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Publikacija je izdana v okviru projekta »Film v Mariboru: strateški razvoj filmskih festivalov,
filmske vzgoje, filmske produkcije in kina v Mariboru«, ki ga sofinancira Ministrstvo za
javno upravo Republike Slovenije v okviru Javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo
nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019.
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1. Opis stanja
Maribor je edino večje mesto v Sloveniji, ki še nima svoje javne infrastrukture za kino prikazovanje. Za zapolnitev te
vrzeli ocenjujemo, da je glede na stanje v mestu, potrebno v prvi fazi pridobiti prenosni DCP projektor, ki bo v najkrajšem
možnem času omogočal kakovostne in kontinuirane nekomercialne filmske dogodke v mestu. Čeprav zaradi poudarkov
razvoja filmske industrije ne smemo zanemariti potrebe po trajni prostorski infrastrukturi, ki bo tako kot drugih mestih,
omogočala najširši javnosti redni dostop do kakovostnega filma in drugih s filmom povezanih spremljevalnih vsebin,
v konzorciju Film v Mariboru menimo, da je prenosni DCP projektor prvi korak k vzpostavitvi boljše in sodobnejše
ponudbe kakovostnega filma v mestu Maribor.

Potreba po DCP-projektorju v javni lasti in možnost uporabe projektorja za uresničevanje javnega interesa je zapisana
tudi v naslednjih strateških dokumentih:

Lokalni program za kulturo:
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=28091
Strategija razvoja nacionalnega programa za filmsko vzgojo:
https://www.film-center.si/sl/javni-razpisi/172/vlada-sprejela-strategijo-razvoja-nacionalnega-programa-filmske-vzgoje/
Strategija Slovenskega filmskega centra, javne agencije RS za obdobje 2020-2024:
https://www.film-center.si/media/cms/attachments/2019/11/18/Strategija_SFC_2020-2024_Bb7aAgw.pdf

Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije v dokumentu “Strategija Slovenskega filmskega centra,
javne agencije RS za obdobje 2020-2024” prepoznava kot izredno pomembna strateška cilja kakovostno standardno
prikazovanje in regijsko razpršenost filmskih vsebin ter raznolikost občinstev.
Ključnega pomena pri tem je zagotavljanje ustrezne tehnološke opremljenosti kinematografov za prikazovanje po
najvišjih standardih kakovosti po vsej Sloveniji in ustrezno usposobljenost kinooperaterjev, saj njihovo (ne)znanje
odločilno vpliva na kakovost filmskih projekcij in gledalčeve filmske izkušnje. Slednja je temeljni pogoj za kultiviranje
filmskih občinstev in razvoj filmske kulture. Agencija vidi veliko priložnost za večje občine v Sloveniji, ki bi lahko
sledile temu vzoru in krepile filmsko kulturo in bo aktivno delovala v spodbujanju občin, da povečajo podporo svojim
kinematografom in spodbujajo razvoj filmske kulture v lokalnem okolju.

Nacionalni program za film 2018-2023 - stran 48:
http://www.dsr.si/files/2018/09/Filmarija-3.pdf

Iz nacionalnega programa za film 2018-2023 izhaja, da se je velika večina kinematografov z digitalnimi projektorji
opremila v času, ko so slovenski distributerji začeli opuščati 35-mm filmski trak kot glavni reprodukcijski medij v
kinematografih, v večini primerov v letih 2012–2015, iz česar je Maribor izvzet. Ker je življenjska doba digitalnih
projektorjev ocenjena na največ deset let, je treba razmišljati o drugem valu digitalizacije, kamor se lahko uvrsti Maribor
in tako vzpostavi kontinuiteto kakovostnih filmskih programov.
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Prikazovalni kinematografski sektor v Sloveniji lahko delimo na komercialno kinematografsko mrežo (Kolosej,
Cineplexx) in neodvisne kinematografe, ki so deloma združeni v društvu Art kino mreža Slovenije, deloma pa
so samostojni (Kino Bežigrad ...). Kinematografi so razpršeni po državi, žal pa nekatera velika regionalna središča
(Maribor, Kranj, Murska Sobota, Novo mesto ...) nimajo mestnega/art kina, ki bi ponujal kakovostnejše filmske vsebine
in se posvečal širjenju filmske kulture ter izvajanju programov filmske vzgoje za otroke in mladino. Večina neodvisnih
kinematografov je organizirana kot občinski javni zavod oz. deluje v okviru takšnega zavoda. Pogosto so to večnamenske
dvorane, ki poleg filma ponujajo tudi druge vsebine (gledališče, glasba, ples, prireditve za otroke ...). Velika večina
kinematografov je kadrovsko podhranjena, pogosto je »one-manband«, ki skrbi za vse, od tehnične priprave, izvedbe in
urejanja birokratskih zadev do promocije, kar seveda onemogoča ambicioznejše delovanje kina.

Med komercialnimi multipleksi in mestno art kino ponudbo je seveda bistvena razlika. Najbolj očitno se kaže v odnosu
do filmske kulture, saj multipleksi v svoj program uvrščajo predvsem filme, za katere presodijo, da bodo ustvarili
najboljše finančne rezultate, pri mestnih in art kinih pa lahko govorimo o kuriranem programu, ki skuša v lokalnem
okolju vzpostavljati filmsko kulturo, ki promovira tudi evropske filme, filme iz tretjih držav, filmske klasike in, kar je
zelo pomembno, slovenske filme. Govorimo o oblikovanju filmske kulture, o vzgajanju publike in o zagotavljanju zelo
široke programske ponudbe in spremljevalnih dejavnosti - torej o nekomercialni dejavnosti in o projektih in programih
v javnem interesu.

2. Predlog upravljalskega modela DCP projektorja
1. Tehnični upravitelj projektorja (in pripadajoče opreme) je javni zavod, ki skrbi za njegov servis in krije stroške
vzdrževanja. Opremo daje prednostno in brezplačno v uporabo nevladnim organizacijam v okviru projektov, ki
prispevajo k razvoju filmske kulture v Mariboru in so finančno podprti s strani Mestne občine Maribor ali imajo
status javnega interesa na področju kulture.
2. Amortizacijo in zavarovanje izposojene opreme krije tehnični upravitelj projektorja (javni zavod).
3. Javni zavod usposobi* in zaposli operaterja DCP projektorja. Zadolžitve tehničnega upravljalca DCP projektorja
so sledeče: opremo pripelje na lokacijo, jo pripravi za uporabo in po uporabi odpelje in uredi primerno skladiščenje.
Tehnični upravljalec DCP projektorja opravlja funkcijo operaterja, pri čemer ima uporabnik še vedno možnost,
da za samo predvajanje angažira drugega, za DCP tehnologijo usposobljenega tehnika/operaterja. Tehnični
upravljalec DCP projektorja po dogovoru z uporabnikom izvede funkcijo operaterja v okviru svojega delovnega
časa v javnem zavodu. Javni zavod skrbi za redno vzdrževanje, servis in nadomestilo projektorja v primeru
okvar.

*Uradnega izobraževalnega programa za kino operaterja v Sloveniji nimamo. Neformalno izobraževanje se lahko opravi
neposredno v sodelovanju s kino operaterji (npr. iz Kinodvora), praktični del usposabljanja pa lahko opravijo tudi na
mariborskih filmskih festivalih.
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4. Ob koncu leta (novembra) tehnični upravitelj projektorja (javni zavod) objavi poziv nevladnim organizacijam za
uporabo DCP projektorja v prihajajočem letu. Prednostno se uskladijo neprofitni termini, s katerimi se podpira
nevladne organizacije. Terminski plan za naslednje leto se potrdi najkasneje do 31. 12. prejšnjega leta.
5. Odgovornosti in razmerja med javnim zavodom in uporabnikom se opredelijo s pogodbo.

3. Uporaba projektorja v javnem interesu oz. nekomercialna
uporaba na področju filma in avdiovizualne kulture
Doprinos k lokalni filmski in avdiovizualni sceni:
-

Bolj kvalitetne projekcije (tehnična izvedba);

-

Možnost bolj kvalitetnega izvajanja izobraževalnega programa in s tem v zvezi širjenje filmske kulture;

-

Nadgradnja občinskih projektnih in programskih sredstev za AV

-

Boljša dostopnost do programa - filmov;

-

Več možnosti in razvoj kuratorske funkcije;

-

Lažja tehnična logistika in koordinacija;

-

Imidž organizacij, festivalov v širšem profesionalnem okolju;

-

Javna podoba mesta v širši javnosti znotraj in tudi izven filmske scene;

-

Bolj pozitivno vzdušje med profesionalci in širše;

-

Bolj konkurenčno mesto;

-

Možnost prikazovanja sodobne produkcije;

-

Dostop do kakovostnih filmov za šolske skupine;

-

Možnost širjenja programov v javni prostor. (trgi, atriji, dvorišča)

-

Možnost gostovanja na šolah

-

Vzpostavitev bolj atraktivne filmske ponudbe v luči razvoja občinstev
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Predvidena nekomercialna uporaba DCP projektorja v letu 2021 v:
Opis

Število projekcij
/ leto

Število dni/
leto

Lokacija

Organizator

Redni filmski program

90

45

Intimni kino GT22

Društvo za razvoj
filmske kulture (DRFK)

Festival Dokudoc

15

4

Vetrinjski dvor,
Lutkovno gledališče
Maribor

Mitra - društvo za razvoj
avdiovizualne kulture in
medkulturnega dialoga

Festival StopTrik MFF + preddogodki in sodelovanja (Lutkovni
pristan, Festival Lent,...)

22

10

Vetrinjski dvor,
Lutkovno gledališče
Maribor

Pekarna magdalenske
mreže (PMM)

Festival ENIMATION

10

3

Intimni kino GT22,
Vetrinjski dvor,
Lutkovno gledališče
Maribor

DRFK

Sobote za družbo

10

10

Vetrinjski dvor

Zavod MARS / DRFK

Drugi festivali (Festival

20

10

Intimni kino GT22,

različni

Migrantskega filma, LGBT …)

Vetrinjski dvor,
Lutkovno gledališče
Maribor

“Lokalne premiere”

5

5

Intimni kino GT22,
Vetrinjski dvor,
Lutkovno gledališče
Maribor

različni

Projekcije za vrtce in šole

30

20

različne

različni

Projekcije na prostem

30

25

Avditorij LGM,
Letni kino Tabor,
Vetrinjski dvor,
Židovski trg ...

različni

Druge projekcije (dogodki javnih
zavodov in drugih izvajalcev
nekomercialnega programa v
javnem interesu, interdisciplinarni
dogodki ....)

10

10

različne

različni

SKUPAJ

242

142

V letu 2021 ocenjujemo potrebo po nekomercialni uporabi DCP projektorja 142 dni v letu (skupno 242 projekcij)
kar pomeni 39% izkoriščenost projektorja po dnevih (povprečno 1,7 projekcije na dan). Predvidevamo, da se bo
vsako naslednjo leto nekomercialna uporaba povečala za 10-30%, bo pa odvisna tudi od razpoložljivih projektnih in
programskih sredstev za film in avdiovizualno produkcijo in drugih okoliščin.
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4. Cene izposoje projektorja za ostale uporabnike (tržna)
Predvidena komercialna uporaba DCP projektorja v letu 2021:
Ponudnika izposoje DCP projektorja v Sloveniji trenutno le dva, zato ocenjujemo, da bi projektor s pripadajočo opremo
v letu 2021 v najem komercialno oddali 10 krat (10 dni).

Skupno bi se s tem uporaba projektorja povečala na 252 projekcij in 152 dni (42% izkoriščenost projektorja po dnevih
v letu 2021)

Cenik za izposojo DCP opreme - primer Kinodvor:
prenosni digitalni projektor */ 900,00 EUR/ na dan
Ozvočenje do 1000 ljudi / 180 EUR
Ozvočenje do 250 ljudi / 100 EUR
zvočni procesor DCP * / 120,00 EUR
maksi konstrukcija 12 x 8m / Aluminijasta Ianiro 29Q, smart tower, ročni vitel / 300 EUR
midi konstrukcija 10 x 7m / Aluminijasta Ianiro 29Q, smart tower, ročni vitel / 250 EUR
mini konstrukcija 6 x 5 m / Aluminijasta Ianiro 29Q, smart tower, ročni vitel / 170 EUR
maksi platno 11,5 x 5,7 m / Neperforirano, gain 1.4 belo / 180,00 EUR
midi platno 9.5 x 4,5 m / Neperforirano, gain 1.4 belo / 140,00 EUR
mini platno 6.0 x 3.5 m / Perforirano, mat 1.0 belo / 90,00 EUR
DCP strežnik / doremi strežnik * /Doremi Showvault, 3.5TB / 300 EUR
DCP strežnik / dodatni mrežni prostor / 6TB / 80,00 EUR

Po tem ceniku izposoje opreme bi to ob omenjenih predpostavkah za upravljalca projektorja v letu 2021 pomenilo
prihodek v višini 9.000 eur. Predvidevamo, da bo prihodek od tržne oddaje projektorja tudi v prihodnjih letih dosegel
vsaj to raven.
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5. Ocena vrednosti projektorja, prihodkov in učinkov v obdobju
2021-2025
Predlagamo, da bi amortizacijska stopnja po kateri bi izračunavali amortizacijo projektorja in pripradajoče opreme
znašala 20%, to bi pomenilo 12.000 EUR letno.
Leto

Vrednost projektorja
znižana za
amortizacijo
(ocena)

Strošek amortizacije
(predlog)

Komercialni
prihodek (ocena)

Število projekcij v
javnem interesu
(ocena)

2021

60.000

12.000

9.000

242

2022

48.000

12.000

9.000

275

2023

36.000

12.000

9.000

330

2024

24.000

12.000

9.000

400

2025

12.000

12.000

9.000

480
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