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Območna izpostava Maribor 
Matija Varl in sodelavci 

Uvod 
Program izpostave je zaradi velike mestne občine Maribor in kakovostnih izvedbenih prostorov ter števila 
kulturnih društev in skupin zgoščen zlasti v mestu Maribor, a se kolikor mogoče dogaja tudi v drugih občinah, kjer 
so nosilci programa lokalna kulturna društva. 
 
Naša izpostava ima za izhodiščno poslanstvo spodbujanje društvene dejavnosti, podpiranje ustvarjalnih 
posameznikov in predvsem širjenje ljubiteljske kulture ter zviševanje ravni tovrstne ustvarjalnosti, ki sega od 
predšolskih otroških skupin, osnovne in srednje šole, do kulturne dejavnosti odraslih ter ljudi v 3 življenjskem 
obdobju. 

Ocena stanja 
V letu 2015 je izpostava izvedla projekte predvsem s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki zajemajo 
strokovno ocenjene pregledne revije in koncerte od otroških do odraslih in upokojenskih zborov, otroške in 
odrasle folklore, ljudskih pevcev in godcev, plesnih skupin ter gledaliških in lutkovnih skupin. Program se je izvajal 
tudi na likovnem in literarnem področju. Hkrati smo na izpostavi izvajali tudi druge programe s področja kulture 
ter sodelovali z društvi in skupinami zunaj meja omenjenih občin ter s posameznimi subjekti zunaj naših meja 
(Avstrija, Hrvaška ter druge evropske in svetovne države). Društvom in posameznikom je izpostava pomagala pri 
društveni dejavnosti in izvedla Javni programski poziv za MO Maribor, ter aktivno sodelovala pri izvedbi 
zborovskega tekmovanja za Evropski Grand Prix, kjer je predstavnik Zborovskega tekmovanja Gallus Maribor 
sekretar zveze. 
Zraven rednih preglednih srečanj, ki sledijo piramidalnemu sistemu razvrstitve v kakovost ravni na območno 
regijsko in državno raven, ki so stalnica v programu (revije otroških zborov, revije odraslih zborov, revije odraslih 
in otroških folklornih skupin, srečanja plesnih ustvarjalcev, gledališčnikov, literatov in likovnih razstav), je 
izpostava izvedla še nekaj odmevnejših prireditev: Mednarodno zborovsko tekmovanje Gallus Maribor 
(zmagovalec se uvrsti na finalni koncert za Veliko nagrado Evrope prihodnje leto), revijo Ciciban poje in pleše, 
Mednarodni otroški folklorni festival Folkart, Odprto plesno sceno v okviru festivala Lent in državno plesno 
izobraževanje: Zimska plesna šola. V času TLK-ja (Tedna ljubiteljske kulture) smo izvedli državno tekmovanje 
pihalnih orkestrov v Koncertni kategoriji in Mladinski kategoriji. Skupaj s Klubom koroških Slovencev Maribor in 
obema krovnima kulturnima organizacijama zamejskih Slovencev (KKZ in SPZ) pa nekaj dogodkov Koroških 
kulturnih dnevov. Skupni dogodki se dogajajo tudi v Literarni hiši Maribor, kjer so literarni dogodki skupaj z 
Mariborsko literarno družbo, ter razstave v razstavišču RRRudolf. Oktobra se je izvedla že 31. kiparska kolonija v 
lesu Malečnik, ki se je končala z razstavo del v razstavišču Pedagoške fakultete Maribor. Sicer je bil jesenski čas 
namenjen tudi izobraževanju. Leto smo končali s praznovanjem Svetovnega dneva zborovskega petja, ko smo 
promovirali mladinsko gimnazijsko zborovsko petje in s Spominjanji, nizu dogodkov skozi vse leto, ko se 
spominjamo pomembnih someščanov in družin. 
Izpostava obvešča medije o vseh dogodkih, vendar se najbolje odziva le RTV Slovenija, regionalni center Maribor, 
ki obvešča po Radiu Maribor in Televiziji Maribor. O dogodkih obveščajo tudi lokalne radijske postaje, manj pa 
tiskani mediji, predvsem časopis Večer, ki ne najde prostora za poročanje o dogodkih. V zadnjih letih se je sicer 
izoblikovalo stalno občinstvo, ki obiskuje prireditve, nov kanal za obveščanje obiskovalcev pa postaja svetovni 
splet. 
Zaradi Unionske dvorane, ki je akustično najbolj kakovostna dvorana daleč naokoli, v njej poteka večina naših 
prireditev, občina pa zagotavlja brezplačno uporabo. Dogodki razstav in literarne dejavnosti pa so skoncentrirani 
v Literarni hiši Maribor. 



 

 

 

 

Izvedba rednega programa 
Programi na področju ljubiteljske kulture območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije ter 
izobraževanja na vseh področjih delovanja društev od najmlajših do najstarejših udeležencev, ter na vseh nivojih 
od območnega preko regijskega do državnega programa. 
Na vokalnem področju smo izvedli 4 območne revije otroških pevskih zborov, 4 območne revije mladinskih 
pevskih zborov ter 2 območni reviji odraslih pevskih zborov in vokalnih skupin, 2 regijski reviji Ciciban poje in 
pleše, ki vključuje otroške pevske zbore in plesne skupine ter ob tem še seminar za pripravo na srečanje. Nekateri 
zbori so se udeležili regijskega tekmovanja otroških in mladinskih pevskih zborov. Na jubilejni 25. reviji pevskih 
zborov društev upokojencev je nastopilo 12 pevskih zborov. Pregledne revije so bile strokovno ocenjene, skupine 
pa razvrščene v 3 nivoje. 
 
Na plesnem področju smo izvedli območni reviji plesnih skupin PLESNI UTRIPI, ki vključujeta tudi skupine iz 
izpostav Pesnica in Ruše, 30. državno plesno izobraževanje Zimska plesna šola ter več plesnih dogodkov v sklopu 
Festivala LENT 2015, in sicer 24. Odprto plesno sceno z izbranimi slovenskimi in mednarodnimi plesnimi projekti 
ter 11. ulični plesni dogodek z glasbeno plesnim prepletom slovenskih in afriških tradicionalnih pesmi, v 
sodelovanju z domačimi in gostujočimi umetniki iz Malija (Afrika). Kakovostno načrtno in kontinuirano plesno 
ustvarjanje v mnogih plesnih društvih in šolah je popeljalo na regijsko revijo PLESNE VIZIJE večje število izbranih, 
in sicer kar trinajst miniatur. V jesenskem sklopu smo s štirimi miniaturami sodelovali na 12. mini festivalu 
otroških plesnih skupin PIKA MIGA v Velenju ter s štirimi koreografijami in plesno predstavo Brez izhoda na 
festivalu plesne ustvarjalnosti mladih ŽIVA v Španskih borcih.  Največ pozornosti smo namenili izobraževanju 
plesnih pedagogov, mentorjev, koreografov, ki s pridobljenim strokovnim plesnim znanjem in različnimi 
premišljenimi pedagoškimi principi kreirajo ustvarjalnost z najmlajšimi.  Skozi vso leto se je na področju plesne 
umetnosti dogajalo veliko pomembnih prireditev in festivalov, v organizaciji plesnih produkcijskih zavodov in 
društev, s katerimi se povezujemo in sodelujemo. In to je pravzaprav recept za dobro razvito plesno okolje – 
medsebojno povezovanje.   
 
Na gledališkem področju so bila izvedena srečanja otroških in lutkovnih skupin ter selektorski ogledi odraslih in 
mladinskih gledaliških skupin. Ponovne uvrstitve skupin na regijska in državna srečanja dokazujejo, da je 
mentorsko in igralsko delo na zavidljivo visoki ravni. 
Mladinske gledališke/lutkovne skupine -  izmed šestih prijavljenih gledaliških skupin sta se dve; GŠ Prve gimnazije 
Maribor in Gledališče Gnosis II. gimnazije, uvrstili na regijsko srečanje na Ptuju, GŠ Prve gimnazije Maribor pa s 
svojo lutkovno predstavo na Regijsko srečanje lutkovnih skupin. Vse tri predstave regijskih srečanj so bile 
uvrščene tudi na državno srečanje - Festival Vizije v Novi Gorici - kjer sta gledališki predstavi Rešeni (Gledališče 
GNOSIS) in Jaz ali kdo drug (GŠ Prve gimnazije Maribor) doživeli izjemen uspeh: prejeli vizionarja za skupinsko 
igro in vizionarja za najboljšo moško in žensko vlogo .  
Na območnem srečanju otroških gledaliških skupin se je predstavilo 13 skupin; srebrno priznanje so prejele OŠ 
Prežihovega Voranca, OŠ Angela Besednjaka, OŠ Franca Rozmana Staneta in OŠ Bojana Ilicha. Srebrno priznanje 
na lutkovnem področju sta prejeli lutkovna skupina Pajčevina iz Vrtca Tezno in GŠ Prve Gimnazije Maribor. 
Med odraslimi gledališkimi skupinami se je izmed petih, na območni ravni predstavljenih predstav, na regijsko 
raven uvrstila predstava Gledališke skupine Milke Zorec Hotinja vas. 
Gledališka šola Prve gimnazije Maribor je za svoje dolgoletno in kakovostno delo prejela področno priznanje, 
Linhartovo listino JSKD. 
Izobraževanja smo tokrat, na željo udeležencev, iz jesenskega termina prestavili na začetek leta 2016. 
Žal v Mariboru še vedno nimamo ustreznega odra za izvedbo srečanj in smo prepuščeni gostoljubnosti SNG, Prve 
gimnazije Maribor, Lutkovnega gledališča. 
 
Na folklornem področju smo izvedli tri območne revije, območno revijo otroških folklornih skupin Preko polja gre 
pomlad, območno revijo odraslih folklornih skupin Ljudsko izročilo pri nas  ter srečanje pevcev ljudskih pesmi in 
godcev ljudskih viž Tam dol na ravnem polju. Na vseh revijah se je predstavilo 30 različnih skupin. Regijsko raven 



dosega polovica vseh predstavitev,  na državno srečanje pa sta se uvrstili dve , AFS KUD Študent Maribor  ter 
Ljudski godci z bršljanom  KD Franc Ilec Loka – Rošnja. Poleg omenjenih skupin so se na regijskem srečanju  
manjšinskih etničnih skupnosti v Rogaški Slatini iz Maribora prestavile štiri folklorne skupine, vse iz srbskega 
etničnega področja. Na srečanju veteranskih folklornih skupin v Bistrici pa dve veteranski folklorni skupini. Prav 
tako smo kljub velikim denarnim težavam uspeli izvesti mednarodni otroški folklorni festival 17. OTROŠKI 
FOLKART, na katerem je sodelovalo šest otroških folklornih skupin iz Španije, Mehike, Ukrajine, Hrvaške in 
Slovenije, ki so se s štirimi koncerti in številnimi krajšimi nastopi predstavili v Mariboru in okolici .  
 
Na likovnem področju smo organizirali  17 razstav v Literarni hiši Maribor na Razstavišču RRRudolf, na katerih je 
razstavljalo več kot 200 likovnih umetnikov iz Maribora, Slovenije in tujine. Ob koncu vsake razstave pa smo 
pripravili še poseben dogodek ,finisag s pogovorom o razstavi in pogledu nanjo, uradno zaprtje razstave. Na 
razstavišču Karlinia pa sta se na 2 razstavah   predstavila dva mariborska  ustvarjalca.  
V tem letu smo izvedli  31. osnovnošolsko kiparsko kolonijo FORMA VIVA Malečnik 2015. Na  koloniji je sodelovalo 
30 otrok z 12 mentorji iz 13 osnovnih šol širše podravske regije. Nastala dela smo v decembru razstavili na Malem 
razstavišču Pedagoške fakultete v Mariboru, ki nam strokovno že vsa leta pri celotni organizaciji likovne 
dejavnosti strokovno pomaga. Tam smo podelili vsem razstavljavcem priznanja in katalog . 
Na podlagi  državnega tematskega razpisa, smo razpisali 11. regijsko razstavo odraslih likovnih ustvarjalcev . Za 
razstavo Kvadrat in krog, kocka in krogla smo izbrali 26 likovnih del. Razstavo smo postavili  na Razstavišču 
RRRudolf, natisnili katalog in podelili priznanja vsem izbranim umetnikom. 
 
Pri izvedbi literarnega programa izpostave sodelujemo z Literarno hišo Maribor, ki zagotavlja organizacijo in 
publiko, program pa vodi Marjan Pungartnik. Literarna dejavnost je v letu 2015 obsegala naslednje postavke: 
literarni večeri, delavnica, prvenci, Locutio online, izvedba regionalnega srečanja starejših avtorjev, mednarodno 
sodelovanje. Literarni večeri so v naslednjih ciklih: Koroški kulturni dnevi, Slovenski dnevi knjige, Literarni Lent, 
Teden vseživljenjskega učenja, Dan kulturnih društev.  
Poskušamo biti kar se da različni od programov, ki jih pripravljajo drugi organizatorji, saj se usmerjamo v povabila 
slovenskih avtorjev iz tujine, mednarodno izmenjavo, poskušamo podpirati avtorje z obrobja, predstavljati 
delovanje društev (kar je v programu JSKD zelo zanemarjeno), morda bi bilo dobro, da bi se predstavljala tudi 
revija Mentor. Pogrešamo sodobnejši pristop daljinskega branja, za kar pa je potrebno vzpostaviti infrastrukturo. 
Literarni večeri so imeli zadovoljiv obisk. Pogrešamo predstavitve knjig, ki jih izdaja Mentor ali druge izpostave 
sklada.  
Posebej izpostavljam Koroške kulturne dneve z avtorji, na katere je slovenska literatura manj pozorna in redko 
nastopajo pri nas in pa tradicionalne predstavitve glasil Ozare in ŠentLenta, ker predstavljajo ustvarjalnost 
marginalne skupine. Organiziramo tudi t.i. finissage, kjer ob zaprtju razstave povabimo k nastopu tudi literate, 
saj so se skupinski literarni večeri in maratoni že nekoliko izpeli. Zanimanje za literarno delavnico s starejšimi 
avtorji je precejšnje in priključujejo se vedno novi. V prostoru za delavnico pogrešamo povezavo z internetom. 
Člani delavnice so se tudi zadovoljivo vključili v regionalno srečanje starejših avtorjev. Prvenci: Glede na ponudbo 
kakovostnih prvencev bi bilo morda potrebno razmišljati o tem, da bi morda povečali število knjig, zato pa bi 
zmanjšali njihov obseg in naklado. Opažamo nadaljnji porast bralnosti Locutio on-line. Mednarodno sodelovanje: 
Sklad posveča nasploh premalo pozornosti sodelovanju z okoliškimi deželami in predlagamo poseben razpis in 
program za to področje. Društva ob zelo mačehovskih dotacijah ne morejo peljati tako zahtevnega programa 
izključno sama. 

Izvedba dodatnega programa 
Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturni akterji na področju 
izpostave sklada. Tako smo izvedli prireditve v sklopu vsakoletnih Koroških kulturnih dni. Skupaj s Klubom 
koroških Slovencev Maribor in obema krovnima kulturnima organizacijama zamejcev sodelujemo tudi z društvi 
slovensko-avstrijskega prijateljstva in hrvaško-slovenskega prijateljstva. Največje sodelovanje pa poteka z Zvezo 
kulturnih društev Maribor pri izvedbi skupnega programa kulturnih društev in izvedbi Spominjanj. 
Pri dodatnem programu velja izpostaviti obeležitev Svetovnega dneva zborovstva, ki se odvija v decembru. 
Letošnji dan smo posvetili gimnazijskem zborovskem petju, ko je v prepolni dvorani Union nastopilo 200 mladih 
pevcev z zelo pestrim sporedom. 

Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali sodelovanje pri njih 
Od leta 2007 izvaja JSKD OI Maribor vsakoletni prijavni programski poziv za sofinanciranje programov kulturnih 
društev s sedežem v Mestni občini Maribor, ki ga s pogodbo dodeljuje Mestna občina Maribor. V času krize in 
zadolženosti MO Maribor so dotacije zdrsnile za več kot 50 %, vendar se je ta številka popravila in dosega 104.000 



evrov. Še vedno pa ostaja problem terminske izvedbe, saj je poziv pozen zaradi poznega sprejetja občinskega 
proračuna. Občinski proračun je bil sprejet aprila. Pogodba za izvedbo Poziva je prispela šele maja in bila s strani 
župana podpisana kasneje. Poziv je bil odprt preko počitnic (od 5. 7. do 5. 9.). Po izvedbi ocenjevanja in dodelitve 
dotacij društvom so stekli postopki obveščanja in podpisa pogodb z društvi. Tako so društva sredstva prejela šele 
konec novembra. 

Izobraževanja 
Največje je zagotovo državno izobraževanje na plesnem področju, kjer izvajamo zimsko plesno šolo, ki poteka 
med zimskimi šolskimi počitnicami in je bila v letu 2015 že 30. po vrsti. Druga izobraževanja so usmerjena v 
svetovanje in pripravo na območna srečanja, tako predšolskih zborov in folklornih skupin, ter na vsakotedenske 
literarne delavnice. V pomladanskem in jesenskem času smo izvedli seminarje/delavnice na plesnem področju, 
izobraževanje za mentorje predšolskih skupin za revijo Ciciban poje in pleše 2016, ter stalno literarno delavnico. 

Financiranje 
Izpostava Maribor izvaja zraven rednih programov tudi več mednarodnih projektov, ki so zaradi zmanjševanja 
financiranja ogroženi. MO Maribor je v zadnjih dveh letih sofinanciranje programa zmanjšala za skoraj 50 %. Ob 
novi mestni oblasti smo upali na normalizacijo stanja v letu 2015, vendar zaradi primanjkljaja temu verjetno ne 
bo tako. V tem trenutku je skupni program sofinanciran s strani MO Maribor z nižjimi sredstvi kot leta 2000.  

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 
Najštevilčnejše so zastopani pevski zbori, saj jih deluje skoraj 40. Od pevskih zborov do vokalnih skupin. Prav tako 
so zbori zastopani v šolah, kjer deluje okoli 35 mladinskih zborov in 40 otroških. Pihalnih orkestrov je šest imamo 
pa dva big banda (Toti big band, ter šolski Big band konservatorija za glasbo in balet). Pri otroških folklornih 
skupina je viden nastanek novih skupin ter odraščanje otroških v mladinske in odrasle zasedbe. Otroška folklorna 
dejavnost je bila do zdaj najbolj zastopana na osnovnih šolah, zdaj se razvija tudi na društvenem področju, kjer 
si skupine ustvarjajo podmladek. Tudi otroška gledališka ter lutkovna dejavnost je skoncentrirana v osnovnih in 
srednjih šolah z nekaj izjemami. Mladinske gledališke skupine so zelo dejavne in uspešne; že vrsto let posegajo 
po najvišjih priznanjih na državni ravni in se udeležujejo mednarodnih festivalov na katerih prejemajo nagrade. 
Odrasle gledališke skupine večinoma delujejo na obrobju mesta v občinah in vaseh, ki mejijo na Maribor. Zelo 
številčna je tudi plesna dejavnost, kjer se pozna dolgoletno izobraževalno delo, tako nastajajo nova društva, nove 
skupine, ter nove prireditve, nastopi in festivali. Likovna dejavnost je sicer individualna, vendar še vedno 
obstajajo 3 društva, ki dejavnost opravljajo v skupini in tako tudi razstavljajo. Literarna dejavnost se večinoma 
odvija pod okriljem Mariborske literarne družbe v Literarni hiši Maribor, ki gosti izobraževanja ter veliko literarnih 
večerov in dogodkov. 
V zadnjih letih so se razvile odlične vokalne skupine in komorna zbora, ki sodelujejo na tekmovanjih zunaj 
Slovenije, želimo pa si tudi uspešnega zastopanja na državnem tekmovanju Naša pesem v Mariboru, ki se ga 
zraven APZ Maribor redko udeležuje še kakšna skupina iz našega okolja. Folklorna skupina Študent redno sodeluje 
na Festivalih po vsem svetu, tako tudi Pihalni orkester KUD Pošta Maribor in Folklorni skupini Krog in Prežihovci. 
Plesalci Plesne izbe izvajajo svoje Festivale in gostujejo s predstavami v tujini, prav tako pa so uspešni fotografi 
različnih fotografskih društev. 
Društva delujejo na različnih lokacijah. Zunaj mesta v kulturnih domovih, v Mariboru pa po različnih delih mesta, 
gostujejo v šolah in podobnih institucijah. Karantena, kjer ima domicil kar nekaj kulturnih društev (in število se 
še povečuje) in JSKD je polno izkoriščena. Podobno stavbo bi potreboval še kakšen del mesta, ter amfiteatersko 
dvorano z 200 sedeži za prireditve plesa, folklore in gledališča. Problem je tudi stavba KUD Angel Besednjak, kjer 
gostuje še nekaj društev in je v zelo slabem stanju in nujno potrebna obnove oz. vsaj rednega vzdrževanja. 

Sodelovanje s šolami in vrtci 
Največji projekt v sodelovanju z vrtci je zagotovo Ciciban poje in pleše, ki je junija že 45. potekal v Mariboru. Gre 
za največjo tovrstno prireditev pri nas, kjer otroci nastopijo v pevskih zborih in plesnih skupinah. Sodelujemo še 
z OŠ Malečnik pri izvedbi vsakoletne kiparske kolonije v lesu ter z OŠ Limbuš pri izvedbi slikarske kolonije Acin 
Memorial, ki je v letu 2015 izostala. Šole se vsako leto prijavljajo za kulturno šolo leta in so tudi zelo uspešne. 
Sicer pa šolske skupine nastopajo na preglednih revijah pevskih zborov ter plesnih in folklornih skupin ter tudi z 
gledališkimi in lutkovnimi predstavami. 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 
V letu 2015 je 95 let praznovalo društvo KUD Angel Besednjak, ki je najstarejše društvo v mestu. 70 let delovanja 
je praznoval Moški pevski zbor Slava Klavora. Jubileje so praznovali še Moški zbor KUD France Marolt Malečnik – 



50 let,  Ženski pevski zbor KUD France Marolt Malečnik – 35 let, Ženska vokalna skupina Kresnice – 25 let, Ženski 
pevski zbor KUD Ivan Lončarič Trniče – 25 let, Vokalna skupina Allegro – 20 let, Fantje izpod Vurberka  - 30 let, 
Vokalna skupina A cappella – 10 let. 

Izvedeni dogodki 
Naziv dogodka Datum (od) Datum (do) Dejavnost Vrsta 

LOCUTIO ON - LINE 1.1.2015 31.12.2015 literatura založništvo 

PLESNA PREMIERA TRIPTIH 9.1.2015   ples prireditev 

LITERARNA DELAVNICA 2015 - 1. DEL, 21 SREČANJ 10.1.2015 30.6.2015 literatura izobraževanje 

PLESNOST IN FOLKLORNI PLESI - REGIJSKI SEMINAR II 10.1.2015   folklora izobraževanje 

SEMINAR ZA ZBOROVODJE PREDŠOLSKIH PEVSKIH 
ZBOROV (CICIBAN POJE) 

11.1.2015 30.5.2015 vokalna glasba izobraževanje 

PLESNA PREDSTAVA PARC PRO WITKACY 16.1.2015   ples prireditev 

INDIVIDUALNI SESTANKI S SELEKTORJI 16.1.2015   gledališče in 
lutke 

izobraževanje 

ZIMSKA PLESNA PREDSTAVA KO BOM VELIKA, BOM... 17.1.2015   ples prireditev 

VELIKI ODER - OBMOČNI SELEKTORSKI OGLEDI ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 1 

18.1.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

PREMIERA CELOVEČERNEGA FILMA: ŽIVLJENEJ IN DELO 
ERVINA KRALJA 

21.1.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

VELIKI ODER - OBMOČNI SELEKTORSKI OGLEDI ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 2 

24.1.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

VELIKI ODER - OBMOČNI SELEKTORSKI OGLEDI ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 3 

25.1.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

PLESNOST IN FOLKLORNI PLESI III - REGIJSKI SEMINAR 30.1.2015   folklora izobraževanje 

PLESNA PREDSTAVA ZIMA SE MI RIMA 31.1.2015   ples prireditev 

LITERARNI PRVENCI 1.2.2015 1.12.2015 literatura založništvo 

SEMINAR ZA PRIPRAVO NA OBMOČNA SREČANJA 
OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 

1.2.2015   folklora izobraževanje 

OTVORITEV RAZSTAVE  DUŠAN KLUN: ECCE LAPIS 4.2.2015 24.2.2015 likovna 
dejavnost 

prireditev 

VELIKI ODER - OBMOČNI SELEKTORSKI OGLEDI ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 4 

6.2.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

PREŠERNOVANJE 2015 8.2.2015   literatura prireditev 

VIZIJE - OBMOČNI SELEKTORSKI OGLEDI MLADINSKIH 
GLEDALIŠKIH PREDSTAV 1 

8.2.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

VIZIJE - OBMOČNI SELEKTORSKI OGLEDI MLADINSKIH 
GLEDALIŠKIH PREDSTAV 2 

9.2.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE IVAN VINOVRŠKI - MARIBOR, 
SPODAJ, V SONČNEM SIJU 

10.2.2015 31.3.2015 likovna 
dejavnost 

prireditev 

SPOMINJANJA 2015 - 1. DEL 18.2.2015 8.6.2015 literatura prireditev 

PLESNA PREDSTAVA BEAR ME V SKLOPU ZPŠ 20.2.2015   ples prireditev 

PLESNA PREDSTAVA BALET UPORA V SKLOPU 30. ZPŠ 21.2.2015   ples prireditev 

VIDEO PLESNI VEČER V SKLOPU 30. ZPŠ 22.2.2015   ples prireditev 

PRODUKCIJA ZIMSKE PLESNE ŠOLE 2015 23.2.2015   ples prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE DANIJELA  - MARIJA ŽULA: KO 
SAMUI 

25.2.2015 17.3.2015 likovna 
dejavnost 

prireditev 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA KO GOZD UTIHNE 6.3.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

KONCERT OB 10. OBLETNICI VS A CAPPELLA 7.3.2015   vokalna glasba prireditev 

VELIKI ODER - OBMOČNI SELEKTORSKI OGLEDI ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 5 

8.3.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 



OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV -  
MLADINA POJE 1 

9.3.2015   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV -  
MLADINA POJE 2 

10.3.2015   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV -  
MLADINA POJE 3 

11.3.2015   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV -  
MLADINA POJE 4 

12.3.2015   vokalna glasba prireditev 

VIZIJE - OBMOČNI SELEKTORSKI OGLEDI MLADINSKIH 
GLEDALIŠKIH PREDSTAV 3 

12.3.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

KONCERT OB 35 OBLETNICI SODELOVANJA DPD 
SVOBODA MARIBOR IN DU ČAKOVEC 

14.3.2015   vokalna glasba prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE - JELISAVA JELKA LESKOVAR: 
DREVESA ŽIVLJENJA  

18.3.2015 7.4.2015 likovna 
dejavnost 

prireditev 

POZOR, LUTKA GRE! - SELEKTORSKI OGLED LUTKOVNE 
PREDSTAVE 

19.3.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

VIZIJE - OBMOČNI SELEKTORSKI OGLEDI MLADINSKIH 
GLEDALIŠKIH PREDSTAV 4 

20.3.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

LJUDSKO IZROČILO PRI NAS - OBMOČNO SREČANJE 
ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN MARIBORA IN OKOLICE 

21.3.2015   folklora prireditev 

PREKO POLJA GRE POMLAD - OBMOČNO SREČANJE 
OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN MARIBORA IN OKOLICE 

24.3.2015   folklora prireditev 

MALI ODER - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

25.3.2015 26.3.2015 gledališče in 
lutke 

prireditev 

KAJETAN KOVIČ - MAČEK MURI (GLEDALIŠKA 
PREDSTAVA) 
 

26.3.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

POZOR, LUTKA GRE! - SELEKTORSKI OGLED LUTKOVNE 
PREDSTAVE 

27.3.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

OBMOČNA REVIJA PLESNI UTRIPI 1 30.3.2015   ples prireditev 

OBMOČNA REVIJA PLESNI UTRIPI 2 31.3.2015   ples prireditev 

VIZIJE - OBMOČNI SELEKTORSKI OGLEDI MLADINSKIH 
GLEDALIŠKIH PREDSTAV 5 

31.3.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE - SENAD ILJAZI: DUHOVNI, 
NEEVKLIDSKI PROSTOR  

8.4.2015 28.4.2015 likovna 
dejavnost 

prireditev 

SLOVENSKI DNEVI KNJIGE - BOŽIDAR BREZINŠČAK 
BAGOLA: TU IN TAM ČEZ MEJO 

9.4.2015   literatura prireditev 

SLOVENSKI DNEVI KNJIGE - PREDSTAVITEV GLASIL 
DNEVNIH CENTROV OZARE IN ŠENTLENT 

10.4.2015   literatura prireditev 

13. MEDNARODNO ZBOROVSKO TEKMOVANJE MARIBOR 
2015 

10.4.2015 12.4.2015 vokalna glasba prireditev 

SLOVENSKI DNEVI KNJIGE V MARIBORU &#8211; ŽIVÍJO: 
LUDVIK MRZEL - SPOMIN NA MOJSTRA 

11.4.2015 11.4.2015 literatura prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 
PESNICE IN RUŠ 

11.4.2015   folklora prireditev 

SLOVENSKI DNEVI KNJIGE V MARIBORU &#8211; 
SKUPINSKI LITERARNI VEČER SENIORSKE DELAVNICE PRI 
MARIBORSKI LITERARNI DRUŽBI 

13.4.2015   literatura prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN MARIBOR - 
PESNICA - RUŠE - SELEKTORSKI OGLED 

13.4.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

SLOVENSKI DNEVI KNJIGE: DANIJEL BALAŽEK &#8211; 
ŤSTOL, KI SE NENEHNO SPREMINJAŤ 

14.4.2015 14.4.2015 literatura prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN MARIBOR - 
PESNICA - RUŠE 

14.4.2015 15.4.2015 gledališče in 
lutke 

prireditev 

REGIJSKO SREČANJE MLADINSKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN - 
VIZIJE 

16.4.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

SLOVENSKI DNEVI KNJIGE &#8211; BREDA SLAVINEC 
&#8211; ŤZBUJENA NA ENO OKOŤ 

18.4.2015   literatura prireditev 

YASMINA REZA: BOG MASAKRA 19.4.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 



GLEDALIŠKA PREDSTAVA ZALJUBLJENA ZALJUBLJEN 20.4.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 
MARIBOR-PESNICA-RUŠE  

20.4.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE FORMA VIVA MALEČNIK - 30. LET 21.4.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

SLOVENSKI DNEVI KNJIGE: MIRIAM DREV IN ANA 
JASMINA OSEBAN &#8211; ŤTRENUTKI TEČEJO V 
PODOLŽNIH SNOPIHŤ 

21.4.2015   literatura prireditev 

KONCERT OB 30. OBLETNICI DELOVANJA KVARTETA 
FANTJE IZPOD VURBERKA 

24.4.2015   vokalna glasba prireditev 

UČENCI IN UČITELJI OŠ GUSTAVA ŠILIHA: POGUM 24.4.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE LJUBITELJIC SLIKARSTVA PRI 
KULTURNO UMETNIŠKEM DRUŠTVU NEMŠKO 
GOVOREČIH ŽENA MOSTOVI: SLIKE GOVORIJO V VSEH 
JEZIKIH 

29.4.2015 12.5.2015 likovna 
dejavnost 

prireditev 

ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI 10.5.2015   ples prireditev 

OBMOČNA REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV -  
MLADINA POJE 5 

12.5.2015   vokalna glasba prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE FRIEDRICHA MOSERJA: 
PERMUTACIJE 

13.5.2015 2.6.2015 likovna 
dejavnost 

prireditev 

OBMOČNA REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV -  
MLADINA POJE 6 

13.5.2015   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNA REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV -  
MLADINA POJE 7 

14.5.2015   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNA REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV -  
MLADINA POJE 8 

15.5.2015   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 
POMURJA IN MARIBORA Z OKOLICO 

15.5.2015   folklora prireditev 

VIZIJE 2015 - FESTIVAL MLADINSKIH SKUPIN SLOVENIJE 16.5.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

JUBILEJNI KONCERT OB 10 LETNICO DELOVANJA FS 
SRPSKEGA KD MARIBOR  

17.5.2015   folklora prireditev 

SREČANJE FOLKLORNIH PEVSKIH IN GODČEVSKIH SKUPIN 
MANJŠINSKIH ETNIČNIH SKUPNOSTI 

17.5.2015   folklora prireditev 

25. REVIJA PEVSKIH ZBOROV DRUŠTEV UPOKOJENCEV 19.5.2015   vokalna glasba prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE NATAŠE GRANDOVEC:URBANA 
RAZSTAVIŠČA 

21.5.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

KOROŠKA V MARIBORU: PREDSTAVITEV 8. ŠTEVILKE 
REVIJE MLADJE 

21.5.2015   literatura prireditev 

REGIJSKA PLESNA REVIJA PLESNE VIZIJE 22.5.2015   ples prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE OPZ IN MPZ 23.5.2015   vokalna glasba prireditev 

25. LET VOKALNE SKUPINE KRESNICE 26.5.2015   vokalna glasba prireditev 

PLESNA PREDSTAVA BREZ IZHODA 28.5.2015   ples prireditev 

DAN OTVORENIH VRATA MEĐUNARODNOG KLUBA 
PRIJATELJA 

28.5.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

45. MEDOBMOČNA REVIJA CICIBAN POJE IN PLEŠE 1. 
KONCERT 

2.6.2015   vokalna glasba prireditev 

45. MEDOBMOČNA REVIJA CICIBAN POJE IN PLEŠE 2. 
KONCERT 

2.6.2015   vokalna glasba prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE  - CVETKA VIDMAR: MMMARIBOR 3.6.2015 16.6.2015 likovna 
dejavnost 

prireditev 

REGIJSKO LIKOVNO IZOBRAŽEVANJE I 4.6.2015   likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

 POVŠTERTANC - SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH 
SKUPIN POMURJA IN MARIBORA Z OKOLICO 

6.6.2015   folklora prireditev 

51. KONCERT APZ MARIBOR 12.6.2015   vokalna glasba prireditev 



PODELITEV JUBILEJNIH  MAROLTOVIH ZNAČK ČLANOM 
KUD ŠTUDENT 

13.6.2015   folklora prireditev 

51. KONCERT AFS ŠTUDENT 13.6.2015   folklora prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN - 
LINHART 

13.6.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

SREČANJE VETERANSKIH FOLKLORNIH SKUPIN SLOVENIJE 14.6.2015   folklora prireditev 

IZBINE PRIPOVEDKE ZA MALE 17.6.2015   ples prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE - DESET LET ZDRUŽENI V SVETU 
BARV 

17.6.2015 30.6.2015 likovna 
dejavnost 

prireditev 

JUBILEJNI KONCERT OB 20 OBLETNICI DELOVANJA 
VOKALNE SKUPINE ALLEGRO 

18.6.2015   vokalna glasba prireditev 

IZBINE PRIPOVEDKE ZA VELIKE, ZAKLJUČNA PREDSTAVA  19.6.2015   ples prireditev 

INSIDE DANCE, ZAKLJUČNA PREDSTAVA CENTRA PLESA 20.6.2015   ples prireditev 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 
PESNICE IN RUŠ 

22.6.2015   folklora prireditev 

REGIJSKO LIKOVNO IZOBRAŽEVANJE II 23.6.2015 23.6.2015 likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

MLADI PLESNI UPI, 24. ODPRTA PLESNA SCENA 2015 23.6.2015   ples prireditev 

PROFIL IN KAZEN, 24. ODPRTA PLESNA SCENA 2015 23.6.2015   ples prireditev 

CINIČNI MORILCI LASTNE MATERE, 24. ODPRTA PLESNA 
SCENA 

24.6.2015   ples prireditev 

DOBRODELNA LICITACIJA FOTOGRAFIJ NAKITA NATAŠE 
GRANDOVEC 

29.6.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

SAD SAM LUCKY, 24. ODPRTA PLESNA SCENA  29.6.2015   ples prireditev 

17. MEDNARODNI OTROŠKI FOLKLORNI FESTIVAL 
FOLKART – OTVORITEV 
 

30.6.2015   folklora prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE  AKADEMIJA MRTVAŠKEGA PLESA 
ODPRTI KROG 

1.7.2015 18.7.2015 likovna 
dejavnost 

prireditev 

17. TO JE TISTA MUHA 2.7.2015   folklora prireditev 

17. MEDNARODNI OTROŠKI FOLKLORNI FESTIVAL 
OTROŠKI FOLKART  

2.7.2015 5.7.2015 folklora prireditev 

LE PLESAT ME PELJI 26.7.2015 26.7.2015 folklora prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE BOGDAN ČOBAL: OPUŠČENE 
BRAZDE 

26.8.2015 15.9.2015 likovna 
dejavnost 

prireditev 

LITERARNA DELAVNICA 2015 - 2. DEL, 15 SREČANJ 31.8.2015 21.12.2015 literatura izobraževanje 

SPOMINJANJA 2015 - 2. DEL 1.9.2015 30.12.2015 literatura prireditev 

FESTIVAL PERFORMA / PLATFORMA 1.9.2015   ples prireditev 

REGIONALNO SREČANJE STAREJŠIH AVTORJEV 4.9.2015   literatura izobraževanje 

PLESNA PREDSTAVA ČEZ NOČ 11.9.2015   ples prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE  KD STUDENCI LISE: 
USTVARJAJMO SKUPAJ - BRANIK 2015 

16.9.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

KONCERT OB 95. OBLETNICI DELOVANJA KUD ANGEL 
BESEDNJAK 

19.9.2015   vokalna glasba prireditev 

31. OSNOVNOŠOLSKO KIPARSKO SREČANJE FORMA VIVA 
MALEČNIK 

1.10.2015 2.10.2015 likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

1. FESTIVAL KULT ŠTAJERSKA - OTVORITVENI KONCERT 2.10.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

PREMIERA GLEDALIŠKE PREDSTAVE IZLOŽBA SRCA 2.10.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE  JOSEF NIEDERL: ŽENSKA. FIGURA. 
ŽENSKA 

7.10.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

TEDEN DUŠEVNEGA ZDRAVJA: LITERARNI NASTOP 
SKUPIN DNEVNIH CENTROV ŠENTLENTA IN OZARE ŤMI IZ 
OBLAKAŤ 

8.10.2015   literatura prireditev 



PLESNA PREDSTAVA GENEZA 9.10.2015   ples prireditev 

PIKA MIGA, 12. MINI FESTIVAL OTROŠKIH PLESNIH 
SKUPIN 

10.10.2015   ples prireditev 

TEMATSKO SREČANJE MOŠKIH VOKALNIH SKUPIN - 
NAPITNICE IN PODOKNICE 

10.10.2015   vokalna glasba prireditev 

TEDEN DUŠEVNEGA ZDRAVJA: LITERARNI VEČER MAJE 
DAVID ŤO METULJIH IN MAVRICAHŤ 

15.10.2015 15.10.2015 literatura prireditev 

SEMINAR OB LE PLESAT ME PELJI 17.10.2015 17.10.2015 folklora izobraževanje 

REGIJSKA TEMATSKA RAZSTAVA KVADRAT IN KROG 
KOCKA IN KROGLA 

22.10.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

SEMINAR OTROŠKE PLESNE VZGOJE DVA LETEČA IN EN 
BOS, ZLATO SEME 

23.10.2015 24.10.2015 ples izobraževanje 

MAISTROV POHOD 2015 24.10.2015   literatura prireditev 

KONCERT OB 35 OBLETNICI DELOVANJA ŽENSKEGA 
PEVSKEGA ZBORA MALEČNIK 

24.10.2015   vokalna glasba prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE DAVID HOLZINGER: NIČ NI SLUČAJ 
- SLUČAJ NI NIČ 

2.11.2015 26.11.2015 likovna 
dejavnost 

prireditev 

SEMINAR ZA ZBOROVODJE PREDŠOLSKIH PEVSKIH 
ZBOROV IN PLESNIH SKUPIN (CICIBAN POJE) 

6.11.2015   vokalna glasba izobraževanje 

DAN KULTURNIH DRUŠTEV 2015 13.11.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

JUBILEJNI KONCERT ŽENSKEGA ZBORA KD IVAN 
LONČARIČ TRNIČE 

13.11.2015   vokalna glasba prireditev 

DELAVNICA ZA MENTORJE OTROŠKE PLESNE VZGOJE DVA 
LETEČA IN EN BOS - ZLATO SEME 

13.11.2015 14.11.2015 ples izobraževanje 

ŽIVA, FESTIVAL PLESNE USTVARJALNOSTI MLADIH 18.11.2015   ples prireditev 

DRŽAVNO SREČANJE GODCEV LJUDSKIH VIŽ IN PEVCEV 
LJUDSKIH PESMI 

21.11.2015 21.11.2015 folklora prireditev 

REGIJSKI SEMINAR LJUDSKO IZROČILO SKOZI IGRO PESMI 
IN PLES I.DEL 

21.11.2015 21.11.2015 folklora izobraževanje 

FINNISAGE RAZSTAVE DAVIDA HOLZINGERJA ŤNIČ NI 
SLUČAJ &#8211; SLUČAJ NI NIČŤ 

26.11.2015 26.11.2015 literatura prireditev 

SLAVNOSTNI KONCERT OB 70. LETNICI DELOVANJA 
MOŠKEGA ZBORA SLAVA KLAVORA 

27.11.2015   vokalna glasba prireditev 

SEMINAR DVA LETEČA IN EN BOS - ZLATO SEME, 3. 
SKUPINA 

27.11.2015   ples izobraževanje 

OTVORITEV RAZSTAVE ABD. A. MASOUD: KALIGRAFIJA 
ABSOLUTNEGA 

30.11.2015 15.12.2015 likovna 
dejavnost 

prireditev 

POTUJOČA MUZIKA, KONCERT 12 IZBRANIH MLADINSKIH 
ZBOROV SLOVENIJE 

6.12.2015   vokalna glasba prireditev 

KOROŠKA V MARIBORU - PREDSTAVITEV KOROŠKEGA 
KOLEDARJA IN KNJIŽNEGA DARU SLOVENSKE PROSVETNE 
ZVEZE CELOVE 

8.12.2015   literatura prireditev 

SVETOVNI DAN ZBOROVSKEGA PETJA 2015 12.12.2015   vokalna glasba prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE - RAZSTAVIŠČE PEDAGOŠKE 
FAKULTETE MARIBOR - RAZSTAVA OTROŠKIH KIPARSKIH 
DEL - 31. FORMA VIVA MALEČNIK 

16.12.2015 31.12.2015 likovna 
dejavnost 

prireditev 

KOROŠKI KULTURNI DNEVI: KRŠČANSKA KULTURNA 
ZVEZA CELOVEC IN SLOVENSKI NARODOPISNI INŠTITUT 
URBAN JARNIK - PREDSTAVITE KNJIG 

17.12.2015 17.12.2015 literatura prireditev 

ZIMSKA ZAKLJUČNA PLESNA PREDSTAVA  19.12.2015   ples prireditev 

VALTER ČUČKOVIČ: LESKET SLEPOTE, PRVENCI 20.12.2015   literatura založništvo 

JUBILEJNI KONCERT MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA KD 
FRANCE MAROLT MALEČNIK 

26.12.2015   vokalna glasba prireditev 

 

  



 


