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Tema 

Maribor že ima mestni kino 

V Udarniku se gledajo gibljive slike in organizirajo dogodki za vse generacije 

 

 
Boštjan Lah 

V Zavodu Udarnik smo z zanimanjem prebrali prispevek Čas je za mestni kino Bojana Laboviča na teh 
straneh v soboto, 20. aprila. Labovič v prvi polovici prispevka dobro povzame problematiko mariborske 
kinematografije, s katero se tudi naš zavod sooča že natanko tri leta, v nadaljnjem branju pa smo z 
nemalo presenečenja spoznali, da beseda ne teče o kinu Udarnik, ampak o novem mestnem kinu v 
nekdanjem Lutkovnem gledališču Maribor. Naj dodamo, da smo morali krepko razmisliti, če bi se sploh 
odzvali, saj smo imeli z Mestno občino Maribor in njenim Javnim zavodom Maribor 2012 EPK izjemno 
slabe izkušnje pri vzpostavitvi kritične in argumentirane razprave, pri redkih poskusih pa smo naleteli na 
užaljenost, namige, da naj se tega več ne gremo, in celo pritiske, naj naša prizadevanja opustimo. A molk 
je slab in tokrat znova upamo na konstruktivni dialog ter na odprto in kritično javno razpravo, ne pa na 
nadaljevanje utečenega stanja, ki je pod županovanjem Franca Kanglerja postalo modus operandi mnogih 
akterjev na občini. 
 
Zakaj je Udarnik mestni kino 
 
Najprej moramo zavreči najbolj napačno in glede na to, da je Labovič prejemal vse naše elaborate in 
razpise ter razmeroma redno komuniciral z nami, tudi najbolj presenetljivo izjavo, da Udarnik bolj kot 
resen artkino predstavlja center urbane kulture v smislu ljubljanskega Kina Šiška. Takšna oznaka zveni 
skoraj kot žalitev, pa nikakor ne zaradi primerjave s Kinom Šiška, ampak zaradi številnih filmskih 
dosežkov Zavoda Udarnik, ki bi jih Labovič kot strokovnjak za film na Uradu za mladino in kulturo MOM 
gotovo moral poznati. Ti dosežki namreč govorijo ravno nasprotno, saj je Udarnik v preteklih treh letih 
dosegel vse, kar Labovič našteva kot razloge za ustanovitev novega mestnega kina.  
 
Prvič, Udarnik se je kljub večinoma prostovoljnemu delu in z nekajkrat manjšim proračunom, kot ga imajo 

http://www.vecer.si/vecer2003/default.asp?kaj=7&d=5912078
http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=1&p=SOBOTNA%20PRILOGA
http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2013050405912078
http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/brisi.asp?id=2013050405912078
http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/brisi.asp?id=2013050405912078


javni zavodi, ki se izključno ali delno ukvarjajo z artkinematografijo, lani prebil na tretje mesto po 
obiskanosti v celotni Artkino mreži Slovenije, katere član je že od svoje ustanovitve leta 2010. Prehitela 
sta ga zgolj ljubljanski javni zavod Kinodvor in državna kulturna ustanova Cankarjev dom. Medtem ko se 
lahko Udarnik pohvali z enim največjih dvigov obiskanosti, ki po prvih izračunih znaša med 30 in 40 
odstotkov več glede na leto 2011 in se je s tem po povprečju obiskovalcev na projekcijo že izenačil s 
Kinodvorom (54), v Ljubljani razmišljajo o ustanovitvi artkino multipleksa, Maribor pa bi si po besedah 
Laboviča zaslužil dvorano s skoraj trikrat manjšo kapaciteto od Udarnikove!? 
 
Drugič, Udarnik je že tri leta Ambasada Slovenske kinoteke in je v treh letih v tesnem in plodnem 
sodelovanju s to priznano institucijo pripravil vrsto retrospektiv tujih in domačih avtorjev, kot so Federico 
Fellini, Stanley Kubrick, Charlie Chaplin, Karpo Godina ... in veliko retrospektivo ameriških filmskih klasik, 
ki je trajala vso leto 2012 in je nastala v sodelovanju z ameriškim veleposlaništvom v Sloveniji. S tem je 
močno nadgradil pretekli mariborski kinotečni program, ki je bil omejen na Dneve Slovenske kinoteke in 
približno 10 projekcij v enem tednu, zdaj pa se s štirikrat več filmi razteza čez celotno sezono.  
 
Tretjič, Udarnik že sodeluje s številnimi izobraževalnimi institucijami, kot so osnovne in srednje šole ter 
mariborska univerza in njene članice. Po naših izračunih je na letni ravni Udarnik obiskalo vsaj 5000 
osnovnošolcev, skupaj z dijaki pa pripravljamo dijaški filmski abonma, delavnice in serijo koncertov za 
dijaške glasbene skupine, leta 2011 pa smo izdali tudi svojo lastno knjižico izobraževalnih vsebin. Gostili 
smo Noč raziskovalcev, Nobelovi nagrajenki za mir dr. Lučko Kajfež Bogataj in Rigoberto Menchu Tum, 
Toma Križnarja, od mariborskih profesorjev pa med drugim dr. Andreja Natererja, dr. Borisa Vezjaka, v 
okviru razstave Gremo gor Maribor pa gostimo virtualno razstavo slik akademskega slikarja Gregorja 
Pratnekerja. Pri nas se dogaja Filmfest študentskega medijskega dne mariborskega FERI-ja, v 
sodelovanju s študenti arhitekture smo obnovili predprostor kina Udarnik, gostili pa tudi kar nekaj 
študentskih filmskih in glasbenih avtorjev ter študentskih brucovanj. 
 
Poleg vseh teh neposrednih izobraževalnih vsebin za mladino vedno pogosteje gostimo tudi avtorje filmov 
in strokovnjake za določena področja. Zgolj v tem mesecu bomo gostili avtorje filma Nekoč je bila dežela 
pridnih, dr. Martina Ballucha, avtorja knjige Upor v demokraciji in akterja avstrijskega dokumentarca leta 
Proces, okroglo mizo o položaju žensk v sodobni družbi s projekcijo filma Moje lepe noge in kolege s 
Centra alternativne in avtonomne produkcije, ki so ob filmu Ime mi je Li vodili strokovni pogovor o 
migracijah. 
 
Četrtič, kino Udarnik je že član vseh mrež, ki jih Bojan Labovič našteva kot nujno potrebne v mestu, 
namreč Artkino mreže Slovenije in mreže evropskih kinematografov Europa Cinemas. V preteklih treh letih 
smo gostili mnoge mednarodne, nacionalne in lokalne filmske festivale: Animateka v Mariboru, Festival 
gejevskega in lezbičnega filma, Revija slovenskega dokumentarnega filma, Festival Rock'n'Roll filma, 
Future Shorts Festival, Filmfest, Tabor Film Festival, Grossmanov festival filma in vina, Festival 
migrantskega filma, Festival Kino Otok Izola in druge. Ob tem smo vzpostavili reden vsakodnevni program 
evropskega in svetovnega neodvisnega artfilma, ki ga Labovič tako močno pogreša v mestu, ob tem pa še 
reden program dokumentarnega, glasbenega, eksperimentalnega in animiranega filma. 
 
Prikazali smo tudi ogromno slovenske filmske in video produkcije in upamo si trditi, da smo pri tem celo 
eno najbolj zavednih kin v slovenskem kinematografskem prostoru, saj prikazujemo tudi neodvisno, 
amatersko in mladinsko produkcijo, ki drugje ne najde prostora na velikem platnu. Naj dodamo, da smo 
zavrteli tudi nekaj filmov Bojana Laboviča. V Udarniku se tako gledajo gibljive slike in organizirajo 
spremljajoči dogodki za vse generacije. 
 
Petič, Udarnik je v mestno jedro zelo uspešno vrnil tudi letni kino oziroma kino na prostem. Vetrinjski dvor 
se je izkazal za odlično lokacijo, na dosedanjih treh izvedbah pa smo zabeležili odličen obisk, ki se giblje v 
povprečju okrog 100 obiskovalcev na projekcijo. 
 
Paradoks finančnih težav 
 
Močno (avto)ironično pa je tudi izgovarjanje na finančne težave Zavoda Udarnik, ki da onemogočajo 
normalen razvoj kinematografske dejavnosti pri nas. Te finančne težave je namreč v veliki meri generirala 



prav Mestna občina Maribor, ki je Udarniku z velikansko zamudo nakazovala na programskem razpisu 
pridobljena sredstva v višini 20.000 evrov. Za leto 2011 smo jih prejeli šele marca 2012, za lani pa 31. 
decembra. Zelo podobno je deloval tudi s strani občine ustanovljeni Javni zavod Maribor 2012 EPK, ki je 
kljub obljubam, da bo lahko Udarnik za sredstva zaprošal sproti vsak mesec, zagotovljene koprodukcijske 
vire v višini 54 tisoč evrov nakazoval šele oktobra in decembra 2012, zadnji obrok v višini 10.000 evrov pa 
šele pred nekaj dnevi. 
 
Zavod Udarnik je zato utrpel nepopravljivo poslovno škodo, saj je zaradi nezmožnosti plačevanja moral 
prekiniti sodelovanje s kar nekaj kakovostnimi kulturnimi ustvarjalci, producenti in institucijami, zdaj že 
tradicionalno pa nam po navadi sredi zime zaradi neplačanih računov gretje izklopi Plinarna Maribor. Ob 
teh problemih ne smemo pozabiti na sistematično onemogočeno načrtovanje poslovanja za vsaj nekaj 
mesecev vnaprej, s čimer je bila prav tako povzročena nepopravljiva škoda napredku in razvoju 
kinematografije v mestu. Paradoks še dodatno začini Udarnikova najemniška situacija. Zavod se namreč s 
svojimi programi in projekti prijavlja za javna finančna sredstva, ta pa je v naslednjem trenutku primoran 
plačevati nazaj državi za najemnino dvorane, ki je v lasti Družbe za svetovanje in upravljanje, in občinskim 
podjetjem za redne obratovalne stroške, kot so voda, elektrika, odvoz smeti in podobno. Gre torej za 
prelaganje javnega denarja z enega kupčka na drugega, pri katerem pa ceno plačuje Udarnik, ki je na 
vsako prodano vstopnico in za vsako storitev primoran plačati še DDV. Naše delo, zanj je bila ekipa v 
povprečju zadnjih treh let plačana pol kebaba na dan, torej polni javni proračun države in občine ter 
račune podjetij v njuni lasti. 
 
Če je torej občina zmožna financirati svoj lastni javni zavod, ki bi postal mestni kino, zakaj potem takšne 
finančne zagate in paradoksi v Udarniku? Je potem vztrajno zatrjevanje, da za film v občinskem 
proračunu in proračunu EPK ni več sredstev, zgolj laž, manipulacija ali nepoznavanje razmer na lastnem 
strokovnem področju? Smo komu trn v peti ali s svojim uspehom ob minornih sredstvih in v katastrofalnih 
pogojih postavljamo napačnim ljudem ogledalo njihove učinkovitosti in nas je zato treba že v kali zatreti? 
 
Civilni center umetnosti 
 
Nujno se moramo dotakniti še primerjave s Kinom Šiška, ki je skorajda absurdna, saj veliko večino 
programa kina Udarnik še vedno predstavlja film, pri naših ljubljanskih kolegih pa je ravno obratno. Če bi 
želeli tudi v Mariboru imeti podoben center, lahko računamo z večmilijonskimi vložki v prenovo, kadre in 
tehniko, ob mariborski klubski in glasbeni ponudbi pa se nam takšen center niti ne zdi tako ključnega 
pomena kot stabilen in funkcionalen artkino. Pri tem je govoriti o takšnem urbanem centru v starem jedru 
Maribora praktično iluzorno, saj je dvorana Udarnik postavljena med hotel Orel in nekatere stanovalce, 
zaradi česar bi nedvomno prišlo do slabe volje in nenaspanih sosedov. Temu primerno smo prilagodili tudi 
program, ki v prvi vrsti temelji na gibljivih slikah, a je občasno dopolnjen in nadgrajen z drugimi 
umetniškimi in kulturnimi dogodki. Menimo namreč, da sedme umetnosti in vpogleda v njo ne more biti 
brez rednega srečevanja z drugimi šestimi umetniškimi področji, odpiranjem javnega prostora in tesnim 
sodelovanjem s celotno civilno družbo. S tem smo tudi v skladu s prednostnimi nalogami programa 
Kreativna Evropa 2014-2020, ki izpostavlja prav združevanje publik in oplajanje različnih umetniških 
vsebin. 
 
Prepričani smo, da kot zasebni zavod javno poslanstvo opravljamo vsaj tako dobro kot kateri koli javni 
zavod, saj so naša vrata vedno odprta za dobre filme in druge umetniške ter civilnodružbene projekte. 
Zato smo letos, po enem letu čakanja, tudi pridobili status zavoda v javnem interesu. Pri tem porabimo 
bistveno manj sredstev za izvedbo projektov in smo predlagateljem bolj pripravljeni iti na roko, saj smo 
mnenja, da so kljub pomanjkanju finančnih sredstev nekatere civilnodružbene, izobraževalne vsebine 
nujne za mesto in izboljšanje civilnega dialoga v njem. Forma zasebnega zavoda torej sama po sebi ne 
prinaša zaprtega, neučinkovitega delovanja, ampak v veliko primerih ravno nasprotno, več odprtosti, 
fleksibilnosti in učinkovitosti. To dokazujejo številni partnerji in koproducenti, ki se k nam vračajo, ali pa se 
celo obračajo od sodelovanja z javnimi zavodi in raje organizirajo svoje dogodke pri nas, saj smo bolj 
poslušni za njihove omejene finančne zmožnosti in bolj fleksibilni pri njihovih programskih zahtevah kot 
javne ustanove. 
 
Udarnik, sicer formalno gledano zasebni zavod, se je tako v zadnjih treh letih preoblikoval in se še 



preoblikuje v civilno institucijo s širokim kulturnim in civilnodružbenim programom, ki ji v regiji in širše ni 
primerjave. Pri nas namreč poleg omenjenih aktivnosti poteka tudi odpiranje prostora za civilni dialog, na 
primer samoorganizirana četrtna skupnost Maribor-Center (najemnine jim, mimogrede rečeno, ne 
računamo, kot hoče to storiti "javna" mestna četrt v Novi vasi) pa razstava plačilnih nalogov Gremo gor 
Maribor, ki v celoti poteka na prostovoljni ravni, izkupiček pa bo namenjen za poplačilo kazni mariborskim 
protestnikom.  
 
Prostor za vadbo odpiramo tudi glasbenim skupinam, z lastnimi sredstvi smo bili pripravljeni najeti prostor 
za Feshnteko, konceptualno trgovino in modni showroom neodvisnih lokalnih ustvarjalcev, v predalu pa je 
še kup takšnih in podobnih projektov, a bodo zaradi finančne situacije mogoče tam za vedno tudi ostali. 
 
V Udarniku smo z vsem naštetim uspeli vzpostaviti živahno mešanje bogate palete kultur in umetnosti, 
civilnega in javnega dialoga, vse to pa utemeljili na gibljivih slikah. Ali ob vsem tem v mestu potrebujemo 
še en javni zavod, ki bi programsko v veliki meri delal natanko isto kot Udarnik? Ne bi bilo bolj racionalno, 
da občina za to predvidena sredstva vsaj delno nameni za normalno delovanje Udarnika, ki trenutno na 
lokalni ravni z gromozansko zamudo prejema le 20.000 evrov? Ne bi raje namenila tudi pri evropskih 
razpisih nujnega deleža, da bi se lahko digitalizirala edina preostala kinodvorana v mestu, da bo še lahko 
opravljala svoje poslanstvo in Mariborčanom prikazovala aktualno evropsko in svetovno produkcijo - na 
udobnih sedežih, velikem platnu in v stavbi, ki predstavlja arhitekturno dediščino mesta in po pričanjih 
številnih ustvarjalcev in obiskovalcev enega najlepših in najbolj udobnih kin v državi? Brez digitalizacije bo 
namreč mesto z novo sezono dejansko ostalo brez aktualne filmske ponudbe, česar bi se moral Labovič 
prvi zavedati. 
 
Odgovore na ta vprašanja si bomo lahko dali zgolj z odkritim in javnim dialogom, realnimi številkami in 
iskrenim sodelovanjem. Zatorej Bojana Laboviča prosimo, da postreže z jasnimi izračuni, bolj trdnimi 
argumenti in kakšno res prelomno idejo, da bomo s skupnimi močmi drugemu največjemu mestu lahko 
zagotovili karseda kakovostno filmsko in umetniško ponudbo. Mi imamo številne izračune za odkup, 
obnovo in programsko obogatitev Udarnika že pripravljene in upamo, da bodo tokrat naleteli na prava 
ušesa. �  
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