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PRIDRUŽI SE INTERDISCIPLINARNI EKIPI IN OPRAVI PRAKSO! 

 

Pozdravljen/a! 

 

Te zanimajo zgodbe prebivalcev Maribora in si radoveden, kaj se dogaja za dvoriščnimi vrati? 

Želiš sodelovati z umetniki ali pa te zanimajo načini komunikacije s mestnimi službami in 

oblastmi?  

Te zanimajo dodatna znanja s področja umetnosti, projektnega menedžmenta, revitalizacije 

skupnosti, urbane prenove?  

Ti je všeč interdisciplinarnost? Imaš rahlo noro idejo s katero si želiš dopolniti kulturno 

ponudbo v mestu?  

Potem si vabljen, da se pridružiš zelo raznoliki ekipi društva Hiša!, uporabljaš in nadgrajuješ  

svoje znanje in ob naši pomoči morda celo realiziraš svoj projekt :) 

 

O Hiši!: 

Hiša!, društvo za ljudi in prostore je organsko rastoča in živeča tvorba, sestavljena iz žil/programov 

Živa Dvorišča (celoletni program, ki se odvija v mariborskih dvoriščih, trajnostni program Maribor 2012), Živo Mesto 

(iniciativa medsektorskega povezovanja privatnega in javnega sektorja pri reševanju in revitalizaciji mestnih ulic), Center 

grafičnih umetnosti (mednarodno vozliče, delavnica in ustvarjalnica za odkrivanje, ustvarjanje ter predstavljanje 

umetniške grafike in vizualne podobe Maribora), Rajzefiber biro (alternativna turistična ponudba, ki je prikrojena 

posamezniku in pospešuje odkrivanje potencialov mesta) in dom lokalnega ulično gledališkega kolektiva 

SepateKapate, ki oživljajo zapostavljene prostore in razvijajo potenciale Maribora. Zadnjih 7 let je 

izjemno interdisciplinarna skupina ljudi v lokalnem okolju oživila skupno 13 dvorišč, spodbudila urbano 

prenovo Koroške ceste, pripomogla k oživitvi Gosposke ulice in k nastanku skupnostnega programa 

Gregorčičevanja. Smo del programa Tandem Europe, Actors of Urban Change Robert Bosch 

Fundacije, član Mreže za prostor; prejeli smo nagrade Inovativne lokalne skupnosti 2013, Challenge 

Future Summit 2013 ter nagrado mednarodnega bienala oblikovanja BIO 50. Naše delovanje je bilo 

predstavljeno na globalni konferenci Urban Future v Gradcu in na konferenci Human Cities v Milanu.  

 

Z nami lahko sodeluješ 

- skozi vse leto ali   

- projektno. 

Lahko izvajaš raziskovanja, se pridružiš izvedbenim ekipam posameznih dogodkov, 

sooblikuješ komunikacijo s sosesko ali pa se učiš 

“zakulisnih” procesov v društvu.  

 

 

»Hiša! smo ljudje, ki s pomočjo različnih orodij (umetnost, 

družbene aktivnosti, delavnice, srečanja) povezujemo in 

spodbujamo participacijo različnih akterjev (prebivalci, študenti, 

mentorji, umetniki, obrtniki, trgovine, občine) ter omogočamo, da iz 

teh povezovanj nastanejo visoko kvalitetni rezultati, ki presegajo 

individualne rezultate udeleženih. S tem postavljamo lestev, da 

lahko splezamo čez ograje naših vrtičkov. Cilj je povezovanje ljudi 

in spodbujanje ustvarjalnosti« iz Strategije Hiše!  

 

 

Vabljen/a, da tudi ti postaneš del naše pisane ekipe :) 

Piši na katja ali maja@drustvo-hisa.si ali pa pokliči 041 260 895 

Se vidimo!  
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