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V kraju blizu cerkve je slovensko društvo za kulturo zacvetelo,
je bil med tistimi, ki so razdajali se v njem že od začetka, tudi on.

Prvi dirigent. Srce za jezik, za pesem je gorelo.
Učil otroke je pod Pohorjem, učil odrasle tam in muziciral,

v svet duha in čar umetnosti ljudem je pot utiral.

(prof.dr. Mirko Križman: Studenci)

Likovna skupina STIL- studenški likovniki
Studenški likovniki (STIL) smo likovna skupina, ki jo sestavljajo štiri slikarke 
in trije slikarji, ki že dolga leta živimo na Studencih. Delujemo v okviru KD 
Studenci-Maribor. Druži nas ljubiteljska likovna dejavnost in pripadnost k 
neokrnjenim lepotam narave. Letos  praznuje STIL 10. obletnico delovanja. 
Udeležujemo se humanitarnih dobrodelnih kolonij in likovnih srečanj. 
Ustvarjamo v različnih stilih in tehnikah. Imeli smo veliko skupinskih in 
posamičnih razstav v Mariboru, bližnjih in daljnih krajih, pa tudi v tujini.

Skupina STIL na odprtju likovne 
razstave 'Non plus ultra', 1. 
septembra 2013 v avli občine 
Sveta Ana, od desne proti levi: 
Manja Miketič, Stane Pleteršek, 
Marta Drozg, Štefka Zemljič, 
Viktor Markuš, Branka Partlič  
in Vladimir Peter Plavčak.

Sekcija likovnega oblikovanja  
lesa in gline
Sekcija likovnega oblikovanja lesa in gline pri Kulturnem 
društvu Studenci – Maribor je bila ustanovljena leta 
2003, na pobudo takratnega predsednika društva Iva 
Goisnikerja. Aktivnost članov se kaže v izdelavi treh 
skupinskih skulptur večjega formata, 26-tih skupinskih 
razstavah in večjem številu individualnih razstav. 
Sekcija je sodelovala z OŠ Janka Padežnika, Prometno 
šolo Maribor, Lesarsko šolo Maribor, že osmo leto v 
okviru programa Otroških kiparskih delavnic z OŠ 
Malečnik in tudi z Zvezo Slovencev na Madžarskem pri 
Slovenskemu domu Monošter.

Program dela sekcije je 
usmerjen predvsem v 
realizem. Na razstavah 
so bili prikazani leseni 
reliefi, kipi in portreti 
iz gline. Sekcija 
šteje sedem članov: 
Marjeta Fatur, 
Radovan Gros, 
Slavko Jalušič, Ivan Komel, Franc Leskovar, Oto 
Reš in Rudi Zobec. Za bogato znanje in pridobljene 
spretnosti gre vsa zahvala dolgoletnemu mentorju 
sekcije pokojnemu Ivu Goisnikerju.
Člani sekcije smo ponovno bolj aktivni z našo novo 
mentorico, akademsko kiparko Vlasto Zorko, ki 
nam je pripravljena pomagati z nasveti  
pri nadaljnjem delu likovnega ustvarjanja v  
lesu in glini.

Literarno -dramska skupina Vedrina
Že več let deluje na Studencih literarno-dramska skupina Vedrina, ki se je lani 
tudi uradno priključila v KD Studenci-Maribor. Predsednik skupine je Ivan 
Fišer, podpredsednica dr. Tilka Kren, člana pa Ivanka Rečnik in Vladimir Peter 
Plavčak. Od lanskega leta skupino vodi mentorica Nataša Švikart Žumer, letos 
pa je obljubila sodelovanje še Iza Plavčak iz OŠ Janka Padežnika. Zadnja leta 
skupina organizira literarna srečanja v Domu pod gorco, sodeluje v programu 
osveščanja, sodeluje v kulturnih programih na likovnih razstavah v razstavišču 
'Studenček' in ob praznovanjih slovenskih kulturnih in drugih praznikov. 

Nova 'okrepitev' Vedrine: Iza Plavčak

Ivanka Rečnik in dr.Tilka Kren 
Obran z gostjo ob zaključku 
lanskega 'Prešernovanja'

Predsednik skupine Ivan Fišer, 
levo žena Marija, desno Ivanka Rečnik

Čuvaj skupine Kosta, dr.Tilka Kren Obran in Ivan Fišer
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Stane 
Pleteršek: 
Angeli 
v modri 
svetlobi

Slavko Jalušič – 
Lokvanj

Ivan Komel – Portret Kaja

Člani sekcije z mentorjem Ivom Goisnikerjem 

Manja Miketič: Cvetje v vazi
Viktor Markuš:  
Kaplje v vesolju

Likovna skupina Zarja 
Člani likovne skupine Zarja smo se začeli izobraževati v risanju in slikanju na 
Univerzi za tretje življenjsko obdobje na Andragoškem zavodu v Mariboru 
pod vodstvom mentorice prof. likovne umetnosti Ane Krajnc. Po več letih dela 
smo začutili, da bi ustvarjalno in sproščeno izražanje svojih misli nadaljevali in 
nadgradili v društveni delavnici. Marca 2008 smo se vključili v KD Studenci – 
Maribor, kjer se srečujemo do tri ure tedensko. Uporabljamo različne risarske, 
slikarske in grafične tehnike. Ustvarjamo po zastavljenem programu, predvsem 
po izbranih temah in strokovnih ter družbenih kriterijih.
Seznanjamo se z mojstrovinami 
priznanih umetnikov, katerih delo 
je pomenilo pomembne prelomnice 
v zgodovini umetnosti. Obiskujemo 
razstave po Sloveniji in pomembne v 
Avstriji, Italiji in Zagrebu. 
Leta 2011 smo organizirali 1. likovno 
delavnico v Kozjanskem parku. Kot 
gosti sodelujemo tudi v kolonijah 
drugih društev. Pripravili smo: 

• dve samostojni razstavi : RISBA 
in MRTVA PTICA

• skupinske razstave: ob 85. obletnici društva – KLIMATSKE RAZMERE – 
VPLIV NA OKOLJE, ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE, MOJ KRAJ STUDENCI, 
CVETJE

• leta 2012 skupna razstava društva v Ločah pri Poljčanah RES LEPO JE 
NA DEŽELI in

• skupinske razstave z drugimi društvi: Anina paleta, Umetniki za Dom 
pod gorco, Preteklost danes – Meranovo 2013.

Člani/ce Zarje: Jože Gorjan, Nada Jemenšek, Nada Namestnik, Rozika 
Ogorevc, Marta Perše, Vera Režonja, Rodna Komovec, Nina Slana in mentorica 
Ana Krajnc.

Grad Podsreda

Skupina Zarja – ateljejsko delo

Radovan Gros – Pranger



Zahvaljujemo se vsem sponzorjem in donatorjem, ki so nam omogočili 
izvedbo praznovanja 90-letnice društva:

Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2,  2000 Maribor
Mariborski vodovod d.d., Jadranska c. 24, 2102 Maribor
Pošta Slovenije, Slomškov trg 10, 2000 Maribor
Adriatic-Slovenica d.d., PE Maribor, Ul. Eve Lovše 15, 2000Maribor 
Labos d.o.o., Ulica pohorskega bataljona 14, 2000 Maribor
PGD Studenci, Limbuška c. 17, 2000 Maribor
Avtocenter Živčec d.o.o., Limbuška c. 78, 2000 Maribor
Krovstvo, kleparstvo, Fišer, Zlatko Fišer s.p.,Obrežna 55a, 2000 Maribor
Elizabeta Đebi, Studenci Maribor
Ecolab d.o.o., Vajngerlova u. 4, 2000 Maribor
Henkel Slovenija d.o.o., Industrijska ul. 22, 2000 Maribor
Hotel Bau, Tomislav Bau s.p., Limbuška 85, 2000 Maribor
Pizzerija Črni Baron, Marjan Vidovič, s. p., 2229 Malečnik
Turistično izletniška kmetija Sirk, Zg. Velka 76, 2213 Zg. Velka
Vinogradništvo, vinotoč Pučko, Stanetinci 29/b, 2236 Cerkvenjak
Bakker Holland d.o.o.
Cvetličarna Studenček, Petra Štaner Venta s.p. 
Spar Slovenija d.o.o., Letališka c.65, 1000 Ljubljana
Lekarna Arnika Montana, Knafelčeva 31, 2000 Maribor
Frida Malek, Ruše 
Avon Sovenija,d.o.o., Vodovodna 99, 1000 Ljubljana
Aprint, Kopirnica, Mario Hajdinjak s.p., na Poljanah 20, 2000 Maribor
Okvirji Zevnik d.o.o., Ul. Heroja Šaranoviča 27, 2000 Maribor
Top Power Studio, Ul. Staneta Severja 7/a, Maribor

KD Studenci – Maribor nekoč in danes
Davnega leta 1923 je na Studencih »zacvetelo« Delavsko prosvetno društvo ENAKOST, 
prednik današnjega kulturnega društva. Pobudnik ustanovitve društva je bil oče 
pesnika, priznanega profesorja germanistike dr. Mirka Križmana, učitelj Jože Križman 
s soustanovitelji. Prvi predsednik društva je bil Franc Špitaler. V 90-letni zgodovini 
društva so delovale različne sekcije: moški, ženski, mešani, mladinski in otroški pevski 
zbori, dramska skupina, tamburaška in instrumentalna skupina, folklorna skupina, 
šahovska in lutkovna sekcija, plesna skupina, ročnodelska sekcija in druge. Pevski 
zbori so bili mnoga leta delovanja steber društva. Ime društva se je večkrat spreminjalo, 
vedno pa je bilo tesno povezano z ljubiteljskim kulturnim življenjem Studencev. Mnogi 
znani umetniki prihajajo prav s Studencev, kjer so delovali v okviru kulturnega društva.
Pod vodstvom mag. Jožeta Slane je v letu 1985 pričel delovati OKTET Studenci, ki je leta 
1995 v studiu Radia Maribor posnel lastno kaseto, naslednje leto pa na reviji odraslih 
pevskih zborov prejel srebrno plaketo in visoko strokovno oceno. Za plodno in uspešno 
delo je društvo ob 75. obletnici prejelo priznanje MO Maribor, a se je kmalu po njej  borilo 
za obstoj. Ob izgubi prostorov na Obrežni se je našla rešitev v okviru MČ Studenci, začelo 
se je sodelovanje z Lesarsko srednjo šolo, oblikovala se je prva likovna sekcija za otroke in 
likovne skupine za odrasle. MČ Studenci je na svoje prireditve ob krajevnem prazniku k 
sodelovanju povabila društvo, ki je v brezplačni najem dobilo prostore. 
V letošnjem jubilejnem letu društvo šteje 48 članov, v njem delujejo štiri likovne 
skupine, sekcija za oblikovanje lesa in gline ter literarno - dramska sekcija. Vse skupine 
so zelo aktivne ob strokovnih mentorjih, lahko se pohvalimo tudi z mednarodnim 
sodelovanjem. Prizadevamo si za sodelovanje v društvu in povezovanje z drugimi 
kulturnimi društvi. Naša želja je, da bi krajanom Studencev in ostalim Mariborčanom 
ponudili še več pestrih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Oktobra se je na društvu 
pričelo Srečanje starih ljudi za samopomoč v sodelovanju z Medgeneracijskim 
društvom za samopomoč Drava. Pripravljamo: računalniško usposabljanje za starejše 
ljudi, pogovore v tujih jezikih, čaj ob petih, slikanje na tekstil in druge delavnice, za 
katere bo zanimanje. Ponovno bi radi ustanovili pevsko sekcijo – ženski ali moški 
pevski zbor, plesne vaje in še kaj. Čakamo na vaše pobude, da bomo skupaj z vami 
ustvarjali prijaznejši in lepši jutri.

Vljudno vas vabimo, da z nami praznujete naš visoki jubilej na vam 
namenjenih prireditvah:
16. oktober ob 17h -  16. oktober ob 17h - Mednarodna likovna razstava Ustvarjamo 

skupaj 2013 Trnovska Vas v Večnamenski dvorani Trnovska Vas
17. oktober ob 16h -  Sodelovanje na prireditvi Studenčani Studenčanom na Erjavčevi 43
24. oktober ob 17h -  Osrednja proslava KD Studenci-Maribor ob 90-letnici društva in 

otvoritev likovne razstave članov društva v Domu pod gorco
12. november ob 16h -  Darilo Studenčanom - Kako lahko vam EFT pomaga zaživeti 

bolj zadovoljno življenje (Pika Rajnar, EFT Slovenija)
20. november ob 18h -  Proslava ZKD v Unionski dvorani – posvečena 90-letnici 

društva
22. november ob 18h -  Likovna razstava članov KD Studenci-Maribor in literarni večer 

v Galeriji RRRudolf (Literarna hiša Maribor)

Za pomoč pri izvedbi našega praznovanja ob 90-letnici društva se zahvaljujemo 
ZKD Maribor, JSKD za kulturne dejavnosti Maribor, MO Maribor, MČ Studenci, 
Domu pod gorco in vsem donatorjem/sponzorjem.

Ana-Marija Pušnik, predsednica KD Studenci-Maribor

Neusahljivi Studenci
Iz predmestne vasi na desni obali Drave, ki je dobila ime po toplih studencih in 
od koder je najlepši pogled na Maribor, je prišlo nesorazmerno veliko kulturnih 
ustvarjalcev, znanih vsem Slovencem: slikarja Oton Polak in Bojan Golija, kiparja 
Vlasta Zorko Tihec in Slavko Tihec, gledališčnika Polde Bibič in Jože Babič, 
godbeniki Hartmani in Schönherrji, pisatelji Ana Wambrecht Sammer, Smiljan 
Rozman, Drago Jančar itd…To se ne zgodi samo od sebe in močno sumim, da je 
bila pomembna Vrančeva osnovna šola, velika tovarna z delavsko kolonijo, morda 
kaj malega kapucini, nedvomno pa zelo dejavni sokolsko in kulturno društvo.
Izguba prostorov je v zadnjem desetletju občutno zmotila ritem delovanja  

KUD Studenci in 
nekatere sekcije 
so se izgubile. 
Grozilo je že, da 
bodo Studenci 
po devetdesetih 
letih ostali brez 
kulturnega 
društva, kar bi bila 
nepopisna škoda, 
kakršno vidimo 
v nekaterih ne 
socializiranih delih 
Maribora, brez 
tvorcev socialnega 
kapitala. V takih 
okoljih se je 
težko uveljaviti 

z ustvarjalnostjo, ker zanjo ni podpornega okolja, ni spodbudnih pohval in 
aplavzov, ki mladega človeka prepričajo, da so kulturne stvaritve potrebne in 
dobrodošle. Studenci so bili tako okolje in prav to pojasnjuje množico umetnikov iz 
tega nikoli bogataškega predmestja.
Prihaja čas, ko se bomo spet zavedli škodljivosti razslojevanja, in pomena, ki ga 
ima skupno dobro za razvoj. Povsod sicer piše, da mora biti kultura dostopna 
vsem, a vse pogosteje je treba zanjo odšteti vsote, ki jih mnoge družine ne 
premorejo. Zato se vrača čas kulturnih društev, ki nudijo kulturo ne kot prodajno 
blago, ampak kot način povezovanja ljudi in njihove osebnostne rasti. Prav sedaj 
KD Studenci-Maribor ne sme usahniti, ampak mora kreniti k svoji stoletnici z 
okrepljenim poslanstvom, ker ga Studenčanke in Studenčani spet potrebujejo kot 
niso mogli brez njega v najhujših časih.

Franci Pivec, predsednik Zveze kulturnih organizacij Maribor 

MČ Studenci in KD Studenci-Maribor zgledno sodelujeta na številnih 
področjih. Posebej smo veseli, da likovniki redno pripravljajo razstave v našem 
razstavišču Studenček, kjer je doslej razstavljalo že veliko število priznanih 
domačih in tujih umetnikov. Zadovoljni smo, da v društvu deluje toliko sekcij, 
želimo pa, da bi v kulturnem dogajanju Studencev sodelovalo več mladih.
Ob visokem jubileju društvu čestitamo in mu želimo še naprej uspešno delo.

Stanislav Koler, predsednik Sveta MČ Studenci

Likovna skupina Lana
Člani likovne skupine Lana smo se pod vodstvom mentorice, prof. likovne 
umetnosti Ane Krajnc, vključili v KD Studenci – Maribor leta 2009. Srečujemo 
se tedensko. Likovno ustvarjamo do tri ure. Ustvarjamo v različnih tehnikah. 
Ogledali smo si že vrsto razstav po Sloveniji in pomembne likovne razstave v 
Avstriji. Ustvarjamo po zastavljenem programu. Kot gosti sodelujemo tudi v 
kolonijah drugih društev.
Likovna skupina Lana je pripravila: 
Skupinske razstave: KLIMATSKE RAZMERE – VPLIV NA OKOLJE, ZA 
ZDRAVO ŽIVLJENJE, MOJ KRAJ STUDENCI, CVETJE
Leta 2012 je sodelovala na skupni razstavi društva v Ločah pri Poljčanah RES 
LEPO JE NA DEŽELI.
Skupinske razstave z drugimi društvi: Umetniki za Dom pod gorco.
Članice skupine LANA: Marta Drozg, Silva Gorjan, Alemka Saks, Elica Špička 
in Anica Vrezner. 

Likovna skupina LISE
Od leta 2005 jo vodi likovna pedagoginja Jelisava Jelka Leskovar. Slikamo s 
tušem, pasteli, z akvarelnimi barvami, akrilom in oljem. Pripravili smo številne 
skupinske in individualne razstave, udeležujemo se likovnih kolonij doma 
in v tujini. Organizirali smo pet mednarodnih likovnih kolonij in razstav 
Ustvarjajmo skupaj – v Avstriji, v Šentanelu in Trnovski Vasi s finančno 
pomočjo JSKD RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti in številnih donatorjev. 
Naša vizija je stalno izpopolnjevanje, dvig kvalitete in doživljanje pozitivnega 
občutka, prijetno druženje in sodelovanje z drugimi društvi. Člani skupine 
LISE: Zlatka Albreht, Ana Jecl, Nevenka Kaučič, Majda Krajnc, Jelisava Jelka 
Leskovar, Milena Mavsar, Sonja Mrhar, Lojzka Prelog, Ana-Marija Pušnik, Ivan 
Šalamon, Marjana Šket, Slavica Zalokar, Olga Zorenč.

Člani skupine LISE na  
sedežu društva  
KD Studenci – Maribor

Prva mednarodna likovna 
kolonija Ustvarjajmo skupaj v 
Avstriji, Retzhof 2009

Likovna kolonija Gaj 2010, s 
skupino Brestart in Likovnim 
društvom Š. Cobelj, Ptuj

PGD MARIBOR 
- STUDENCI

Kulturno društvo Studenci-Maribor
Erjavčeva 43, 2000 Maribor        gsm: 040 504 881
www.kdstudenci-maribor.si      info@kdstudenci-maribor.si

Prva ohranjena slika Kulturnega društva Studenci-Maribor, 
takrat Pevsko delavsko društvo Enakost leta 1927

Marta Drozg –
Kapela v mojem kraju Hošnica Elica Špička – ateljejsko delo

Skupina Lana


