
LEVICA (odgovor 1.6.2018) 

Spoštovani, 

V Levici se zavedamo težkega položaja kulture v Sloveniji nasploh, kot tudi težkih razmer, v katerih se 

nahaja Umetnostna galerija Maribor ter nekatere druge institucije v Mariboru in Podravski regiji. Še 

posebej opozarjamo na zahteven položaj v neodvisnih kulturnih producentov in ustanov. Zavedamo se, 

da država do sedaj kulture ni obravnavala razvojno, ampak bolj kot strošek, ki se mu ne sme odpovedati. 

 

Naš cilj je sistematično povečevati sredstva za kulturo (vsaj na 2,2 % proračuna, kot je to bilo pred krizo) 

in tako omogočiti stabilno financiranje tako institucionalne kot nevladne kulture. Prav tako se bomo 

zavzemali za podprtje ključnih infrastrukturnih projektov, med katere lahko štejemo tudi Umetnostno 

galerijo Maribor in Mariborsko knjižnico, kot ključni ustanovi na področju kulture v drugem največjem 

mestu v Sloveniji. 

 

Razumemo stisko vodstva in zaposlenih, ki delajo v težkih delovnih pogojih ter zaradi zastaranosti in 

dotrajanosti infrastrukture zgolj z velikimi napori dosegajo izpolnjevanje strokovnih standardov za 

izvajanje javne službe muzejske dejavnosti. Strinjamo se, da Mariborčani in prebivalci severovzhodne 

Slovenije zaslužijo moderno ustanovo, ki bo zagotavljala prebivalcem dostop do sodobne vizualne 

umetnosti in do njenih bogatih spremljevalnih programov. 

 

Na težak položaj Umetnostne galerije Maribor je Levica opozarjala že v tem mandatu, vendar smo bili z 

zgolj petimi poslanci pri svojem prizadevanju precej omejeni.  

 

Tudi v naslednjem mandatu bomo opozarjali na slabo stanje v kulturi in si prizadevali za izboljšanje 

stanja. 

 

Menimo, da bi največji trg v Sloveniji morala zasesti kultura in umetnost, zato podpiramo umestitev 

Umetnostne galerije Maribor v stavbo nekdanje SDK. Predvsem, če bo njeno delovanje usmerjeno 

navzven, na trg in med ljudi – meščanke in meščane in druge obiskovalke, obiskovalce. 

 

Pomembno pa je seveda, da pri prizadevanjih sodeluje tudi lokalna politika. V kolikor bo Levica v novem 

sklicu Mestnega sveta Mestne občine Maribor  imela predstavnike ali celo župana, lahko zagotovimo, da 

bo sodelovanje lokalnih oblasti ustrezno in v cilju aktivnega reševanja problematike UGM. 

 

Tovariški pozdrav 

Levica 

 


