
ACO d.o.o. v praksi

Lutkovno gledališče v minoritskem samo-
stanu je bil investicijski projekt, sofinanciran 
s strani Mestne občine Maribor, Ministrstva 
za kulturo RS in Evropske unije. Projekt pa 
ima tudi širše razsežnosti, saj nudi dodatno 
infrastrukturo tudi za potrebe ostalih kultur-
nih organizacij in je strateškega pomena za 
mesto ter pomemben člen v okviru projekta 
EPK-Maribor 2012. Za uspešno realizacijo 
projekta sta avtorja Jurij Kobe in Rok Žnidar-
šič prejela Plečnikovo nagrado 2012.
 
Obnova minoritskega samostana in izgra-
dnja lutkovnega gledališča je predstavljala 
možnost umestitve Lutkovnega gledališča 
Maribor v minoritski kompleks s sočasno 
obnovo kulturnega spomenika. S to investici-
jo se je obnovilo degradirano staro mestno 
jedro, zapolnitev s kulturnimi vsebinami pa 
skrbi za večjo atraktivnost lokacije. 
 

Lutkovno gledališče Maribor
v minoritskem samostanu na Lentu
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Vgrajeni proizvodi: 
Linijski požiralniki za odvodnjavanje 
meteornih vod ACO Drain Multiline

Pokrovi za revizijske jaške ACO TopTek

Objekt:                       Lutkovno gledališče           
                                 Maribor (LGM)
Lokacija:         Maribor, Lent
Investitor:                   MOM, Republika 
                                 Slovenija
Arhitektura:      ATELIERarhitekti 
Površina:       2.500 m2

Izvedba:       2010
Vrednost investicije:    14 mio. €

Ob adaptaciji je bila dotrajana zgradba sani-
rana in prilagojena današnjim standardom, 
in istočasno avtentično ohranjena. Vsi zdravi 
leseni stropovi, kot tudi več kot 250 let stara 
nosilna strešna konstrukcija so ohranjeni in 
ponekod vidno vključeni v nov nosilni sistem. 
V stari prenovljeni objekt so umeščeni vsi 
spremljajoči prostori, ki jih moderno gledali-
šče potrebuje danes (vhod z malim lokalom, 
mala dvorana, garderobe igralcev, spremlja-
joče otroške delavnice, prostori uprave, gar-
sonjere za nastopajoče goste, mali muzej..). 
Velika dvorana, odrski stolp in vsa tehnologija, 
gledališke delavnice in energetski prostori 
so postavljeni v nov volumen, postavljen v 
samostanski atrij. Različnim vzdušjem, ki jih 
zahtevajo raznolike predstave z lutkami raz-
ličnih velikosti, se razsežnost velike dvorane 
v samostanskem atriju s pomočjo premične 
tehnike stene lahko prilagaja. 

Obnovljena je bila tudi neposredna okolica 
nekdanjega samostanskega sklopa, ki jo 
oblikujejo različni ambienti prilagojeni tudi za 
gledališke aktivnosti na prostem. V sklopu 
zunanje ureditve so bili v glavnem uporabljeni 
kamen in granitni tlakovci kot avtentični narav-
ni materiali. ACO kanalete za odvodnjavanje 
s svojo ozko skoraj nevidno režo in TopTek 
pokrovi za jaške zapolnjeni z granitnimi 
kockami in kamenjem pa se skoraj neopazno 
in elegantno vklapljajo v celostno skoraj 
srednjeveško zunanjo podobo objekta. 

Objekt je namenjen delovanju Lutkovnega 
gledališča Maribor in njegovi širitvi programa, 
predvsem v korist programom za mladino in 
odraslo občinstvo. 

Hkrati v okviru LGM potekajo različni pro-
grami animacij za otroke, programi usposa-
bljanja za pedagoge ter podpora izvajanju 
celovitega lutkovnega izobraževanja za mlade 
lutkovne ustvarjalce. Obiskovalcem je omo-
gočen tudi ogled samostanskega kompleksa 
s strokovnim vodenjem. 

Viri: spletna stran MOM in Atelierarhitekti, arhiv 
ACO d.o.o..


