
 

 

Posledice krčenja oziroma ukinitve sofinanciranja programov na področju kulture, 
socialnega varstva, okolja, mladine v Mestni občini Maribor, iz vidika organizacij in 
uporabnikov njihovih storitev 
 
 
 
Zveza prijateljev mladine Maribor 
 
Brez delavcev iz javnih del si našega aktualnega, kompleksnega dela ne znamo predstavljati. Izpad 
programov bo velikanski. Prostovoljcev ni dovolj in jin ni mogoče organizirati kot zaposlene. 
Mariborčanom in Mariboru predstavljajo javna dela veliko vrednost, pravzaprav dodano vrednost 
sredstvom, ki jih namenja država kot ukrep za pripravo na zaposlitev. Ne samo to . S tem, ko človek 
dela- četudi le v javnih delih, ohranja samospoštovanje (ki je sicer močno načeto), zasluži za preživetje 
sebe in družine, troši, nabavlja in s tem pripomore k ekonomskemu obratu. 
Pridobiva nova znanja, vzpostavlja socialne stike, razume  tudi stiske drugih, ne samo svoje. 
Verjamem, da v Mariboru  le ne bomo tako kratkovidni, da bi odtegnili te nujno potrebno eure. Škodili 
bomo samo sebi in to zelo dolgoročno. 
 

- v letu 2014 zaposlenih preko Javnih del 13 brezposelnih oseb, ki so delali v 5-ih programih.  
- za leto 2015 načrtovano enako število vključenih v 5-ih programih. 

 
Ne gre zanemariti števila brezposelnih, ki jim vsaj za eno leto omogočimo redno prejemanje osebnih 
dohodkov, socialne stike in možnost angažiranja. V ZPM smi zagotovo ne morejo pokriti stroškov, 
posledice ''ukinitve'' javnih del pa kratkoročno in dolgoročno za Maribor ne bi bile tako zanemarljive 
– lahko bi jih izrazili tudi s številkami, če bi preračunali, da vključeni v javna dela prejemke tudi trošijo 
in s tem polnijo proračun, v tem času niso prejemniki socialne pomoči.  Otroci in mladostniki so v 
ustvarjalnih delavnicah varni, razvijajo ustvarjalno razmišljanje, ročne spretnosti, socialne 
kompetence, pridobivajo neformalna znanja in so tudi fizično aktivni. Tako manj časa preživijo v 
virtualnem svetu, so usmerjeni v pozitivne komunikacijske tokove, pridobivajo samozavest, imajo 
boljšo samopodobo in razvijajo pozitivne vrednote, kot so sodelovanje v skupini, pomoč drugemu, 
sprejemanje različnosti in solidarnost. 
  
Dva izpostavljena programa ZPM: 
  

 Telefon za otroke in mladostnike, kamor lahko pokličejo, kadar so v stiski in potrebujejo 
informacijo ali nasvet, deluje vsak dan od 12. do 20. Ure – vsak dan tudi ob nedeljah in 
praznikih. Samo z angažiranimi prostovoljci ne zmoremo pokriti vseh terminov, zato nujno 
potrebujemo pomoč v javnih delih.  Samo skupina v Mariboru j V letu 2013 so svetovalci 
zabeležili  14.058 klicev in opravili 2471 svetovalnih pogovorov.   

 Ustvarjalne delavnice v Domu ustvarjalnosti mladih so odprte za obiskovalce vsak delovni 
dan, ob posebnih priložnostih oz. prireditvah (pustovanje, dan Zemlje, eko teden, teden 
otroka, delavnice v parku v času festivala LENT, prihod dedka Mraza in sprevodi) se preselimo 
na mariborske trge in ulice in izvajamo programe za najmlajše in tudi mladostnike (program 
letečega avtobusa, dogodek v skate parku, Maribor – moje mesto) v pomladnih in jesenskih 
mesecih obiščemo otroke v soseskah. Samo med poletnimi počitnicami smo letos zabeležili 
preko 5000 obiskov, ki jih je opravilo več kot 450 različnih otrok. Ne moremo tega programa 
izpeljati brez pomoči javnih del. 

  
Božo Raušl, ZPM 
 
  



 

 

Društvo za razvoj filmske kulture 
 
Društvo se v večinski meri ukvarja z organizacijo kulturnih dogodkov, ki so v javnem interesu in se 
posledično tudi financira iz javnih sredstev, bodisi občinskih, nacionalnih ali evropskih.  
 
Posledice izpada občinskega sofinanciranja: 
 

 omogočena udeležba na brezplačnih filmskih delavnicah in ostalih filmsko-vzgojnih 
aktivnostih, ki jih pripravlja društvo v okviru platforme ENIMATON: www.enimation.eu 

 prenehanje brezplačnega fotografskega izobraževanja, kjer se zlasti mladim omogoča 
brezplačen dostop do znanja, informacij in tudi logistične podpore pri njihovem kreativnem 
ustvarjanju (npr.: brezplačna uporaba temnice) 

 javnost bi utrpela nenadomestljivo izgubo tudi v kontekstu razvoja novih kulturnih prostorov 
v centru mesta kot sta na primer Kino Udarnik in GT22 v katerih društvo aktivno deluje, 
soustvarja... 

 javnost bi zagotovo utrpela nenadomestljivo škodo tudi na področju celotnega razvoja 
(kulturne ponudbe v) Mariboru, ki je - kot se verjetno strinjamo - poganjalec neke nove 
(samo)zavesti in mentalitete v mestu.  

 javnost bi posledično s krčenjem lokalnih sredstev, doživela tudi krčenje kulturno-umetniške 
ponudbe, ki jo naše društvo financira iz nacionalnih in evropskih virov; lokalna sredstva so 
namreč izjemno pomembna, nujna za dokapitalizacijo projektov, ki so financirani na 
nacionalnem in evropskem nivoju. 

 moralne in finančne posledice oziroma škoda, ki bi jo utrpeli posamezniki delujoči v društvu.  
  
 Rene Puhar, Društvo za razvoj filmske kulture 
 

Zavod Udarnik (mestni kino) 

Dodatno poslabšanje pogojev oziroma prenehanje delovanja edine preostale mestne kinodvorane v 
Mariboru, ki deluje v izjemno težavnih razmerah: 
 
z obstoječimi sredstvi je že brez napovedanih finančnih rezov, nemogoče zagotoviti plačo niti za eno 
ključno delovno mesto, kar pomeni, da direktor, programski koordinator, PR-ovec, vodji tehnike in 
lokala delajo skoraj izključno na prostovoljni bazi oz. so te funkcije prerazporejene na bistveno 
premalo ljudi, ki delajo tako rekoč zastonj.  
MOM bi v tem trenutku v skladu z LPK in koalicijsko pogodbo morala vložke v Udarnik bistveno 
povečati, če želi "ohraniti kulturno ponudbo v mestu" oz. imeti "mestni kino Udarnik" in ne želi, da 
nas v kino ponudbi prehitijo mesteca, kot so Prebold (ravnokar odpira kino), Rogaška Slatina, 
Logatec, Sežana, Domžale idr, ki vlagajo v digitalizacijo in kader. Še posebej ključnega pomena bi bila 
zagotovitev sredstev za opremo za digitalno predvajanje, saj brez tega ni mogoče predstaviti  velikega 
dela art ter v celoti tudi kinotečnega programa.  
 
Ukinitev sredstev za sofinanciranje kulturne produkcije in organizacij za Kino Udarnik pomeni 
najverjetnejše dokončno prenehanje delovanja! 
 
Srđan Trifunović, direktor Zavoda Udarnik 
 

 
 

http://www.enimation.eu/


 

 

Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna  
Magdalenske mreže Maribor 
 
Ukinitev sofinanciranja javnih del bo v Maribor, ki ga že pesti visoka brezposelnost, prineslo dodatni  
val nezaposlenosti, socialnih stisk in občutkov brezizhodnosti. Poudarimo naj še dejstvo, da so ljudje 
zaposleni v nevladništvu in v socialnih podjetjih že tako ali tako prekerni delavci, brez zaščite 
sindikatov, ki delajo v slabih razmerah za velikokrat minimalne plače, ki  se morajo »fleksibilno« 
prilagajati muham odločevalcev/razpisovalcev in ki se v svojem prostem času, kolikor jim ga sploh še 
preostane, kot prostovoljci borijo za konstruktivne socialne, kulturne in mladinske politike. 
 
Mesto bo z ukinitvijo sofinanciranja programov in projektov s področja mladine, kulture, sociale, 
socialnega podjetništva, okolja, gospodarstva…izpraznjeno za številne aktivnosti s teh področij, ki so  
mu dajali vsebino, občankam in občanom omogočali izobraževanja, otrokom in mladim brezplačne 
vzgojno-izobraževalne in ustvarjalne aktivnosti, kulturno udejstvovanje, blaženje socialnih in 
psiholoških stisk, družbene premisleke in konec koncev tudi kakovostno preživljanje prostega časa.  
Mesto brez zgoraj omenjenih vsebih, je mesto propadlih projektov in velikih socialnih krivic, mesto  
duhov, prazna lupina.  
 
V kolikor bo MOM krčila sredstva na področjih na katerih deluje Pekarna Magdalenske mreže, se 
pravi kultura, mladina, civilna družba in sociala, bo to za našo organizacijo in uporabnike imelo 
sledeče posledice: 
 

- zmanjšano število zaposlenih in vsaj 8 posamezni/-kov, ki bodo ostali brez rednega ali 
občasnega dohodka; 

- onemogočeno pridobivanje rednih dohodkov, novih znanj in izkušenj, dvema 
posameznicama/-koma zaposlenima preko javnih del v naši organizaciji; 

- otežene, v nekaterih primerih onemogočene možnosti prijave na razpise na državni in EU 
ravni, 

- ustavljeni dolgoletni kakovostni programi s področja kulture, mladine, sociale in družbe, 
- razbita dolgoletna mreža sodelovanja med sorodnimi organizacijami v lokalni skupnosti. 

 
Posledice za uporabnike in širše lokalno okolje: 
 

- prenehanje brezplačnih svetovanj za mlade in njihove starše na področju motenj hranjenja 
(edini  

- izvenbolnišnični program v MOM s tega področja) , težav v osebnostnem in komunikacijskem 
razvoju  

- in učnih težav, 
- -ukinitev programa »Prostovoljsko delo mladi za mlade« v katerega je vsako šolsko leto 

vključenih  
- med 50 in 60 mladih in posledično osiromašenja procesov širjenja socialne mreže omenjenih 

mladih ljudi, pridobivanja znanj in praktičnih izkušenj, zmožnosti (so)ustvarjanja novih 
programov in projektov  

- in učenja solidarnosti in delovanja v tesno povezani skupnosti; 
- ukinitev programa brezplačne učne pomoči, programa medvrstniške skupnostne učne 

pomoči in učenja solidarnosti in sprejemanja raznolikosti, ki jo vsako leto koristi vsaj 40 otrok 
in mladih iz MOM, 

- ukinitev programov v okviru katerih omogočamo brezplačno druženje in ustvarjanje izključno 
mladim z manj priložnostmi (približno 20 otrok s posebnimi potrebami in približno 15 otroki 
iz Mladinskega doma letno); 



 

 

- ukinitev preventivnih delavnic s področja preprečevanja odvisnosti od drog, varne spolnosti, 
preprečevanje medvrstniškega nasilja in diskriminacije, vzpostavljanja pozitivne 
samopodobe, konstruktivne komunikacije… (t. i. Mladinske delavnice), ki jih letno izvajamo 
na petih osnovnih šolah v Mariboru s približno 120 uporabniki (učenci 8. in 9. razredov); 

- prenehanje delovanja mreže »Prostovoljstvo v Mariboru« v katero je vključenih 66 
organizacij, ki si prizadeva za vzpostavljanje sistemskega okolja za in nemoteno izvajanje 
prostovoljskega dela in ki vsako leto priredi odmeven »Festival prostovoljstva«, v mestu, ki 
ima naziv »Mesto prostovoljcev«; 

 
- onemogočeno izvajanje statusa pošiljajoče in gostiteljske organizacije Evropske prostovoljne 

službe, kar pomeni, da bo vsaj 15 mladim letno onemogočeno izkoristiti izkušnjo mobilnosti v 
EU; 

- ukinitev približno 40-ih javno dostopnih brezplačnih dogodkov na področju kulture (likovne in 
uprizoritvene umetnosti), 

- zaprtje galerije, kjer razstavljajo mladi, še neuveljavljeni umetniki in posledično 
onemogočena prva razstavljalska izkušnja vsaj 20 mladim letno; 

- ukinitev edinega mednarodnega festivala stop-motion animacije v Evropi, 
- ukinitev programa vzpostavljanja platforme za rezidenčne umetnike, ki vsako leto v naše 

mesto  privabi vsaj 10 kulturnih ustvarjalcev iz različnih koncev sveta in poveže vsaj 10 
organizacij iz Maribora z organizacijami iz tujine; 

- ukinitev programa filmske vzgoje s področja kinotečnih filmov in tako pomembnega 
prispevka k izoblikovanju mladih v humanistično izobražene odrasle; 

- ukinitev inkubatorja kulturnega ustvarjanja v okviru katerega vsaj 20 mladih letno ustvari 5 
novih predstav/performansov; 

- ukinitev okvirno 60-ih dogodkov letno s področja neformalnega izobraževanja in krepitve 
civilne družbe (javne tribune, okrogle mize, delavnice s področja krepitve skupnosti, 
razumevanja mehanizmov družbe, družbeno-političnih sistemov, mladinskega dela, gledališča 
zatiranih…); 

- ukinitev knjižnice z literaturo s področja družbeno-političnih teorij, ki so težko ali sploh 
nedosegljive v Mariboru in ki je namenjena spodbujanju mladih k preizpraševanju 
obstoječega družbenega sistema; 

- ukinitev brezplačne in javno dostopne storitve informiranja v lokalnem okolju na področju: 
izobraževanja, zaposlovanja, civilne družbe, razpisov in natečajev, mobilnosti maldi, 
prostovoljstva, prireditev; 

- ukinitev brezplačnega tedenskega spletnega informatorja z zgoraj omenjenih področij, ki 
tedensko prihaja na 2000 spletnih naslovov posameznikov in drugih organizacij; 

- ukinitev podpore v obliki nudenja brezplačne uporabe prostorov drugim NVO, nefromalnim 
skupinam in pobudam; 

- onemogočen brezplačen dostop do računalnikov v času, ko je dostop do informacij in znanja 
ključnega pomena za razumevanje razmerij moči v družbi in ko si veliko ljudi v Mariboru več 
ne more privoščiti plačevanja dostopa do internetnih storitev; 

- ukinitev ključnega prispevka k obstoju in nadaljnjemu razvoju Kulturnega centra Pekarna; 
- ukinitev ključnega prispevka k razvoju mladinske in kulturne politike v MOM na lokalni in 

nacionalni ravni. 
 
Urška Breznik, v.d. direktorice Zavoda Pekarna 
 
 

 

 



 

 

Mariborska kolesarska mreža 

MKM ne bo mogla zagotavljati rednih programov informiranja, osveščanja in promocije trajnostne 

mobilnosti v okviru Mobilnostnega centra Maribor. Posledično bo občina kršila zaveze do države, saj 

ne bo zagotavljala izvajanja Odloka o večji kakovosti zraka. Hkrati bo kršila pogoje projekta TRAMOB, 

saj bi 5 let po zaključku projekta morala zagotavljati delovanje Mobilnostnega centra Maribor. V 

nasprotnem primeru se lahko zgodi, da financer zaradi neizpolnjevanja obveznosti od občine zahteva 

povrnitev sredstev v višini cca. 700.000 EUR. 

Josip Rotar, predsednik MKM 

 

Društvo Center za pomoč mladim-podružnica Maribor 

Neprofitna in nevladna organizacija, ki združuje strokovno in prostovoljno delo na področju varovanja 

pravic ter osebnega in socialnega razvoja otrok in mladih. Ukvarjajo se s težavami in stiskami otrok in 

mladih, ki so povezane s šolo, odnosi z bližnjimi, socialno izključenostjo, revščino, brezposelnostjo, 

zlorabo drog, nasiljem, z zagovarjanjem pravic otrok, spolnimi zlorabami, težavami v duševnem 

zdravju...,  

Programi: Svetovalnica, Treningi socialnih veščin, Delavnice, Skupnostno socialno delo,  Doživljajsko 

igrišče, Mednarodne izmenjave mladih in Prostovoljno delo. Organizacija in izvedba izobraževanj za 

strokovne in mladinske delavce/ke ter prostovoljce/ke na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. 

- več kot 1000 otrok in mladih iz Maribora, ki kontinuirano sodelujejo pri pripravi in izvedbi 

programov, pri čemer je število udeležb/obiskov otrok in mladih v naših programi več kot 

4000 na leto.  

- izvedenih 150 svetovalnih razgovorov na leto,  

- v 6 tridnevnih treningih socialnih veščin vključenih 200 mladih,  

- v 80 delavnicah iz področja ključnih kompetenc in socialnega vključevanja vključeno okoli 

1000 mladih,  

- v programu Doživljajskega igrišča, ki je odprt trikrat tedensko, čez 3000 obiskov otrok in 

mladih na leto 

- v  Svetovalnici dnevno narašča povpraševanje mladih, ki so se znašli v stiski. Trenutno 

vključenih 20 uporabnikov, s katerimi se kontinuirano, preko svetovalnih razgovorov, išče 

rešitve za stiske, ki izvirajo iz doživetih spolnih zlorab, iz težav v duševnem zdravju (depresija, 

samomorilnost), iz osamljenosti in socialne izključenosti, iz doživetij nasilja...  

Posledice, ki bi nastale z ukinjanjem sredstev za sofinanciranje programov in bi jih najbolj čutili mladi 

ni potrebno posebej poudarjati, pa vendarle: 

- V omenjenih programi v podružnici Maribor delajo: 2 redno zaposlena, 2 javna delavca, 2 

prostovoljca v okviru programa EU Erazmus+, več kot 30 prostovoljnih delavcev, 2 delavca, ki 

delata v splošno družbeno korist in 2 študenta praktikanta. V primeru, da naši programi v 

prihodnosti ne bi bili sofinancirani iz strani Mestne občine Maribor, bi bili primorani vse 

programe ukiniti, kar bi za našo organizacijo predstavljalo konec delovanja.  



 

 

- brez možnosti vključitve, brez podpore in pomoči bo ostalo več kot 1000 otrok in mladih, ki 

se v svojih življenjih srečujejo s težavami v odraščanju, s socialno izključenostjo, s tveganimi 

in škodljivimi vedenji, 

- v 2015 ne bo mogoča prijava na javne razpise (MDDSZEM, URSM, Eraznus+, ZRSZ...), ki kot 

pogoj navajajo sofinanciranje iz strani lokalne skupnosti, zato bo potrebno ukiniti ne le 

programe ampak tudi podružnico Maribor, 

- vsi zaposleni, javni delavci, prostovoljci, Erazmus+ prostovoljci, študenti praktikanti in delavci 

v splošno korist bodo izgubili delo, 

- preklicana bodo vsa dogovorjena sodelovanja z vladnimi in nevladnimi organizacijami iz 

Maribora. 

Posledice krčenja oziroma ukinjanja sredstev v proračunu Mestne občine Maribor za leti 2015 in 

2016, namenjenih sofinanciranju projektov in programov nevladnih organizacij ter sofinanciranju 

javnih del, bo pri uporabnikih naštetih programov  povzročilo težko popravljive posledice, 

organizacija bo izgubila ugled in kredibilnost pri uporabnikih, partnerskih vladnih in nevladnih 

organizacijah in pri ostalih sofinancerjih. Posledično bo na ugledu in kredibilnosti izgubila tudi Mestna 

občina Maribor. 

Janez Arh, društva vodja podružnice 

 

Kulturno umetniško društvo Moment 

od leta 2006 se v društvu sistematično ukvarjajo z razvojem sodobnega neinstitucionalnega 
gledališča. 

Posledice ukinitve sredstev za sofinanciranje v MOM: 

- prekinitev razvoja neinstitucionalne gledališke scene (v najširšem pomenu te besede), ki 
svoje bistvo išče v drznosti, izvirnosti, zagnanosti, mladosti ter rezultira v presežnem na 
kvalitativnem nivoju; 

- opuščanje razvojno naravnanih programov, produkcije, usposabljanj, mednarodnih 
sodelovanj in gostovanj; 

- podpora in možnost razvoja mladim ustvarjalcem, ki so šele uveljavljajo v gledališko-
uprizoritvenem prostoru; 

- generiranje/širjenje scene oz. stik širše javnosti s kakovostno uprizoritveno ponudbo iz 
domačega in mednarodnega prostora; 

- Stik mesta (in ustvarjalnosti v njem) s tovrstnim dogajanjem na nacionalni in mednarodni 
ravni; 

- vzpostavljanja novih nekonvencionalnih prizorišč; 
- delovanja centrov, ki so v zadnjem času gonilo sodelovanja v mestu in posledično nosilci 

njegove kulturne ponudbe; 

Zoran Petrovič, Moment 
 

 
 



 

 

Živa dvorišča 
 
Če se proračun za kulturo za 50% zmanjša oz. ne bo sredstev za sofinanciranje projektov in 
programov nevladnih organizacij, bodo živa dvorišča ponovno postala mrtva dvorišča, polna 
parkiranih avtov in potepajočih muc.  
 

- Slomškov trg in ostale ulice v mestu ne bodo več ožarjene z Ano Plamenito Mariborsko,  
- mesto več ne bo imelo kurioznih instalacij, ki navdušujejo domače mimoidoče in tuje goste,  
- Center Grafičnih umetnosti bo zaprl vrata,  
- ulična gledališča... hja, bodo spet postala izključna domena Festivala Lent.  
- mesto bodo zapustili tisti, ki so v decembru skrbeli za prijetno vzdušje na ulicah, tisti, ki so 

zbirali zgodbe mesta in jih pretvarjali v domiselne igre.  
- Občasne ali stalne zaposlitve bo izgubilo več kot 15 ljudi. 

  
Hm, morda pa se bomo preselili, mobilni smo dovolj,  in našli mesto pod soncem v sosednjih Rušah in 
boste Mariborčani naslednje leto lahko prišli z vlakom na obisk pogledat Ano Plamenito Ruško ;) 
 
Katja Beck Kos,vodja programa Živa dvorišča 
 

Zavod PIP, Pravni in informacijski center Maribor 

Izvajanje brezplačnega pravnega svetovanja na področju varstva človekovih pravic, civilnega prava, 
statusnega prava, prava varstva potrošnikov, upravnega prava, delovnega prava, prava socialne 
varnosti, kazenskega prava in prekrškov ter na drugih področjih, kjer je pravno varstvo 
potrebno. Izvajanje mladinskih programov. 

- 1300 občanov in občank Mestne občine Maribor je na leto vključenih v program pravnega 
svetovanja. Prav toliko, glede na socialno stisko in z njo pogojenimi težavami pa po 
pričakovanjih veliko več,  jih bo v letu 2015 ostalo brez brezplačne pravne pomoči, ki jo  Urad 
varuha človekovih pravic postavlja že leta za primer dobre prakse reševanja socialnih stisk v 
lokalnih skupnostih. 

- Brez brezplačne pravne pomoči, v ljudem poznani obliki, bo nastala dodatna obremenitev 
različnih socialnih služb v mestu, in tudi pisarne za splošne zadeve MOM, ki ena za drugo 
množično napotujejo ljudi na Zavod PIP saj jim same službe vsaj osnovnega svetovanja ne 
zmorejo zagotoviti. 

- Zaustavljeni bodo mladinski programi Zavoda PIP, med njimi program usposabljanja za 
izboljšanje zaposljivosti, katerega model smo uspeli razviti prav s pomočjo Mestne občine 
Maribor in Evropske prestolnice mladih. V letu 2014 je bil model uspešno testiran in 
prepoznan med mladimi in deležniki kot zaželen ter potreben za težje zaposljive mlade. V 
našem primeru gre za pravnike, model pa je zasnovan tako, da bi se ga dalo prenesti tudi na 
druge izobrazbene in poklicne profile. 

Matevž Kmetec, direktor Zavoda PIP 

 

 

 



 

 

Plesna Izba Maribor, kulturno društvo v javnem interesu, celoletno plesno in bobnarsko 

izobraževanje ter odrska produkcija 

PLESNA IZBA MARIBOR predstavlja pomemben del plesne umetnosti in kulture v Mariboru, saj je 

postavila temelje sodobni plesni umetnosti v tem delu Slovenije. Sodobna plesna in glasbena 

umetnost ni institucionalizirana, kar pomeni, da Plesna Izba Maribor s svojimi programi in izvirnim 

pristopom že 27 let izvaja program celoletnega plesnega izobraževanja, producira plesne predstave, 

glasbene dogodke, koncerte, glasbene in plesne festivale, mednarodne plesne projekte in omogoča 

preživetje umetnikom, plesnim in glasbenim pedagogom, vsaj tistim, ki so še ostali v tem mestu. V 

svojem dolgoletnem delovanju, je vzpostavila ustvarjalno polje in profesionalizacijo na področju 

sodobne plesne in bobnarske umetnosti. Pedagogi, ki učijo in koreografi, ki ustvarjajo, so izobraženi, 

strokovno usposobljeni. Ljudem omogoča kreativnost in ustvarjalnost, pozitiven odnos do odrske 

umetnosti ter druženje, saj kdor pleše in bobna, zlo ne misli.  

Plesna Izba Maribor s svojim plesnim in bobnarskim programom sodeluje na številnih kulturnih 

dogodkih v Mariboru (Vilinsko mesto, Festival Lent, Eko maraton, Odprta plesna scena, prireditve 

Zveze prijateljev mladine), prav tako pa sama organizira številne prireditve v mestu. Leta 2008 smo 

od mesta Maribor prejeli častno nagrado: Listino za pomembne dosežke na področju svojega 

delovanja. Gre za priznanje mesta, kjer je mesto prepoznalo vrhunsko delovanje naše institucije. 

V primeru ukinitve sredstev MOM bo Plesna Izba Maribor: 

- prisiljena zapreti svoja vrata in zaključiti dolgoletno delovanje  
- pomeni dolgoročno škodo društvenega dela, ki se dolgoletno razvija na Plesni izbi Maribor, že 

od leta 1987 (27 let) 
- ogrožena je izvedba glasbenih in plesnih projektov - na dolgi rok to pomeni ukinitev tovrstne 

umetnosti.  
- socialni položaj učiteljev na PIM-u se poslabša 
- Maribor bo izgubil vzgojo in izobraževanje kreativnega in ustvarjalnega delovanja, saj otroci 

in mladina , ki se izobražujejo pri nas, razmišljajo kreativno in ustvarjalno. Plesno ustvarjanje 
je način razmišljanja in delovanja, saj se je treba zmeraj ukvarjati s vprašanjem: kako? Na 
kakšen način? 

- otroci in mladi imajo možnost, ustvarjanja svojih kratkih projektov / predstavic in dobijo tudi 
mentorsko vodstvo in podporo, kar veliko bolj pozitivno vpliva na razvoj otroka, kot pa samo 
kopiranje gibov v komercialnih plesnih šolah 

- PIM je v polnem zagonu mednarodnih sodelovanj (evropski projekti), mesto je vedno bolj 
poznano v stroki sodobne plesne & performativne umetnosti, zato bo sloves Maribora v 
evropskem prostoru na tem področju zamrl 

- marsikateri umetniki & delavci v kulturi se vrnejo/vračajo v Maribor prav zaradi PIM 
- vrednost in kvaliteta družbe bazira in  se gradi skozi izobrazbo (šolski sistem) in kulturo 
- v okviru vrhunskih projektov bomo ostali brez rezidenčne možnosti za nastanek umetniškega 

dela ali pa tudi polno produkcijo (tako lokalno, državno in mednarodno) 
- ogrožena je tudi Platforma sodobnega plesa ter vsi nadaljnji projekti 

 

Plesna Izba Maribor trenutno nudi možnost preživetja 19 profesionalcem, ob izvajanju številnih 

projektov in mednarodnega programa, pa od kulture živijo mnogi hoteli, tiskarji, oblikovalci, zvočni 

mojstri, snemalci, kostumografi … 

Ekipa Plesne Izbe Maribor, zanjo Mojca Kasjak, vodja projektov 



 

 

DRUŠTVO OZARA – DNEVNI CENTER MARIBOR 

V naše programe vključujemo  občane in občanke, ki se soočajo s težavami v duševnem zdravju, z 

diagnozami kot so depresija, shizofrenija, bipolarna motnja, kombinirane motnje idr.,  njihove 

svojce, prav tako posredujemo informacije vsem zainteresiranim občanom in organizacijam ter 

izvajamo preventivne akcije z namenom osveščanja o bolezni. 

Dnevni center Maribor dnevno obiskuje  od 40 do 50 uporabnikov, letno pa  je v program vključenih 

več kot  100 uporabnikov, to je oseb s težavami v duševnem zdravju.  

Dnevna vključitev v program dnevnega centra ima za ljudi s težavami v duševnem zdravju več 

pomenov za  njihovo življenje in sicer: da aktivno preživljajo del dneva, da se ne zapirajo med štiri 

stene, da se družijo in pogovarjajo z ljudmi, ki imajo podobne težave, imajo dnevno topli obrok, se 

vključujejo v razne delavnice, kjer razvijajo svoje sposobnosti, imajo možnost strokovne pomoči in 

podpore v življenju z boleznijo in pri pridobivanju različnih socialno varstvenih in drugih pravic, ki jim 

izboljšajo kvaliteto življenja. 

Poleg različnih storitev dnevnega centra, kot so ustvarjalne delavnice, skupine za samopomoč, 

izobraževalne delavnice, rekreativno športne dejavnosti, prostočasovne aktivnosti, nudimo 

uporabnikom vsak dan tudi toplo zdravo malico, ki marsikomu izmed njih pomeni edini  dnevni topel 

obrok. 

Zelo veliko jim pomagamo pri urejanju različnih socialno varstvenih pravic, kot so denarna socialna 

pomoč, varstveni dodatek, zdravstveno zavarovanje, stanovanjske težave, pomoč pri urejanju zadev 

na sodišču, na CSD idr., kar jim pomaga pri vsakodnevnem preživetju, pri ohranjanju zdravja, pri 

zmanjšanju hospitalizaciji, pri razbremenitvi njihovih družin idr. 

Tako kot leta doslej, tudi za leto 2015 iz MOM planiramo 2 zaposlena iz programa javnih del za 

izvajanje različnih vsakodnevnih aktivnosti za uporabnike in sredstva po razpisu za socialno 

humanitarna društva. 

V kolikor MOM ne bo sofinancirala našega programa in nam odobrila javnih del, bomo morali 

program zmanjšati in ne bomo sprejemali novih uporabnikov, kar bo lahko imelo velike posledice na 

ljudi s težavami v duševnem zdravju, za njihove družine in celotno lokalno skupnost. 

mag. Minka Žiberna, univ. dipl. soc. del. 
Strokovna vodja programa Mreže dnevnih centrov 
in vodja enote Maribor 
 

Društvo za pomoč in samopomoč na področju zasvojenosti Zdrava pot  
 
Smo nevladna organizacija Društvo za pomoč in samopomoč na področju zasvojenosti Zdrava pot in 
opravljamo od leta 2000 programe za aktivne uživalce prepovedanih drog. Redno zaposlenih nas je 5 
in 1 kavni delavec. Izvajamo dva programa in sicer Dnevni center za odvisnike od prepovedanih drog 
ter program Mobilna zamenjava igel s terenskim delom in svetovanje v zvezi z drogami in AIDS-em. 
Oba programa sta sofinancirana s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti v višini 80% (stroški dela). Pogodbena obveznost nas zavezuje k 20% sofinanciranju iz drugih 
virov (lokalna skupnost), zato smo od leta 2010 uvrščeni med izvajalce dopolnilnih socialnovarstvenih 
programov, saj javne službe za naše uporabnike ne izvajajo nobenih programov pomoči.  



 

 

V kolikor bo prišlo do zmanjšanja višine oz. ukinitev sofinanciranja s strani lokalne skupnosti nas 
postavlja v položaj, da uporabnikom programov, ne bomo več zmožni nuditi storitev h kateri nas 
zavezujejo pogodbe večinskega sofinancerja, hkrati pa se bo ukinilo nadaljnje sofinanciranje 
programov s strani MDDSZ, saj v primeru ukinitve sofinanciranja s strani MOM ne bomo izpolnili 
obveznosti, ki jih določa 11.alineja 3.člena pogodbe : 
 

 zagotoviti vsaj 20% sofinanciranje programa za leto 2015 s strani drugih virov, kar izvajalec 
dokazuje z ustreznimi dokazili ob predložitvi končnega poročila za leto 2014. 

 
Moramo opozoriti, kaj se nam lahko zgodi v primeru, da se ukinejo omenjeni programi. Verjetno je 

marsikomu znan scenarij, kot se je zgodil v Grčiji, ko se je zgodilo krčenje sredstev za te programe 

pomoči. Dramatično se je povečalo število okužb z virusom HIV in hepatitisom C.  Zasvojenci so ostali 

brez prostora, kamor se lahko umaknejo z ulice, s tem pa se posledično zmanjša kriminaliteta in 

možnost prenosljivih bolezni. Če se to zgodi Mariboru se nihče od nas ne bo več varno sprehodil čez 

mesto, prav tako nam grozi nevarnost epidemije HIV-a in hepatitisa, ter drugih nalezljivih bolezni. 

Zato apeliram na vse, ki se bodo morali odločati o tem ali še sofinancirati omenjene programe, da se 

zavedajo posledic, ki jih lahko omenjeni ukrepi prinesejo.Dnevno obišče naš dnevni center do 40 

aktivnih uživalcev nedovoljenih drog, mesečno zabeležimo cca 100 različnih uporabnikov. Prav tako v 

programu terensko delo, ki ga opravljamo na tem območju zabeležimo cca 120 različnih uporabnikov. 

Mesečno razdelimo približno 6.000 igel, in jih polovico dobimo vrnjenih v program. Virusni hepatitis 

je Svetovna zdravstvena organizacija prepoznala kot prioritetni javnozdravstveni problem. Če bi 

zaradi sedanjega političnega zasuka prišlo tudi do izključevanja zmanjševanja škode pri nas, se s tem 

situacija lahko drastično  poslabša (v smeri zdravstvenih, ekonomskih in socialnih posledic ter 

naraščanja posledične kriminalitete).  

Za nadaljnje stabilno izvajanje programov pomoči za populacijo, katere število v krizi narašča, je 

nujno sofinanciranje programov, zato od pristojnih na mestni občini Maribor pričakujemo predlog za 

pozitivno odločitev in ohranitev programov pomoči za uporabnike                                                

Mateja Fingušt Pesek, predsednica 
 

 

Društvo za kulturno produkcijo in afirmacijo umetniških procesov NAGIB  
 
je v letu 2014 vzpostavilo 1. sezono sodobnih uprizoritvenih umetnosti Nagib na oder v prostorih 
Narodnega doma Maribor. S tem društvo izvaja prvi poiskus kontinuiranega, rednega, mesečnega 
programa na področju sodobnih uprizoritvenih umetnosti v Mariboru in zapolnjuje programski ter 
prostorski manko na tem področju. Nagib je pred letom 2014 deloval kot festival, ki je v letu 2013 
praznoval 10 let obstoja, v letu 2014 pa razširil svoje delovanje skozi vso leto. S takšnimi akcijami, ki 
jih MOM želi izpeljati, bo program na področju sodobnih uprizoritvenih umetnosti poniknil, saj ne bo 
možnosti za redne produkcije in prezentacije del.  
 
Krčenje sredstev bo konkretneje ogrozilo nadaljnjo realizacijo in razvoj kvalitetnega in vrhunskega 
kontinuiranega dogajanja in programa na področju sodobnih uprizoritvenih umetnosti v Mariboru, 
dvig postpropdukcije sodobnih uprizoritvenih predstav v Sloveniji, lokalno produkcijo in projektno 
delo več kot 30 ustvarjalcev in ostalih partnerjev s katerimi je društvo v povprečju letno sodelovalo. 
Med drugim ne bo več možno izvajati mednarodnih izmenjav in promocije slovenskih ustvarjalcev v 



 

 

tujini s katerimi društvo sodeluje že več let. Glede na dejstvo, da smo NVO zelo uspešne pri črpanju 
EU sredstev bo s prekinitvijo sofinanciranja s strani MOM to onemogočeno, saj razpisi zahtevajo 
tudi določen delež lokalnih sredstev! 
Prav tako je ogrožena vsaj 1 zaposlitev preko javnih del (glede na letošnje omejitve javnih del za NVO 
brez redno zaposlenih).  
 
Petra Hazabent, predsednica društva 

 
 

Narodni dom Maribor 

Predlog proračuna pa pomeni pri nas v Narodnem domu samo izvajanje programov v prvem delu 

leta, ukinitev Festivala Lent in Festivala Maribor ter odpuščanje 22 redno zaposlenih, če upoštevamo 

še prekerne delavce, vezane na naše programe, pa skupaj 50 ljudi brez sredstev za življenje. Pomeni 

ugasnitev Narodnega doma po 22 letih delovanja brez enega centa minusa! 

Vladimir Rukavina, direktor 

 

uho;oko: zavod za umetnost in tehnologijo Maribor/CENTRALNA POSTAJA 

uho;oko: zavod za umetnost in tehnologijo Maribor deluje od leta 2008, v javnem interesu od leta 
2013, vsi dogodki, prireditve, delavnice, ki jih izvajamo v projektno/produkcijskem/razstaviščnem 
prostoru Centralna Postaja so brez vstopnine. S tem zagotavljamo široko dostopnost vsem 
zainteresiranim ter bogatitev kulturnega dogajanja v mestu na področju sodobne interdisciplinarne 
produkcije. 

Posledice izpada občinskega sofinanciranja: 

 zaprtje projektno/produkcijsko/razstaviščnega prostora Cenralna Postaja 

 ukinitev ciklusa Beli Šum - elektroakustična/elektronska glasba 

 ukinitev ciklusa Vitrine – sklop interdisciplinarnih razstav v izložbah CP 

 ukinitev EXP_LAB - sklop delavnic, produkcije in koprodukcije novo nastalih intermedijskih 
del, 

 ukinitev prenosov v živo v eter RŠ in MARŠ, na splet 
 ukinitev 2 javnih del 
 prekinitev možnosti sodelovanja, mreženja ter vzpostavljanja/nadgradnje solidno delujoče 

platforme avdio-vizualne produkcije doma in širše 

 drastično zmanjšan pretok umetnikov s tega področja, izpad koprodukcij lokalnih umetnikov 
z gostujočimi tujimi umetniki 

 prekinitev koprodukcij s festivalom Kiblix/Mfru 

 prekinitev nastajajoče „Transverzale Koroška“ 

 

Marko Ornik, direktor 

 

 



 

 

Center za socialno delo Maribor 

Materinski dom 

Zavetišče za brezdomce in Javna kuhinj 

Varna hiša 

 

MESTO MARIBOR - MESTO, KI NE MORE ŽIVETI BREZ SOCIALNE VARNOSTI IN ZAGOTOVITVE PRAVIC 

ZA NAJRANLJIVEJŠE?!  

Gre za življenja ljudi našega mesta - mesto na robu socialnega dna, ne more preživeti brez pomoči 

najbolj ranljivemu delu! Nedopustno bi jih bilo ne podpreti! Potrebujejo podporo mesta in države! 

Izpad sofinanciranja programov CSD s strani Mestne občine Maribor, predstavlja  za naše uporabnike 

obsežne in dolgoročne posledice bistvenega poslabšanja  njihovega življenja. Seveda gre za najbolj 

ranljive skupine ljudi, z najmanj moči v naši družbi. Njihova eksistenca je na robu možnega in se jim 

bo ob izpadu naše nadaljnje pomoči življenje bistveno poslabšalo. Prepričana pa sem, da si ta 

trenutek vseh razsežnosti take odločitve ne znamo in moremo niti predstavljati.   

Programe in sistem pomoči smo izgrajevali dlje časa, da smo zadeve v tem trenutku optimizirali na 

najboljši možen način.  

Če izhajam samo pri odsotnosti javnih del na našem Centru predstavlja to bistveno poslabšanje 

situacije pri cca. 120 družinah in pri posameznikih, ki jih naši delavci preko javnih del dnevno 

obiskujejo in jim s svojo prisotnostjo pomagajo pri različnih vsakodnevnih opravilih in vzgoji otrok. V 

kolikor bo prisoten izpad javnih del na področju pomoči ljudem s težavami v duševnem zdravju, 

pomeni to najmanj 28 takojšnjih vključitev v zavodsko oskrbo, ki bo posledično veliko dražja rešitev 

za MOM, če odštejem vse čustvene strese za uporabnike in seveda povečanje nezaposljenosti  dveh 

invalidnih oseb.  

Še težje posledice za družine, v katere je vključenih v različne programe pomoči, ki jo sicer 

imenujemo preventivna pomoč  družinam in sicer predvsem preventivna pomoč v tem, da 

pomagamo družinam funkcionirati v domačem okolju skupaj z otroki, ki bi bilo sicer v marsikaterem 

primeru potrebno iskati druge rešitve izven družine.  Seveda bi bile te bistveno dražje za družbo kot 

tako in hudo poslabšanje njihove perspektive za nadaljnje življenje. Verjamem pa, da s tem delom 

preprečimo nastanek marsikaterega kaznivega dejanja, ki bi nastalo zaradi prepuščenosti ljudi, ki 

potrebujejo dodatno vodenje in pomoč, ki jo izvajajo naši javni delavci.  

Ne vem kako lačnim ljudem, ki pridejo po topel obrok sporočiti, da ga ni za vse dovolj, da ga bo 

dobilo le prvih morda 300? Kako s tem v naprej?  

Socionalno varstvena programa Zavetišče za brezdomce in Javna kuhinja  že 22 let koristi občanom 

Maribora. Zavetišče za brezdomce ima 26 uporabnikom, fluktuacija je velika, saj je letos v zavetišču 

bilo 42 različnih oseb, že 16  smo  pomagali se ponovno vključiti  v družbo (najem podnajemniškega 

stanovanja, začasna zaposlitev tistih, ki so bili dela zmožni..). V zavetišču imamo 78% uporabnikov, ki 

jim je je s strani zdravnika predpisano hišno zdravljenje in redno jemljejo zdravila pod nadzorom, 

potrebujejo redne spec. zdravniške preglede in kontrole, stalno spremstvo, zaradi narave bolezni. 



 

 

Starostna struktura uporabnikov v Zavetišču: do 30 let je 1 uporabnik; od 31 let do 40 let: sta 2 

uporabnika; od 41 let  do 50 let: je 5 uporabnikov; od 51 let do 60 let: je 10 uporabnikov in preko 60 

let je 8 uporabnikov. Podatki kažejo, da večina brezdomcev, (  in če bi bili dela zmožni) so v letih, ko 

niso konkurenčni na trgu delovne sile. 

Tedensko imamo od 5 do 7 klicev za namestitev brezdomcev. Letos smo se z MOM dogovarjali o 

prostorski razširitvi Zavetišča, saj potrebujemo še najmanj 5 postelj. 

Rezultati našega dela v Zavetišču: veliko manj je poškodb, kaznivih dejanj; brezdomci so v varnem 

okolju, povrnjen jim je ponos in dostojanstvo; z našo podporo so tisti, ki so dela zmožni našli delo, 

vsaj priložnostno; letno se veliko uporabnikov (od 13 do 17) ponovno uspešno vključijo v družbo. 

Socialna kuhinja upravičencem, ki imajo denarno pomoč  in nizke pokojnine nudi topli obrok, ki je za 

te ljudi edini topel obrok dnevno.  Letos razdelimo dnevno okrog 600 obrokov, sicer upravičencev je 

753. Pred dvema letoma  je bilo 440 obrokov dnevno. Tale podatek nam govori o radikalnih 

spremembah v socialnem stanju v Mariboru. Število upravičencev do toplega obroka iz dneva v dan 

raste, zlasti v zimskem času. 

Upravičenci toplega obroka so zelo zadovoljni in hvaležni občini, da jim podari ta obrok, ki je za 

večino edini topli obrok v prehrani, nekaterim je tudi edini dnevni obrok. 

Zavetišče za brezdomce s kapaciteto 26, pogradov v treh prostorih resnično nudi le streho nad glavo, 

vsebina, ki jo skušamo z zaposlenimi vnesti je tista, ki daje ljudem občutek vrednosti in človečnosti, ki 

se v sistemu kakršnem živimo vedno bolj izgublja. V nadaljevanju pomeni to odsotnost teh vsebin in 

samo namestitev, ki se bo hitro slabšala in s tem prinašala posledice kaljenja javnega reda in miru za 

vse stanovalce hiše v kateri zavetišče deluje.  Pritiski stanovalcev in težave sprejetosti programa, pa 

so že bile prisotne ob prihodu na to lokacijo.  

Stiske ljudi in iskanje rešitev je pripeljalo do vzpostavljanja nekaterih programov, ki so v slovenskem 

okolju dokaj novi, za lažjo integracijo naših občanov v okolje pa nujno potrebni. Ob tem imam v mislih 

program romskega koordinatorja in program viški hrane, ki sta zaživela in dobila vsa potrebna 

soglasja v letošnjem letu. V program viški hrane je vključenih vsak dan več ljudi, tako se število 

približuje številki 100 in s tem manj zavržene hrane, na kar vedno pogosteje opozarjajo različne 

organizacije. 

Denarna sredstva, ki jih je MOM zagotavljala svojim občanom iz lastnih sredstev, smo kot CSD 

razdelili pomoči potrebnim v sodelovanju in dogovarjanju z MOM. Da je socialna stiska v Mariboru 

velika in da ljudem pri poplačilu položnic pride prav vsaka oblika pomoči, mislim, da ni potrebno 

poudarjati. V letošnjem letu je bilo te enkratne denarno socialne pomoči iz občinskih sredstev 

deležno že 180 uporabnikov.  

Programi, ki smo jih vzpostavili v Mariboru za pomoč žrtvam nasilja so prepoznani, verificirani s strani 

Socialne zbornice Slovenije in delujejo na transpanenten in strokoven način. Sodijo v mrežo javnih 

socialno varstvenih programov, ki jih v večinskem deležu sofinancira država, s pogojem sofinanciranja 

lokalnih skupnosti. 

Uporabnice, ki so vključene v vse te programe prihajajo v največjem deležu iz našega mesta. Problem 

nasilja je v našem okolju močno prisoten in so številke, ki jih ob tem beležimo med najvišjimi v državi. 



 

 

To je že v preteklosti, pa tudi danes podatek, ki je narekoval vzpostavitev teh programov in se njihova 

potrebnost potrjuje tudi danes.  

Varna hiša Maribor je bila ustanovljena pred dobrimi 18 leti in so njene kapacitete nenehno 

zapolnjene. V hiši se je zvrstilo in dobilo ustrezno pomoč vsako leto  več kot 50 uporabnic in njihovih 

otrok.  

Materinski dom Maribor, ki deluje dobrih 10 let in je v njem vse do danes bivalo nekaj več kot 400 
oseb - mater z otroki v najtežjih eksistenčnih, bivanjskih, odnosnih in drugih stiskah - je vse od 
ustanovitve do danes šel skozi mnoge pomembne prelomnice, pri katerih je bila Mestna občina 
Maribor pomemben soustvarjalec. Otroci, ki z mamami bivajo v naših programih so pri nas deležni 
posebne pomoči in podpore, ki jo potrebujejo glede na njihov psihosocialni razvoj in potrebe. 
Upoštevajoč Konvencijo o otrokovih pravicah, vsak otrok, ki živi v izjemno težkih razmerah, 
potrebuje posebno pozornost, varstvo in skrb s prepričanjem, da mora biti družini, kot temeljni 
družbeni skupini in naravnemu okolju za razvoj in blaginjo vseh njenih članov in še posebej otrok, 
namenjeno potrebno varstvo in pomoč, da lahko v celoti prevzame svoje odgovornosti v družbi. 
Države so se zavezale, da bi zajamčile in podpirale s to Konvencijo določene pravice, da staršem ali 
zakonitim zastopnikom nudijo ustrezno pomoč pri izvrševanju njihovih odgovornosti pri otrokovi 
vzgoji in zagotavljajo razvoj ustanov, zavodov in služb za varstvo otrok. Pomoč njim preprečuje vrsto 
drugih socialnih stisk in težav, ki bi se bila razvila in nadaljevala brez ustrezne pomoči, hkratno s tem, 
da jim ob strokovni pomoči nudimo možnost bivanja, ki je sicer ne bi imeli nikjer drugje. 
 
V letu 2010 je občina podprla tudi ustanovitev novega, glede na potrebe in porast nasilja v mestu, 
nujno prepoznanega programa, Svetovalnice za žrtve nasilja in zlorab Maribor. V treh letih delovanja 
se je v njem zvrstilo 600 žrtev nasilja - žensk in otrok. Ohranili smo jih pri življenju in z njimi 
nadaljujemo strokovno delo, da bodo zmogli živeti brez nasilja in ravnati s posledicami, ki jim jih je 
nasilje pustilo. 
 
Ob delovanju programov poudarjamo predvsem to, da gre za občane našega mesta, za naše 
državljane. Za eno najbolj ranljivih skupin prebivalstva, ki zajema spekter vseh socialnih stisk in 
težav - od revščine, socialne izključenosti, do posledic zaradi nasilja v družini in akutnih psihičnih in 
drugih zdravstvenih stisk in težav, ki se odražajo tudi na otrocih. V vseh teh situacijah, jim nudimo 
vso potrebno strokovno pomoč in jih tako, velikokrat, ohranjamo tudi pri življenju. Tako o programih 
ne moremo govoriti le skozi številke, četudi se zavedamo, da jih statistika po svoje potrebuje.  
Govoriti moramo o tem, da PREPREČUJEMO NAJTEŽJE ŽIVLJENJSKE STISKE LJUDI, V KATERI SE 
LAHKO ZNAJDE VSAKDO MED NAMI. Nasilje ne izbira kraja in prostora - četudi je najbolj prisotno 
prav v družinskem okolju, zmeraj v poziciji moči prevladovanja. Tudi eksistenčna in bivanjska stiska je 
tista, ki lahko prizadene mnogo ljudi. Prav statistični podatki kažejo, da revščina in posledice nasilja, 
močno prizadenejo človeška življenja, njihova zdravja in vplivajo tudi na slabši položaj otrok, ki živijo v 
revščini. Programe imamo namen razvijati, saj je pomoč potrebno ponuditi kontinuirano in na vseh 
življenjskih nivojih.  
 
Z našim delom omogočamo: 

 trenutno in takojšnjo pomoč občanom, najbolj ranljivim skupinam prebivalstva na različnih 
nivojih, kakor  

 dolgoročnejšo, z namenom spremembe življenjskega stila, pomoč pri socialnem vključevanju 
v družbo in pomoč pri soustvarjanju drugačnih pogojev za življenje ljudi (manj revščine, 
nasilja, kriminala, psihičnih in duševnih stisk in težav, zmanjševanje zdravstvenih težav ljudi in 
pogoje za ustrezno vzgojo in skrb za mladoletne otroke). 

 



 

 

Gre za več kot OBVEZNE PROGRAME, KI SO NUJNI IN POTREBNI ZA PREŽIVETJE LJUDI, ZA PREŽIVETJE 
NAŠEGA MESTA! PRI TEM JE NUJNA TUDI PODPORA DRŽAVE! 
 
REŠENO ČLOVEŠKO ŽIVLJENJE POMENI MNOGO VEČ, KOT REŠEVANJE ČESARKOLI DRUGEGA! 
 
 
 
 

SONČEK – Mariborsko društvo za cerebralno paralizo 
 
Občina ne bo sofinancirala osebne asistence, prevozov invalidov in javna dela. Našo osebno 
asistenco koristi 47 večinoma težko gibalno oviranih ljudi, predvsem na invalidskih vozičkih. Preko 
javnih del imamo vključene tri osebe od tega dve z invalidnostjo. Občina in Ministrstvo za delo 
družino socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM) pa nam sofinancira zaposlitev 4 osebnih 
asistentov. Društvo s pomočjo javnih del organizira zdravstveno terapevtske kolonije za otroke in 
mladostnike s cerebralno paralizo, ki potrebujejo asistenco »ena na ena«; v vse programe skupaj pa 
je vključeno letno 300 uporabnikov, staršev in asistentov.Na čakanju za vključitev v Varstveno 
delovne centre bo v kratkem ca 50 težko gibalno oviranih odraslih ljudi (predvsem s cerebralno 
paralizo in sorodnimi invalidnostmi). 
  
V društvu smo  pred tremi leti začeli razvijati in izvajati program osebne asistence, ki ga sofinancira 
Ministrstvo za DDSZEM, in zdaj dobimo informacijo, da ga občina ne bo sofinancirala. Brez 
sofinanciranja programa nikakor ne moremo nadaljevati. Oziroma ga moramo ukiniti. Osebna 
asistenca je del Zakona o dolgotrajni oskrbi, za katerega je pred dnevi nova podžupanja Jelka 
Černivec izjavila, da bo njena prioriteta njegovo čimprejšnje sprejetje, v drugem dihu pa se pokaže, 
da se s temi dejanji  oddaljuje od zelo pomembnega zakona in začrtanih smernic EU, naše vlade in 
Ministrstva. 
  
V našem društvu smo prav zaprepadeni kaj nas je doletelo. Od velikih pričakovanj, da bo ta nova 
mestna oblast pokazala več čuta do najšibkejših prebivalcev, se zgodi prav nasprotno. Postavite se v 
položaj ljudi, ki imajo od rojstva težave v telesnem in gibalnem razvoju in ne samo, da nimajo 
prihodkov za dostojno življenje, ampak tudi ne morejo samostojno iz stanovanja. Zaradi tega so 
prikrajšani za socializacijo in življenje, ki ga živimo ostali. 
  
Tu dejansko gre za hude kršitve Konvencije o človekovih pravicah in Konvencije o pravicah ljudi z 
invalidnostjo. 
  
V času, ko Evropska unija zahteva od Slovenije, da ukinja zavode in preide z institucionalne oskrbe na 
oskrbo v skupnosti, ko se pospešeno govori o inkluzivni ne samo šoli ampak skupnosti, občina, naša 
skupnost, naznani, da od 2015 ukinja in ne bo več sofinancirala osebne asistence, prevozov invalidov 
in javna dela. 
  
To so programi, ki jih sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti  (MDDEM). Prav to ministrstvo končuje razpis za osebno asistenco za štiri leta (do leta 
2018) in poziva občine, da finančno podprejo ta program! (Čakamo še na uraden pisni poziv). 
  
Osebna asistenca, prevoz invalidov in javna dela so en del na poti k enakim možnostim ljudi z 
invalidnostjo. Nam se zdaj dogaja, da je veliko mlajših odraslih in odraslih s cerebralno paralizo in 
sorodnimi invalidnostmi brez možnosti vključitve v družbo, ker so doma v varstvu svojih staršev ali 
sorojencev. Zato nujno potrebujemo nov dnevni center ali center socialnega vključevanja, mi pa 
ukinjamo še tisto malo, kar imamo. Pred nedavnim smo kot društvo sodelovali pri pripravi 
Regionalnega načrta socialnega varstva Podravja, ki je pregledan s strani Socialne zbornice in 



 

 

MDDSZEM,ter kot takšen poslan županom v vednost; zdaj pa je odgovor občine kot posmeh temu 
načrtu. 
  
Pričakujemo, da bo občina ustrezno hitro reagirala in popravila izhodišča proračuna, kjer bo 
upoštevala sofinanciranje osebne asistence, prevozov invalidov in javna dela, ter ostale socialne 
programe. 
 
Lidija Šestak, predsednica 

 

Fundacija Prizma 

CAAP 

V času vse večjih zaostrovanj na trgu dela v Mestni občini Maribor (zmanjševanja števila zaposlenih v 

podjetjih, naraščanja brezposelnosti, neugodni demografski trendi delovno aktivnih) prenehanje 

sofinanciranja programov Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA ustanova ter eim, 

Centra razvoja človeških virov pomeni ukinitev  številnih ukrepov na področju: 

 Izboljšanja strateških pristopov k razvoju kadrov v mariborskih podjetjih in organizacijah 

kar posledično pomeni:  

o  poslabševanje že tako precej slabih delovnih pogojev,  

o zmanjševanje sredstev, ki jih lahko podjetja vlagajo v usposabljanje svojih kadrov in 

izboljševanje njihovih konkurenčnih znanj (pomoč pri pridobivanju nacionalnih in EU 

sredstev za namene razvoja kadrov-izobraževanja, usposabljanja)  

o odsotnost podpore pri prestrukturiranju kadrov v skladno s potrebami dela (nove 

tehnologije, procesi, organizacija dela,…) v podjetjih, podpora pri iskanju 

nadomestnih zaposlitev za presežne delavce,.. 

o slabšanje delovnih pogojev, predvsem za starejše zaposlene ter njihovo prehajanje v 

odprto brezposelnost,.. 

o bistveno zmanjšanje možnosti za pridobitev sredstev iz strukturnih skladov EU 

(predvsem ESS) za namene karierne orientacije in usposabljanja zaposlenih za 

potrebe  delodajalcev (čemur je namenjen velik del sredstev v okviru perspektive 

2020 in kjer bodo imele fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti, kot je 

Fundacija PRIZMA, možnost črpati sredstva za te namene za potrebe gospodarstva v 

regiji oz. MOM).  

Za te namene bo v primeru, da MOM ne sofinancira programov izpadlo v letu 2015 vsaj 

dodatnih 350.00-400.000 EUR iz razpisov EU, ki bi jih ob sofinanciranju bilo mogoče 

pripeljati v Maribor. Vsaj 30 podjetij bo ostalo brez podpore pri razvoju kadrov in 

usposabljanju ter pomoči pri pridobivanju dodatnih sredstev za te namene. In vsaj 500 -600 

zaposlenih (vključno z managenetom)  v teh podjetjih  ne bo deležnih usposabljanja za 

potrebe dela in izboljševanja konkurenčnosti podjetij. 

 Aktiviranja prebivalstva in kreiranja novih delovnih mest  

o Inkubator socialnega podjetništva in družbenega inoviranja, ki ga Fundacija Prizma 

izvaja skupaj z Združenjem CAAP, so.p., ki je pričel z delovanjem in zagotavljanjem 

podpore pri zagonu socialno podjetniških in drugih družbeno inovativnih iniciativ v 

Tklaskem prehodu 4 v Mariboru brez sofinanciranja v letu 2015 ne bi zmogel več 



 

 

brezplačno izvajati zastavljenih programov s katerimi so samo v letu 2014 pomagali 

kreirati vsaj 86 novih delovnih mest v sektorju socialnega podjetništva. Ta podjetja 

potrebujejo spremljanje in podporo tudi v fazi zagonskega delovanja in rasti, da se 

delovna mesta trajnostno ohranijo. V letu 2015 bi s pomočjo programov ustvarili vsaj 

novih 30 delovnih mest, kar brez podpore ne bo mogoče.  Prav tako ne bi zmogel 

zagotavljati prostorskih pogojev za delovanje socialnih podjetij v vzpostavljeni 

coworking skupnosti v t.i. Tkalki, ki od jeseni 2014 nudi streho nad glavo več kot 100 

zaposlenim v tem sektorju. Nenazadnje tudi ne bi mogel kandidirati na razpisih za 

pridobivanje dodatnih evropskih sredstev kar bi pomenilo izpad predvidoma 

dodatnih 200.000 do 300.000 EUR za namene kreiranja novih delovnih mest v 

sektorju socialne ekonomije.  

o Poslovno izobraževalno središče PRIZMA 50+  ne bo moglo izvajati načrtovanih 

programov delovnega aktiviranja starejših v MOM s katerim je Fundacija PRIZMA v 

sodelovanju s partnerji iz MOM in širše  v letu 2015 zagotoviti podporo vsaj 200 

starejšim iz MOM pri angažiranju na trgu dela  in vsaj 60% od teh ponovno vključiti 

na trg dela oz. v trajnejše oblike zaposlitve (zaposlitve, samozaposlitve). Prav tako ne 

bo mogoče razvijati in pridobivati dodatnih EU sredstev za programe razvoja storitev, 

ki bi starajočemu se prebivalstvu MOM izboljšalo kakovost življenja.     

STRNJENO: Če MOM ukine sofinanciranje programov na področju »trg dela« (na proračunski 

postavki Aktivne politike zaposlovanja, Urad za gospodarske dejavnosti MOM), ki se od letošnjega 

leta izvajajo pod skupno streho Tkalke, bo s tem ogroženih cca. 25 delovnih mest v organizacijah 

podpornega okolja, onemogočeno bo črpanje evropskih in državnih sredstev v višini cca. 700.000 €, 

ki zahtevajo lokalno sofinanciranje, vsaj 500 uporabnikom pa v letu 2015 ne bo omogočena 

podpora pri razvoju podjetniških idej in vzpostavljanju novih delovnih mest. Cca. 35 mladim 

socialnim podjetjem, ki so se v zadnjih dveh letih vzpostavila v Mariboru bo odvzeta strokovna 

podpora in ugodni prostorski pogodji za inkubacijo podjetij. 

 

Dušanka Lužar Šajt, Fundacija Prizma 

Dr. Karolina Babič, CAAP 


