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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 2017 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. Vsi dogodki sodijo v kvalitativno piramido, kjer skupine napredujejo po kakovosti. Hkrati smo na izpostavi izvajali 
tudi druge programe s področja kulture ter sodelovali z društvi in skupinami zunaj meja 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, podeljevala jubilejne značke, se 
udeleževala prireditev drugih izpostav in kulturnih društev ter aktivno sodelovala pri izvedbi zborovskega tekmovanja za 
evropski grand prix, ki je bil v Španski Tolosi, kjer je predstavnik zborovskega tekmovanja Gallus Maribor sekretar zveze. 
Kulturna društva na našem področju delujejo razmeroma stabilno. Opažamo, da se starajo pevski zbori, ki so zamudili s 
pomladitvijo sestava, hkrati pa imamo 3 – 4 nove zasedbe, ki kažejo kvalitetno delovanje tudi v prihdodnje. Žal je trenutno 
v mirovanju pihalni orkester Duplek, prav tako zaradi starosti in prostorskih težav ugaša orkester Svoboda Maribor. Pobudo 
pa prevzema Brass band Slovenije s kvalitetnim programom. 
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, čeprav 
se je nekaj prostora našlo v novem tedniku Štajerc, ki je priloga časopisa Večer. V zadnjih letih se je sicer izoblikovalo stalno 
občinstvo, ki obiskuje naše prireditve in prireditve kulturnih društev. Opažamo porast obiskovalcev na prireditvah glede na 
prejšnje obdobje gospodarkse krize 2010 – 2015. Kljub velikemu številu dogodkov ugotavljamo, da smo v medijih premalo 
prisotni glede na ostalo kulturno ponudbo, ki je je v tem trenutku v izobilju. 
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. 
Ugotavljamo, da bi potrebovali dvorano za gledališka, lutkovna, folklorna in plesna srečanja. Sedaj smo odvisni od 
gostoljubja gledališč, ki dvorane uporabljajo za lastno produkcijo. Unionska dvorana pa je koncertna dvorana. 

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 v Pesnici. Na 27. reviji pevskih zborov društev upokojencev je nastopilo 
12 pevskih zborov, kjer pa opažamo upad aktivnih pevcev. Pregledne revije so bile strokovno ocenjene, skupine pa 
razvrščene v 3 nivoje.  
Odmevnejše je bilo Mednarodno zborovsko tekmovanje Gallus Maribor 2017, ter že 47. revija Ciciban poje in pleše. Leto 
smo končali s praznovanjem svetovnega dneva zborovskega petja, ko smo obeležili 70 obletnico zborovodje in dirigenta 
mag. Staneta Jurgca. 
Na plesnem področju smo izvedli območni reviji plesnih skupin PLESNI UTRIPI, ki vključujeta tudi skupine iz izpostav Pesnica 
in Ruše, 32. mednarodno plesno izobraževanje Zimska plesna šola ter več plesnih dogodkov v sklopu Festivala LENT 2017, 
in sicer 26. Odprto plesno sceno z izbranimi slovenskimi in tujimi plesnimi projekti ter 13. Ulični plesni dogodek. Ljubitelji 
plesne umetnosti so lahko uživali v mednarodnih plesnih projektih, ki združujeta uspešne mlade koreografe, plesalce in 
ustvarjalce iz Slovenije, Srbije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Makedonije. Projekta temeljita na ustvarjalnosti in 
integraciji ustvarjalcev s skupno kulturno dediščino. V plesnem diptihu je nastopilo pet izvrstnih plesalcev, v koreografiji 
Aleksandra Saše Ilića z naslovom Po sonetu, drugi del The Cube Untold je ustvaril koreograf Igor Kirov. Nagrajenci 25. 



 

državnega in 9. mednarodnega tekmovanja mladih plesnih ustvarjalcev OPUS 1 iz Plesne izbe Maribor, KD Centra plesa in 
Galerije plesa Maribor so nas navduševali na prireditvi Izpleši svoje sanje. Odprto plesno sceno smo zaključili s premierno 
plesno predstavo Naši stebri, ŠKPD Moment. Avtorja predstave sta plesalca, koreografa Monja Lorenčič in Domen Žugelj, 
sodelovalo je 20 plesalcev iz različnih plesnih društev in raznih gibalnih estetik.  
Kakovostno načrtno in kontinuirano plesno ustvarjanje v mnogih plesnih društvih in šolah je popeljalo na regijsko revijo 
PLESNE VIZIJE večje število izbranih miniatur (8 otroških – 87 nastopajočih in 9 mladinskih – 90 nastopajočih). V jesenskem 
sklopu smo s skupinami sodelovali na 13. mini festivalu otroških plesnih skupin PIKA MIGA v Velenju ter na festivalu plesne 
ustvarjalnosti mladih ŽIVA v Španskih borcih, kjer se je v petih miniaturah in predstavi Naši stebri skupaj predstavilo 44 
plesalcev. Na Živi je mentorica otroške plesne vzgoje iz Plesne izbe Maribor, Tanja Verglez prejela listino Mete Vidmar, za 
svoje dolgoletno zelo uspešno ustvarjanje. Plesna izba Maribor je praznovala 30 let celoletnega plesnega izobraževanja s 
svečano predstavo Gibljive podobe večnosti, kjer so pedagogi in koreografi obudili nekatere pomembne koreografske 
presežke minulega časa in na ta način povezali preteklost s sedanjostjo ter nakazali prihodnost, za katero pa se ni bati. Tudi 
KD Center plesa je praznovalo 10 let svojega obstoja in ob tej priložnosti predstavili projekt Čista 10ka. Takšni jubileji so 
samo potrditev dobrega načrtnega šolanja mladih plesalcev, ki se zavedajo pomembnosti pridobivanja novih znanj in 
raziskovanja ustvarjalnih procesov. 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 (Plesna izba Maribor, KD Center plesa, Društvo Nagib in 
drugi), s katerimi se povezujemo in sodelujemo, kar je odličen recept za vse bolj razvito plesno sceno pri nas. 
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 16 otroških folklornih skupin, območno revijo odraslih folklornih skupin Ljudsko izročilo pri nas, na 
kateri je sodelovalo 7 odraslih folklornih skupin ter srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž Tam dol na ravnem 
polju, na katerem je sodelovalo 9 pevskih in godčevskih sestavov iz Maribora in 6 iz Pesnice. Prav tako smo organizirali  
regijsko srečanje odraslih folklornih skupin Povštertanc z 9 odraslimi folklornimi skupinami, KUD Študent in KUD Franc Ilec 
sta bili izbranki iz našega območja. Pet otroških folklornih skupin je bilo izbranih in predstavljenih na regijskem srečanju 
otroških folklornih skupin v Lendavi. Tam so se predstavile tudi tri skupine PKUDa Sveti Nikola Maribor, ki so sodelovale na 
regijskem srečanju folklornih, pevskih in godčevskih skupin manjšinskih etničnih skupnosti. Na državnem srečanju otroških 
folklornih skupin Ringa raja v Majšperku sta sodelovali dve naši otroški skupini Starejša FS Prežihovci in Starejša otroška FS 
KUD Študent, na državnem srečanju odraslih folklornih skupin Le plesat me pelji v Žalcu pa AFS KUD Študent Maribor. Na 
vseslovenskem srečanju veteranskih folklornih skupin v Bistrici ob Dravi pa sta sodelovali dve skupini Bela Krizantema KUD 
Študent in KUD Franc Ilec Loka Rošnja. Posebej veseli pa smo, da smo kljub velikim finančnim težavam uspeli izvesti oba 
velika mednarodna projekta na področju etno ustvarjalnosti najmlajših, 19. OTROŠKI FOLKART ter 19. TO JE TISTA MUHA, 
na katerem smo, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, lahko predstavili etno kulturo le štirih narodov Hrvaške, 
Madžarske, Srbije in Slovenije. Skupine so se s številnimi koncerti in samostojnimi nastopi predstavile na Festivalu Lent, po 
ulicah, trgih in kulturnih središčih v Mariboru, Zgornji Velki, Vuzenici ... Za razvoj kvalitete pa smo tudi letos poskrbeli z 
območnim izobraževanjem Priprava na srečanje Preko polja gre pomlad, z izvedbo državnega seminarja Oblačilna dediščina 
ter številnimi udeležbami naših mentorjev na državnih izobraževanjih, seminarjih in delavnicah. 
Na likovnem področju smo organizirali 13 razstav v galeriji RRRudolf Literarne hiši Maribor, kjer je razstavljalo več 100 
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, v 
okviru TLK pa smo pripravili posebno fotografsko razstavo mladih Pop art portret. V okviru Dneva kultrunih društev Maribor 
pa smo v okviru Ljubljanskega večera v Vetrinjskem dvoru organizirali razstavo akad.slikarja Lojzeta Adamljeta iz Ljubljane. 
Sodelovali s številnimi likovnimi skupinami in posamezniki, tako na lokalni kot širši mednarodni ravni. Posebej gre omeniti 
19. 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 19 likovnikov iz Hrvaške, Italije, Rusije, 
Avstrije in Slovenije.  
Kot eden večjih likovnih projektov na področju likovnega izobraževanja pa moramo letos omeniti 32. osnovnošolsko 
kiparsko kolonijo FORMA VIVA Malečnik 2017. Kulturno izobraževalni projekt smo zastavili širše skupaj s številnimi 
zunanjimi partnerji ZKD Maribor, OŠ Malečnik, Lesarsko šolo, Lesarstvom Šarh, Lesarstvom Maribor ter Mestno občino 
Maribor. Na koloniji, ki je bila 5. in 6. oktobra 2017 na Osnovni šoli Malečnik, je ustvarjalo 32 osnovnošolcev iz 13 osnovnih 
šol Maribora in okolice. Organizirali smo tudi skupno razstavo nastalih del pod naslovom Čarovnija v lesu v Galeriji RRRudolf 
v Maribor, kjer so vsi udeležci za svoj prispevek prejeli pisno priznanje in katalog. Razstavo smo v decembru že preselili v 
Markovce, v letu 2018 pa še na več lokacij po Sloveniji. 
Prav tako smo v okviru državne tematske razstave VELIKA ČRTA organizirali izobraževanje na razpisano temo, ki se ga je 
udeležilo 33 likovnikov ter 12. regijsko tematsko razstavo na kateri je sodelovalo 8 likovnih skupin iz Maribora s 15 
udeleženci.  
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 2017 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: veljalo bi razmisliti o večjem sodelovanju z okoliškimi deželami, zato predlagamo 
poseben razpis in program za to področje. Društva ob zelo nizkih dotacijah dotacijah ne morejo peljati tako zahtevnega 
programa izključno sama.  

Izvedba dodatnega programa 
Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi 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 Slovencev v sosednjih državah 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. 
Zaradi velikega števila kulturnih društev, pa tudi šolskih skupin se kulturno dogajanje v mestu zelo pestro. Izpostava in njeni 
zaposleni se udeležujejo dogodkov kulturnih društev, podeljujejo jubilejne značke, ter pomagajo pri izvedbi dogodkov. 
Društvom nudimo tudi tehnično podporo, največkrat projektor in platno, ter reflektorje in ozvočenje. 
Med dodatni program uvrščamo tudi Mednarodno zborovsko tekmovanje Gallus, Mednarodni otroški folklorni festival 
Folkart, Odprto plesno sceno v okviru festivala Lent, serijo predavanj Spominjanja, ter razstavno dejavnost v razstavišču 
RRRudolf in Karlinia. 

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 103.800 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 konec aprila in bila s strani župana podpisana v juniju. Poziv je bil odprt 



 

v juliju in avgustu. Na razpis se je prijavilo 62 kulturnih društev s skupno 107 programi. Strokovna komisija je društvom 
dodelila 328.743 točk, kar j epomenilo, da je vrednost ene točke 0,315748 €. Komijia je v sofinanciranje predlagala 60 
društev s 104 programi. Najnižja dotacija za skupino je značala 154,00 €. 
Po izvedbi ocenjevanja in dodelitve dotacij društvom so stekli postopki obveščanja in podpisa pogodb z društvi. Tako so 
društva sredstva prejela šele konec novembra. Zaradi sprejetja 2-letnega proračuna pričakujemo, da bo v letu 2018 izvedba 
razpisa za programe društev v prvi polovici leta. 

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 2017 že 32. po vrsti. Druga izobraževanja so usmerjena v svetovanje in pripravo na 
območna srečanja predšolskih zborov in folklornih skupin ter na vsakotedenske literarne delavnice, ter praktične delavnice 
na gledališkem in lutkovnem področju. V pomladanskem in jesenskem času smo izvedli seminarje/delavnice na področju 
otroške plesne pedagogike , za plesalce in koreografe pa osnove odrskega svetlobnega oblikovanja, izobraževanje za 
mentorje predšolskih skupin za revijo Ciciban poje in pleše 2017 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. Sicer so finance zadnjih nekaj let stabilne a se ne zvišujejo. 

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. Plesna dejavnost se je skozi skoraj 4 desetletja razvijala v raznovrstnih plesnih smereh, tehnikah, načinih 
ustvarjanja in tako zdaj premore več kot 70 različnih skupin delujočih v vrtcih, šolah, društvih in zavodih, ki se v vse večjem 
številu udeležujejo piramidalnih plesnih revij in sodelujejo na državnem in mednarodnem tekmovanju sodobnih plesnih 
ustvarjalcev OPUS 1. Prav tako se kakovostna rast skupin in posameznikov potrjuje z več izbranimi miniaturami na državnih 
revijah Pika miga in Živa. Na slednjem je letos navdušila tudi predstava Naši stebri v izvedbi ŠPKD Moment in odlični 
koreografski postavitvi Domna Žugelja in Monje Lorenčič. 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, KZ Hugo 
Wolf in še kake vokalne skupine 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 Folklorna skupina 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. Sicer se društva znajdejo vsako zase v osnovnih šolah 
in dvoranah krajevnih skupnosti. Lokalni program kulture v Mariboru predvideva oživitev splanih delov mesta, kjer so 
kulturna društva zaradi prostorske stiske zamrla, vendar brez investicije v prostore dogodkov razen v poletnem času ni 
možmo izvesti. 

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. V letošnjem letu je kulturna šola leta 2018 postala OŠ Franceta Prešerna. Sicer pa šolske skupine nastopajo na 



 

preglednih revijah otroških in mladinskih pevskih zborov ter plesnih in folklornih skupin pa tudi z gledališkimi in lutkovnimi 
predstavami. 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 
V letu 2017 so jubileje praznovala naslednja društva in skupine: Godba veteranov Štajerske pri KUD Pošta Maribor – 15 let 
delovanja, Gledališka šola Prve gimnazije Maribor in Prvi oder – 20 let delovanja, Ljudske pevke Marice – 25 let delovanja, 
Ženski pevski zbor Nove KBM – 30 let delovanja, Ervin Hartman – 50 let vodenja Pihalnega orkestra KUD Pošta Maribor in 
Društvo upokojencev Maribor center – 70 let delovanja. 
Na 11 svečanih podelitvah jubilejnih značk smo podelili 122 Gallusovih, Maroltovih, Linhartovih in značk Mete Vidmar.  
 
 

Izvedeni dogodki 

NAZIV DOGODKA Datum (od) Datum (do) Dejavnost Vrsta 

LOCUTIO ON - LINE 1.1.2017 31.12.2017 literatura založništvo 

LITERARNA DELAVNICA 2017 - 1. DEL, 20 SREČANJ 9.1.2017 27.6.2017 literatura izobraževanje 

OTVORITEV RAZSTAVE MIRA URŠIČ: MOJ SVET 11.1.2017 31.1.2017 likovna dejavnost prireditev 

LUTKOVNA DELAVNICA: ANIMACIJA LUTKE 14.1.2017 14.1.2017 gledališče in lutke izobraževanje 

SVEČANA AKADEMIJA OB 70 OBLETNICI DRUŠTVA UPOKOJENCEV MARIBOR 
CENTER 

26.1.2017   razno prireditev 

NADALJEVALNI SEMINAR ZA VODJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN LJUDSKI 
PLESI REZIJE 

27.1.2017   folklora izobraževanje 

SPOMINJANJA 2017/1 - ADP IN SLOVENSKA DRŽAVNOST 30.1.2017   literatura prireditev 

SESTANEK SELEKTORJEV ZA GLEDALIŠKO IN LUTKOVNO DEJAVNOST 1.2.2017   gledališče in lutke izobraževanje 

OTVORITEV RAZSTAVE RICHARD A. M. GERT: BABYLON 1.2.2017 21.2.2017 likovna dejavnost prireditev 

MEDNARODNO SODELOVANJE - ZAGREB, KLANJEC, VARAŽDIN 1.2.2017 1.11.2017 literatura prireditev 

SEMINAR ZA ZBOROVODJE PREDŠOLSKIH PEVSKIH ZBOROV 2.2.2017 30.5.2017 vokalna glasba izobraževanje 

PLESNA PREDSTAVA BELO KRALJESTVO 4.2.2017   ples prireditev 

PLESNA PREDSTAVA IZ SVETLOBE V SVETLOBO 4.2.2017   ples prireditev 

SEMINAR NA TEMO OBLAČILNE DEDIŠČINE 10.2.2017 12.2.2017 folklora izobraževanje 

LINHARTOVO SREČANJE, SELEKTORSKI OGLED - KGD PTIČICA: POROKA Z 
DOLARJI 

11.2.2017   gledališče in lutke prireditev 

VIZIJE, SELEKTORSKI OGLED - AVTORSKI PROJEKT GŠ PRVE GIMNAZIJE: 
MODERNI EKSODUS 

17.2.2017   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO SREČANJE TAMBURAŠKIH SKUPIN 18.2.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

32. ZIMSKA PLESNA ŠOLA 2017 24.2.2017 27.2.2017 ples izobraževanje 

LINHARTOVO SREČANJE, SELEKTORSKI OGLED - ODRASLA GLEDALIŠKA 
SKUPINA KD PEKRE - LIMBUŠ:SILVESTRSKA SPRAVA 

26.2.2017   gledališče in lutke prireditev 

PRODUKCIJA ZIMSKE PLESNE ŠOLE 2017 27.2.2017   ples prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE BARBARA MIKLIČ: SPLETLA SI BOM KITO 15.3.2017 5.4.2017 likovna dejavnost prireditev 

PRIPRAVA NA OBMOČNO SREČANJE PREKO POLJA GRE POMLAD 16.3.2017   folklora izobraževanje 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH ZBOROV 2 - ZBOROVSKE HARMONIJE 18.3.2017   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH ZBOROV 3 - ZBOROVSKE HARMONIJE 19.3.2017   vokalna glasba prireditev 

LINHARTOVO SREČANJE, SELEKTORSKI OGLED - KUD GLEDALIŠKA SKUPINA 
RAČE: OBLAST 

19.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

OBMOČNA REVIJA PLESNIH SKUPIN - PLESNI UTRIPI 1 21.3.2017   ples prireditev 

OBMOČNA REVIJA PLESNIH SKUPIN - PLESNI UTRIPI 2 22.3.2017   ples prireditev 

VIZIJE, SELEKTORSKI OGLED - SARAH MARN ŽENKO PO MOTIVIH 1984 
GEORGEA ORWELLA: LETO XXXX 

23.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

VIZIJE, SELEKTORSKI OGLED - AVTORSKI PROJEKT GŠ PRVE GIMNAZIJE 
MARIBOR: ŽIVINSKA KOMEDIJA 

24.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV - MLADINA POJE 1 27.3.2017   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV - MLADINA POJE 2 28.3.2017   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV - MLADINA POJE 3 29.3.2017   vokalna glasba prireditev 



 

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV - MLADINA POJE 4 30.3.2017   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN MARIBORA LJUDSKO 
IZROČILO PRI NAS 

1.4.2017   folklora prireditev 

VIZIJE, SELEKTORSKI OGLED - MOJCA KASJAK, AVTORSKI PROJEKT: POT DO 
LJUBEZNI 

3.4.2017   gledališče in lutke prireditev 

MALI ODER - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 3.4.2017 6.4.2017 gledališče in lutke prireditev 

OMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN MARIBORA PREKO 
POLJA GRE POMLAD 

3.4.2017   folklora prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE POMLADNA RAZSTAVA TRIDESETIH 5.4.2017 25.4.2017 likovna dejavnost prireditev 

VIZIJE, SELEKTORSKI OGLED - DOMINIK SMOLE: O ČAKALNICAH IN ŠE MALO 
O ŽIVLJENJU (DRAMSKA SKUPINA TRIUMF, KUD III. GIMNAZIJE MARIBOR) 

7.4.2017   gledališče in lutke prireditev 

VELIKA ČRTA - DELAVNICA 7.4.2017   likovna dejavnost izobraževanje 

VELIKA ČRTA - PREDAVANJE  7.4.2017   likovna dejavnost izobraževanje 

SLOVENSKI DNEVI KNJIGE 12.4.2017 23.4.2017 literatura prireditev 

VIZIJE, REGIJSKI SELEKTORSKI OGLED - GLEDALIŠČE GNOSIS, SARAH MARN 
ŽENKO: LETO XXXX 

13.4.2017   gledališče in lutke prireditev 

VIZIJE, REGIJSKI SELEKTORSKI OGLED - AVTORSKI PROJEKT GŠ PRVE 
GIMNAZIJE MARIBOR: ŽIVINSKA KOMEDIJA 

13.4.2017   gledališče in lutke prireditev 

SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN, SELEKTORSKI OGLED - GLEDALIŠKA ŠOLA 
PRVE GIMNAZIJA MARIBOR: ŠTIRJE LETNI ČASI 

14.4.2017   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO SREČANJE MLADINSKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN - VIZIJE 20.4.2017   gledališče in lutke prireditev 

14. MEDNARODNO ZBOROVSKO TEKMOVANJA GALLUS - MARIBOR 21.4.2017 23.4.2017 vokalna glasba prireditev 

LINHARTOVO SREČANJE, SELEKTORSKI OGLED - JANA IN PETRA: KORENČKOV 
PALČEK 

23.4.2017   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 25.4.2017   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 26.4.2017   gledališče in lutke prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE ELENA CHURNOSOVA: STOPITE V STARI SVET 26.4.2017 16.5.2017 likovna dejavnost prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 10.5.2017   folklora prireditev 

LEO LIONNI: MALI MODRI IN MALI RUMENI, SELEKTORSKI OGLED PREDSTAVE 12.5.2017   gledališče in lutke prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE DEVETOŠOLCEV OŠ TONETA ČUFARJA: POP ART 
PORTRET 

12.5.2017 2.6.2017 likovna dejavnost prireditev 

REGIJSKO SREČANJE FOLKLORNIH, PEVSKIH IN GODČEVSKIH SKUPIN 
MANJŠINJSKIH ETNIČNIH SKUPNOSTI 

13.5.2017   folklora prireditev 

27. REVIJA PEVSKIH ZBOROV DRUŠTEV UPOKOJENCEV 16.5.2017   vokalna glasba prireditev 

PLESNE VIZIJE MLADINSKE 17.5.2017   ples prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE IGRA IN PREDSTAVITEV LITERARNEGA ZBORNIKA 
STUDENŠKI IZVIRI 2 

17.5.2017 23.5.2017 likovna dejavnost prireditev 

PLESNE VIZIJE OTROŠKE 17.5.2017   ples prireditev 

FESTIVAL VIZIJE - FESTIVAL MLADINSKE KULTURE 2017 19.5.2017 21.5.2017 gledališče in lutke prireditev 

OBMOČNA REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV - MLADINA POJE 5 22.5.2017   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNA REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV - MLADINA POJE 6 23.5.2017   vokalna glasba prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE - BARBARA HAMMER: CERES 24.5.2017 14.6.2017 likovna dejavnost prireditev 

OBMOČNA REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV - MLADINA POJE 7 24.5.2017   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNA REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV - MLADINA POJE 8 25.5.2017   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE OPZ IN MPZ 27.5.2017   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 27.5.2017   folklora prireditev 

47. MEDOBMOČNA REVIJA CICIBAN POJE IN PLEŠE 2. KONCERT 30.5.2017   vokalna glasba prireditev 

47. MEDOBMOČNA REVIJA CICIBAN POJE IN PLEŠE 1. KONCERT 30.5.2017   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN - LINHART 2.6.2017   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN - LINHART 2.6.2017   gledališče in lutke prireditev 

RINGARAJA 3.6.2017   folklora prireditev 

PO MOTIVIH ROMANA FRÉDÉRICA BEIGBEDERJA 2.999 SIT: 0,99 &#8364;, 
GLEDALIŠKA ŠOLA PRVE GIMNAZIJE MARIBOR 

7.6.2017   gledališče in lutke prireditev 

SREČANJE LUTKOVNIH IN OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN SLOVENIJE 7.6.2017   gledališče in lutke prireditev 

ZAKLJUČNA PLESNA PREDSTAVA ZAWEST 9.6.2017   ples prireditev 



 

LITERARNI LENT 12.6.2017 8.7.2017 literatura prireditev 

GIBLJIVE PODOBE VEČNOSTI, 30. JUBILEJNA PLESNA PREDSTAVA  13.6.2017   ples prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE BRANKO LIPNIK: POTEPANJA 15.6.2017   likovna dejavnost prireditev 

PODELITEV LINHARTOVIH ZNAČK ČLANOM KD PEKRE - LIMBUŠ 16.6.2017   gledališče in lutke prireditev 

26. ODPRTA PLESNA SCENA 2017 - BALKAN DANCE PROJECT VOL. 2 21.6.2017 21.6.2017 ples prireditev 

ULIČNI PLESNI PERFORMANCE 21.6.2017   ples prireditev 

IZPLEŠI SVOJE SANJE IN PREMIERA NAŠI STEBRI NA 26. OPS 22.6.2017   ples prireditev 

PODELITEV MAROLTOVIH ZNAČK 24.6.2017   folklora prireditev 

19. MEDNARODNI OTROŠKI FOLKLORNI FESTIVAL - OTROŠKI FOLKART 27.6.2017 1.7.2017 folklora prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE ISOLDE LEINHOLZ (KALSDORF, AVSTRIJA): TRETJA 
DIMENZIJA 

27.6.2017   likovna dejavnost prireditev 

LIKOVNA KOLONIJA ZELENO ZLATO 2017 17.8.2017   likovna dejavnost izobraževanje 

LITERARNA DELAVNICA 2017 - 2. DEL, 13 SREČANJ 1.9.2017 19.12.2017 literatura izobraževanje 

V ZAVETJU BESEDE 2017, REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV 8.9.2017   literatura prireditev 

LIKOVNO SREČANJE PALETA 21.9.2017   likovna dejavnost prireditev 

11. FESTIVAL VETERANSKIH GODB 24.9.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

FESTIVAL PEROFRMA PLATFORMA 27.9.2017   ples prireditev 

SEMINAR OTROŠKE PLESNE VZGOJE 29.9.2017 30.9.2017 ples izobraževanje 

OTVORITEV RAZSTAVE - FLORINDA KE SOPHIE (GRADEC, AVSTRIJA): STYRIAN 
PANTHER GOES MARIBOR AND MEETS BOOKKEEPPER 

4.10.2017   likovna dejavnost prireditev 

32. OSNOVNOŠOLSKO KIPARSKO SREČANJE FORMA VIVA MALEČNIK 5.10.2017 6.10.2017 likovna dejavnost izobraževanje 

MEDOBMOČNO SREČANJE GODCEV LJUDSKIH VIŽ IN PEVCEV LJUDSKIH 
PESMI MARIBOR IN PESNICA 

6.10.2017 6.10.2017 folklora prireditev 

PIKA MIGA, 14. MINI FESTIVAL OTROŠKIH PLESNIH SKUPIN 6.10.2017   ples prireditev 

TEMATSKO SREČANJE MOŠKIH PEVSKIH SKUPIN - SLOVENSKE NAPITNICE IN 
PODOKNICE 

7.10.2017   vokalna glasba prireditev 

25 LET SKUPINE PEVK LJUDSKIH PESMI MARICE - PODELITEV MAROLTOVIH 
ZNAČK  

10.10.2017   folklora prireditev 

LUTKOVNA DELAVNICA: PLOSKA LUTKA 13.10.2017 27.10.2017 gledališče in lutke izobraževanje 

VIKEND PLESNA DELAVNICA ZA MENTORJE 20.10.2017 21.10.2017 ples izobraževanje 

MAISTROV POHOD 2017 21.10.2017   literatura prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE - ŽIVA AGREŽ: ZGODBE VALOV 25.10.2017   likovna dejavnost prireditev 

REVIJA PIHALNIH ORKESTROV MARIBOR, PESNICA, RUŠE - 1. KONCERT 25.10.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

MUZIKAL: SEN KRESNE NOČI 27.10.2017   gledališče in lutke prireditev 

JUBILEJNI KONCERT - ERVIN HARTMAN - 50 LET VODENJA PIHALNEGA 
ORKESTRA KUD POŠTA MARIBOR 

29.10.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE - ROBERT ZUPANEC: ŽIVI ŽIVLJENJE! 7.11.2017   likovna dejavnost prireditev 

ŽIVA, FESTIVAL PLESNE USTVARJALNOSTI MLADIH 8.11.2017   ples prireditev 

VELIKA ČRTA - 12. REGIJSKA TEMATSKA RAZSTAVA 10.11.2017   likovna dejavnost prireditev 

GREMO NA ŠTAJERSKO - 15 LET GODBE VETERANOV ŠTAJERSKE - JUBILEJNI 
KOMCERT IN PREDSTAVITEV ZGOŠČENKE 

10.11.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

ČAROVNIJA V LESU  15.11.2017   likovna dejavnost prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE LOJZE ADAMLJE: ZAVESTNE SANJE 17.11.2017 30.11.2017 likovna dejavnost prireditev 

DAN KULTURNIH DRUŠTEV 2017 18.11.2017   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

OTROŠKA PLESNA PEDAGOGIKA 18.11.2017   ples izobraževanje 

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 18.11.2017   vokalna glasba prireditev 

SLOVESNOST OB 20- LETNICI GŠ PRVE GIMNAZIJE MARIBOR 22.11.2017   gledališče in lutke prireditev 

DELAVNICA OSNOVE OBLIKOVANJA ODRSKE SVETLOBE 25.11.2017 25.11.2017 ples izobraževanje 

KULTURNI BAZAR - MARIBOR 29.11.2017   
večzvrstna 
dejavnost 

izobraževanje 

11. KLUBSKA REVIJA KRATKEGA FILMA 4.12.2017   film in video prireditev 



 

OTVORITEV RAZSTAVE ZORAN GASHI: VITAMINSKA OTRPLOST 6.12.2017   likovna dejavnost prireditev 

MEDNARODNI DAN ZBOROVSKEGA PETJA 2017 - MAG. STANE JURGEC - 70 
LET 

9.12.2017   vokalna glasba prireditev 

KOROŠKI KULTURNI DNEVI - KNJIŽNI DAR SLOVENSKE PROSVETNE ZVEZE 
CELOVEC 

12.12.2017   literatura prireditev 

KOROŠKI KULTURNI DNEVI - PREDAVANJE: MANJŠINSKE ORGANIZACIJE 
KOROŠKIH SLOVENCEV 

19.12.2017   literatura prireditev 

 


