture. Eden izmed glavnih ciljev natečaja 
je bil povečanje stopnje prepoznavnosti znamke 
MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture med 
mlajšo, tehnološko naprednejšo populacijo. Tekmovalci 
so s svojih pametnih mobilnih telefonov pošiljali 
fotografije v treh tematskih sklopih: #epkutrinki, 
#epkljudje in #epkshark, pri čemer so se potegovali za 
3 glavne nagrade (Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy 
Note in Samsung Galaxy Tab) in 15 praktičnih nagrad 
SHARK. Strokovna komisija v sestavi dr. Suzana Žilić 
Fišer, Marko Majer, Mojca Mavec in Boštjan Lah je izmed 
1.000 prispelih fotografij izbrala glavne 3 nagrajence, 
uporabnike Instagrama @anazibelnik, @_megalodon_ 
in @jkmedia, ki so prejeli glavne nagrade, praktične 
nagrade SHARK pa so bile razdeljene po največjem 
številu »všečkov« v omenjenih treh kategorijah. 
Instagram natečaj je aktivno spremljalo več kot  
10.000 uporabnikov.

3. mesto na natečaju po izboru strokovne žirije  
(avtor: @jkmedia)

1. mesto na natečaju po izboru strokovne žirije  
(avtorica: @anazibelnik)

2. mesto na natečaju po izboru strokovne žirije  
(avtor: @_megalodon_)
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Mobilna aplikacija Maribor 2012
Informacije o projektu EPK 2012 so bile na voljo tudi 
preko posebej pripravljene mobilne aplikacije Maribor 
2012 za pametne telefone in tablične računalnike. 
Mobilna aplikacija Maribor 2012 je uporabnikom 
na sodoben način približala dogajanje Evropske 
prestolnice kulture. Aplikacija je vključevala koledar 
dogodkov, izpostavljene dogodke ter novice in vsebine 
programskega sklopa Življenje na dotik pa tudi druge 
digitalne vodiče po Evropski prestolnici kulture. Še 
vedno je dostopna za vse pametne telefone in tablične 
računalnike na platformah iOS (iPhone, iPad) in Android. 
Mobilno aplikacijo si je v letu 2012 naložilo 3.350 
uporabnikov.

3.9
inFO tOčKi MaribOr 2012

Za potrebe projekta EPK 2012 je bila sredi leta 2011 
sprejeta odločitev o odprtju dveh poslovalnic oz. 
info centrov, ki bi služila svetovanju in informiranju 
obiskovalcev o prireditvah v Mariboru ter partnerskih 
mestih, prodaji vstopnic in spominkov. Info centra naj 
bila na dveh strateških lokacijah – v centru Maribora, 
kot nosilcu naziva častnega naziva EPK, in v centru 
Ljubljane, kot slovenske prestolnice, saj je šlo za 
vsedržavni projekt.

Poslovalnici sta bili registrirani kot Info točki Maribor 
2012. V Ljubljani je bil na naslovu Mestni trg 17 najet 
prostor v lasti Mestne občine Ljubljana. V Mariboru 
pa je bil na Trgu Leona Štuklja 2 postavljen začasni 
montažni objekt po arhitekturni zasnovi Gregorja 
Reichenberga (Reichenberg Arhitektura), soavtorjev 
Saša Reka in Bogdana Reichenberga, ki je zmagala na 
anonimnem, enostopenjskem arhitekturnem natečaju, 
ki ga je razpisalo Društvo arhitektov Maribor, nanj 
pa so bili vabljeni arhitekturni biroji iz Maribora in 
partnerskih mest EPK 2012. Predsednik komisije je bil 
mag. Tomaž Kancler, podžupan MOM. Funkcionalnost 
Info točke je bila zasnovana na temeljih prejšnjih EPK 
(projekt je koordinirala vodja Info točk ob strokovnem 
svetovanju marketinškega strokovnjaka Hansjürgna 
Schmölzerja). 

V novembru 2011 je bilo razpisanih 15 študentskih 
delovnih mest za informatorje. Na razpis se je prijavilo 
čez 120 kandidatov, med katerimi so bili izbrani tisti 
študenti, ki so prepričali s svojim znanjem tujih jezikov, 
izkušnjami pri delu z denarjem, poznavanjem turistične 
stroke in ustreznimi veščinami za delo s strankami. 
Temu je sledilo poglobljeno izobraževanje.

delovanje info točk v letu 2012
Info točki Maribor 2012 v Mariboru in Ljubljani sta svoja 
vrata odprli v decembru 2011 s poslanstvom nudenja 
platforme za stik ustvarjalcev projekta s splošno 
javnostjo. Tako so v poslovalnicah nudili informacije 
domači in tuji javnosti o programu EPK 2012 v Mariboru 
in partnerskih mestih (osebno, preko klicnega centra in 
elektronske pošte), prodajali vstopnice za prireditve, 
abonmaje ter spominke. V letu 2012 sta bili Info točki 
Maribor 2012 odprti vseh 366 dni, opravljenih je bilo 
več kot 7.000 delovnih ur.

V začetku leta 2012 je bil v poslovalnice uspešno 
vpeljan t. i. »ticketing sistem«, ki so ga v sodelovanju 
s ponudnikom (Eventim Si) nenehno nadgrajevali 
in dopolnjevali. Za informatorje so bila na Zavodu 
večkrat letno organizirana izobraževanja tako 
s področja programa EPK 2012 kot s področja 
turističnega svetovanja, pospeševanja prodaje, kriznega 

Mobilna aplikacija Maribor 2012
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komuniciranja idr. V sodelovanju s pokroviteljem 
C&A so jim bile zagotovljene tudi letne, jesenske 
in zimske službene uniforme. Pokrovitelji Zavoda 
so bili oglaševani na dveh stojalih za pokroviteljske 
promocijske materiale ter na šestih televizijskih 
zaslonih, pri čemer so bili informatorji zadolženi za 
pripravo in ažuriranje video vsebin (tudi oglaševanje 
samega projekta). V namene promoviranja programa 
EPK 2012 so bili na za to predvidenih policah info točk 
čez vse leto razstavljeni marketinški in programski 
letaki EPK 2012 ter promocijska gradiva partnerskih 
turističnih institucij (ZT MB, STO ter sorodnih institucij 
iz partnerskih mest), za aktualne projekte v lastni 
produkciji in koprodukciji pa so bili zagotovljeni tudi 
plakatni prostori in police za razstavljanje letakov in 
brošur. V sodelovanju z ZT MB so bili izdelani zemljevidi 
Maribora in okolice z vrisanimi prizorišči EPK 2012, ki 
so čez leto služili za orientacijo domačih in tujih gostov.

V sodelovanju s programsko ekipo je bil vzpostavljen 
sistem obveščanja o programskih spremembah, v 
dogovoru z vodstvom pa zastavljena politika menjave 
vstopnic. Ponudba korporativnih spominkov se je 
nenehno osveževala in bogatila, omogočena pa je bila 
tudi konsignacijska prodaja izdelkov partnerjev, nastalih 
v okviru projekta EPK 2012 (knjig, ročnih izdelkov idr.). 
Da bi bila Info točka nenehno zanimiva tako za naključne 
kot redne goste, je bilo izpeljanih več nagradnih iger 
(npr. Sprehod po mestu), prodajnih akcij (npr. Letos 
obdaruje kultura!) in drugih projektov (npr. zbiranje vtisov 
obiskovalcev prireditev itd.). Izdelane so bile razglednice 
z motivi prireditev Maribora in partnerskih mest v kreativi 
MARIBOR 2012 - Evropska prestolnica kulture. Za majice 
EPK 2012, ki so se kasneje izkazale za prodajno uspešnico, 
je bil izveden vseslovenski natečaj, v okviru katerega so 
kreativci prispevali svoje avtorske predloge za potisk, 
trije najboljši motivi pa so bili nato upodobljeni na teh 
različnih majicah.

Za splošno javnost in potrebe protokola Zavoda 
ter službe za odnose z javnostmi je bilo uvedeno 
še vodenje po prizoriščih EPK 2012 (v slovenščini, 
angleščini, nemščini, francoščini, hrvaščini, španščini 
in ruščini), kar se je izkazalo za izjemno priljubljeno. 
Osnovnim šolam se je ponujalo tudi vodenja po 
Čevljarčkovi poti, ki so bila uvrščena med del aktivnosti 
v okviru šolskih kulturnih dni. 

Tekom leta 2012 so bili v mariborski Info točki sprejeti 
številni visoki protokolarni gostje, med drugim tudi 
predsednik države dr. Danilo Türk.

Vstopnice za prireditve in spominki so se večkrat 
prodajali tudi na terenu, v za ta namen postavljenih 
začasnih montažnih objektih (npr. na Festivalu Lent), 
na stojnicah (npr. na sejmu Pravljično dvorišče) ali na 
posebnih lokacijah (v Klubu 2012).

Informatorji so sodelovali pri raznih projektih Zavoda, 
npr. pri raziskavah, v medijskem centru v okviru 
otvoritvenega in zaključnega vikenda, pri protokolarnih 
dogodkih, za potrebe promocije pa na sejmih in 
delavnicah, ter so izvajali distribucijo in druge naloge 
po navodilih vodij.

Projekt EPK 2012 se je konec decembra 2012 zaključil, 
s tem pa tudi potreba po obstoju Info točk. Poslovalnica 
v Ljubljani je svoja vrata zaprla 31. decembra 2012, 
mariborska pa 30. januarja 2013.



Obisk info točk Maribor 2012

Največ tujih gostov (4.955) je bilo iz 
Avstrije, kar pomeni 55,04 % vseh 
obiskovalcev iz tujine. V turistični 
sezoni so zabeležili porast gostov iz 
Francije (80,39 % Francozov je Info 
točki obiskalo prav v juliju in avgustu, 
Italijanov pa 58,10 %). Presenetljivo 
veliko je bilo gostov iz Velike Britanije, 
ZDA in Avstralije. Info točki so med 
drugim obiskali tudi turisti iz Vietnama, 
Japonske, Nove Zelandije, Kanade in 
Argentine.

Info točki Maribor 2012 je v letu 2012 
obiskalo 28.793 obiskovalcev, od tega v 
Mariboru 23.027, v ljubljanski izpostavi pa 
5.766. Prednjačili so domači gostje s 
54,71 %, turisti pa so obsegali 45,29 %. 
Največ obiskovalcev so zabeležili v 
avgustu, ko je mariborsko Info točko na  
dan v povprečju obiskalo 93 gostov.  
Obisk v Ljubljani v avgustu se je  
v primerjavi z julijem dvignil za 73 %. 
Najmanj obiskovalcev so zabeležili v 
decembru. 54,77 % obiskovalcev je 
obiskalo Info točki posamično, 26,10 % 
v organiziranih skupinah, 19,13 % pa so 
zabeležili družin. Od vseh obiskovalcev 
je bilo 14,41 % predstavnikov starejše 
populacije.
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Klicni center
V letu 2012 je bilo v mariborski Info točki prek 
telefonskega centra sprejetih 2.026 klicev, 
večinoma iz Slovenije. Zanimal jih je program EPK 
2012, informacije o prireditvah in vstopnicah. Na 
elektronski poštni naslov info@maribor2012.eu je 
bilo prejetih 4.218 elektronskih sporočil, povezanih 
s programskim in turističnim povpraševanjem. Pri 
slednjem so prevladovali tuji pošiljatelji, največ iz 
Avstrije in Nemčije.

prodaja 
Skupni prihodek obeh Info točk v letu 2012 je znašal 
104.229,29 EUR (v Mariboru so ustvarili 98.536,47 EUR, 
v Ljubljani 5.692,82 EUR prihodka).

Mariborska Info točka je v celem letu zabeležila 
98.536,47 EUR prometa (prihodek od prodaje  
vstopnic, spominkov in vodenj). Največ ustvarjenih 
prihodkov je bilo februarja (22.599,37 EUR), od 
tega 20.151,00 EUR s prodajo vstopnic za prireditve 
(2CELLOS, Vojna in Mir, Mandragola itd.). Največji 
prihodek od spominkov EPK 2012 je bil zabeležen v 
decembru (4.693,10 EUR), kar je bila posledica uspešne 
prodajne akcije. Z obzirom na prodajo je bil najslabši 
mesec v letu 2012 november (prihodek od prodaje je 
nanesel 2.614,81 EUR). 

Kot v Mariboru je bil glede na prodajo tudi v Ljubljani 
najboljši mesec februar (1.067,59 EUR). Ljubljanska Info 
točka je v letu 2012 ustvarila 5.692,82 EUR prometa 
(prihodek od prodaje vstopnic in spominkov). Kot se je 
izkazalo, prodajna akcija v Ljubljani ni vplivala na porast 
prihodka od spominkov EPK 2012; največ denarja za 
spominke so obiskovalci ljubljanske Info točke zapravili 
v mesecu aprilu. Čeprav je bila v mesecu marcu Info 
točka v Ljubljani kar visoko obiskana, je bil prihodek od 
prodaje spominkov takrat najmanjši. Najslabši mesec 
po celotni prodaji je bil december 2012. Izsledki so 
strnjeni v sledečih treh tabelah (Tabela 1, 2 in 3).

MESEC EPK SPOMINKI KONSIGNACIJSKI 
SPOMINKI

VSTOPNICE ZA 
PRIREDITVE 

(prodaja EPK)

VSTOPNICE ZA 
PRIREDITVE  

(prodaja PARTNERJI)

ABONMAJI sKupaj

JANUAR 632,04 89,00 4.619,00 0 5.170,00 10.510,04

FEBRUAR 409,37 89,00 19.842,00 309,00 1.950,00 22.599,37

MAREC 448,56 44,50 8.667,00 889,00 1.300,00 11.349,06

APRIL 593,13 169,90 5.297,00 277,00 0 6.337,03

MAJ 975,50 163,50 2.980,00 1.855,00 0 5.974,00

JUNIJ 1.604,74 702,62 5.170,00 912,00 0 8.389,36

JULIJ 1.815,94 326,94 0 3.134,02 0 5.276,90

AVGUST 1.004,50 251,09 2.472,00 3.025,18 0 6.752,77

SEPTEMBER 1.061,26 458,86 3.970,00 4.870,96 0 10.361,08

OKTOBER 1.259,01 386,68 1.280,00 168,00 0 3.093,69

NOVEMBER 699,51 70,30 1.821,00 24,00 0 2.614,81

DECEMBER 4.693,10 585,26 0 0 0 5.278,36

sKupaj 15.196,66 3.337,65 56.118,00 15.464,16 8.420,00 98.536,47

tabeLa 1: prOMet Od prOdaje spOMinKOv in vstOpniC za prireditve  
v MaribOrsKi inFO tOčKi, izraŽen v evriH
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tabeLa 2: prOMet Od prOdaje spOMinKOv in vstOpniC  
za prireditve v LjubLjansKi inFO tOčKi, izraŽen v evriH 

MESEC EPK SPOMINKI KONSIGNACIJSKI 
SPOMINKI

VSTOPNICE ZA 
PRIREDITVE 

(prodaja EPK)

VSTOPNICE ZA 
PRIREDITVE  

(prodaja PARTNERJI)

ABONMAJI sKupaj

JANUAR 50,00 0 300,00 0 0 350,00

FEBRUAR 61,69 8,90 697,00 0 300,00 1067,59

MAREC 35,52 8,90 452,00 0 120,00 616,42

APRIL 272,02 0 100,00 10,00 0 382,02

MAJ 91,99 10,60 473,00 283,00 0 858,59

JUNIJ 146,97 58,20 148,00 35,00 0 388,17

JULIJ 138,37 15,00 0 84,00 0 237,37

AVGUST 207,48 18,46 88,00 78,00 0 391,94

SEPTEMBER 204,58 64,73 362,00 78,00 0 709,31

OKTOBER 143,43 53,33 0 0 0 196,76

NOVEMBER 154,40 6,00 186,00 10,00 0 356,40

DECEMBER 121,05 17,20 0 0 0 138,25

sKupaj 1.627,50 261,32 2.806,00 578,00 420,00 5.692,82

tabeLa 3: prOMet Od prOdaje spOMinKOv in vstOpniC  
za prireditve v inFO tOčKaH MaribOr 2012, izraŽen v evriH 

MESEC EPK SPOMINKI KONSIGNACIJSKI 
SPOMINKI

VSTOPNICE ZA 
PRIREDITVE 

(prodaja EPK)

VSTOPNICE ZA 
PRIREDITVE  

(prodaja PARTNERJI)

ABONMAJI sKupaj

MARIBOR 15.196,66 3.337,65 56.118,00 15.464,16 8.420,00 98.536,47

LJUBLJANA 1.627,50 261,32 2.806,00 578,00 420,00 5.692,82

sKupaj 16.824,16 3.598,97 58.924,00 16.042,16 8.840,00 104.229,29
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Korporativni spominki
V Info točki v Mariboru je bil najbolj 
prodajan spominek majica – prodanih 
je bilo 551 kosov. Med vsemi motivi 
in velikostmi, ki so bili na voljo, je 
bila najbolj prodajana črna moška 
majica »grafiti«, velikosti L. Takoj 
za majicami so sledile razglednice. 
Za simbolno ceno 1 EUR po osebi 
je bilo po prizoriščih EPK 2012 
vodenih kar 582 oseb (velja za 
splošno javnost, sicer se je skozi leto 
na ogled po prizoriščih brezplačno 
popeljalo še okrog 200 novinarskih in 
protokolarnih delegacij). Visoko se je 
uvrstila tudi čokolada EPK 2012, ki je 
bila v prodaji dober mesec, prodanih 
pa je bilo 186 kosov. Na porast 
prodaje je vplivala tudi decembrska 
prodajna akcija.

V Info točki v Ljubljani je bil najbolj 
prodajan spominek majica (prodanih 
51 kosov), katere prodaja je nanesla 
448,55 EUR prihodka.

V Info točkah Maribor 2012 je 
bilo tako s prodajo korporativnih 
spominkov v letu 2012 ustvarjenih 
16.824,16 EUR prihodka. V obeh 
poslovalnicah skupaj je bilo največ 
prodanih majic (602). 

Konsignacijski spominki
Zavod Maribor 2012 je 
koproducentom dogodkov v okviru 
projekta EPK 2012 v Info točkah 
Maribor 2012 omogočil prodajo 
izdelkov, ki so nastali v okviru 
projektov in so bili torej sofinancirani 
s strani Zavoda, ter izdelkov, ki so 
nastali za potrebe promocije teh 
projektov. Izdelki so se prodajali po 
konsignaciji. Na enak način so se v 
Info točkah prodajali tudi določeni 
korporativni spominki EPK 2012, 
katerih Zavod za nadaljnjo prodajo od 
dobaviteljev ni odkupil. Med izdelki, 
ki so se prodajali po konsiganciji, 
sta bila najbolje prodajana knjiga 
Vodnik po mestu (133 komadov v 
skupni vrednosti 1.055,54 EUR) in 
razglednice Maribora (144 komadov v 
skupni vrednosti 115,20 EUR).

prOdaja epK spOMinKOv  
v MaribOrsKi inFO tOčKi pO MeseCiH
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vstopnice za prireditve
V Info točkah Maribor 2012 je bilo preko sistema 
Eventim prodanih 5.932 vstopnic za prireditve in 
zabeležen prihodek v višini 74.966,16 EUR.

Največ vstopnic je bilo prodanih za koncert The 
Stroj (726); k temu je pripomogla prodajna akcija v 
sodelovanju s podjetjem Kolektiva Net.

V ljubljanski Info točki je bilo največ vstopnic 
prodanih za koncert Laurie Anderson.

abonmaji nebo in zemlja
V okviru programskega sklopa Terminal 12 sta se 
v Info točki prodajala abonmaja Nebo in Zemlja. 
Abonma Nebo je omogočal premierne oglede 8-ih 
predstav, ki so se uvrščale med vrhunce EPK 2012, 
abonma Zemlja pa ponovitve 7-ih predstav. Prodaja 
abonmajev je potekala v januarju, februarju in marcu. 
Cena abonmaja Nebo je znašala 120 EUR, za dijake, 
študente in upokojence pa 90 EUR. Cena abonmaja 
Zemlja je znašala 90 EUR, za dijake, študente in 
upokojence pa 60 EUR. Naknadno se je zaradi 
sodelovanja s Študentsko organizacijo Maribor cena 
abonmaja za študente znižala na 40 EUR. Prodalo se 
je 109 abonmajev v skupni vrednosti 8.840 EUR.
 

Mesečna prOdaja vstOpniC za prireditve  
na MaribOrsKi inFO tOčKi (prOdaja epK)

Mesečna prOdaja vstOpniC za prireditve  
na LjubLjansKi inFO tOčKi (prOdaja epK)
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inFO tOčKi MaribOr 2012 v ŠteviLKaH (za LetO 2012)

KLjučni dejavniKi ŠteviLO izpOstavLjenO, zaniMivO

OBISK INFO TOČK 28.793 obiskovalcev Največ domačih gostov (54,71 %)

OBISK TUJIH GOSTOV
55,04 % vseh tujih gostov 
je bilo Avstrijcev 

80,39 % Francozov je Info točki obiskalo v juliju in 
avgustu

KLICNI CENTER – INFORMIRANJE 
O PROJEKTU IN PROGRAMU

4.218 elektronskih 
sporočil, 2026 telefonskih 
klicev

2.012 elektronskih sporočil je prišlo iz Italije; po 
telefonu so se informirali večinoma domači gosti, po 
elektronski pošti pa tuji

VODENJA PO PRIZORIŠČIH EPK * 582 udeležencev Vodenja so se tržila po simbolni ceni 1 EUR na osebo

VODENJA PO ČEVLJARČKOVI 
POTI

Prek 3.500 otrok (vodenja 
so bila brezplačna)

V septembru 2012 je bilo v okviru treh dni (kulturnih 
dnevi OŠ) izpeljanih 28 vodenj

PRODAJA SPOMINKOV 3.013 spominkov
Najbolje prodajan spominek Majica EPK 2012 – prodana 
602 kosa

PRODAJA VSTOPNIC ZA 
PRIREDITVE

5.932 vstopnic
Največ vstopnic je bilo prodanih za koncert The Stroj – 
726

PRODAJA ABONMAJEV 109 abonmajev
Abonma Nebo je omogočal premierne oglede 8-ih 
predstav, ki so se uvrščale med vrhunce EPK 2012, 
abonma Zemlja pa ponovitve 7-ih predstav

SKUPNI PRIHODEK OD PRODAJE 104.229,29 EUR
Največji delež skupnega prihodka predstavlja prodaja 
vstopnic za prireditve v višini 58.924 EUR (izključno 
prodaja EPK)

* velja za splošno javnost, sicer se je skozi leto na ogled po prizoriščih brezplačno 
popeljalo več kot 200 novinarskih in protokolarnih delegacij
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RAČUNOVODSKO POROČILO / PODLAGE ZA SESTAVO RAČUNOVODSKEGA POROČILA

Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture je pravna 
oseba javnega prava, posredni proračunski uporabnik 
proračuna, določen z Uredbo o določitvi neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna pod šifro 38580.

Zavod je bil ustanovljen 30. 3. 2010. Ustanovitelj je 
Mestna občina Maribor, ki mora zagotavljati finančna 
sredstva za delovanje Zavoda.

Poslanstvo zavoda Maribor 2012 v okviru projekta 
EPK 2012 je promoviranje kulture kot enega temeljnih 
dejavnikov v odnosih med posamezniki, mesti, regijami 
in državami ter vzpostavljanje kulturne dimenzije kot 
vitalnega dela družbenih odnosov. S tem zavod Maribor 
2012 razvija lokalno, regionalno in nacionalno kulturno 
identiteto, temelječo na bogastvu kulturnih razlik.

Računovodsko poročilo za leto 2012 je sestavljeno na 
podlagi naslednjih predpisov:
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Maribor 2012 

(MUV 2/2010, 9/2011);
 • Zakon o računovodstvu (URL RS, št. 23/99 in 30/02);
 • Zakon o javnih financah (URL RS, št. 79/99, 

124/00,79/01,30/02,56/02-ZJU, 110/02, 176/06, 
14/07,109/08 in 49/09);

 • Slovenski računovodski standardi;
 • Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, 

proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava (URL RS št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 
120/07, 124/08,58/10 in 60/10);

 • Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in 
odhodkov pravnih oseb javnega prava (URL RS št. 
134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07 112/09 in 
58/10);

 • Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava (URL RS, št. 112/09 in 58/10);

 • Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in 
obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu 
(URL RS, št. 117/02 in 134/03);

 • Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa 
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih 
sredstev (URL RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 
112/09 in 58/10) ter drugih predpisov, ki urejajo to 
področje.

1. 
pOdLaGe za sestavO računOvOdsKeGa pOrOčiLa

Računovodsko poročilo, ki se predlaga Agenciji RS za 
javnopravne evidence in storitve (AJPES), vsebuje:

izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov s 
prilogami –
 • izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

po načelu denarnega toka;
 • izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

po vrstah dejavnosti;
 • izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih 

uporabnikov;
 • izkaz računa financiranja določenih uporabnikov;

bilanco stanja s prilogama –
 • stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev;
 • stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in 

posojil.

Računovodska in finančna funkcija Zavoda je 
opredeljena v Pravilniku o računovodstvu zavoda.
Za spremljanje in evidentiranje finančno-
računovodskega poslovanja uporabljamo najet 
računovodski program Saop. V računovodstvu je bilo 
v letu 2012 prejetih 3.730 računov dobaviteljev, 
izstavljenih je bilo 38 zahtevkov za nakazilo finančnih 
sredstev po pogodbah o financiranju z MOM in 24 
zahtevkov partnerskim mestom, 233 izpiskov Uprave 
za javna plačila, ki vključujejo vse prilive sredstev in 
vsa plačila. V registru osnovnih sredstev je vpisanih 46 
osnovnih sredstev. 

Sestavni del pravilnika o računovodstvu so tudi 
navodila o ravnanju s knjigovodskimi listinami. Z 
doslednim upoštevanjem navodil se skušamo izogniti 
nepravilnostim oz. jih zmanjšati na minimum. Na 
vseh področjih poslovanja skrbimo za racionalno, 
gospodarno in namensko porabo sredstev.

Sledimo ciljem, zastavljenim v sprejetem Programu 
dela Zavoda in jih realiziramo skladno z odobrenimi 
sredstvi financerja.
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2.
pOrOčiLO O dOseŽeniH CiLjiH in 
rezuLtatiH

Finančno poslovanje Zavoda v letu 2012 je bilo uspešno. 

Rezultati poslovanja zavoda Maribor 2012 v letu 2012  
so sledeči: 

sKupni priHOdKi 19.188.153 eur

sKupni OdHOdKi 19.187.404 eur

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 749 EUR

dOseGanje pLaniraniH FinančniH pOstavK 
v Letu 2012
V začetku leta 2012 je Svet zavoda sprejel Program dela 
in finančni načrt za leto 2012. Spremembe finančnega 
načrta je Svet zavoda sprejel v oktobru in novembru 2012 
zaradi rebalansa proračuna MOM so se finančna sredstva 
za leto 2012 znižala za 152.966 EUR.

3.
dOseŽeni priHOdKi in OdHOdKi v 
priMerjavi s pLaniraniMi za LetO 2012

 PLAN 2012 REALIZACIJA 2012 Indeks real/plan*100

priHOdKi  18.998.084 19.188.153 101,0 

OdHOdKi  18.997.457 19.187.404 101,0 

Presežek prihodkov nad odhodki 627 749  119,5 

Zavod Maribor 2012 je v letu 2012 uspešno posloval in 
dosegel planirane rezultate.

Prihodki so bili realizirani v višini 19.188.153 EUR, 
odhodki pa v višini 19.187.404 EUR. Presežek prihodkov 
nad odhodki znaša 749 EUR.
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rezuLtati pOsLOvanja v ObdObju  
2010-2012 (v evriH, brez CentOv)

priHOdKi LetO 2010 LetO 2011 LetO 2012

       

1. priHOdKi MO Maribor 2.199.662 6.074.755 16.542.998

1.1. Programski materialni stroški 1.777.900 4.377.816 13.232.276

1.2. Splošni stroški delovanja 403.668 867.377 2.386.882

1.3. Stroški dela 18.094 829.562 923.840

       

2. priHOdKi partnersKa Mesta 0 402.098 1.275.321

2.1. Splošni stroški delovanja   217.350 689.358

2.2. Programski materialni stroški   184.748 585.963

       

3. druGi priHOKi 232 534.742 1.369.834

       

sKupaj priHOdKi (1-3) 2.199.894 7.011.595 19.188.153

 
     

OdHOdKi      

       

1. prOGraMsKi MateriaLni strOŠKi 1.777.900 5.055.962 15.066.652

       

2. spLOŠni strOŠKi deLOvanja 403.805 1.134.885 3.211.233

       

3. strOŠKi deLa 18.115 820.401 909.519

       

sKupaj OdHOdKi (1-3) 2.199.820 7.011.248 19.187.404

       

preseŽeK priHOdKOv nad OdHOdKi 74 347 749

V triletnem delovanju Zavoda je bilo realiziranih 
prihodkov 28,4 mio EUR. Od tega je financirala MO 
Maribor in posredno Republika Slovenija 87 %, 
partnerska mesta 6 %, nejavni prihodki pa so 
znašali 7 %.
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4.
izKaz priHOdKOv in OdHOdKOv dOLOčeniH upOrabniKOv  
Od 1. januarja dO 31. deCeMbra 2012

ČLENITEV  
PODSKUPIN KONTOV

 NAZIV PODSKUPINE KONTOV

ZNESEK 
(v evrih, brez centov)

leto 2011 leto 2012

  a) priHOdKi Od pOsLOvanja 7.003.142 19.020.192

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 7.000.415 18.766.592

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 2.727 253.600

762 b) Finančni priHOdKi 2.453 4.270

763 C) druGi priHOdKi 6.000 163.691

  d) CeLOtni priHOdKi 7.011.595 19.188.153

  e) strOŠKi bLaGa, MateriaLa in stOritev 6.163.040 18.147.996

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 2.385 0

460 STROŠKI MATERIALA 125.714 305.027

461 STROŠKI STORITEV 6.034.941 17.839.063

  F) strOŠKi deLa 820.401 1.000.787

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 648.735 794.536

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 112.279 127.991

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 59.387 78.260

462 G) aMOrtizaCija (drobni inventar) 23.405 15.710

463 H) rezervaCije 0 0

465,00 j) druGi strOŠKi 4.004 7.106

467 K) Finančni OdHOdKi 378 17.010

468 L) druGi OdHOdKi 20 463

  M) prevrednOtOvaLni pOsLOvni OdHOdKi 0 2.238

del 469 OdHOdKi Od prOdaje OsnOvniH sredstev 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0 2.238

  n) CeLOtni OdHOdKi 7.011.248 19.187.404

  O) preseŽeK priHOdKOv 347 749

  p) preseŽeK OdHOdKOv 0 0

del 80 davek od dohodka pravnih oseb 0 0

del 80
presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka

347 749

del 80
presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka

0 0

 
presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja

0 0

 
povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 
obračunskem obdobju (celo število)

26 29

  Število mesecev poslovanja 12 12

RAČUNOVODSKO POROČILO / 3. DOSEŽENI PRIHODKI IN ODHODKI V PRIMERJAVI S PLANIRANIMI ZA LETO 2012
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priHOdKi

priHOdKi Od pOsLOvanja 
v letu 2012 so sledeči:

1. Prihodki Mestne občine Maribor po zahtevkih 16.542.908 EUR

2. Prihodki partnerskih mest po zahtevkih  1.275.321 EUR

3. Nagrada Meline Mercouri 326.000 EUR

4. Sredstva sponzorjev za izvajanje javne službe 542.950 EUR

5. Prodaja vstopnic in abonmajev 236.282 EUR

6. Prihodki za javna dela – Zavod RS za zaposlovanje 79.413 EUR

7. Prodaja spominkov 17.318 EUR

SKUPAJ 19.020.192 EUR

Finančni priHOdKi 
Finančni prihodki so prejete obresti v znesku 4.270 EUR.

druGi priHOdKi

1. Donacije za izvajanje javne službe 113.800 EUR

2. Neizplačana in vrnjena sredstva 
koproducentov

45.623 EUR

3. Odškodnina zavarovalnice 2.728 EUR

4. Drugi prihodki 1.540 EUR

SKUPAJ 163.691 EUR

struKtura priHOdKOv v Letu 2012

86,2 %

6,6 %

MOM - po zahtevkih

PARTNERSKA MESTA  
- po zahtevkih 

DRUGI PRIHODKI

7,1 %
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OdHOdKi

V Zavodu poteka spremljanje rezultatov poslovanja po sledečih segmentih. 

V nadaljevanju bodo v preglednicah prikazani stroški po navedenih sektorjih in sklopih.

strOŠKi MateriaLa

Stroški električne energije 23.670 EUR

Kurivo in ogrevanje  20.976 EUR

Voda in komunalne storitve 1.919 EUR

Odvoz smeti 3.268 EUR

Gorivo za avtomobile 30.035 EUR

sKupaj strOŠKi enerGije 79.868 eur

Stroški strokovne literature in časopisi, knjige 4.421 EUR

Stroški pisarniškega materiala 11.815 EUR

Čistilni material 2.065 EUR

Promocijski material, fotografije, spominki za prodajo 206.858 EUR

sKupaj 225.159 eur

SKUPAJ MATERIAL 305.027 EUR

V preglednici je prikazana poraba materiala (ločeno za poslovni in programski sektor):

POSLOVNI SEKTOR PROGRAMSKI SEKTOR SKUPAJ

1. strOŠKi MateriaLa 263.834 41.193 305.027

1.1. Stroški energije 68.244 11.525 79.769

1.2. Stroški strokovne literature 2.822 1.598 4.421

1.3. Stroški pisarniškega materiala 11.891 25 11.915

1.4. Drugi stroški materiala – promocijski material 180.877 28.046 208.922

poslovni sektor :
 • splošno poslovanje;
 • protokol;
 • javna dela.

Marketing:
 • odnosi z javnostmi;
 • trženje in promocija.

programski sektor:
 • Program splošno;
 • Mednarodno sodelovanje;
 • Kulturne ambasade;
 • Ključi mesta;
 • Terminal 12;
 • Življenje na dotik;
 • Urbane brazde;
 • Dalajlama.
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strOŠKi stOritev 
Stroški storitev zajemajo storitve na področju izvajanja programa 
in storitve za potrebe splošnega delovanja Zavoda.

1. Koprodukcije + lastna produkcija 15.024.831 EUR 85 %

2. Storitve za delovanje Zavoda in marketing 2.814.009 EUR 15 %

SKUPAJ 17.839.063 EUR 100 %

 

Za financiranje programov na podlagi sklenjenih koprodukcijskih 
pogodb in za stroške lastne produkcije je bilo v letu 2012 
porabljenih 15.024.831 EUR, kar je 85 % vseh stroškov storitev,  
15 % stroškov storitev pa je bilo za pokrivanje delovanja Zavoda 
ter za marketing in promocijo.

V preglednici so prikazani stroški storitev  
(ločeno za poslovni in programski sektor):

pOsLOvni seKtOr prOGraMsKi seKtOr sKupaj

2. strOŠKi stOritev 2.814.009 15.024.831 17.839.063

2.1. Stroški izvajanja programov EPK – 
koprodukcijske pogodbe

0 12.538.517 12.538.517

2.2. Stroški storitev v zvezi z opravljanjem 
dejavnosti

1.476.950 170.170 1.647.020

2.3. Stroški tekočega vzdrževanja in najemnine 311.726 216.038 527.763

2.4. Stroški zavarovalnih premij in plačilnega 
prometa

25.821 962 26.782

2.5. Stroški intelektualnih storitev 320.051 815.319 1.135.370

2.6. Stroški komunalnih in prevoznih storitev 18.744 10.325 29.069

2.7. Povračila stroškov v zvezi z delom 16.037 9.904 25.941

2.8. Avtorski honorarji, podjemne pogodbe, 
študentsko delo, sejnine

309.127 764.528 1.073.655

2.9. Stroški reprezentance in pogostitve 49.705 33.072 82.778

2.10. Stroški drugih storitev 286.172 465.996 752.168
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strOŠKi deLa
Stroški dela zajemajo stroške redno zaposlenih 
delavcev in delavcev, ki so bili zaposleni po pogodbi o 
javnih delih.

Redno zaposleni delavci 909.519 EUR

Javna dela 91.268 EUR

SKUPAJ STROŠKI DELA 1.000.787 EUR

V letu 2012 je bilo na Zavodu od marca do decembra 
2012 zaposlenih 10 delavcev iz naslova javnih del. 

RAČUNOVODSKO POROČILO / 4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 1. JANUARJA DO 31. DECEMBRA 2012

Sredstva za plače in prejemke so bila financirana 85 
% iz Zavoda RS za zaposlovanje in 15 % iz proračuna 
MOM. Zavod je moral sam pokriti strošek regresa za 
letni dopust in stroške za nedeljsko delo.

V letu 2012 je bilo v povprečju v rednem delovnem 
razmerju 29 delavcev in 10 delavcev iz javnih del.

Struktura stroškov dela je sledeča:

Plače in nadomestila plač 794.536 EUR  79 %

Prispevki za socialno varnost 127.991 EUR 13 %

Drugi stroški dela (regres, 
prehrana, prevoz na delo)

78.260 EUR 8 %

SKUPAJ 1.000.787 EUR 100 %

struKtura strOŠKOv deLa rednO zapOsLeniH deLavCev

REDNO 
ZAPOSLENI

JAVNI 
DELAVCI

SKUPAJ

REDNO DELO 82,1 % 85,5 % 82,5 %

PRAZNIK 4,5 % 8,5 % 5,0 %

LETNI DOPUST 9,9 % 6,0 % 9,4 %

NEPLAČANA ODSOTNOST 0,1 % 0,0 % 0,1 %

BOLEZNINE V BREME 
DELODAJALCA

2,5 % 0,0 % 2,2 %

BOLEZNINE V BREME ZZZS 0,9 % 0,0 % 0,8 % 

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0% 

  REDNO DELO PRAZNIK LETNI DOPUST NEPLAČANA 
ODSOTNOST

BOLEZNINE V 
BREME

BOLEZNINE V 
BREME ZZZS

Iz grafa je razvidno, da je bil odstotek 
bolniškega staleža v Zavodu le 3,0 %.
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78,5%

16,7%

4,7%

PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI

SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA

STROŠKI DELA

struKtura OdHOdKOv v Letu 2012  
GLede na vrste virOv FinanCiranja

aMOrtizaCija 
Zavod je za nujne potrebe delovanja nabavil drobni 
inventar v znesku 15.710 EUR, ki se tudi 100 % odpiše 
v breme amortizacije.

druGi strOŠKi 
Drugi stroški so stroški taks in pristojbin v znesku  
696 EUR in prispevek za invalidsko kvoto 6.410 EUR.

Finančni OdHOdKi 
Finančni odhodki so odhodki za obresti v znesku 
17.010 EUR za najet kredit v začetku leta 2012, ko MOM 
ni mogla poravnati svojih zapadlih obveznosti  
do Zavoda.

Pogodba med zavodom Maribor 2012 in MOM 
opredeljuje 3 področja financiranja delovanja Zavoda:
 • stroški dela;
 • splošni stroški delovanja Zavoda;
 • programski materialni stroški.

V nadaljevanju so v tabelah prikazani stroški po 
sektorjih in sklopih znotraj sektorjev.
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strOŠKi pOsLOvanja pOsLOvneGa 
seKtOrja v Letu 2012

strOŠKi – LetO 2012 pOsLOvni 
seKtOr PrOTOkOl javna deLa MarKetinG pOsLOvni 

seKtOr sKupaj

1. strOŠKi MateriaLa 89.693 369 0 173.672 263.734

1.1. Stroški energije 67.430     814 68.244

1.2. Stroški strokovne literature 1.469     1.354 2.822

1.3. Stroški pisarniškega materiala 11.771 19   0 11.791

1.4. Drugi stroški materiala 9.023 350   171.504 180.877

2. strOŠKi stOritev 979.620 79.136 917 1.754.336 2.814.009

2.1. Stroški izvajanja programov EPK – koprodukcijske 
pogodbe

0       0

2.2. Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti 39.615 2.581   1.434.430 1.476.627

2.3. Stroški tekočega vzdrževanja in najemnine 294.412 1.074   16.240 311.726

2.4. Stroški zavarovalnih premij in plačilnega 
prometa

20.119     5.701 25.821

2.5. Stroški intelektualnih storitev 158.768 26.729   134.554 320.051

2.6. Stroški komunalnih in prevoznih storitev 13.607 2.080   3.057 18.744

2.7. Povračila stroškov v zvezi z delom 9.321 5.106   1.610 16.037

2.8. Avtorski honorarji, podjemne pogodbe, 
študentsko delo, sejnine

302.725 3.702   2.700 309.127

2.9. Stroški reprezentance in pogostitev 11.829 33.226   4.650 49.705

2.10. Stroški drugih storitev 129.225 4.637 917 151.393 286.172

3. strOŠKi deLa 909.519   91.268 0 1.000.787

4. druGi strOŠKi 9.522     63 9.585

5. Finančni OdHOdKi 17.009     0 17.009

6. aMOrtizaCija (drobni inventar) 14.524     781 15.306

sKupaj OdHOdKi 2012 (1-6) 2.019.888 79.505 92.185 1.928.852 4.120.429 

RAČUNOVODSKO POROČILO / 4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 1. JANUARJA DO 31. DECEMBRA 2012
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strOŠKi pOsLOvanja prOGraMsKeGa seKtOrja v Letu 2012

strOŠKi prOGraM. seKtOr
prOGraM 

MednarOdnO
kUlTUrNE 
aMbasade

KLjuči Mesta terMinaL 12 ŽivLjenje na dOtiK urbane brazde daLajLaMa
prOGraMsKi seKtOr 

sKupaj

                   

1. strOŠKi MateriaLa 607 1.598 2.943 30.795 177 161 1.433 3.480 41.193

1.1. stroški energije 10 20 267 9.726   141 1.362   11.525

1.2. stroški strokovne literature 36 1.440 122           1.598

1.3. stroški pisarniškega materiala   25             25

1.4. drugi stroški materiala 560 114 2.553 21.070 177 20 71 3.480 28.046

                 

2. strOŠKi stOritev 1.336.819 82.446 238.811 6.533.942 4.899.174 1.085.109 732.698 116.153 15.025.154

2.1. stroški izvajanja programov epK – koprodukcijske pogodbe 904.644 48.000   6.262.323 4.094.547 649.487 579.515   12.538.515

2.2. stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti 29.878 139 57.718 1.728 26.399 39.422 1.370 13.840 170.494

2.3. stroški tekočega vzdrževanja in najemnine 57.110 300 17.236 29.176 88.587   6.073 17.555 216.038

2.4. stroški zavarovalnih premij in plačilnega prometa 222   141 599         962

2.5. stroški intelektualnih storitev 158.719 19.203 56.426 93.067 299.468 100.278 45.190 42.968 815.319

2.6. stroški komunalnih in prevoznih storitev 480 645 3.645 119 5.355   82   10.325

2.7. povračila stroškov v zvezi z delom 5.635 4.269             9.904

2.8. avtorski honorarji, podjemne pogodbe, študentsko delo, sejnine 157.267   66.879 118.573 52.578 293.599 75.632   764.528

2.9. stroški reprezentance in pogostitve 11.774 3.863 7.963   3.047 184 53 6.188 33.072

2.10. stroški drugih storitev 11.090 6.028 28.804 28.357 329.191 2.139 24.785 35.602 465.996

                 

3. strOŠKi deLa                 0

                 

4. druGi strOŠKi 23 23 177           222

                 

5. Finančni OdHOdKi       2         2

                 

6. aMOrtizaCija (drobni inventar) 80 49 245     31     404

                 

sKupaj OdHOdKi 2012 (1-6) 1.298.828 84.116 242.176 6.510.823 4.998.645 1.078.300 734.131 119.633 15.066.653
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strOŠKi pOsLOvanja prOGraMsKeGa seKtOrja v Letu 2012

strOŠKi prOGraM. seKtOr
prOGraM 

MednarOdnO
kUlTUrNE 
aMbasade

KLjuči Mesta terMinaL 12 ŽivLjenje na dOtiK urbane brazde daLajLaMa
prOGraMsKi seKtOr 

sKupaj

                   

1. strOŠKi MateriaLa 607 1.598 2.943 30.795 177 161 1.433 3.480 41.193

1.1. stroški energije 10 20 267 9.726   141 1.362   11.525

1.2. stroški strokovne literature 36 1.440 122           1.598

1.3. stroški pisarniškega materiala   25             25

1.4. drugi stroški materiala 560 114 2.553 21.070 177 20 71 3.480 28.046

                 

2. strOŠKi stOritev 1.336.819 82.446 238.811 6.533.942 4.899.174 1.085.109 732.698 116.153 15.025.154

2.1. stroški izvajanja programov epK – koprodukcijske pogodbe 904.644 48.000   6.262.323 4.094.547 649.487 579.515   12.538.515

2.2. stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti 29.878 139 57.718 1.728 26.399 39.422 1.370 13.840 170.494

2.3. stroški tekočega vzdrževanja in najemnine 57.110 300 17.236 29.176 88.587   6.073 17.555 216.038

2.4. stroški zavarovalnih premij in plačilnega prometa 222   141 599         962

2.5. stroški intelektualnih storitev 158.719 19.203 56.426 93.067 299.468 100.278 45.190 42.968 815.319

2.6. stroški komunalnih in prevoznih storitev 480 645 3.645 119 5.355   82   10.325

2.7. povračila stroškov v zvezi z delom 5.635 4.269             9.904

2.8. avtorski honorarji, podjemne pogodbe, študentsko delo, sejnine 157.267   66.879 118.573 52.578 293.599 75.632   764.528

2.9. stroški reprezentance in pogostitve 11.774 3.863 7.963   3.047 184 53 6.188 33.072

2.10. stroški drugih storitev 11.090 6.028 28.804 28.357 329.191 2.139 24.785 35.602 465.996

                 

3. strOŠKi deLa                 0

                 

4. druGi strOŠKi 23 23 177           222

                 

5. Finančni OdHOdKi       2         2

                 

6. aMOrtizaCija (drobni inventar) 80 49 245     31     404

                 

sKupaj OdHOdKi 2012 (1-6) 1.298.828 84.116 242.176 6.510.823 4.998.645 1.078.300 734.131 119.633 15.066.653
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strOŠKi pOsLOvanja zavOda MaribOr 2012 v Letu 2012

strOŠKi – LetO 2012
pOsLOvni  

seKtOr
prOGraMsKi 

seKtOr
sKupaj

1. strOŠKi MateriaLa 263.734 41.193 304.927

1.1. Stroški energije 68.244 11.525 79.769

1.2. Stroški strokovne literature 2.822 1.598 4.421

1.3. Stroški pisarniškega materiala 11.791 25 11.815

1.4. Drugi stroški materiala 180.877 28.046 208.922

2. strOŠKi stOritev 2.814.009 15.024.831 17.845.156

2.1. Stroški izvajanja programov EPK – koprodukcijske pogodbe 0 12.538.515 12.538.515

2.2. Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti 1.476.627 170.494 1.647.121

2.3. Stroški tekočega vzdrževanja In najemnine 311.726 216.038 527.763

2.4. Stroški zavarovalnih premij in plačilnega prometa 25.821 962 26.782

2.5. Stroški intelektualnih storitev 320.051 815.319 1.135.370

2.6. Stroški komunalnih in prevoznih storitev 18.744 10.325 29.069

2.7. Povračila stroškov v zvezi z delom 16.037 9.904 25.941

2.8. Avtorski honorarji, podjemne pogodbe, študentsko delo, 
sejnine

309.127 764.528 1.073.655

2.9. Stroški reprezentance in pogostitve 49.705 33.072 82.778

2.10. Stroški drugih storitev 286.172 465.996 752.168

3. strOŠKi deLa 1.000.787 0 1.000.787

4. druGi strOŠKi 9.585 222 9.807

5. Finančni OdHOdKi 17.009 2 17.010

6. aMOrtizaCija (drobni inventar) 15.306 404 15.710

sKupaj OdHOdKi 2012 (1-6) 4.120.429 15.066.976 19.187.405
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seznaM sKLenjeniH KOprOduKCijsKiH pOGOdb v Letu 2012  
– prOGraM – MaribOr 

Št. pOG izvajaLeC naziv prOjeKta
vrednOst 

pOGOdbe  
za LetO 2012

KP-2010-001
Društvo komorni godalni 
orkester SF

FESTIVAL MARIBOR 432.000,00

KP-2010-003
KULTURNO UMETNIŠKO 
DRUŠTVO ŠTUDENT MARIBOR

FOLKLORNI POZDRAVI MARIBORA 5.400,00

KP-2010-005 Atelje Japelj d.o.o. SEVERNI SIJ 45.000,00

KP-2010-006 Bunker Ljubljana DRUGAJANJE 6.300,00

KP-2010-007 Bunker, Ljubljana MLADIBOR 90.000,00

KP-2010-008 KD Center plesa ČUTIM GLASBO, SLIŠIM PLES 14.700,00

KP-2010-011 Društvo Mitra MULTIKULTI 10.800,00

KP-2010-013 Društvo za razvoj filmske kulture ANIMATEKA V MARIBORU 35.000,00

KP-2010-014 DVK Magdalena
MAGDALENA 2012 / 13. MEDNARODNI FESTIVAL 
KREATIVNE KOMUNIKACIJE 

54.000,00

KP-2010-015
Evropski kulturni in tehnološki 
center Maribor

SREDNJEVEŠKE IN RENESANČNE KNJIŽNE UMETNINE 
IZ ZAKLADNICE NADŠKOFIJE MARIBOR

15.300,00

KP-2010-016 En - Knap TEATER 21.150,00

KP-2010-017

ZNANSTVENO RAZISKOVALNO 
ZDRUŽENJE ZA UMETNOST, 
KULTURNO IZOBRAŽEVALNE 
PROGRAME IN TEHNOLOGIJO 
EPEKA

MARKO JAKŠE 12.600,00

KP-2010-018

ZNANSTVENO RAZISKOVALNO 
ZDRUŽENJE ZA UMETNOST, 
KULTURNO IZOBRAŽEVALNE 
PROGRAME IN TEHNOLOGIJO 
EPEKA

EVROPSKI STRIP 18.000,00

KP-2010-019 Fotoklub Maribor NOVA F 11.700,00

KP-2010-021 Fundacija Sonda EX-GARAŽA 11.700,00

KP-2010-022 Društvo Gledališče Ane Monroe ŽIVI TRGI IN DVORIŠČA MARIBORA 10.800,00

KP-2010-024
Društvo Hedonističnih 
kreativcev

Digital delight 6.300,00

KP-2010-026 JSKD Maribor
SLOVENSKO ZBOROVSKO TEKMOVANJE IN 
MEDNARODNI GRAND PRIX

31.500,00

KP-2010-027 JSKD Maribor
12.MEDNARODNI OTROŠKI FOLKLORNI FESTIVAL 
MARIBOR 2010

9.000,00

KP-2010-028 JSKD Maribor MEDNARODNI DAN ZBOROVSKEGA PETJA 5.400,00

KP-2010-029 KDMC Indijanez FESTIVAL SCENA 8.100,00

KP-2010-030 KID KIBLA
KIBLA 2012 (DIGITALNA KOMUNA, MED, KIBLIX, 
FOLIO, FESTIVAL LJUBEZNI, DNEVI RADOVEDNOSTI)

79.000,00

KP-2010-031 Narodni dom Maribor
Festival LENT (ni upoštevan aneks 3/2012 za 
znižanje pogodbenega zneska)

389.000,00

KP-2010-034 KD Mariborska literarna družba NA PREPROGI IZ ZVEZD 1.800,00

KP-2010-035 KUZ Delavnice Maribor KONCERTNI CIKEL FESTINE 2010-2014 31.500,00

KP-2010-036
 KULTURNO UMETNIŠKI ZAVOD 
DELAVNICA MARIBOR

MEDNARODNI ORKESTER MARIBOR 2012 67.500,00

KP-2010-037 Lutkovno Gledališče Maribor LUTKE MINORITI 40.000,00

KP-2010-041 Pandur Theatres d.o.o VOJNA IN MIR 67.500,00
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KP-2010-044
Mladinski kulturni center 
Maribor

PERFORMA 20.000,00

KP-2010-046
Mladinski kulturni center 
Maribor

NANO UMETNOST 3.600,00

KP-2010-047
Mladinski kulturni center 
Maribor

DRUŽABNO DRUŽBOSLOVJE 4.500,00

KP-2010-048
Mladinski kulturni center 
Maribor

MEDNARODNI FESTIVAL RAČUNALNIŠKE UMETNOSTI 56.000,00

KP-2010-049 Moment KUD PRESTOPI/CROSSINGS 18.900,00

KP-2010-052 Pekarna-magdalenske mreže SOBA ZA GOSTE 49.500,00

KP-2010-053 Pekarna - magdalenske mreže GARAGE EXPLOSION FESTIVAL 7.200,00

KP-2010-057 Plesna izba Maribor FESTIVAL MARIBUM 9.900,00

KP-2010-062 Umetnostna galerija Maribor
NEDOKONČANA MODERNIZACIJA / ARHITEKTURA 
IN URBANIZEM V BIVŠI JUGOSLAVIJI IN DRŽAVAH 
NASLEDNICAH

31.500,00

KP-2010-078 Zavod Choregie CHOREGIE AKA CHOREGIE 72.000,00

KP-2010-079
ETNIKA, Zavod za umetnost 
in medkulturno sodelovanje 
Maribor

FESTIVAL ETNIKA 12.000,00

KP-2010-080 Zavod Imaginarni Hotel Splendid 22.500,00

KP-2010-082 Zavod Udarnik KINEMATOGRAFSKA DEJAVNOST V MARIBORU 36.000,00

KP-2010-083 Zavod Udarnik AVDIOVIZUALNA UMETNOST 18.000,00

KP-2010-090 ZULK
FESTIVAL ROMSKE KULTURE ROMANO ČHON / 
ROMSKI MESEC

22.500,00

KP-2010-091 ZULK TAKADIMI 17.000,00

KP-2010-095 Zavod KMŠ - Hiša knjig DVANAJST 265.500,00

KP-2010-097 Nataša Prosenc - Stearns ZADNJA VEČERJA 4.500,00

KP-2011-137
Sinagoga - Center judovske 
kulturne dediščine Maribor

EVROPSKI DAN JUDOVSKE KULTURE 6.300,00

KP-2011-152 GIZ Maribor ŠPASFEST 42.000,00

KP-2011-155
Mikrourbanika - kreativno 
združenje

MALI ARHITEKTI S ČAROBNIM SVINČNIKOM 28.020,00

KP-2011-163 Narodni dom Maribor ART KAMP 108.000,00

KP-2011-164 Narodni dom Maribor ČITALNICA NA JASI 27.000,00

KP-2011-167 KUD Borza WAS IST MARIBOR 56.700,00

KP-2011-175 Osnovna šola bratov Polančičev OTROŠKI PEVSKI ZBOR EPK 3.600,00

KP-2011-177 Pokrajinski muzej Maribor EVROPA V MUZEJU - MUZEJ V EVROPI 162.000,00

KP-2011-186 SNG Maribor VELIKI BRILJANTNI VALČEK 22.500,00

KP-2011-189 Smiljan Kreže s.p. PRO MUSIC PIŠE SE LETO 2011&2012 40.000,00

KP-2011-192 Subkulturni azil ROKERJI POJEJO PESNIKE 4.500,00

KP-2011-207
FOTODESIGN, umetniško 
ustvarjanje, Branislava Ritonja 
s.p.

Glazerjevi nagrajenci - portreti Mariborskih 
umetnikov

900,00

KP-2011-209 Vivi d.o.o. PRESTOLNICA OKUSOV 45.000,00

KP-2011-213 Založba Pivec EVROPSKI PESNIŠKI TURNIR 16.200,00

KP-2011-219 Zbor Carmina Slovenica Maribor PLACEBO 130.000,00

KP-2011-222 Studio Legen d.o.o. HIŠNIK MARIBORA 35.000,00

KP-2011-249 Radio City d.o.o. AKCIJE V ETRU (Šest EPK akcij za bolj živo mesto) 15.000,00
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KP-2011-263 KUD Anarhiv Digitalno nomadstvo 22.270,05

KP-2011-264 Društvo Varuhi semen Semenska knjižnica 35.435,65

KP-2011-265
FREKVENCA, Socialno-kulturno 
združenje nemirnih in aktivnih

Etnomobil 32.042,00

KP-2011-267 ALJA, Daniela Urbanič s.p. OBELEŽJA - MOZAIK 18.950,00

KP-2011-269 Subkulturni azil NO BORDER JAM 10.000,00

KP-2011-270 Spletart DIGITALNI VODIČ PO EPK 7.000,00

KP-2011-271 Mariborska knjižnica Evropska pravljica 17.100,00

KP-2011-272
Muzej narodne osvoboditve 
Maribor

UF, INDUSTRIJA (katalog) 25.000,00

KP-2011-276 Zavod NASTATI ULAY 73.500,00

KP-2011-279 Zadruga Dobrina z.o.o. Trajnostna lokalna preskrba 149.630,00

KP-2011-280 Združenje CAAP CAAP 153.097,02

KP-2011-281 Hiša idej d.o.o PRENOSI METROPOLITANSKE OPERE HD LIVE 10.000,00

KP-2011-283 Smiljan Kreže s.p. PRO MUSIC OTVORITVENA SLOVESNOST 368.762,10

KP-2011-284 Pomurski muzej Murska Sobota UF, INDUSTRIJA 19.200,00

KP-2011-285
KRAŠEVEC JOŠKO s.p. Elektro 
strojna dela

SVETLOBNO MESTNO OBZIDJE 45.000,00

KP-2011-286 AU arhitekti d.o.o. OZNAČEVALCI EPK 60.000,00

KP-2012-287 EKTC Maribor SPEKTER ZVOKOV 45.000,00

KP-2012-288 Akademija za glasbo SLOVENIJA/EVROPA 8.100,00

KP-2012-289 KPC Narodni dom Maribor ORKESTRSKI IN KOMORNI CIKEL 45.000,00

KP-2012-290
Konservatorij za glasbo in balet 
Maribor

SIMFONIČNI ORKESTER KONSERVATORIJA MARIBOR 13.050,00

KP-2012-291 Modrijan založba d.o.o. SEVERNI SIJ 6.156,00

KP-2012-292 Založba Obzorja d.d. LEKSIKON MARIBORSKE KULTURE IN DRUŽBE 22.500,00

KP-2012-293
Umetniški kabinet Primož 
Premzl d.o.o.

MALI VODNIK PO EVROPSKI PRESTOLNICI KULTURE 
2012 

14.900,00

KP-2012-294 Zavod Anton Martin Slomšek OBRAZI NOTRANJE MOČI 144.000,00

KP-2012-295 Založba Pivec MARIBORSKE VEDUTE 8.100,00

KP-2012-297 Cankarjev dom ZAUSTAVLJIVI VZPON ARTURA UIA 54.000,00

KP-2012-298 MASKA Ljubljana ZID OBJOKOVANJA 16.200,00

KP-2012-299 SNG Maribor HOMMAGE A STRAVINSKY 22.500,00

KP-2012-301 Darja Pernat GTS d.o.o. EPK V KGB 11.000,00

KP-2012-302
Jasna Kozar, samozaposlena v 
kulturi

PARIZ, LONDON, BERLIN V GALERIJI 3 X 4.500,00

KP-2012-303 Zavod Anton Martin Slomšek TEDEN MLADE EVROPE 30.000,00

KP-2012-304 KED Smetumet UMETNIŠKE INTERVENCIJE 95.000,00

KP-2012-305 Ana Presker s.p. KITAJSKI NAPISI 1.000,00

KP-2012-306 B&B Petra Varl s.p. POLJUBI & OBJEMI 5.500,00

KP-2012-307 Pokrajinski arhiv Maribor IZLOŽBE 14.000,00

KP-2012-308 Pokrajinski arhiv Maribor NEMCI IN MARIBOR 87.500,00

KP-2012-309
Kramarski - turistično podjetje 
d.o.o. 

LEP POZDRAV IZ STARE EVROPE 7.000,00

KP-2012-310 Takt ars - Samo Šalamon s.p. Kako postati jazz blues virtuoz? 7.000,00

KP-2012-312
Društvo za komorno glasbo 
Amadeus

MLADI GLASBENIKI MARIBORA (CARPE ARTEM) 9.000,00

RAČUNOVODSKO POROČILO / 4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 1. JANUARJA DO 31. DECEMBRA 2012
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KP-2012-313
KUD Zid na meji Kozjak pri 
Cešaku

ULIČNI STRIP 17.856,00

KP-2012-314
KUD Zid na meji Kozjak pri 
Cešaku

ŠUM REKE NA MOSTOVIH 6.000,00

KP-2012-315 Soundbiro d.o.o. MESTNA IZPOVEDNICA 12.000,00

KP-2012-316
JSKD Območna izpostava 
Maribor

LITERARNA HIŠA 25.820,00

KP-2012-317
Kulturno društvo Mariborska 
literarna družba

LITERARNA HIŠA 7.180,00

KP-2012-318
CIZL, vizualne komunikacije 
d.o.o.

NAMIZNA POEZIJA 11.000,00

KP-2012-319 ARPOL, d.o.o. KLUB 2012 241.789,71

KP-2012-320
JSKD, območna izpostava Novo 
mesto

SNEGULJČICA - glasbeno-plesna pravljica za otroke 10.000,00

KP-2012-321 Festival Velenje KONEC SVETA? NE, ZAČETEK EPK! 10.000,00

KP-2012-322 Javne službe Ptuj KORANTOVA SVATBA - glasbeno-gledališki spektakel 10.000,00

KP-2012-323 MO Slovenj Gradec MODRA ODSEVANJA 10.000,00

KP-2012-324
Javni zavod za kulturo, turizem 
in šport Murska Sobota

OTVORITVENA SLOVESNOST 10.000,00

KP-2012-325 Mariborska kolesarska mreža TELEPORT 50.040,00

KP-2012-326 Društvo Varuhi semen Urbano Vrtnarstvo 100.000,00

KP-2012-327 Studio Legen Zgodbe gospoda K.G. 9.139,95

KP-2012-328 Casablanca Marpurgi 12.300,00

KP-2012-329 Kino Svečina Vzpon mesta 5.463,72

KP-2012-330 Senca Studio Portret Draga Jančarja - pisatelj in mesto 6.904,35

KP-2012-333 VPK
Pregnani Mojster - dokumentarni portret Zlatka 
Zahoviča

6.904,35

KP-2012-336 EKTC Maribor CENTER EKSPERIMENTOV 65.000,00

KP-2012-339
ZRC SAZU, inštitut za kulturno 
zgodovino

EMANCIPACIJA IN ELIMINACIJA MED ZGODOVINO IN 
SODOBNOSTJO

8.500,00

KP-2012-340 Mariborska knjižnica LITERARNE POSTAJE 5.000,00

KP-2012-341 Cankarjeva založba KENK 5.400,00

KP-2012-343 Adrema d.o.o TEDx Maribor 2012: IDEJA KULTURE - KULTURA IDEJ 13.500,00

KP-2012-345
Katja Kos, samozaposlena v 
kulturi

HEIKO BECK V MARIBORU 15.000,00

KP-2012-346 Konservatorij Maribor GLASBA BREZ MEJA 26.000,00

KP-2012-347 PeTV Ptuj KULTURA NA DLANI 12.000,00

KP-2012-348 VTV KULTURA NA DLANI 7.000,00

KP-2012-349
TV AS (HI-FI VIDEOSTUDIO 
d.o.o.)

KULTURA NA DLANI 7.000,00

KP-2012-350
Vaš kanal (Televizija Novo Mesto 
d.o.o.)

KULTURA NA DLANI 7.000,00

KP-2012-351 Tele 59 d.o.o. KULTURA NA DLANI 7.000,00

KP-2012-352 Društvo slovenskih pisateljev GOSTIM BESEDO 10.000,00

KP-2012-353 Umetnostna galerija Maribor SKORAJ POMLAD 70.000,00

KP-2012-354
ZVVIKS, zavod za film in 
avdiovizualno produkcijo

DELAVNICE USTVARJANJA ANIMIRANEGA FILMA 18.000,00
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KP-2012-355
EVROPSKO SREDIŠČE ZA 
RAZISKAVE IN KULTURO SAGA

MUSIC, WINE AND FASHION FESTIVAL 27.000,00

KP-2012-356 Šahohlačnik d.o.o. ČRNO-BELI SVET 18.000,00

KP-2012-357
Kulturno umetniško društvo 
Ljud

Preanimacija-Čakalnica de luxe 10.000,00

KP-2012-358
Zdravstveni dom dr. Adolfa 
Drolca Maribor

Preanimacija-internet 10.000,00

KP-2012-395 Kramarski, turistično podjetje RETRO PROMO 9.200,00

KP-2012-414 Univerza v Mariboru RAZ:UM 300.818,00

KP-2012-415 FolioVerlag SEVERNI SIJ 7.000,00

KP-2012-416
Časopisna založniška družba 
Večer

VEČEROVI DUELI 18.000,00

KP-2012-417 Tele 59 d.o.o. TV REPORTAŽE EPK 2012 0,00

KP-2012-418 David Šalamun s.p. PEŠPOTI 15.000,00

KP-2012-419 Stolna župnija Maribor STOLNI ZVONIK 12.958,69

KP-2012-420
Sinagoga - Center judovske 
kulturne dediščine Maribor

DUŠE 3.600,00

KP-2012-421 JSKD-ji HARMONIJE 85.000,00

KP-2012-422 Association NISI MASA EUROPEAN SHORT PITCH 15.000,00

KP-2012-423
Muzej narodne osvoboditve 
Maribor

UF, INDUSTRIJA 24.770,00

KP-2012-424 Galerija Velenje UF, INDUSTRIJA 21.600,00

KP-2012-425 Klub prijateljev IMV UF, INDUSTRIJA 19.500,00

KP-2012-426 Koroški pokrajinski muzej UF, INDUSTRIJA 19.250,00

KP-2012-427 Društvo slovenskih pisateljev KNJIŽNI SEJEM 100.000,00

KP-2012-428 KUD Zlati zob Gipsy night 50.000,00

KP-2012-429 Multigraf d.o.o. K8 - Spomin ljubezen opomin 1.000,00

KP-2012-430 Umco d.d. EDICIJA ŽIVLJENJE NA DOTIK 275.776,00

KP-2012-432 Subkulturni azil MULTI FURGULA 5.000,00

KP-2012-433
Preboj, društvo za trajnostni 
razvoj

ZBIRADEJNICA ZA MARIBOR 28.161,51

KP-2012-434
Društvo mladih raziskovalcev 
Maribor

ARHEOLOŠKA POT PO MARIBORU Z OKOLICO 12.500,00

KP-2012-435 TICA SISTEM d.o.o.
NOVA DOGNANJA NA PIRAMIDI - KORENINE MESTA 
MARIBOR

15.000,00

KP-2012-436
Kramarski - turistično podjetje 
d.o.o.

STARI KRAMARSKI 14.000,00

KP-2012-437 MDSS MARIBOR stereOTIP 5.000,00

KP-2012-438 DKD Svoboda OTROCI LENTA 45.000,00

KP-2012-439 Rene Strgar SKATE FESTIVAL 30.100,00

KP-2012-440 Pekarna - magdalenske mreže ZGODOVINA PRIHODNOSTI 18.824,40

KP-2012-441 Kulturno društvo Lajnar Koroški LAJNARSKI DAN 4.000,00

KP-2012-442 Pokrajinski muzej Ptuj Ormož UF, INDUSTRIJA 20.300,00

KP-2012-444 Bunker Ljubljana AVDICIJA ZA ŽIVLJENJE 78.000,00

KP-2012-445 Zavod Senzorium GENEROSITY 31.500,00

KP-2012-447
Simona Šuc, samozaposlena v 
kulturi

OLAJŠEVALNIKI ZA PSE 10.170,00

RAČUNOVODSKO POROČILO / 4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 1. JANUARJA DO 31. DECEMBRA 2012
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KP-2012-448 Letalski center Maribor BOMBNI NAPAD NA MARIBOR 10.000,00

KP-2012-449 Jože Šubic KDO TUKAJ DRŽI VODO? 13.500,00

KP-2012-450
Prostovoljno gasilsko društvo 
Maribor - mesto

NA POMOČ! POŽAR 4.500,00

KP-2012-451 Bojana Kovačič Zemljič s.p. E2RD 3.000,00

KP-2012-452
Mladinski kulturni center 
Maribor

SLOVENSKI DNEVI KNJIGE 18.000,00

KP-2012-453
Preboj, društvo za trajnostni 
razvoj

ZIDNICE 41.748,90

KP-2012-454 Jama d.o.o. POLETJE V MESTU 30.000,00

KP-2012-455 Pokrajinski arhiv Maribor ZGODOVINA MARIBORSKIH HIŠ 13.000,00

KP-2012-456
Društvo likovnih umetnikov 
Maribor

IZRAZI SVOJE UPANJE 13.500,00

KP-2012-457 Smiljan Kreže s.p. ODER POŠTNA 106.000,00

KP-2012-458 Glasbeno društvo Mladi bobnar ODER ŽIDOVSKI TRG 169.000,00

KP-2012-459
Mladinski kulturni center 
Maribor

MARIBORSKA MLEČNA CESTA 1.620,00

KP-2012-460 SNG Maribor SIMFONIČNI CIKEL SNG MARIBOR 45.000,00

KP-2012-461 VULCANO MODELS MODNA REVIJA 6.400,00

KP-2012-462 KUD Ljud POCESTNICA 12.000,00

KP-2012-463 KUD Borza SAFARI TOUR MARIBOR 15.469,00

KP-2012-464 Zavod Bufeto KLOVNBUF 44.250,00

KP-2012-465 Društvo lutkovnih ustvarjalcev LUTKOVNA INTERVENCIJA LILE PRAP 22.500,00

KP-2012-466 Mars Music d.o.o., MARS FESTIVAL 50.000,00

KP-2012-467
Društo zaveznikov mehkega 
pristanka Krško

FILMSKE DELAVNICE 30.000,00

KP-2012-468
Center interesnih dejavnosti 
Ptuj

FILMSKE DELAVNICE 9.500,00

KP-2012-469 ZAVOD VISTA Murska Sobota FILMSKE DELAVNICE 9.500,00

KP-2012-470 Kulturni dom Slovenj Gradec FILMSKE DELAVNICE 9.500,00

KP-2012-471 Mladinski center Velenje FILMSKE DELAVNICE 9.500,00

KP-2012-472
FILMSKO DRUŠTVO FILM 
FACTORY 

FILMSKE DELAVNICE 4.000,00

KP-2012-473 Arcus film d.o.o. PETERICA 15.300,00

KP-2012-474 Kultura 21 RAZSTAVA LEPO SLIKARSTVO JE ZA NAMI 39.626,40

KP-2012-475 MHD, d.o.o. PROJEKT RADAR 41.000,00

KP-2012-476
IRDO - Inštitut za razvoj 
družbene odgovornosti

7. MEDNARODNA KONFERENCA »DRUŽBENA 
ODGOVORNOST IN IZZIVI ČASA 2012: INOVIRANJE 
KULTURE ZA VEČ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI - KOT 
PO IZ SOCIO-KULTURNE KRIZE«

10.000,00

KP-2012-477 Prva gimnazija Maribor MEDNARODNI FESTIVAL ŠPANSKEGA GLEDALIŠČA 10.000,00

KP-2012-478 Akademija za glasbo MONTERVERDI: ORFEJ 36.000,00

KP-2012-479 Zavod Exodus Chouf ouchouf 70.896,60

KP-2012-480 RMIT University 2112 Ai 130.000,00

KP-2012-481 Forum slovanskih kultur DEDIŠČINA SOCIALIZMA 19.000,00

KP-2012-482 Ana Holc s.p.
ESENCA UMETNIŠKEGA NAKITA - BISTVO JE OČEM 
NEVIDNO

15.000,00

KP-2012-483 Zavod Iskra GRAZ - MARIBOR = MARBURG - GRADEC 20.000,00
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KP-2012-484 Cafe teater MICIKA IN ALDO 27.000,00

KP-2012-485 Sabina Petek s.p. PRO SOLO - DRUŽINSKA TRADICIJA IN SLOVES 36.000,00

KP-2012-487 Društvo slovenskih pisateljev TURNEJA PISATELJEV S KITAJSKE 6.000,00

KP-2012-488 Zavod Exodus Konjenikova pot 268.324,02

KP-2012-489 Zavod oko:uho CENTRALNA POSTAJA 40.000,00

KP-2012-490 SNG Nova Gorica KROJAČI SVETA 99.000,00

KP-2012-491, 
KP-2010-040

Mediamix komunikacije d.o.o. PECHA KUCHA 7.425,00

KP-2012-493 Studio ALP ZVOKI MESTA M. 16.000,00

KP-2012-494 OLOOP Ljubljana PONOVNO POVEZANI 20.200,00

KP-2012-495 Vake & Vake d.o.o. CVETLIČNA ULICA – GALERIJA PETRINA 3.000,00

KP-2012-496 Pogrebno podjetje Maribor d.d. PARK SPOMINA 12.000,00

KP-2012-497
Muzej za arhitekturo in 
oblikovanje Ljubljana

SILENT REVOLUTION / SODOBNO OBLIKOVANJE V 
SLOVENIJI

12.000,00

KP-2012-502  Yago d.o.o.  ARTAS 10.000,00

KP-2012-506  Soundbiro d.o.o.  ODER ŠTAJERC 75.000,00

KP-2012-507  Umetnostna Galerija  IZBRANA UMETNIŠKA DELA REBECCE HORN 40.000,00

KP-2012-508
 GALERIJA HEST EMIL ŠARKANJ 
S.P. 

 PALČKI OKUPIRALI MARIBOR 15.300,00

KP-2012-509  Media voice d.o.o.  ŽUPANOV ODER PRIJATELJSTVA 40.000,00

KP-2012-510  KUD Borza  StandUpFest 13.500,00

KP-2012-511  Založba Pivec  MARIBORSKA KNJIGA 15.540,00

KP-2012-512  Arhitekturni biro Marinič  ZGODOVINSKE LADJE V MINIATURI 3.000,00

KP-2012-513
 Borut Popenko, samozaposlen 
v kulturi 

 OBLAK 3.645,00

KP-2012-514
 Društvo paraplegikov severne 
Štajerske 

 PER ASPERA AD ASTRA (Preko trnja do zvezd) 9.000,00

KP-2012-515  Slovenska matica  KATARINA, PAV IN JEZUIT 4.000,00

KP-2012-516  Zavod Kultivacija Zg. Polskava  JAN FABRE: ART KEPT ME OUT OF JAIL! 43.900,00

KP-2012-517  Son:da  Maribor˘EDU˘Graz 5.000,00

KP-2012-518 Plesna izba Maribor MOVE TO MARIBOR 80.100,00

KP-2012-519 Slovenska filantropija PIKNIK PROSTOVOLJSTVA 10.000,00

KP-2012-520 Društvo arhitektov Ljubljana 2x2 SODOBNE SLOVENSKE ARHITEKTURE 15.000,00

KP-2012-521 SNG Maribor Borštnikovo srečanje 100.000,00

KP-2012-522 Š.K.R.A.T. Bojan Žuran s.p. ČAJNIKI V ČAJEKU 1.000,00

KP-2012-523 GEARH d.o.o. DEDIŠČINA NA DLANI 10.000,00

KP-2012-524 Pokrajinski arhiv Maribor EVANGELIČANSKI MARIBOR 6.000,00

KP-2012-525 Pingi international FLASH MOB 12.000,00

KP-2012-526 Narodni dom Maribor IZZVEN 20.000,00

KP-2012-527
Sonček - Mariborsko društvo za 
cerebralno paralizo

JAZ, MENE, MENI, ME (razstava src) 10.000,00

KP-2012-528 Zveza slovenskih godb LETO BOJANA ADAMIČA 30.000,00

KP-2012-529
Muzej narodne osvoboditve 
Maribor

MEŠČANSTVO NA SLOVENSKEM – MARIBOR 37.000,00

KP-2012-530
SAETA - Zavod za kulturne in 
promocijske aktivnosti

MRMRANJE TOKOV 10.000,00
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Št. pOG izvajaLeC naziv prOjeKta
vrednOst 

pOGOdbe  
za LetO 2012

KP-2012-531 Soundbiro d.o.o.
ODER MLADIH (ODER EVROPSKE PRESTOLNICE 
MLADIH)

20.000,00

KP-2012-532 PD Maribor Matica PRINESI KOS NEBA S SEBOJ V DOLINO 4.000,00

KP-2012-533 Radio Center d.o.o. RADIJSKE AKCIJE RADIA CENTER 15.000,00

KP-2012-535 Društvo Mitra REVIJA SLOVENSKEGA DOKUMENTARNEGA FILMA 20.000,00

KP-2012-536
Jasmina Cibic, samozaposlena 
v kulturi

SITUACIJA: ANOPHTALMUS HITLERI 15.000,00

KP-2012-538 Arsmedia d.o.o ŠANGHAJ 6.300,00

KP-2012-541 Bojan Brigadir s.p. VPETOST 5.000,00

KP-2012-542 Studio ALP ŽARNICA PA ŠE KAR SVETI… 4.000,00

KP-2012-543
Artikel-VII-Kultuverein für 
Steiermark – Pavel Haus

GLEDAT KAJ DELAJO – SLOVENCI NA AVSTRIJSKEM 
ŠTAJERSKEM

24.000,00

KP-2012-544
Zavod za napredne pristope v 
kulturi in izobraževanju ISKRA

STOPTRIK 12.000,00

KP-2012-545 Robert Kranvogel s.p. TUDI OGLJE ŠE KUHAJO, MAR NE? 10.000,00

KP-2012-546 Slovenska kinoteka
ZDRAVI LJUDJE ZA RAZVEDRILO: RETROSPEKTIVA 
FILMOV KARPA GODINE

3.000,00

KP-2012-547 KUD Borza JALOVA 40.000,00

KP-2012-548 Plusminus d.o.o. ELEKTRONSKA GLASBA 20.000,00

KP-2012-549
Maja Milenovič-Workman, TWO 
d.o.o.

GUERNICA 2012 30.000,00

KP-2012-550 Smiljan Kreže s.p. NK MARIBORA 20.000,00

KP-2012-551 Maribar d.o.o. SHAKESPEAROV ODER 15.000,00

KP-2012-552 Narodni dom Maribor KULTURNI DNEVNIK 50.000,00

KP-2012-554
Društvo za podporo radiu MARŠ 
Maribor

MARŠ NA ZEMLJO! 23.400,00

KP-2012-555
Društvo kvalitetnih kulturno-
umetniških praks SMEHOMAT

(IZ)BRANE INTERVENCIJE 6.600,00

KP-2012-556
Društvo kvalitetnih kulturno-
umetniških praks SMEHOMAT

ŠTUDENTSKI NATEČAJI 2.000,00

KP-2012-557
Društvo kvalitetnih kulturno-
umetniških praks SMEHOMAT

PO TEKSTOVNIH MREŽAH 65.191,00

KP-2012-559 Zavod Kultivacija Zg. Polskava POLENTA 70.524,00

KP-2012-560
Sinagoga – Center judovske 
kulturne dediščine Maribor

TLAKOVCI SPOMINA 500,00

KP-2012-561
Združenje rezbarjev in 
modelarjev Slovenije

K8 - ŽIVIMO Z LESOM 1.000,00

KP-2012-562
EVROPSKI KULTURNI IN 
TEHNOLOŠKI CENTER MARIBOR

ARHEOLOŠKO NAJDIŠČE BETNAVA 5.400,00

KP-2012-564 Zavod Kultivacija Zg. Polskava WHITE NOISE - SALZBURŠKI PAVILIJON 50.000,00

KP-2012-565 RTV Slovenija MARIBOR 2012 - EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 150.000,00

KP-2012-566 Klub ptujskih študentov
LIBERATION ART PROJECT: SKUPAJ - MITEINANDER - 
TOGETHER - ENSEMBLE

6.000,00

KP-2012-567 Mirjana Rukavin BEAUTY ARCHIVE 2002-2012 4.000,00

KP-2012-568 Soundbiro d.o.o. THE STROJ 14.800,00

KP-2012-569 Turistično društvo Maribor SPLAVARSKA RAZSTAVA 15.000,00

KP-2012-570 Zavod Exodus FAUST 210.307,13

KP-2012-571 ARPOL, d.o.o. EUROPEAN JAZZ ORCHESTRA 4.932,46
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Št. pOG izvajaLeC naziv prOjeKta
vrednOst 

pOGOdbe  
za LetO 2012

KP-2012-572 Gledališče Ane Monro MATI KORAJŽA 20.000,00

KP-2012-573 KUD Zlati zob AKUSTIČEN VIKEND 40.000,00

KP-2012-574
OŠ Prežihovega Voranca 
Ljubljana

ALEKSANDRA TISA - ŠTUDIJSKE RISBE 2.000,00

KP-2012-575
Umetniški kabinet Primož 
Premzl d.o.o.

KNJIGA, NEMCI IN MARIBOR 9.000,00

KP-2012-576 Umco d.d. ANTOLOGIJA PERSPEKTIVE IN REFLEKSIJE 8.520,00

KP-2012-577 Soundbiro d.o.o. PRAVLJIČNO DVORIŠČE 11.150,00

KP-2012-578 Založba Pivec
ANTOLOGIJA PORTUGALSKIH PESNIKOV XX STOLETJA 
IN ANTOLOGIJA SLOVENSKIH PESNIKOV XX STOLETJA

18.000,00

KP-2012-579 Smiljan Kreže s.p. SLAVNOSTNA ZATVORITEV 150.000,00

 sKupaj Maribor   10.328.559,01
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seznaM sKLenjeniH KOprOduKCijsKiH pOGOdb v Letu 2012 – 
prOGraM – partnersKa Mesta

Št. pOG izvajaLeC naziv prOjeKta
vrednOst 

pOGOdbe  
za LetO 2012

KP-2011-224 KUD Čar griča AYE FESTIVAL 10.000,00

KP-2011-225
Društvo za glasbeno umetnost 
Arsana

KONCERTNI ABONMA ARSANA 5.000,00

KP-2011-226
Društvo za glasbeno umetnost 
Arsana

GLASBENI FESTIVAL ARSANA 45.000,00

KP-2011-227
KULTURNO UMETNIŠKO 
DRUŠTVO ART STAYS

ART STAYS MEDNARODNI FESTIVAL SODOBNE 
LIKOVNE UMETNOSTI

30.000,00

KP-2011-230 Zavod LokalPatriot FOTOPUB 18.000,00

KP-2011-231 Dolenjski muzej Novo Mesto
PRETEKLOST NOVEGA MESTA IN NJEGOVA PREMIČNA 
DEDIŠČINA / NOVOMEŠKA SITULSKA UMETNOST, 
ETNOLOŠKA DEDIŠČINA DOLENJSKE

30.000,00

KP-2011-232 Rock otočec d.o.o. ROCK OTOČEC 20.000,00

KP-2011-233 Zavod LokalPatriot MUZEJSKI VRTOVI 12.500,00

KP-2011-234 Zavod za turizem Novo mesto OZNAČITEV KULTURNE DEDIŠČINE 6.000,00

KP-2011-235 Založba Goga MESTO GOGA (HIŠA KULTURE) 20.000,00

KP-2011-236 Zavod Situla VELEBLAGOVNICA SITULA 8.500,00

KP-2011-237 Zavod LokalPatriot FOTOGRAFSKA IZKUŠNJA 4.000,00

KP-2011-238 Zavod LokalPatriot JAZZINTY 25.000,00

KP-2011-239
Zgodovinski arhiv Ljubljana 
- enota za Dolenjsko in Belo 
krajino, Novo mesto

KRONIST NOVEGA MESTA 2.500,00

KP-2011-241 Festival Velenje POLETNE KULTURNE PRIREDITVE 65.000,00

KP-2011-242 Festival Velenje PIKIN FESTIVAL 155.000,00

KP-2011-243
Ustanova Velenjska knjižna 
fundacija in Velenika

MEDNARODNI LIRIKONFEST VELENJE 12.000,00

KP-2011-244
Mladinski center Velenje (Elvis 
Halilovič)

VODNO MESTO IN IZOLACIJSKI TEDEN UMETNOSTI 20.000,00

KP-2011-245 Mladinski center Velenje FESTIVAL MLADIH KULTUR KUNIGUNDA 80.000,00

KP-2011-246 Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož PUSTNE MASKE 35.000,00

KP-2011-247 OŠ Ljudski vrt DA TE FABULA NARRATUR 12.500,00

KP-2011-248 ŠTUDENTSKA ZALOŽBA DNEVI POEZIJE IN VINA 54.500,00

KP-2011-252 Založba Franc Franc DIALEKTA 10.000,00

KP-2011-253
Javni zavod za kulturo, turizem 
in šport Murska Sobota

SOBOŠKO POLETJE 30.000,00

KP-2011-254 Klub PAC PAC-OV GLASBENI MAJ 12.000,00

KP-2011-255 Društvo Argo MURSKE BALADE IN ROMANCE 17.500,00

KP-2011-257 Zavod FLOTA FRONT@ SODOBNEGA PLESA 30.000,00

KP-2011-258 Pomurski muzej Murska Sobota ODKRITO/ZAKRITO 32.500,00

KP-2011-259
JSKD, Območna izpostava 
Slovenj Gradec

MEDNARODNI FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 
2012

25.000,00

KP-2011-260
Podjetniški center Slovenj 
Gradec d.o.o.

ART@CRAFT EUROPE 2012 15.000,00

KP-2011-261
Koroška Galerija likovnih 
umetnosti

MIROVNIŠKI FESTIVAL »OD LJUDI ZA LJUDI« 50.000,00

KP-2011-262
Koroška Galerija likovnih 
umetnosti

SOFT CONTROL: Znanost, umetnost in tehnološko 
nezavedno

45.000,00
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Št. pOG izvajaLeC naziv prOjeKta
vrednOst 

pOGOdbe  
za LetO 2012

KP-2011-274 Glasbena šola Slovenj Gradec SLOVENSKA IN ČEŠKA ORKESTRALNA GLASBA 4.250,00

KP-2011-275 Koroški pokrajinski muzej OŽIVLJENI ZVEN PRETEKLOSTI (HUGO WOLF) 60.000,00

KP-2012-331 Zavod Stara gara MOŽ S KROKARJEM 4.500,00

KP-2012-334 Zavod Sončnica VOJNA ZA PREKMURJE 1991 1.616,85

KP-2012-337
Javni zavod za kulturo, turizem 
in šport Murska Sobota

NOVI GLEDALIŠKI IZZIVI 10.000,00

KP-2012-338 Umetniško društvo Bronos SLEDI PANONSKIH MUZ 17.500,00

KP-2012-342 Pomurski muzej Murska Sobota MURA ODPRTO KATALOG 1.500,00

KP-2012-360 Založba Franc Franc OKO BESEDE 5.000,00

KP-2012-361 Založba Franc Franc SPREHAJALIŠČA 10.000,00

KP-2012-362 Zavod Sončnica DIGITALNA KLASIKA 5.500,00

KP-2012-363 Zavod DrMr PREJK 12 20.000,00

KP-2012-364
Javni zavod za kulturo, turizem 
in šport Murska Sobota

MOJE MESTO 7.500,00

KP-2012-365
Društvo likovnih umetnikov 
Prekmurja in Prlekije

 KROŽIŠČA 25.000,00

KP-2012-366 Galerija Murska Sobota
ZBIRKA IZ MUZEJA KONKRETNE UMETNOSTI 
INGOLSTADT, From Page to Space - OD STRANI DO 
PROSTORA

5.300,00

KP-2012-367 KD Pihalni orkester Krka OD GODBE V ORKESTER 3.000,00

KP-2012-368 Anton Podbevšek Teater ČLOVEK Z BOMBAMI 50.000,00

KP-2012-369
Glasbena šola Marjana Kozine 
Novo Mesto

GLASBENI MOZAIK 7.500,00

KP-2012-370 MPZ Pomlad POPMLAD 3.500,00

KP-2012-371 ŠKD Plesni studio PLESNA PRAVLJICA 2.500,00

KP-2012-372
Zavod LokalPatriot (Galerija 
Simulaker)

JEAN MARC CARACCI: RAZSTAVA HOMO URBANUS 
EUROPEANUS 

12.500,00

KP-2012-373
DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE 
PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO 
MESTO

TEDEN KULTUR 2012 6.000,00

KP-2012-374 Založba Goga SLOVENSKI AVTORJI V ROKI 7.500,00

KP-2012-375
Društvo za glasbeno umetnost 
Arsana

ZGODBA O TANGU 4.750,00

KP-2012-376 Mestno gledališče Ptuj DANTONOVA SMRT 10.000,00

KP-2012-377 Mestno gledališče Ptuj V SAMOTI BOMBAŽEVIH POLJ 12.500,00

KP-2012-378 Mestno gledališče Ptuj
MEDNARODNI FESTIVAL KOMORNEGA GLEDALIŠČA 
SKUP

15.000,00

KP-2012-379 Društvo Poetovio LXIX MEDNARODNI FILMSKI FESTIVAL PRIMUS 18.000,00

KP-2012-380
Center interesnih dejavnosti 
Ptuj

KINO BREZ STROPA 15.000,00

KP-2012-381 Klub ptujskih študentov TERASAFEST 20.000,00

KP-2012-382 Knjižnica Ivana Potrča ZAPUŠČINA dr. ŠTEFKE COBELJ 13.250,00

KP-2012-383 Knjižnica Ivana Potrča KNJIŽNICE POBRATENIH MEST 15.250,00

KP-2012-384 Klub ptujskih študentov VINO NI VODA 17.000,00

KP-2012-385 Društvo Poetovio LXIX RIMSKE IGRE 10.000,00

KP-2012-386 JSKD, Območna izpostava Ptuj P.U.S.T. ALI PUSTI UMETNOSTI SVOBODNI TOK 7.500,00

KP-2012-387 Društvo ŠVUNK ŠVUNK FEST 2.500,00

KP-2012-388 KD Carinthia Cantata KANTATA PO SVETI ELIZABETI 5.000,00
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Št. pOG izvajaLeC naziv prOjeKta
vrednOst 

pOGOdbe  
za LetO 2012

KP-2012-389 Kulturno društvo Lajnar Koroški LAJNARSKI FESTIVAL 2.000,00

KP-2012-390 Marko Kragelnik s.p. ESCAPE KVARTET 5.000,00

KP-2012-391 Kulturni dom Slovenj Gradec SLOVENJGRAŠKO POLETJE 70.000,00

KP-2012-392 Društvo Gvido TRG UMETNOSTI 3.500,00

KP-2012-393 Kulturni dom Slovenj Gradec ZVEZDICA ZASPANKA 8.500,00

KP-2012-394 Koroški pokrajinski muzej AFRIŠKA ZBIRKA 10.000,00

KP-2012-396 Zavod Risa KULTURA IN LITERATURA ZA VSE 5.540,00

KP-2012-397 Festival Velenje (Vlado Repnik) BELA TEHNIKA, ČRNA MAGIJA 20.000,00

KP-2012-398 Festival Velenje (Dejan Tamše) CARMINA BURANA STOP 15.000,00

KP-2012-399 Festival Velenje (KD ŠŠO) ŠALEŠKI ŠTUDENTSKI OKTET 2.500,00

KP-2012-400
JSKD, Območna izpostava 
Velenje

TEKMOVANJE PIHALNIH ORKESTROV 15.000,00

KP-2012-401 Knjižnica Velenje JEZERO 7.500,00

KP-2012-402
Premogovnik Velenje d.d., 
Muzej premogovništva

LIGIJEV ODER 3.500,00

KP-2012-403 Šolski center Velenje PREDSTAVITEV ŠCV 2.500,00

KP-2012-404 Festival Velenje (Verena Šulek) EVROPA PLEŠE 40.000,00

KP-2012-405
Muzej Velenje (Andragoško 
društvo Univerza za III. 
življenjsko obdobje)

MEDNARODNI FESTIVAL VEZENJA VELENJE 2012 5.000,00

KP-2012-406 Muzej Velenje GUSTUJOČA RAZSTAVA HIŠE MINERALOV 2.000,00

KP-2012-407
Premogovnik Velenje d.d., 
Muzej premogovništva

LAIBACH KUNST 3.500,00

KP-2012-408
Muzej Velenje (Tajnik, Potočnik, 
Jeršič)

TRIS RAZSTAV 6.000,00

KP-2012-409
Mladinski center Velenje (Bojan 
Pavšek)

REVITALIZACIJA PROMENADE 12.500,00

KP-2012-410 Visoka šola za varstvo okolja SUBSTAINART 1.000,00

KP-2012-411 Festival Velenje (Marko Kolšek) MAX KLUB JAZZ FESTIVAL 6.500,00

KP-2012-412
Revivas - društvo za oživitev in 
promocijo vasi Škale

IZGUBLJENI KRAJI V NOVI LUČI 4.000,00

KP-2012-413 Mladinski center Velenje
24. MEDNARODNI RAZISKOVALNI TABOR VELENJE 
2012

5.000,00

KP-2012-431 Javne službe Ptuj FESTIVAL UMETNOSTI IN DEDIŠČINE 445.000,00

KP-2012-498 Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož MEDNARODNI KONGRES ILA 15.000,00

KP-2012-499 Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož RAZSTAVA OSKARJA KOKOSCHE 10.000,00

KP-2012-500 MO Murska Sobota SOBOŠKI DNEVI 58.000,00

KP-2012-501 Festival Velenje VELIKA FORMA, ČLOVEŠKA PODOBA 2.500,00

KP-2012-563 Rock Otočec d.o.o. ČLOVEK Z BOMBAMI 50.000,00

 sKupaj partnerska mesta   2.209.956,85
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reKapituLaCija  
(v evriH, brez CentOv):
 

PROGRAM – MARIBOR (KOPRODUKCIJA) 10.328.559 EUR

PROGRAM – PARTNERSKA MESTA (KOPRODUKCIJA) 2.209.957 EUR

SKUPAJ 12.538.516 EUR

PROGRAM (LASTNA PRODUKCIJA) 2.528.136 EUR

SKUPAJ – PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI 15.066.977 EUR

V letu 2012 smo od ustanovitelja za sofinanciranje 
programsko materialnih stroškov pridobili 
13.232.276,00 EUR, ki so bili črpani po zahtevkih.

Od projektov, ki so bili vključeni v zahtevkih, smo 
v 1,75 % (231.703,80 EUR) na podlagi odločitev 
pristojnih organov prerazporedili sredstva na druge 
programske projekte.

Sredstva, ki so bila črpana na podlagi zahtevkov, so bila 
v celoti porabljena za programsko materialne stroške.

RAČUNOVODSKO POROČILO / 4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 1. JANUARJA DO 31. DECEMBRA 2012
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5.
izKaz priHOdKOv in OdHOdKOv dOLOčeniH upOrabniKOv pO 
načeLu denarneGa tOKa Od 1. januarja dO 31. deCeMbra 2012  

čLenitev 
KOntOv

 naziv KOnta

zneseK  
(v evrih, brez centov)

leto 2011 leto 2012

1 2 5 4

  i. sKupaj priHOdKi 6.586.059 18.023.783

  1. priHOdKi za izvajanje javne sLuŽbe 6.584.720 18.023.783

  a. prihodki iz sredstev javnih financ 5.063.671 17.172.321

  a. prejeta sredstva iz državnega proračuna 0 0

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 0 0

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 0 0

  b. prejeta sredstva iz občinskih proračunov 5.063.671 17.172.321

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 5.056.285 17.170.141

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 7.386 2.180

  c. prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 0 0

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 0 0

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 0 0

  d. prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 0 0

del 740 e. prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 0 0

741
f. prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske 
unije 

0 0

  b) drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 1.521.049 851.462

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 0 715.323

del 7102 Prejete obresti 2.011 2.445

del 7100 
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad 
odhodki

0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 6.000 94

72 Kapitalski prihodki 0 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 13.038 24.800

731 Prejete donacije iz tujine 1.500.000 108.800

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 0 0

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 0 0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0 0

  2. priHOdKi Od prOdaje bLaGa in stOritev na trGu 1.339 0

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 1.339 0

del 7102 Prejete obresti 0 0

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 0 0

del 7100 
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad 
odhodki

0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 0 0
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čLenitev 
KOntOv

 naziv KOnta

zneseK  
(v evrih, brez centov)

leto 2011 leto 2012

  ii. sKupaj OdHOdKi 5.623.474 16.648.956

  1. OdHOdKi za izvajanje javne sLuŽbe 5.623.474 16.648.956

  a. plače in drugi izdatki zaposlenim 644.784 854.002

del 4000 Plače in dodatki 588.909 768.316

del 4001 Regres za letni dopust 18.569 13.606

del 4002 Povračila in nadomestila 36.752 55.607

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 0 16.473

del 4004 Sredstva za nadurno delo 554 0

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 0 0

  b. prispevki delodajalcev za socialno varnost 102.032 135.473

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 52.167 69.463

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 41.793 55.651

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 354 471

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 590 784

del 4015
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU

7.128 9.104

  C. izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 4.861.442 15.657.301

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 517.646 2.474.512

del 4021 Posebni material in storitve 24.025 38.275

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 30.919 172.922

del 4023 Prevozni stroški in storitve 19.714 59.113

del 4024 Izdatki za službena potovanja 63.615 22.316

del 4025 Tekoče vzdrževanje 28.142 109.299

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 58.594 425.626

del 4027 Kazni in odškodnine 0 0

del 4028 Davek na izplačane plače 0 0

del 4029 Drugi operativni odhodki 4.118.787 12.355.238

403 d. plačila domačih obresti 0 0

404 e. plačila tujih obresti 0 0

410 F. subvencije 0 0

411 G. transferi posameznikom in gospodinjstvom 0 0

412 H. transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0 0

413 i. drugi tekoči domači transferji 0 0

  j. investicijski odhodki 15.216 2.180

4200 Nakup zgradb in prostorov 7.830 0

4201 Nakup prevoznih sredstev 0 0

4202 Nakup opreme 7.386 2.180

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 0 0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0

4207 Nakup nematerialnega premoženja 0 0
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čLenitev 
KOntOv

 naziv KOnta

zneseK  
(v evrih, brez centov)

leto 2011 leto 2012

4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, 
investicijski inženiring

0 0

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 0 0

  2. OdHOdKi iz nasLOva prOdaje bLaGa in stOritev na trGu 0 0

del 400
a. plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na 
trgu

0 0

del 401
b. prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu

0 0

del 402 C. izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 0 0

  iii/1 preseŽeK priHOdKOv nad OdHOdKi 962.585 1.374.827

  iii/2 preseŽeK OdHOdKOv nad priHOdKi 0 0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 
načelu denarnega toka je evidenčni izkaz, v katerega 
se vpisujejo podatki o prihodkih in odhodkih, ki jih 
določeni uporabniki izkazujejo v poslovnih knjigah 
v skladu s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju 
prihodkov in odhodkov.

Namen vodenja tovrstnih evidenc je zagotoviti 
spremljanje gibanja javnofinančnih prihodkov in 
odhodkov. 

Pri prepoznavanju prihodkov in odhodkov po načelu 
denarnega toka je potrebno upoštevati načelo plačane 
realizacije.

Pri evidenčnem izkazovanju podatkov se upošteva 
načelo denarnega toka in ne načelo nastanka 
poslovnega dogodka.

Načelo denarnega toka pomeni, da se prihodek oz. 
odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja, in sicer 
da je poslovni dohodek nastal ter da je plačilo prejeto 
oziroma plačano.

V tabeli izkaza prihodkov in odhodkov po načelu 
denarnega toka so prikazani prihodki oz. prilivi v 
obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2012 in 
odhodki oziroma odlivi v obdobju od 1. januarja 2012 
do 31. decembra 2012. V zavodu Maribor 2012 je 
znašal denarni tok prihodkov 18.023.783 EUR in je za 
1.374.827 EUR večji od denarnega toka odhodkov. 

Presežek denarnih sredstev po stanju 31. decembra 
2012 se nanaša na prenos sredstev iz naslova priliva 
nagrade Meline Mercouri v leto 2013 v višini 662.000 
EUr in je namenjen delovanju Zavoda v I. polletju 2013. 
Preostali del sredstev pa je iz naslova priliva MOM dne 
28. decembra 2012, ki bo porabljen v letu 2013 za 
pokritje obveznosti leta 2012.
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                                     OD 1. JANUARJA DO  31. DECEMBRA 2012

6.
izKaz priHOdKOv in OdHOdKOv dOLOčeniH upOrabniKOv 
pO vrstaH dejavnOsti  
Od 1. januarja dO 31. deCeMbra 2012  

čLenitev 
pOdsKupin 
KOntOv

 
naziv pOdsKupine KOntOv
 

zneseK
(v evrih, brez centov)

Prihodki in odhodki za 
izvajanje javne službe

Prihodki in odhodki  
od prodaje blaga  

in storitev na trgu

  a) priHOdKi Od pOsLOvanja 19.020.192 0

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 18.766.592 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 253.600 0

762 b) Finančni priHOdKi 4.270 0

763 C) druGi priHOdKi 163.691 0

  d) CeLOtni priHOdKi 19.188.153 0

  e) strOŠKi bLaGa, MateriaLa in stOritev 18.144.090 0

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 305.027 0

461 STROŠKI STORITEV 17.839.063 0

  F) strOŠKi deLa 1.000.787 0

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 794.536 0

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 127.991 0

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 78.260 0

462 G) aMOrtizaCija 15.710 0

463 H) rezervaCije 0 0

465,00 j) druGi strOŠKi 7.106 0

467 K) Finančni OdHOdKi 17.010 0

468 L) druGi OdHOdKi 463 0

  M) prevrednOtOvaLni pOsLOvni OdHOdKi 2.238 0

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 2.238 0

  n) CeLOtni OdHOdKi 19.187.404 0

  O) preseŽeK priHOdKOv 749 0

  p) preseŽeK OdHOdKOv 0 0

del 80 davek od dohodka pravnih oseb 0 0

del 80
presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka

749 0

del 80
presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka

0 0

 
presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja

0 0

Zavod Maribor 2012 je v letu 2012 realiziral prihodke in odhodke le za izvajanje 
javne službe.
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7.
izKaz računa FinančniH terjatev in naLOŽb

Zavod v letu 2012 ni imel finančnih terjatev in naložb.

izKaz računa FinanCiranja dOLOčeniH upOrabniKOv  
Od 1. januarja dO 31. deCeMbra 2012

čLenitev 
KOntOv

 
naziv KOnta
 

zneseK
(v evrih, brez centov)

               2011 2012

1 2 5 4

50 vii. zadOLŽevanje 0 600.000

500 domače zadolževanje 0 600.000

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 0 0

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 0 0

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 0 0

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 0 0

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 0 600.000

501 zadolževanje v tujini 0 0

55 viii. OdpLačiLa dOLGa 0 600.000

550 Odplačila domačega dolga 0 600.000

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 0 0

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 0 0

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 0 0

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 0 0

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 0 600.000

551 Odplačila dolga v tujino 0 0

  iX/1 netO zadOLŽevanje 0 0

  iX/2 netO OdpLačiLO dOLGa 0 0

  X/1 pOvečanje sredstev na računiH 962.585 1.374.827

  X/2 zManjŠanje sredstev na računiH 0 0

Izkaz računa financiranja izkazuje povečanje sredstev 
na računu v znesku 1.374.827 EUR, kolikor znaša razlika 
prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka za  
leto 2012.

Zavod je imel v I. polletju 2012 najet kratkoročni kredit v 
višini 600.000 EUR, ker MOM ni uspela do 31. decembra 
2011 poravnati vseh finančnih obveznosti do Zavoda. 
Kredit je bil vrnjen do 29. junija 2012 skladno s prilivi iz 
proračuna MOM.

davčni Obračun
Zavod Maribor 2012 v letu 2012 ni imel 
pridobitne dejavnosti in zato tudi ni osnove za 
obračun davka od dohodka pravnih oseb.
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8.
biLanCa stanja na dan 31 .12. 2012

čLenitev 
sKupine 
KOntOv

 
naziv sKupine KOntOv
 

zneseK 
(v evrih, brez centov)

31. 12. 2011 31. 12. 2012

  sredstva    

  a) dOLGOrOčna sredstva in sredstva v upravLjanju 2.939.940 2.932.457

00
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE

0 0

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 0 0

02 NEPREMIČNINE 3.064.917 2.927.310

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 137.608 0

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 21.978 22.885

05
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV

9.347 17.738

 
b) KratKOrOčna sredstva; razen zaLOG in aKtivne časOvne 
razMejitve

2.401.260 3.602.904

10
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
VREDNOSTNICE

147 823

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 962.585 1.374.004

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 8.022 46.591

14
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 
NAČRTA

1.428.903 2.173.147

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 0 8.343

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.603 0

  C) zaLOGe 1.566 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 1.566 0

  i. aKtiva sKupaj 5.342.766 6.535.361

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 0

  ObveznOsti dO virOv sredstev    

  d) KratKOrOčne ObveznOsti in pasivne časOvne razMejitve 2.402.407 3.601.735

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 10.000 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 65.580 77.392

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 1.205.836 2.799.551

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 132.991 62.792

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 988.000 662.000

  e) Lastni viri in dOLGOrOčne ObveznOsti 2.940.359 2.933.626

980
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA

2.939.939 2.932.457

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 420 1.169

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0

  i. pasiva sKupaj 5.342.766 6.535.361

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 0
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dOLGOrOčna sredstva in sredstva v 
upravLjanju

Zavod Maribor 2012 ima v upravljanju zgradbo 
Vetrinjski dvor, ki ima značaj kulturnega spomenika, 
zato se amortizacija ne obračunava.

Sedanja vrednost opreme znaša le 5.147 EUR, ker je 
med osnovnimi sredstvi večina računalniške opreme, 
kjer je stopnja odpisa 50 % letno.

Večina ostale potrebne opreme pa je v najemu 
(strežnik, fotokopirni stroji, računalniki).

Amortizacija opreme je pokrita v breme sredstev v 
upravljanju.

KratKOrOčna sredstva

1. denarna sredstva

Denarna sredstva v blagajni ter kartice 823 EUR

Denar na transakcijskem računu 24.004 EUR

Kratkoročni depozit pri banki 1.350.000 EUR

SKUPAJ 1.374.827 EUR

2. terjatve

Terjatve do kupcev 46.591 EUR

Terjatve do Mestne občine Maribor 2.072.703 EUR

Terjatve do partnerskih mest 100.440 EUR

Terjatev do Zavoda za zaposlovanje 8.343 EUR

SKUPAJ 2.228.077 EUR        

KratKOrOčne ObveznOsti

Kratkoročne obveznosti so obveznosti do dobaviteljev 
in zapadejo v plačilo v januarju in februarju 2013.

Na dan 31. 12. 2012 so obveznosti sledeče:

1. Obveznosti iz naslova plač za 
december 2012

75.936 EUR

2. Obveznosti za prispevke na plače 11.389 EUR

3. Obveznosti po potnih nalogih 1.457 EUR

4. Obveznosti po podjemnih in avtorskih 
pogodbah

39.676 EUR

5. Obveznosti za DDV 11.724 EUR

6. Obveznosti do dobaviteljev 337.656 EUR

7. Obveznosti do dobaviteljev – 
koprodukcijske pogodbe

2.461.895 EUR

SKUPAJ KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 2.939.735 EUR

Od vseh obveznosti po stanju 31. 12. 2012 je delež 
obveznosti iz naslova izplačil po koprodukcijskih 
pogodbah 83,5 %. 

Obveznosti do dobaviteljev materiala in storitev 
znašajo v strukturi obveznosti 12 % in obveznosti do 
zaposlenih ter do avtorskih honorarjev in podjemnih 
pogodb znašajo v strukturi obveznosti 4,5 %.

pasivne časOvne razMejitve

Zavod Maribor 2012 je v juniju 2011 v Bruslju uspešno 
zagovarjal kandidaturo za evropsko prestolnico kulture 
Maribora in partnerskih mest in si s tem pridobil 
nagrado Meline Mercouri v znesku 1.500.000 EUR.

Nagrada je bila Zavodu nakazana na transakcijski račun 
v celoti že v letu 2011. Sredstva so bila namensko 
razporejena. 

PORABA SREDSTEV IZ NASLOVA NAGRADE  
MELINE MERCOURI:

Leto 2011 512.000 EUR

Leto 2012 326.000 EUR

Prenos v leto 2013 662.000 EUR

SKUPAJ 1.500.000 EUR

Lastni viri in dOLGOrOčne ObveznOsti

Lastni viri so sredstva v upravljanju, presežek prihodkov 
nad odhodki iz leta 2010, 2011 in 2012.
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stanje in Gibanje neOpredMeteniH sredstev in OpredMeteniH OsnOvniH sredstev

naziv OznaKa  
za aOp

      z n e s e K

nabavna 
vrednOst (1.1.)

pOpraveK 
vrednOst (1.1.)

pOvečanje 
nabavne 

vrednOsti

pOvečanje 
pOpravKa 

vrednOsti

zManjŠanje 
nabavne 

vrednOsti

zManjŠanje 
pOpravKa 

vrednOsti
aMOrtizaCija

 neOdpisana 
vrednOst  

(31. 12.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 (3-4+5-6-

7+8-9)

 i. neOpredMetena sredstva in OpredMetena 
OsnOvna sredstva v upravLjanju

700 2.949.288 9.347 2.180 417 1.273 1.273 9.247 2.939.457

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 703 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 704 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 705 2.927.310 0 0 0 0 0 0 2.927.310

F. Oprema 706 21.978 9.347 2.180 417 1.273 1.273 9.247 5.147

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 0 0 0 0 0 0 0 0

ii. neOpredMetena sredstva in OpredMetena 
OsnOvna sredstva v Lasti

708 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 0 0 0 0 0 0 0 0

iii. neOpredMetena sredstva in OpredMetena 
OsnOvna sredstva v FinančneM najeMu

716 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0

priloga k bilanci stanja



143

stanje in Gibanje neOpredMeteniH sredstev in OpredMeteniH OsnOvniH sredstev

naziv OznaKa  
za aOp

      z n e s e K

nabavna 
vrednOst (1.1.)

pOpraveK 
vrednOst (1.1.)

pOvečanje 
nabavne 

vrednOsti

pOvečanje 
pOpravKa 

vrednOsti

zManjŠanje 
nabavne 

vrednOsti

zManjŠanje 
pOpravKa 

vrednOsti
aMOrtizaCija

 neOdpisana 
vrednOst  

(31. 12.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 (3-4+5-6-

7+8-9)

 i. neOpredMetena sredstva in OpredMetena 
OsnOvna sredstva v upravLjanju

700 2.949.288 9.347 2.180 417 1.273 1.273 9.247 2.939.457

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 703 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 704 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 705 2.927.310 0 0 0 0 0 0 2.927.310

F. Oprema 706 21.978 9.347 2.180 417 1.273 1.273 9.247 5.147

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 0 0 0 0 0 0 0 0

ii. neOpredMetena sredstva in OpredMetena 
OsnOvna sredstva v Lasti

708 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 0 0 0 0 0 0 0 0

iii. neOpredMetena sredstva in OpredMetena 
OsnOvna sredstva v FinančneM najeMu

716 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0

RAČUNOVODSKO POROČILO / 8. BILANCA STANJA NA DAN 31 .12. 2012

Obvezna priloga k bilanci stanja 
je pregled stanja in gibanja 
neopredmetenih in opredmetenih 
osnovnih sredstev. Vsebina in oblika 
obrazca sta predpisani s Pravilnikom 
o letnih poročilih.

Obrazec vsebuje prikaz podatkov 
od 1. januarja do 31. decembra 
2012 po posameznih kategorijah 
osnovnih sredstev, izkazanih na 
ustreznih kontih skupin 00, 02 in 
04, njihovi popravki pa se izkazujejo 
na kontih skupin 01, 03 in 05.
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9.
inventurnO pOrOčiLO za LetO 2012 
(pOvzeteK)

Inventurno poročilo inventurne komisije, ki je bila 
imenovana s sklepom dne 30. 10. 2012 v sestavi:
 • Aleksander Erbert, predsednik  

(osnovna sredstva in drobni inventar)
 • Maša Novak, namestnik predsednika
 • Nina Hojnik, član
 • Peter Ljubič, namestnik člana
 • Sandi Lužnik, član
 • Barbara Koselj, namestnik člana
 • Roman Didović, predsednik (terjatve in obveznosti)
 • Alma Čaušević, član
 • Martina Kositer, član

pOpis OsnOvniH sredstev 

Osnovna sredstva v upravljanju
Komisija je ugotovila, da se dejansko stanje popisanih 
osnovnih sredstev v upravljanju ujema s knjigovodskim 
stanjem.

Inventurnemu poročilu je priložen seznam sredstev, 
ki so bila prevzeta v upravljanje skupaj z zgradbo 
Vetrinjskega dvora.

Lastna osnovna sredstva
Komisija je popisala osnovna sredstva Zavoda in pri tem 
upoštevala, da se osnovni sredstvi zavedeni pod šifro 
22 – računalnik Lenovo IdeaPad U165 in pod šifro 26 – 
Lenovo IdeaPad B560A odpišeta, ker sta bili ukradeni. 
Navedeni osnovni sredstvi sta bili nadomeščeni pod 
šifro 44 in 45. Nakup novih računalnikov je bil v celoti 
financiran iz odškodnine Zavarovalnice Maribor. 

Inventurnemu poročilu je priložen seznam Register 
osnovnih sredstev.

Osnovna sredstva v najemu
Komisija je popisala najeta osnovna sredstva. Seznam 
najetih osnovnih sredstev z navedbo najemodajalca, 
sklenitve pogodbe, nahajališča je priložen k 
inventurnemu poročilu.

drObni inventar v upOrabi

Komisija je popisala drobni inventar v uporabi. Drobni 
inventar je bil v celoti odpisan v breme stroškov 
poslovanja. 

Seznam drobnega inventarja je priložen k inventurnemu 
poročilu.

terjatve in ObveznOsti

popis terjatev 
Stanje terjatev na dan 31. 12. 2012 znaša 
2.228.076,98 EUR.

popis obveznosti
Stanje obveznosti na dan 31. 12. 2012 znaša 
3.601.735,45 EUR.

stanje trr in depOzitOv 

stanje trr
Komisija je na osnovi zadnjega izpiska št. 233 in IOP 
obrazca UJP ugotovila, da je stanje denarnih sredstev na 
računu 31. 12. 2012 24.004,39 EUR. 

stanje depozitov
Komisija je na osnovi IOP obrazca NLB ugotovila, da je 
stanje depozitov na dan 31.12.2012 1.350.000 EUR.

popis gotovine 
Komisija je pregledala blagajniško poslovanje in 
ugotovila, da znaša stanje gotovine v blagajni  
188,58 EUR, menjalni denar v Info točki Maribor 2012 
200,00 EUR in plačilo kupcev s karticami 434,00 EUR.

Komisija pri popisu premoženja ni ugotovila viškov in 
manjkov in predlaga sprejem Poročila o inventuri za 
leto 2012.

Predsednika inventurnih komisij:
 • Aleksander Erbert
 • Roman Didović

10.
nOtranja revizija

Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema 
notranjega nadzora javnih financ predpisuje izvedbo 
notranje revizije z lastno notranjo revizijsko službo ali 
z zunanjim izvajalcem notranjih revizijskih storitev. 
V Zavodu nimamo lastne revizijske službe, zato 
smo sklenili pogodbo o izvajanju notranje revizije z 
zunanjim izvajalcem KPMG Ljubljana. 

Notranja revizija je v izvajanju.  
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LETNO POROČILO 2012

Letno poročilo o delu in poslovanju zavoda Maribor 2012 v letu 2012 je Svet zavoda 

potrdil na svoji 20. seji, dne 13. 2. 2013. 

Rudolf Moge,
predsednik Sveta zavoda Maribor 2012
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Letno poročilo so pripravili

Suzana Žilić Fišer, generalna direktorica
Mitja Čander, programski direktor

Boris Cizej, vodja programskega sklopa Ključi mesta
Aleš Čar, vodja programskega sklopa Življenje na dotik
Alma Čaušević, pomočnica programskega direktorja za produkcijo
Darja Demšar, koordinatorka programske entitete Priložnost za vse
Peter Tomaž Dobrila, umetniški vodja mednarodnih programov
Sašo Drobnak, vodja pravnih zadev
Aleksander Erbert, vodja tehnike
Jasmina Godec, odnosi z javnostmi
Marta Gregorčič, vodja programskega sklopa Urbane brazde
Nina Hojnik, vodja protokola
Jasmina Holc, vodja Info točk
Vida Kaučič, pogodbena sodelavka v marketingu
Nataša Kos, pomočnica programskega direktorja za mednarodno sodelovanje
Barbara Koselj, strokovna sodelavka v marketingu
Martina Kositer, vodja splošnih zadev
Marina Kunej, glavna računovodkinja
Dijana Madžarac, pogodbena sodelavka v marketingu
Željko Milovanovič, urednik medijskih vsebin
Mia Miše, ekspertinja za marketing
Maša Novak, producentka
Borut Pelko, koordinator partnerskih mest
Samo Ravter, pomočnik generalne direktorice za marketing
Staš Ravter, pomočnik generalne direktorice za poslovanje
Mitja Šeško, skrbnik blagovne znamke
Aleš Šteger, vodja programskega sklopa Terminal 12
Nina Turčin, koordinatorka programske entitete S prostovoljci na EPK
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