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Poslanstvo sklada je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, 
zagotavljanje strokovne in organizacijske podpore ljubiteljskim 

kulturnim dejavnostim, omogočanje dostopnosti kulturnih vsebin 
na celotnem slovenskem kulturnem prostoru ter vključevanje v 

kulturno mrežo in mednarodno sodelovanje. 

 



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, skupin osnovne in srednje šole do kulturne dejavnosti odraslih ter ljudi v tretjem 
življenjskem obdobju. Hkrati pa organizacijsko skrbi za nekaj vrhunskih državnih prireditev: Naša pesem, 
Mednarodno zborovsko tekmovanje, Ciciban poje in pleše, Otroški folklorni festival, Zimska plesna šola. 

Ocena stanja 

V letu 2016 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. 

Poleg rednih preglednih srečanj, ki sledijo piramidalnemu sistemu razvrstitve po kakovosti v 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: državno tekmovanje pevskih zborov Naša pesem, revijo Ciciban poje in 
pleše, Mednarodni otroški folklorni festival Folkart, Odprto plesno sceno v okviru festivala Lent in državno plesno 
izobraževanje Zimska plesna šola. Skupaj s Klubom koroških Slovencev Maribor in obema krovnima kulturnima 
organizacijama zamejskih Slovencev (KKZ in SPZ) izvajamo Koroške kulturne dneve. Skupni dogodki se dogajajo 
tudi v Literarni hiši Maribor, kjer so literarni dogodki skupaj z Mariborsko literarno družbo, ter razstave v 
razstavišču RRRudolf. Jesenski čas je namenjen tudi izobraževanju. Leto smo končali s praznovanjem svetovnega 
dneva zborovskega petja, ko smo obeležili 170 obletnico zborovstva v Mariboru (leta 1846 je bil namreč 
ustanovljen Marburger Männergesangsverein, ki je domoval v današnji Unionski dvorani, ki jo je zgradil Pivovar 
Götz) 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. Izvedli smo 6. revijo za Colnaričevo plaketo in 24. državno tekmovanje slovenskih pevskih 
zborov Naša pesem. 



Na plesnem področju smo izvedli območni reviji plesnih skupin PLESNI UTRIPI, ki vključujeta tudi skupine iz 
izpostav Pesnica in Ruše, 31. državno plesno izobraževanje Zimska plesna šola ter več plesnih dogodkov v sklopu 
Festivala LENT 2016, in sicer 25. Odprto plesno sceno z izbranimi slovenskimi in mednarodnimi plesnimi projekti 
ter 12. Ulični plesni dogodek. Kakovostno načrtno in kontinuirano plesno ustvarjanje v mnogih plesnih društvih 
in šolah je popeljalo na regijsko revijo PLESNE VIZIJE večje število izbranih miniatur. V jesenskem sklopu s 
skupinami sodelovali na 12. mini festivalu otroških plesnih skupin PIKA MIGA v Velenju ter 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, selektorski ogledi odraslih in 
mladinskih gledaliških skupin ter izobraževanja. Ponovne uvrstitve skupin na regijska in državna srečanja ter 
prejem najvišjih nagrad in priznanj dokazujejo, da ostaja mentorsko in igralsko delo na najvišji ravni. 

Mladinske gledališke/lutkovne skupine: izmed treh prijavljenih gledaliških skupin sta se dve – Inštitut za boljše 
čase in Gledališče Gnosis II. gimnazije – uvrstili na regijsko srečanje, GŠ Prve gimnazije Maribor pa s svojo lutkovno 
predstavo tudi na regijsko srečanje lutkovnih skupin. Vse tri predstave regijskih srečanj so bile uvrščene tudi na 
državno srečanje, na Festival mladinske kulture Vizije v Novi Gorici, kjer so v močni konkurenci prejele najvišja 
možna priznanja; GŠ Prve gimnazije Maribor z avtorskim projektom Noč v jedilnici – vizionarja za najboljšo 
lutkovno predstavo, Inštitut za boljše čase s predstavo Generacije – vizionarja za najboljšo gledališko predstavo v 
celoti in Gledališče Gnosis z Živalsko farmo – vizionarja za ansambelsko igro. 

Na območnem srečanju otroških gledaliških skupin se je predstavilo 13 skupin; srebrno priznanje so prejele 4 
skupine: Mlajša gledališka skupina OŠ Martina Konšaka, OŠ Ludvika Pliberška, OŠ Bratov Polančičev in OŠ Bojana 
Ilicha. Srebrno priznanje na lutkovnem področju sta prejeli lutkovna skupina OŠ Toneta Čufarja in GŠ Prve 
gimnazije Maribor. Povzamemo lahko, da se nadaljuje kvalitetno delo skupin, v katerem selektorji opažajo 
upoštevanje svojih nasvetov. 

Med odraslimi gledališkimi skupinami se je izmed treh, na območni ravni predstavljenih predstav, na regijsko 
raven uvrstila predstava Gledališke skupine KD Rače. Ostali skupini sta za uspešno izvedbo, ki je posledica 
predanega dela mentorjev, igralcev in celotne ekipe, poželi pohvale, posamezniki pa tudi dodatno potrditev v 
obliki priznanj regijskega selektorja. 

V želji vzpodbuditi lutkovno dejavnost smo izvedli tri dobro obiskane lutkovne delavnice z zaključno produkcijo, 
ki je potekala v okviru območnega srečanja lutkovnih skupin.  

Izvedeno je bilo izobraževanje za mentorje in učitelje NIP – Oder je vaš. 

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, na kateri je sodelovalo 14 otroških folklornih skupin, območno revijo odraslih folklornih skupin Ljudsko 
izročilo pri nas, na kateri je sodelovalo 8 odraslih folklornih skupin ter srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev 
ljudskih viž Je pa en fajn večer, na katerem je sodelovalo 7 pevskih in godčevskih sestavov. Prav tako smo 
organizirali regijsko srečanje otroških folklornih skupin Ringa raja z 10 otroškimi folklornimi skupinami, KUD 
Študent in Prežihovci sta bili iz Maribora. Prav tako sta se dve odrasli skupini AFS KUD Študent in Bela krizantema 
udeležili regijskega srečanja odraslih folklornih skupin Šadri šadra v Lendavi. Na regijsko srečanje pevcev ljudkih 
pesmi in godcev ljudskih viž Nocoj je ena luštna noč v Beltincih pa je bila izbrana mlada glasbena skupina Društva 
za kulturno vzgojo Krog. Regijsko raven pa je poleg udeleženih skupin na srečanju doseglo še več kot polovico vseh 
skupin, ki so sodelovale na območnih revijah. Na državno srečanje Le plesat me pelji II pa se je uvrstila folklorna 
skupina AFS KUD Študent iz Maribora. Poleg omenjenih slovenskih folklornih skupin pa se je na regijskem srečanju 
manjšinskih etničnih skupnosti v Velenju iz Maribora prestavilo kar šest skupin iz srbskega in makedonskega 
etničnega področja. Prav tako je na državnem srečanju veteranskih folklornih skupin v Bistrici sodelovala Bela 
Krizantema KUD Študent. Posebej veseli pa smo, da smo kljub velikim finančnim težavam uspeli izvesti oba velika 
mednarodna projekta na področju etno ustvarjalnosti najmlajših, 18. OTROŠKI FOLKART ter 18. TO JE TISTA 
MUHA, na katerem je sodelovalo šest otroških folklornih skupin iz Španije, Makedonije, Bolgarije, Češke in 
Slovenije, ki so se s številnimi koncerti in samostojnimi nastopi predstavili na Festivalu Lent, po ulicah, trgih in 
kulturnih središčih v Mariboru, Zgornji Velki, Vuzenici ... Za razvoj kvalitete pa smo tudi letos poskrbeli z dvema 



regijskima izbobraževanjema Ljudsko izročilo skozi igro, ples in pesmi ter Stari novi plesi Štajerske, na katerih se 
je izobraževalo 80 mentorjev. Hkrati pa se je skoraj 30 naših mentorjev udeležilo številnih izobraževanj, seminarjev 
in delavnic na državni ravni ter mednarodni ravni.  

Na likovnem področju smo organizirali 16 razstav v galeriji RRRudolf Literarne hiši Maribor, kjer je razstavljalo več 
kot 200 likovnih umetnikov iz Maribora, Slovenije in tujine. Trenutno je to najbolj živahen galerijski program v 
Mariboru. Vključevanje akademskih slikarjev in gostujočih razstav iz tujine je za amaterske slikarje zelo 
poživljajoče. Pomembno je tudi, da naš program spremlja dober likovni kritik in da izhajajo njegove ocene v reviji 
Locutio. Ob koncu vsake razstave pa smo pripravili še poseben dogodek, finissage s pogovorom o razstavi in 
pogledu nanjo, uradno zaprtje razstave. 

Razstavišče Karlinia je gostilo 7 razstav; na treh so se z likovnimi deli predstavili člani kulturnih društev, preostale 
tri so pripadle fotografom, ki so na ogled postavili svoje dokumentarne, družbenokritične, portretne in umetniške 
fotografije, pripravili pa smo tudi razstavo likovne kolonije Limbuš. 

Prav tako smo sodelovali s številnimi likovnimi skupinami in posamezniki, tako na lokalni kot širši mednarodni 
ravni. Posebej gre omeniti 18. Lija Lent, mednarodno slikarsko kolonijo, ki se odvija v času festivala Lent, nastala 
dela pa se skupaj s katalogom razstavijo jeseni na razstavišču Lija v Dijaškem domu Lizike Jančar. Letos je 
sodelovalo 16 likovnikov iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Avstrije, med njimi Anka Krašna, Matjaž 
Duh, Branimir Ritonja, Zmago Kovač, Zdravko Luketič, Zlati Prah, Rasta Vrečko iz domačega Maribora. 

Kot eden večjih likovnih projektov na področju likovnega izobraževanja pa moramo letos omeniti 17. 
osnovnošolsko slikarsko kolonijo ACIN MEMORIAL Limbuš 2016. Projekt smo tokrat zastavili zelo široko, kot 
humanitarno kulturno izobraževalni projekt, skupaj s številnimi zunanjimi partnerji ZKD Maribor, OŠ Rada Robiča 
Limbuš, Društvom Jasa, Mestnim gledališčem Ptuj, Društvom za varstvo in proti mučenju živali Maribor, 
Zavetiščem za živali Maribor ter Snago Maribor. V času begunske krize, ki jo živimo, smo se odločili mlade 
osnovnošolce opozoriti na aktualen problem, jih seznaniti, ozavestiti in vzpodbuditi, da tudi sami aktivno 
razmišljajo in sodelujejo. Med nami in v naši okolici pa je tudi mnogo begunskih živali, ki nimajo brez pomoči 
človeka, torej nas, nobene možnosti za preživetje. Za to perečo problematiko zapuščenih živali nas je vzpodbudila 
čudovita knjiga Človek o psu – pes o človeku. Vsaka šola udeleženka je takoj po prijavi prejela knjigo, mladi likovniki 
so jo skupaj s svojimi likovnimi pedagogi predelali in na podlagi svojih spoznanj in občutij, iz knjige in vsakdanjega 
življenja, vse prenesli s čopičem na papir. Na koloniji, ki je bila 7. in 8. aprila 2016 na Osnovni šoli Rada Robiča v 
Limbušu, je ustvarjalo 37 osnovnošolcev iz 13 osnovnih šol Maribora in Ptuja. Vsi udeleženci kolonije so si na Ptuju 
ogledali predstavo Cucki in tam smo organizirali tudi prvo dražbo nastalih del 21. 4., drugo pa 7. 5. v Narodnem 
domu Maribor. Ker nam na obeh dražbah ni uspelo odprodati vseh del, smo jih ponudili preko spletne prodaje in 
uspelo nam je odprodali vsa nastala dela. Organizirali smo tudi skupno razstavo vseh nastalih del v mesecu juniju 
v Art kavarni Hotela Piramida Maribor, kjer so vsi udeležci za svoj prispevek prejeli pisno priznanje in katalog, 
izkupiček v vrednosti 2.500 evrov pa smo namenili Zavetišču za živali Maribor.   

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 2016 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 drugačni 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, 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.  

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 nadaljnjo porast bralnosti Locutio on-line. Mednarodno sodelovanje: 
sklad posveča nasploh premalo pozornosti sodelovanju z okoliškimi deželami, zato 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. Letos 
je bil posvečen 170. obletnici zborovstva v Mariboru.  

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 v juniju. 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 2016 že 31. po vrsti. Druga izobraževanja so usmerjena v 
svetovanje in pripravo na območna srečanja 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 s programskimi 
sredstvi ne dosegamo niti višine sredstev iz 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 skoraj 30 kulturnih društev (in število se še 
povečuje), in JSKD sta polno izkoriščena. Podobno stavbo bi potreboval še kakšen del mesta, vsi pa 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 46. 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, vendar zaradi pomanjkanja sredstev obe koloniji izvajamo bienalno. 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 pa tudi z gledališkimi in lutkovnimi predstavami. 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

V letu 2016 so jubileje praznovala naslednja društva in skupine: Nonet PGD Zlatoličje – 5 let delovanja, Mešani 
zbor Primus in Mešani zbor KUD dr. Pavel Turner Fram – 10 let delovanja, Vokalna skupina Polančice, Vokalna 
skupina Virtus Fram, Tamburaši KUD Ivan Lončarič Trniče in Etno skupina Zale Fram – 15 let delovanja, Mešani 
zbor KUD Hoče – 25 let delovanja in 70 let zborovstva v Hočah, Likovna sekcija KUD Pošta Maribor in Ljubiteljska 
glasbena šola KUD Pošta Maribor – 40 let delovanja, KUD Milke Zorec Hotinja vas – 70 let delovanja in Pihalni 
orkester KUD Pošta Maribor – 85 let delovanja. 

Izvedeni dogodki 

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

LOCUTIO ON - LINE 1.1.2016 31.12.2016 literatura založništvo 

LITERARNA DELAVNICA 2015/2016 2. SEMESTER  4.1.2016 27.6.2016 literatura izobraževanje 

GLEDALIŠKO IZOBRAŽEVANJE: TERENSKO DELO - PRAKTIČNO DELO S 
SKUPINO 

6.1.2016   gledališče in lutke izobraževanje 

SEMINAR ZA ZBOROVODJE PREDŠOLSKIH PEVSKIH ZBOROV 10.1.2016 30.5.2016 vokalna glasba izobraževanje 

OTVORITEV RAZSTAVE SLIK LJUBITELJEV SLIKARSTVA: POTEPANJA 13.1.2016 2.2.2016 likovna dejavnost prireditev 

SREČANJE SELEKTORJEV GLEDALIŠKIH IN LUTKOVNIH SKUPIN 14.1.2016   gledališče in lutke izobraževanje 

MURIBAJASA - LETNI KONCERT PLESNE IZBE MARIBOR - BOBNARJI 15.1.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

SEMINAR ZA PRIPRAVO NA OBMOČNA SREČANJA ODRASLIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

15.1.2016 28.2.2016 folklora izobraževanje 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA ČETRTEGA LETNIKA GLEDALIŠKE ŠOLE PRVE 
GIMNAZIJE MARIBOR: GENERACIJE 

16.1.2016   gledališče in lutke prireditev 

IZBIN HOROSKOP - ZIMSKA PLESNA PREDSTAVA 16.1.2016   ples prireditev 

IZBIN HORRORSKOP, ZIMSKA PLESNA PRODUKCIJA PIM  16.1.2016   ples prireditev 

LUTKOVNA DELAVNICA: PROCES NASTAJANJA PREDSTAVE NA PRIMERU 
BESEDILA SLIKANICE MALA DIVJA OVČKA 

22.1.2016 30.1.2016 gledališče in lutke izobraževanje 

PLES V MASKAH, ZIMSKA PLESNA PRODUKCIJA GALERIJE PLESA 23.1.2016   ples prireditev 

LJUDSKO IZROČILO SKOZI IGRO, PESMI IN PLES II. DEL 23.1.2016 23.1.2016 folklora izobraževanje 

LINHARTOVO SREČANJE, OBMOČNI SELEKTORSKI OGLED - J. M. SYNGE: 
VRAŽJI FANT ZAHODNE STRANI 

24.1.2016   gledališče in lutke prireditev 

MEDNARODNO SODELOVANJE - ZAGREB, KLANJEC, VARAŽDIN 1.2.2016 1.12.2016 literatura prireditev 

MEDNARODNO SODELOVANJE Z GRADCEM 1.2.2016 1.12.2016 literatura prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE - TIHOMILA DOBRAVC: KAJ TI JE, DEKLICA? 
ZAKAJ SI TAKO VESELA? 

3.2.2016 23.2.2016 likovna dejavnost prireditev 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA - LEWIS CARROLL (PRIREDBA NATAŠA 
LUKOVIĆ): ALICE IN WONDERLAND 

5.2.2016   gledališče in lutke prireditev 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA LINHARTOVEGA SREČANJA - B. NUŠIĆ: 
ŽALUJOČI OSTALI 

5.2.2016   gledališče in lutke prireditev 



OTVORITEV RAZSTAVE 1 - RAZSTAVIŠČE KARLINIA - URŠKA LUKOVNJAK 11.2.2016 12.3.2016 likovna dejavnost prireditev 

BREDA PUGELJ: JAZ IN MOJ FON - PREMIERA GLEDALIŠKE PREDSTAVE 11.2.2016   gledališče in lutke prireditev 

IZ ODRA NA ODER 11.2.2016   gledališče in lutke prireditev 

LUTKOVNA DELAVNICA: PROCES NASTAJANJA PREDSTAVE NA PRIMERU 
BESEDILA SLIKANICE MALA DIVJA OVČKA - RAZŠIRJENI NIVO 

12.2.2016 13.2.2016 gledališče in lutke prireditev 

REVIJA PIHALNIH ORKESTROV MARIBOR, PESNICA, RUŠE 17.2.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

SVEČANA AKADEMIJA OB 80-LETNICI ZINKE ZORKO 19.2.2016   literatura prireditev 

31. ZIMSKA PLESNA ŠOLA 2016 19.2.2016 22.2.2016 ples izobraževanje 

PLESNA PREDSTAVA SENZASENSO 20.2.2016   ples prireditev 

PLESNA PREDSTAVA METAMORFOZE 3°:RETORIKA 21.2.2016   ples prireditev 

PRODUKCIJA ZIMSKE PLESNE ŠOLE 2016  23.2.2016   ples prireditev 

JE PA EN FAJN VEČER 26.2.2016   folklora prireditev 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA - FRAN MILČINSKI: BUTALCI 28.2.2016   gledališče in lutke prireditev 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA - KATHERINA PATERSON: MOST V TERABITIJO 3.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

LUTKOVNA DELAVNICA: PROCES NASTAJANJA PREDSTAVE NA PRIMERU 
BESEDILA SLIKANICE MALA DIVJA OVČKA - RAZŠIRJENI NIVO 

4.3.2016 5.3.2016 gledališče in lutke prireditev 

VIZIJE, SELEKTORSKI OGLED - AVTORSKI PROJEKT: GENERACIJE 
(INŠTITUT ZA BOLJŠE ČASE) 

4.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV - MLADINA POJE 1 7.3.2016   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV - MLADINA POJE 2 8.3.2016   vokalna glasba prireditev 

LJUBITELJSKA KULTURA - OKROGLA MIZA Z MINISTRICO ZA KULTURO 9.3.2016   drugo prireditev 

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV - MLADINA POJE 3 9.3.2016   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV - MLADINA POJE 4 10.3.2016   vokalna glasba prireditev 

VIZIJE, SELEKTORSKI OGLED - SARAH MARN (PO GEORGEU ORWELLU): 
ŽIVALSKA FARMA 

10.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

5. OBLETNICA DELOVANJA NONETA PGD ZLATOLIČJE 13.3.2016   vokalna glasba prireditev 

VIZIJE, SELEKTORSKI OGLED - AVTORSKI PROJEKT GLEDALIŠKE ŠOLE 
PRVE GIMNAZIJE MARIBOR: NE ME HECAT 

14.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

GENERALKA ZA ZAKLJUČNO PRODUKCIJO LUTKOVNE DELAVNICE MALA 
DIVJA OVČKA 

16.3.2016   gledališče in lutke izobraževanje 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH ZBOROV 1 - ZBOROVSKE HARMONIJE 19.3.2016   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH ZBOROV 2 - ZBOROVSKE HARMONIJE 20.3.2016   vokalna glasba prireditev 

VIZIJE, SELEKTORSKI OGLED - AVTORSKI PROJEKT GLEDALIŠKE ŠOLE 
PRVE GIMNAZIJE MARIBOR: NOČ V JEDILNICI 

20.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE 2 - RAZSTAVIŠČE KARLINIA - LIKOVNA SEKCIJA 
DRUŠTVA UPOKOJENCEV MALEČNIK 

21.3.2016   likovna dejavnost prireditev 

POZOR, LUTKA GRE! - OBMOČNO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 21.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

MALI ODER - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 22.3.2016 24.3.2016 gledališče in lutke prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE MARKO LELJAK: ČUDOVITA NEMČIJA 23.3.2016 5.4.2016 likovna dejavnost prireditev 

15. LET VOKALNE SKUPINE POLANČICE 31.3.2016   vokalna glasba prireditev 

PREKO POLJA GRE POMLAD - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

31.3.2016   folklora prireditev 

LJUDSKO IZROČILO PRI NAS - OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH 
FOLKLORNIH SKUPIN MARIBORA Z OKOLICO 

1.4.2016   folklora prireditev 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH ZBOROV 3 - MALE VOKALNE SKUPINE 3.4.2016   vokalna glasba prireditev 

25. REVIJA ZAGORJE OB SAVI, DRŽAVNO TEKMOVANJE OPZ IN MPZ 4.4.2016   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNA REVIJA PLESNIH SKUPIN - PLESNI UTRIPI 1 4.4.2016   ples prireditev 

OBMOČNA REVIJA PLESNIH SKUPIN - PLESNI UTRIPI 2 5.4.2016   ples prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE ŽELJKO ŠEPIĆ: (RE) INTERPRETACIJA 
NEDOSEGLJIVEGA IZVIRNIKA 

6.4.2016 26.4.2016 likovna dejavnost prireditev 

ACIN MEMORIAL LIMBUŠ, 17. OSNOVNOŠOLSKA SLIKARSKA KOLONIJA 7.4.2016 8.4.2016 likovna dejavnost prireditev 



VIZIJE, SELEKTORSKI OGLED - SARAH MARN (PO GEORGEU ORWELLU): 
ŽIVALSKA FARMA 

7.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

VIZIJE, SELEKTORSKI OGLED - AVTORSKI PROJEKT: GENERACIJE 
(INŠTITUT ZA BOLJŠE ČASE) 

8.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

AVTORSKI PROJEKT GŠ PRVE GIMNAZIJE MARIBOR: NE ME ŠOLAT 9.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

LINHARTOVO SREČANJE, OBMOČNI SELEKTORSKI OGLED - KGD 
PTIČICA: OSTANIMO PRIJATELJI 

10.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

OBMOČNA REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV - MLADINA POJE 5 12.4.2016   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNA REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV - MLADINA POJE 6 13.4.2016   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN MARIBOR-
PESNICA-RUŠE 2016 

13.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

OBMOČNA REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV - MLADINA POJE 7 14.4.2016   vokalna glasba prireditev 

SLOVENSKI DNEVI KNJIGE 2016 &#8211; LITERARNI VEČER S PETROM 
SEMOLIČEM ŤOBALE IN ŽENSKEŤ 

14.4.2016   literatura prireditev 

SLOVENSKI DNEVI KNJIGE 2016 - SKUPINSKI NASTOP ČLANOV 
LITERARNE DELAVNICE PRI MARIBORSKI LITERARNI DRUŽBI ŤDOBRE 
RIBE IZ AKVARIJAŤ 

16.4.2016   literatura prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN POZOR, LUTKA GRE!  18.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

SLOVENSKI DNEVI KNJIGE 2016 - PREDSTAVITEV AVTORJEV GLASIL 
DNEVNIH CENTROV OZARE IN ŠENTLENT ŤDA TI CEGU PADE NA 
GLAVO!Ť 

19.4.2016   literatura prireditev 

SLOVENSKI DNEVI KNJIGE 2016 - REGIONALNO SREČANJE MLAJŠIH 
AVTORJEV URŠKA 2016 

20.4.2016   literatura izobraževanje 

DOBRODELNA DRAŽBA DEL, NASTALIH NA ACINEM MEMORIALU 
LIMBUŠ - 17. OSNOVNOŠOLSKI SLIKARSKI KOLONIJI 

21.4.2016   likovna dejavnost prireditev 

SLOVENSKI DNEVI KNJIGE 2016 - ANDREJ LUTMAN: ŤMOLK, MOLJI, 
MRAK IN OLJNATI ČASŤ 

21.4.2016   literatura prireditev 

24. ZBOROVSKO TEKMOVANJE NAŠA PESEM MARIBOR 2016 23.4.2016 24.4.2016 vokalna glasba prireditev 

CEZURA - SPREMLJEVALNI PROGRAM ZBOROVSKIH TEKMOVANJ 23.4.2016 24.4.2016 vokalna glasba izobraževanje 

SLOVENSKI DNEVI KNJIGE - 23. APRIL 2016 - SLOVENSKI DNEVI KNJIGE: 
LENKA DAŇHELOVÁ & PETER KUHAR ŤDOBRO VPELJAN TANDEMŤ 

23.4.2016   literatura prireditev 

MARIBOR SE SPOMINJA ISOLDE KLIETMANN 29.4.2016   drugo prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE JERICA VIVAT BASLE: SLIKAM, SEM IN TRENUTKI 
BEŽIJO 

4.5.2016 10.5.2016 likovna dejavnost prireditev 

DOBRODELNA DRAŽBA DEL, NASTALIH NA ACINEM MEMORIALU 
LIMBUŠ - 17. OSNOVNOŠOLSKI SLIKARSKI KOLONIJI 

7.5.2016   likovna dejavnost prireditev 

V ISKANJU ISOLDE, PLESNI FILM IN POGOVOR 10.5.2016   ples prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE KD STUDENCI: MARIBORSKE VEDUTE 11.5.2016   likovna dejavnost prireditev 

RINGA RAJA - REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 
POMURJA IN MARIBORA 

11.5.2016   folklora prireditev 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA: DO TISTE STEZICE 12.5.2016   gledališče in lutke prireditev 

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 2016 - OTVORITEV RAZSTAVE DEL 
NASTALIH NA ACINEM MEMORIALU LIMBUŠ, 17. OSNOVNOŠOLSKI 
SLIKARSKI KOLONIJI 

16.5.2016 1.6.2016 likovna dejavnost prireditev 

REGIJSKA PLESNA REVIJA PLESNE VIZIJE 18.5.2016   ples prireditev 

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 2016 - PROJEKCIJA FILMA DOBERDOB - 
DNEVNIK UPORNIKA 

20.5.2016   drugo prireditev 

VIZIJE - FESTVAL MLADINSKE KULTURE 20.5.2016 22.5.2016 gledališče in lutke prireditev 

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE - KONCERT OB 15 OBLETNICI 
DELOVANJA TAMBURAŠEV TRNIČE 

21.5.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE - KONCERT OB 85. OBLETNICI 
DELOVANJA PO KUD POŠTA MARIBOR 

22.5.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

26. REVIJA PEVSKIH ZBOROV DRUŠTEV UPOKOJENCEV 24.5.2016   vokalna glasba prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE DANILO CVETNIČ: MOJE FOTOGRAFIJE 25.5.2016   likovna dejavnost prireditev 

KONCERT MEPZ PRIMUS - KUD SV. MARTIN 27.5.2016   vokalna glasba prireditev 

46. MEDOBMOČNA REVIJA CICIBAN POJE IN PLEŠE 1. KONCERT 31.5.2016   vokalna glasba prireditev 

46. MEDOBMOČNA REVIJA CICIBAN POJE IN PLEŠE 2. KONCERT 31.5.2016   vokalna glasba prireditev 



OTVORITEV RAZSTAVE DEL NASTALIH NA ACINEM MEMORIALU 
LIMBUŠ, 17. OSNOVNOŠOLSKI SLIKARSKI KOLONIJI  

2.6.2016   likovna dejavnost prireditev 

25 LET KUD HOČE 3.6.2016   vokalna glasba prireditev 

LETNI KONCERT APZ MARIBOR 3.6.2016   vokalna glasba prireditev 

ŠADRI ŠADRA - REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 
SLOVENIJE 2016 

4.6.2016   folklora prireditev 

DAN PRIMOŽA TRUBARJA 2016 8.6.2016   literatura prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE BREZMEJNO - SINIRSIZ II 8.6.2016 22.6.2016 likovna dejavnost prireditev 

OBČNI ZBOR KUD PEKRE LIMBUŠ 9.6.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

PODELITEV MAROLTOVIH ZNAČK JSKD 10.6.2016   folklora prireditev 

52. LETNI KONCERT AKADEMSKE FOLKLORNE SKUPINE ŠTUDENT 10.6.2016   folklora prireditev 

SREČANJE VETERASNKIH FOLKLORNIH SKUPIN BISTRICA OB DRAVI 10.6.2016   folklora prireditev 

RAČE POJEJO 2016 11.6.2016   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN - LINHART 12.6.2016   gledališče in lutke prireditev 

PUSTITE NAM TA SVET, ZAKLJUČNA PREDSTAVA CENTRA PLESA 13.6.2016   ples prireditev 

PODELITEV LINHARTOVIH ZNAČK JSKD 17.6.2016   gledališče in lutke prireditev 

MOZAIK, ZAKLJUČNA PLESNA PREDSTAVA GALERIJE PLESA MARIBOR  18.6.2016   ples prireditev 

LITERARNI LENT 18.6.2016 5.7.2016 literatura prireditev 

  



POTOPIMO SE V GLOBINE, ZAKLJUČNA OTROŠKA PREDSTAVA PLESNE 
IZBE MARIBOR 

21.6.2016   ples Prireditev 

FRAKTALNOST, LETNA PREDSTAVA PLESNE IZBE MARIBOR  23.6.2016   ples prireditev 

ULIČNI PLESNI DOGODEK NEIMENOVANO V SKLOPU FESTIVALA LENT 
2016 

24.6.2016   ples prireditev 

25. ODPRTA PLESNA SCENA 2016, PREDSTAVA NÓTT 25.6.2016 26.6.2016 ples prireditev 

OBLIKE RAZDALJE, PLESNA PREDSTAVA NA 25. OPS  25.6.2016   ples prireditev 

18. MEDNARODNI OTROŠKI FOLKLORNI FESTIVAL OTROŠKI FOLKART 
2016 

29.6.2016 2.7.2016 folklora prireditev 

MEDNARODNA LIKOVNA KOLONIJA 18.LIJA LENT 2016  29.6.2016   likovna dejavnost izobraževanje 

OTVORITEV RAZSTAVE LAURA LIČER: MOJA BITJA, MOJ SVET 29.6.2016 15.8.2016 likovna dejavnost prireditev 

18. TO JE TISTA MUHA 2016 1.7.2016   folklora prireditev 

KONCERT OB 15. OBLETNICI DELOVANJA VOKALNE SKUPINE VIRTUS 2.7.2016   vokalna glasba prireditev 

MEDNARODNE POLETNE GLEDALIŠKE DELAVNICE 22.8.2016   gledališče in lutke izobraževanje 

OTVORITEV RAZSTAVE : SAŠA BEZJAK IN NJENA DELOVNA DEKLETA IZ 
DELAVNICE  

24.8.2016 13.9.2016 likovna dejavnost prireditev 

LITERARNA DELAVNICA 2015 - 2. DEL, 11 SREČANJ 1.9.2016 19.12.2016 literatura izobraževanje 

LITERARNA DELAVNICA ZA STAREJŠE LITERATE 2016/2017 1. SEMESTER  5.9.2016 19.12.2016 literatura izobraževanje 

REGIONALNO SREČANJE STAREJŠIH AVTORJEV 9.9.2016   literatura izobraževanje 

OTVORITEV RAZSTAVE FOTOGRAFIJ DUŠAN GAJŠEK: KAMEN. JAKOBOV 
KAMEN 

15.9.2016 24.10.2016 likovna dejavnost prireditev 

VINKOVAČKE JESENI 16.9.2016   folklora izobraževanje 

FOLKLORNI TABOR ZA OTROKE 16.9.2016 18.9.2016 folklora izobraževanje 

 18. LIJA LENT 2016 , MEDNARODNA RAZSTAVA 21.9.2016   likovna dejavnost prireditev 

KONCERT ETNO SKUPINE ZALE, KUD DR. PAVEL TURNER FRAM 23.9.2016   vokalna glasba prireditev 

SEMINAR OTROŠKE PLESNE VZGOJE - DVA LETITA IN EDEN STOPICLJA-
ZAZNAVE 

23.9.2016 24.9.2016 ples izobraževanje 

80 LET FOTOKLUBA MARIBOR 24.9.2016   likovna dejavnost prireditev 

14. REGIJSKO SREČANJE PIHALNIH ORKESTROV MARIBOR-PESNICA-
RUŠE 

24.9.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE FOTOGRAFIJ RASTA VREČKO: METULJI LJUBEZNI 
IN SAMOTE 

27.9.2016 4.10.2016 likovna dejavnost prireditev 

LINHARTOVO SREČANJE - FESTIVAL GLEDALIŠKIH SKUPIN SLOVENIJE 29.9.2016 1.10.2016 gledališče in lutke prireditev 

ŠOLA ZA REŽISERJE: REŽIJA GLEDALIŠKE PREDSTAVE &#8211; DELO Z 
IGRALCEM (MENTOR: JAŠA JAMNIK) 

1.10.2016   gledališče in lutke izobraževanje 

OTVORITEV RAZSTAVE PETRA HOLASEK: ALWAYS FREE ENTRY 5.10.2016 25.10.2016 likovna dejavnost prireditev 

35. LIKOVNO SREČANJE PALETA 2015 5.10.2016   likovna dejavnost prireditev 

ŠTUDENTEATER 2016 12.10.2016   gledališče in lutke izobraževanje 

6. REVIJA ODRSLIH PEVSKIH ZBOROV IIN VOKALNIH SKUPIN ZA 
COLNARIČEVO PLAKETO 

14.10.2016   vokalna glasba prireditev 

PIKA MIGA - 13. MINI FESTIVAL OTROŠKIH PLESNIH SKUPIN SLOVENIJE 15.10.2016   ples prireditev 

VIKEND PLESNA DELAVNICA - RIŠEMO GIB 21.10.2016 22.10.2016 ples izobraževanje 

MAISTROV POHOD 2016 22.10.2016   literatura prireditev 

DRŽAVNI FOLKLORNI SEMINAR JSKD OB PRIREDITVI LE PLESAT ME 
PELJI II 

22.10.2016   folklora izobraževanje 

LE PLESAT ME PELJI II.DEL 22.10.2016   folklora prireditev 

REGIJSKO SREČANJE GODCEV IN PEVCEV: NOCOJ JE ENA LUŠTNA NOČ 23.10.2016   folklora prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE ZMAGO KOVAČ: DREVESNE ZGODBE 26.10.2016 8.11.2016 likovna dejavnost prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE FOTOGRAFIJ ŠTEFI P. BORKO: SINERGIJE 27.10.2016 21.11.2016 likovna dejavnost prireditev 

PROJEKCIJA FILMOV FILM IN VIDEO KLUBA MARIBOR  8.11.2016   film in video prireditev 

FESTIVAL PLESNE USTVARJALNOSTI MLADIH, ŽIVA 2016  9.11.2016   ples prireditev 



NIP UMETNOST - ODER JE VAŠ 11.11.2016 12.11.2016 gledališče in lutke izobraževanje 

DELAVNICA: AVTORSKO GLEDALIŠČE (ŠTUDENTEATER 2.0) 12.11.2016   gledališče in lutke izobraževanje 

DELAVNICA: FIZIČNO GLEDALIŠČE (ŠTUDENTEATER 2.0) 12.11.2016   gledališče in lutke izobraževanje 

DELAVNICA: GLEDALIŠKA REŽIJA (ŠTUDENTEATER 2.0) 12.11.2016 13.11.2016 gledališče in lutke izobraževanje 

DELAVNICA: IGRA (ŠTUDENTEATER 2.0) 12.11.2016 13.11.2016 gledališče in lutke izobraževanje 

ŠTUDENTEATER 2016 12.11.2016   gledališče in lutke izobraževanje 

DAN KULTURNIH DRUŠTEV 2016 17.11.2016   drugo prireditev 

SISTEM STANISLAVSKEGA 17.11.2016   gledališče in lutke izobraževanje 

KONCERT OB 40. OBLETNICI GLASBENE ŠOLE KUD POŠTA MARIBOR  18.11.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

V ZAVETJU BESEDE 2016 , DRŽAVNO SREČANJE SENIORJEV 18.11.2016 19.11.2016 literatura izobraževanje 

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 70 OBLETNICI KUD MILKE ZOREC 
HOTINJA VAS 

19.11.2016   folklora prireditev 

DELAVNICA: IMPROVIZACIJSKO GLEDALIŠČE V ŠOLI 19.11.2016 20.11.2016 gledališče in lutke izobraževanje 

OTVORITEV RAZSTAVE DRAGO MOM: ZVEZDNE ŠPRANJE 21.11.2016 27.11.2016 likovna dejavnost prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE LIKOVNE SKUPINE LISE - KD STUDENCI 
MARIBOR: MARIBORSKE VEDUTE IN ŠTUKATURE 

23.11.2016 19.12.2016 likovna dejavnost prireditev 

LUTKOVNA DELAVNICA ČLOVEŠKA FIGURA NA PRIMERU SLIKANICE BI 
SE GNETLI NA TEJ METLI 

24.11.2016   gledališče in lutke izobraževanje 

STARI NOVI PLESI, FOLKLORNI SEMINAR  26.11.2016   folklora izobraževanje 

OTVORITEV RAZSTAVE : APRILSKI SALON, ZENICA, 12. - 17. APRIL 2016 28.11.2016   likovna dejavnost prireditev 

SPOMINJANJA - DRUŽINSKE ZGODBE - DRUŽINA VARL 30.11.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

KONCERT OB 10. OBLETNICI DELOVANJA PEVSKEGA ZBORA DR. PAVEL 
TURNER FRAM 

2.12.2016   vokalna glasba prireditev 

DELAVNICA METODOLOGIJE POUČEVANJA SODOBNEGA PLESA  2.12.2016   ples izobraževanje 

OTVORITEV RAZSTAVE LADISLAV CVETKOVSKI: QUO VADIS, BRAT IKAR? 7.12.2016   likovna dejavnost prireditev 

LUTKOVNA DELAVNICA ČLOVEŠKA FIGURA NA PRIMERU SLIKANICE BI 
SE GNETLI NA TEJ METLI 

9.12.2016 10.12.2016 gledališče in lutke izobraževanje 

NOVOLETNI KONCERT ZBOROV CARMINA SLOVENICA 10.12.2016   vokalna glasba prireditev 

SVETOVNI DAN ZBOROVSKEGA PETJA 2016 - 170 LET ZBOROVSTVA V 
MARIBORU 

11.12.2016   vokalna glasba prireditev 

KNJIŽNI DAR SLOVENSKE PROSVETNE ZVEZE CELOVEC 13.12.2016   literatura prireditev 

NIP UMETNOST - USTVARI PRVI FILM  16.12.2016   film in video izobraževanje 

DVOJEZIČNO ŠOLSTVO NA AVSTRIJSKEM KOROŠKEM 19.12.2016   literatura prireditev 

 


