
KRONOLOGIJA INFRASTRUKTURNE PROBLEMATIKE UGM 

 

Ideja o širitvi prostorov za stalno postavitev zbirke UGM in občasne razstave že od 1954. 

 

2000 

o projekt Nova UGM na Strossmayerjevi (2000/6, projektant Bard  d.o.o.) ne pridobi gradbenega 

dovoljenja 

o za obstoječe objekte (Orožnova, Strossmayerjeva, Koroška) naročen in izdelan konservatorski 

program (izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije) 

 

2007 

o na pogajanjih med arhitekturnim birojem, UGM in Zavodom za varstvo kulturne dediščine 

Slovenije ne dosežemo soglasja, Mestna občina Maribor predlaga iskanje nove lokacije za 

galerijo sodobne umetnosti 

 

2008 

o projektni svet prenove in novogradnje UGM in Mestna občina Maribor potrdita novo lokacijo na 

Lentu 

 

2009 

o na podlagi pridobitve projekta Evropske prestolnice kulture nastane projektna naloga za 

natečaj, ki vključuje Novo UGM ter nove mestne vsebine (Otroški muzej, Hiša arhitekture, 

Center kreativnih industrij)  

o mednarodni arhitekturni natečaj 

 

2010 

o projekt Nova UGM na Lentu (projektant TARKA Ltd; idejni načrt in delno gradbeni projekt);  

projekt se ustavi decembra 2010 na pogajanjih med Mestno občino Maribor in projektantom 

TARKA Ltd 

 

2011 

o sklep vlade Republike Slovenije o sofinanciranju projekta Nova UGM pod pogojem: javna 

infrastruktura in dokumentacija do konca maja 2011 

o Mestna občina Maribor predlaga, da se v skladu z racionalizacijo mestnih investicij vsebine 

UGM umesti v objekt MAKS (Mariborsko kulturno središče); projekt pridobi gradbeno 

dovoljenje septembra 2011 

 

2011 – 2012  

o pogajanja, usklajevanja med Ministrstvom za kulturo in Mestno občini Maribor; vlada prekliče 

sklep o sofinanciranju UGM iz evropskih perspektiv 2007 – 2013; Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost, kulturo in šport poda namero o sofinanciranju iz EU perspektiv 2014 – 2020 

 

2013-2014 

o 27. novembra Državni zbor RS sprejme Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2014-

2017 in v program uvrsti tudi infrastrukturo UGM  

o odbor za Novo UGM v luči nove gospodarske situacije poda pobudo o umestitvi UGM v prazne 

prostore nekdanje stavbe SDK na Trgu Leona Štuklja 

o UGM pripravi javni razpravi Nova UGM in bivša zgradba SDK: srečna naveza ali zabloda? in Kdo 

se boji SDK?, svetlobno prostorsko instalacijo Fluorescent Umwelt francoskega umetnika  

http://www.ugm.si/razstave/razstava/n/javna-razprava-nova-ugm-in-bivsa-zgradba-sdk-srecna-naveza-ali-zabloda-2436/
http://www.ugm.si/dogodki/arhiv/arhiv/n/javna-razprava-2468/
http://www.ugm.si/dogodki/arhiv/arhiv/n/javna-razprava-2468/
http://www.ugm.si/razstave/razstava/n/fluorescent-umwelt-prostorska-intervencija-2390/


Guillaume Stagnara ter projekt Nova UGM, Razstava študentskih projektov pri predmetu smart 

arhitektura 

o širša javnost in stroka podpreta pobudo UGM, tudi s pismi podpore, načelno soglasje poda 

tudi Ministrstvo za kulturo 

o Mestna občina Maribor naroči izdelavo prostorskih preveritev za objekt Strossmayerjeva 6 in 

objekt SDK (ProPlus d.o.o.) 

 

2014 

o v januarju novica o prodaji zemljišča MAKS 

o minister za kulturo dr. Uroš Grilc ob otvoritvi razstave zbirke UGM ob 60. obletnici Umetnostne 

galerije Maribor podpre možnost prenosa lastništva objekta nekdanje SDK iz države na mesto; 

to možnost izpostavi tudi v korespondenci z direktorico UGM 

 

2015 

o jeseni sestanek z županom dr. Andrejem Fištravcem v zvezi z govoricami o umestitvi UGM v 

prostore v lastništvu Probanke; župan potrdi, da SDK ostaja prioriteta in zagotovi, da bo 

Mestna občina Maribor vse morebitne preveritve opravljala po isti metodi kot ob preverbi 

objektov na Strossmayerjevi in objekta SDK 

 

2016 

o 28. februarja je UGM s strani podžupana mesta Maribor s pismom obveščena, da je iskanje 

infrastrukturne rešitve UGM zanje pomembno in da Mestna občina Maribor preverja ustreznost 

prostorov v lastništvu Probanke 

o 9. marca mediji zapišejo, da sta župan mesta Maribor in ministrica za kulturo podprla idejo o 

umestitvi UGM v stavbo SDK in da je ministrica za zdravje podala drugačno pobudo v zvezi s 

stavbo 

o 23. marca UGM pošlje tri pisma, naslovljena na predsednika vlade Republike Slovenije dr. Mira 

Cerarja, ministrico za kulturo mag. Julijano Bizjak Mlakar in župana mesta Maribor dr. Andreja 

Fištravca 

o 30. marca ministrica za kulturo mag. Julijano Bizjak Mlakar na predsednika vlade Republike 

Slovenije dr. Mira Cerarja naslovi pismo podpore za umestitev prostorov Umetnostne galerije 

Maribor v poslopje na Trgu Leona Štuklja 10 (nekdanja SDK) 

o 11. aprila generalni direktor Direktorata za stvarno premoženje Uroš Korošec v znamenju 

iskanja rešitve in proaktivnnega ravnanja skliče sestanek med UGM, kabinetom predsednika 

Vlade RS in ministrstvi za javno upravo, za zdravje in za kulturo 

o 18. maja se predstavniki UGM, povabljena govorca arhitekt Gregor Reichenberg, predsednik 

Društva arhitektov Maribor, Jasna Djordjević, predstavnica Iniciative mestni zbor in 

predstavniki javnosti zberejo na kriznem pogovoru v odziv na novico o umestitvi 

dispečerskega centra v prostore nekdanje SDK, direktorica UGM pa svoj sklep in izjave 

nekaterih prisotnih še isti dan izroči predsedniku vlade RS dr. Miru Cerarju 

o 20. maja je za novega ministra za kulturo imenovan Anton Peršak 

o 27. maja se v Ljubljani sestanejo ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, minister za kulturo 

Anton Peršak z več predstavniki Ministrstva za kulturo, predstavniki Ministrstva za javno 

upravo in drugih služb, župan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec, predstavnik 

Projektne pisarne Maribor Dejan Flakus in direktorica UGM Breda Kolar Sluga s sklepom, da bo 

v prostore nekdanje SDK že jeseni umeščen dispečerski center  

 

2018 

o do konca maja v prostorih nekdanje SDK dispečerjev še vedno ni 

https://www.flickr.com/photos/umetnostnagalerijamaribor/sets/72157642336496175
https://www.flickr.com/photos/umetnostnagalerijamaribor/sets/72157642336496175
http://www.ugm.si/fileadmin/dokumenti/program/Aktualno/Poziv_predsedniku_vlade_Republike_Slovenije_dr._Miro_Cerarju__ministrici_za_kulturo_mag._Julijani_Bizjak_Mlakar_in_zupanu_mesta_Maribor_dr._Andreju_Fistravcu__23.3.2016.pdf
http://www.ugm.si/fileadmin/dokumenti/program/Aktualno/Podpora_umestitvi_prostorov_Umetnostne_galerije_Maribor_v_poslopje_na_Trgu_Leona_Stuklja_10_v_Mariboru__mag._Julijana_Bizjak_Mlakar__30.3.2016.pdf
http://www.ugm.si/fileadmin/dokumenti/program/Aktualno/Podpora_umestitvi_prostorov_Umetnostne_galerije_Maribor_v_poslopje_na_Trgu_Leona_Stuklja_10_v_Mariboru__mag._Julijana_Bizjak_Mlakar__30.3.2016.pdf
http://www.ugm.si/dogodki/odlocujoce-poteze-za-razvoj-mesta-1599/
http://www.ugm.si/dogodki/odlocujoce-poteze-za-razvoj-mesta-1599/
http://www.ugm.si/dogodki/ugm-v-sdk-epilog-1688/
http://www.ugm.si/dogodki/ugm-v-sdk-epilog-1688/

