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Maribor, 20.6.2014 
Spoštovani gospod Andrej Fištravec, 

Na sestanku samoorganiziranih četrtnih skupnosti Center in Ivan Cankar smo 14. maja 2014 
gostili direktorico Umetnostne galerije Maribor (UGM), gospo Bredo Kolar Sluga.  
 
Do srečanja je prišlo na pobudo Delovne skupine za ureditev mestnega jedra, ki meni, da je 
problematika umestitve Umetnostne galerije Maribor na novo lokacijo pomembno vprašanje za 
vse prebivalce in koristnike kulturnih vsebin v mestu Maribor, še posebej pa za prebivalce v 
mestnem središču. 
 
Povabilo je temeljilo na informacijah pridobljenih februarja in marca 2014 na dveh javnih 
razpravah o umestitvi Umetnostne galerije Maribor na novo lokacijo. Na našem srečanju je gospa 
Kolar Sluga še enkrat predstavila predlog za umestitev UGM v zgradbo bivšega SDK in njeno 
možno preobrazbo v novo UGM.  
 
Člani spodaj podpisanih samoorganiziranih četrtnih skupnosti menimo, da je lokacija zgradbe 
bivšega SDK na trgu Leona Štuklja zelo sprejemljiva in bi pomenila dodano vrednost trgu. Zato 
podpiramo predlog Umetnostne galerije Maribor za umestitev nove UGM v zgradbo bivšega SDK.  
 
Veselimo se tudi informacije o tem, da za projektom že stojita tudi Mestna občina Maribor in 
Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Maribor. Ker verjamemo, da gre za 
dolgoročno reševanje problematike UGM, bi bilo nujno čim prej pridobiti tudi podporo države. 
 
Glede na dosedanjo zgodovino neuspelih, oziroma nerealiziranih selitev Umetnostne galerije 
Maribor, apeliramo na vse pristojne, da se projektu umestitve Umetnostne galerije Maribor v 
zgradbo bivšega SDK dodeli prioritetni status (status projekta nacionalnega značaja), ki bi se, v 
okviru nove finančne perspektive Evropske unije 2014-2020, realiziral neglede na možne lokalne 
ali nacionalne politične spremembe v tem obdobju.      
 

Želimo si, da pristojni v večji meri prisluhnejo željam prebivalstva in vas lepo pozdravljamo. 

                                                   SČS Center in Ivan Cankar, 

SČS Magdalena, SČS Koroška vrata, SČS Nova vas, SČS Radvanje, SČS Tabor,  

SČS Pobrežje, SČS Studenci 

V vednost: 
- Breda Kolar Sluga, direktorica, UGM 
- Projektna pisarna, Mestna občina Maribor 

 
Kontakt: 
e-mail: center@imz-maribor.org 
e-mail: ivan.cankar@imz-maribor.org 
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