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Začeli smo 
študijsko leto 
2021/2022
Preteklo študijsko leto 2020/21 smo v 
maju zaključili tako, da smo se po letu 
in pol zopet veselo družili, in to pod 
drevesi na Gradišču. Začetek novega ni 
bil tako obetaven. Za študijsko leto 
2021/22 so se člani 4. in 5. oktobra 
vpisovali posamično v prostorih društva. 
Prireditve, kot je bila običajna pred ko-
rono, si še nismo upali izvesti. Vpisalo 
se je približno 60 članov. Računamo, da 
se nam bo v nadaljevanju priključil še 
kdo.
Program dela je objavljen v letošnjih Utrinkih, ki 
so jih člani prejeli ob vpisu. Sicer pa smo začeli z 
delom. Startali so jezikovni krožki nemščine in 
angleščine, začeli smo z urjenjem spomina in s 
telovadbo, sestal se je domo-znanski krožek, 
nordijska hoja je potekala vse poletje. Krožki 
bodo, upam, potekali v živo, ob upoštevanju 
PCT pogojev. Krožka Umetnost branja in 
pripovedovanja in Računalniško-fotografski 
krožek bosta začela z delom prvi teden v 
novembru. 

V petek, 15. oktobra, smo že imeli prvo de-
lavnico, ukvarjali smo se z gozdno terapijo. 
Vanjo nas je popeljala Tannja Yrska, univ. dipl. 
inženirka gozdarstva. Z njo se nas je 11 članic 
podalo v gozd za šolskim centrom. Česa nas uči 
gozd? Gozd je, po besedah Tannje Yrska, sveti 
prostor, ker je čist, nepotvorjen, organski, 
prvinski in je čustveno najbolj varno okolje za 
človeka. V njem je vse pretočno, raste in se 
razkraja, vibrira s frekvenco 12 Hz in zato deluje 
sproščujoče in pomirjujoče. Drevesa so živa 
bitja in učinkujejo zdravilno. Bukev je na primer 
odprta, ni kritična, uči nas sprejemanja, da je 
dobro tako, kot je. Gaber daje izčrpanim 
energijo, hrast pa toplino in uravnovešenost. Da 

drevo začutiš, se mu moraš približati z dlanmi in 
mu prisluhniti dve do tri minute. V gozdu lahko 
hodiš, telovadiš, dihaš, slišiš tišino in sebe, ga 
čutiš in tako zbiraš energijo. Malo smo po-
telovadile tudi me, slišale še nekaj nasvetov o 
odpuščanju in spuščanju ter se zadovoljne razšle.

V mislih pa smo že v Kostanjevici, kamor 19. 
oktobra odhajamo na našo prvo ekskurzijo.

Ivančna Gorica, 17. oktobra 2021

Joža Železnikar

Z društvene razstave o Leščevju. Foto: Emilija Zaletel
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Bili smo na prvi 
letošnji ekskurziji
V torek, 19. oktobra, se nas je 25 
članov z veseljem podalo na prvo letošnjo 
ekskurzijo. Pot nas je najprej vodila do 
kartuzijanskega samostana Pleterje v 
bližini Šentjerneja, nato pa smo si 
ogledali Kostanjevico in tamkajšnjo 
galerijo Božidarja Jakca. 
Najprej smo se ustavili v kartuzijanskem sa-
mostanu Pleterje. Samostan je javnosti nedo-
stopen, za obiskovalce je odprta le gotska cerkev 
iz leta 1406. V njej smo si ogledali film o ži-
vljenju menihov in spoznali notranjost nekaterih 
delov kartuzije, ki so sicer javnosti nedostopni. 
Trenutno je tu 17 menihov in bratov, zanje in za 
samostansko gospodarstvo, ki poteka na 750 
hektarih zemljišča, pa skrbi 22 zaposlenih. Sa-
mostan je leta 1403 ustanovil celjski grof  
Herman II. in je ednini delujoči kartuzijanski 
samostan pri nas. Gre za najstrožji moški 
samostanski red, skupnost samotarjev, kjer vsak 
živi v svoji celici – hišici z vrtom. Teh je 31. 
Družijo se trikrat dnevno pri skupni molitvi in 
enkrat na teden pri skupnem sprehodu. 
Posvečen je Mariji – »Prestol Svete Trojice« je 
njegovo ime.

V hišni prodajalni so se nekateri oskrbeli s 
pleterskimi izdelki in pridelki. Ogledali smo si 
tudi Muzej na prostem Pleterje, ki predstavlja 
staro tradicionalno kmečko domačijo iz leta 

1830. Takoj smo »pogruntali«, da je zelo 
podobna naši Jurčičevini. 

Naslednja postaja naše ekskurzije je bilo nato 
mesto Kostanjevica. Po njem nas je popeljala 
prijazna vodnica Tatjana, ki nam je predstavila 
njegove najpomembnejše znamenitosti. Kostan-
jevica je najstarejše (od leta 1252) in najmanjše 
dolenjsko mesto. Ustanovil ga je leta 1234 
koroški vojvoda Spanheim, ki je tu kupil posest 
in zgradil cistercijanski samostan. Z njim se je 
začel tudi razvoj mesta, ko pa je bil samostan v 
18. stoletju razpuščen, je mesto začelo stagnirati. 
Po vojni sta v njem delovala Iskra in Labod, ki 
pa sta se nato preselila v Novo mesto. Ko-
stanjevica sedaj posebne industrije nima, zato pa 
je postala znano kulturno mesto. 

Arhitektura mesta je panonska, saj je tu bilo 
nekoč panonsko morje in fosile najdejo še 
danes. Hiše so nizke, z mansardo in stojijo 
vzporedno s cestiščem, gospodarska poslopja 
imajo zadaj. Imajo dve vzporedni ulici s trgom, 
na katerem stoji stara tehtnica. Vstopili smo v 
najstarejšo, Jakobovo cerkev iz 13. stoletja, 
katere posebnost je romanski glavni oltar in 
reliefni križev pot iz mavca iz leta 1910. Poleg te 
smo si ogledali še notranjost špitalske cerkve iz 
16. stoletja, ki je bila nekoč mrliška vežica (v 
bližini je bila bolnica). Uničil jo je požar, po 
obnovi jo je leta 1931 poslikal s freskami 
znameniti domačin, slikar Jože Gorjup. Cerkev 
ne deluje več.

Značilnost Kostanjevice, ki leži na otoku in ga 
obkroža reka Krka, so seveda mostovi. Posebno 
zgodovino ima »tercialski most«, za katerega je 
načrt naredil Jože Plečnik. V Kostanjevici sicer 
nikoli ni bil, je pa prijateljeval s tamkajšnjo 
lekarnarko Emilijo Fon in na njeno željo naredil 
načrt za leseni most, s katerim je skrajšal pot 
okoličanom do cerkve. Poleg Plečnika so bile 
znamenite osebnosti Kostanjevice še Novo-
meščan Vladimir Lamut, ki je imel svoj atelje v 
sedaj razpadajočem dvorcu, Josef  Resel, ki je 
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živel v gradu (»kloštrski žolnir«) in je pokartiral 
Krakovski gozd, pa domačin, zdravnik Ivan 
Oražem, starosta Sokolov, ki je za seboj pustil 
Oražmov dom v Ljubljani. Znamenita osebnost 
je tudi Lado Smrekar, učitelj in začetnik 
kostanjeviške galerije po II. svetovni vojni. 
Ljudska šola iz leta 1906, kjer je deloval, je 
zanimiva še po vhodnih vratih, ki jih je okrasil 
Tone Kralj, in po največjem mozaiku v Sloveniji, 
ki je na zunanji steni šole in predstavlja kmečke 
upore. 

Po kosilu v znani gostilni Žolnir smo se 
odpravili še do Galerije Božidarja Jakca, ki 
deluje v nekdanjem cistercijanskem samostanu. 
Prijazna in vsevedna vodnica nas je seznanila z 
njegovo zgodovino in sedanjo vsebino. Sa-
mostan je deloval 550 let, od ustanovitve s strani 
vojvode Spanheima leta 1234 do razpustitve leta 
1786. Po njej so se v stavbo naselile družine in 
nekaj upravnih organov. Leta 1942 so partizani 
požgali vse strehe, leta 1953 pa je Lado Smrekar 
dosegel obnovitev objekta in v 70-ih letih je bila 
ustanovljena krovna ustanova Galerija Božidar 
Jakac. Sedaj je v njej deset stalnih razstav in tri 
do štiri občasne. Od teh trenutno poteka raz-
stava Vezi, ki prihaja iz Zagreba in združuje 
mentorje iz tamkajšnje likovne akademije in 

njihove študente – slovenske slikarje. Razstavo 
smo si na hitro tudi ogledali.

Galerija razstavlja 9.200 del in je največja 
slovenska galerija. Tu so zbirke pomembnih 
slovenskih umetnikov, ki so povezani z Do-
lenjsko, kot so: Božidar Jakac, sicer prvi donator 
svojih del, Janez Boljka, Zoran Didek, Tone in 
France Kralj, zbirka Gorjupove galerije, France 
Gorše, Bojan Borčič ter Pleterska zbirka ev-
ropskih slikarjev. Večino teh smo si ob nazorni 
razlagi naše vodnice tudi ogledali. Čudili smo se, 
kaj vse so naši in tuji umetniki ustvarili, kakšne 
tehnike in materiale so pri tem uporabljali, si 
napasli oči in duše, pa tudi malo utrudili noge.

Prva letošnja ekskurzija, upam, da ne tudi 
zadnja, je tako za nami. Predelali smo ves 
predviden program. Podrobnosti bomo seveda 
pozabili, ostali pa bodo vtisi in dober občutek, 
da smo doživeli lep in vsebine poln dan.

Ivančna Gorica, 20. oktobra 2021

Joža Železnikar

Udeleženci izleta na tercialskem mostu (prejšnja stran) 
in pred galerijo. Foto: Jože Gregorič



Kakšno kulturno 
dediščino imamo v 
naši občini?
O tem je tekla beseda na prvem 
letošnjem torkovem predavanju, 2. no-
vembra. 25 članov nas je z zanimanjem 
prisluhnilo mag. Dušanu Štepcu, do-
mačinu iz Hrastovega Dola in kon-
zervatorskemu svetniku na Zavodu za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
enote v Novem mestu.
V skoraj dveurnem predavanju je predstavil širši 
kontekst varovanja kulturne dediščine in 
podrobneje o tem, kaj od nje imamo v naši 
občini.

Spomeniško varstvo pri nas sega v leto 1913, ko 
je spomeniški urad vodil dr. France Stele. Leta 
1950 je nastal Zavod za spomeniško varstvo, 
katerega direktor je bil Višnjan Edo Turnher. 

Od leta 2008 je v veljavi zakon o varovanju 
kulturne dediščine, ki varuje snovno (ma-
terialno) in nesnovno (znanje) dediščino z vseh 
vidikov. Nesnovno dediščino varuje Etnografski 
muzej v Ljubljani, premična pa je po raznih 
drugih muzejih.

Varovanje nepremične kulturne dediščine po-
teka na treh ravneh. Prva je dediščina, regi-
strirana pri Ministrstvu za kulturo in obsega več 
kot 30.000 enot. Drugo raven predstavljajo 
kulturni spomeniki lokalnega značaja, te določi 
vsaka občina. Registriranih je 8.000 enot. Tretja 
raven so spomeniki državnega pomena, določi 
jih vlada. O arhivskem varovanju govorimo, če 
fizično varovanje ni več mogoče. Poskrbeti je 
treba za dokumentacijo (tloris, fasada, prerez 
itn.), ki jo hrani Zavod za spomeniško varstvo v 
svojih sedmih enotah. Za fizično varstvo gre, 
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kadar kulturne spomenike obnavljamo. Tu je 
treba najprej postaviti anamnezo in nato določiti 
zdravljenje.

Kulturna dediščina umira, se umika in nastaja 
nova zaradi novih spremenjenih pogojev 
(železnica, avtocesta). Stare šege in navade 
izginjajo, njihove glavne prenašalke na vnuke so 
ženske. Stare navade so povezane z Veliko no-
čjo, pa miklavževanjem, nova pa je postavljanje 
mlajev za razne obletnice. V občini izginjajo 
nekatere tradicionalne prireditve (žetev na 
Kitnem Vrhu, košnja na Lučarjevem Kalu). 
Pomembni so sejmi, živ je še sejem sv. Ane v 
Višnji Gori, ker na njih nastopajo razni 
rokodelci, ki pa tudi izginjajo. Dveletni 
raziskovalni projekt »Spoznajmo stare obrti in 
poklice« je v občini odkril 37 različnih obrti in 
nastalo je šest filmov, ki so dostopni na 
internetni strani občine. Znani so šentviški 
pritrkovalci, enkratne pa so jaslice v Stični s 
svojimi natančnimi, študioznimi prizori.

Čebelarstvo ni samo kulturna dediščina, saj nam 
čebele govorijo tudi o čistosti okolja. Imamo več 
čebelarskih centrov, eden je tudi v Višnji Gori. 
Pomembna je tradicionalna prehrana, na primer 
peka kruha v krušnih pečeh in razne potice. 
Blagovna znamka »Dobrote Dolenjske« za-
gotavlja pravo kakovost izdelkov, ki jih je 
mogoče kupiti v trgovinah v Trebnjem in 
Ljubljani, pa tudi po spletu. Od rokodelskih 
obrti, v občini je odkritih 37, je v odmiranju 
kovaštvo (stara kovačija v Bakrcu nima 
naslednika), edini pekovski mojster peče na Krki 
v Pekarni Mišmaš, s keramiko se ukvarjata 
Malovrh v Ivančni Gorici in Marjeta Baša v 
Ambrusu. Stare kamnoseke, v Stični je bil 
Novak, so zamenjali novodobni »rezalci« 
marmorja, ki so ga polna naša pokopališča. 
Kovinskih križev in starih spomenikov skoraj ni 
več, obstoječe bi bilo treba posebej zaščititi na 
enem mestu kot kulturne spomenike, opuščena 
pokopališča pa, na primer, spremeniti v parke. 
Premično dediščino v občini dobro varuje 
Nosetova zbirka na Bojanjem Vrhu.

S kulturno dediščino je povezan turizem, ki naj 
bi jo približal obiskovalcem. To je dvorezen 
meč, saj je temu treba prilagoditi infrastrukturo 
(WC, dvigala, ogrevanje, informativne table, 
zgibanke), kar pa sam spomenik spreminja. 

Dediščina tudi ne prenese množice obiskovalcev, 
morala bi biti individualna. K nam je turizem 
pripeljala železnica, in to najprej na območje 
Polževega, kjer je kasneje zrastel tudi hotel, v 
Višnji Gori pa so leta 1930 zgradili bazen.

Stanje nepremične kulturne dediščine so v naši 
občini popisali leta 2008. Na seznamu je bilo 
373 enot, od tega je 13 spomenikov lokalnega 
pomena. Državnega pomena je samo stiški 
samostan. Posebnost je Jurčičev muzej na 
prostem na Muljavi (v Sloveniji imamo take 
štiri), ker predstavlja ne le rojstno hišo znane 
osebnosti, temveč celotno domačijo iz tistega 
obdobja. Šentviška kulturna dediščina je opisana 
v leta 2017 izdani monografiji o šentviški fari, 
občinska pa v leta 1974 izdani umetnost-
nozgodovinski topografiji Grosupeljske krajine, 
ki jo je napisal dr. Stane Mikuž.

Dve uri pestrega predavanja, obogatenega z 
mnogim slikovnim gradivom, je minilo, kot bi 
mignil. Spoznali smo, da je v naši občini takih in 
drugačnih kulturnih spomenikov veliko, vendar 
se jih premalo zavedamo. Pa tudi to, da smo za 
varovanje kulturne dediščine, predvsem ne-
snovne, odgovorni vsi mi, ne le institucije.

Ivančna Gorica, 2. novembra 2021

Joža Železnikar, foto: Jože Gregorič



Kaj so v naši 
občini odkrili 
arheologi ?
Na kratko: marsikaj! O tem je članom 
UTŽO, 20 nas je bilo, v torek, 7. 
decembra, po zoomu razkril naš 
sokrajan, arheolog Sašo Porenta.
V svojem predavanju, bogato opremljenem z 
nazornimi posnetki, je predstavil arheološka 
najdišča na Muljavi, v Starem trgu pri Višnji 
Gori, v Zgornji Dragi, na Krki in na Viru.

Na Muljavi so arheologi z začetnimi raziskavami 
začeli leta 2011, z izkopavanjem pa leta 2016 na 
novem pokopališču ob cerkvi Marijinega 
vnebovzetja. Zanjo predvidevajo, da je morda 
celo 500 let starejša od njene »uradne« starosti, 
ki naj bi segala v 15. stoletje. Odkrili so ostanke 
rimske vile, ti so sedaj razstavljeni pri mrliški 
vežici, in ugotovili, da je bila talno in stensko 
centralno ogrevana. Izkopali so tudi različne 

kovance, za katere so ugotovili, da so bili 
shranjeni v mošnjičkih in so velike vrednosti. 
Vila je okoli leta 300 pogorela. 

V grobišču na jugozahodu cerkve so odkrili 131 
grobov s skeleti, ki segajo v 10. stoletje, v sta-
roslovansko obdobje. Grobovi so bili v vrstah, 

skeleti pa različno ohranjeni in pokopani v 
krstah, na deskah ali v platnu. Ohranjene so 
lobanje, dolge kosti rok in nog, slabše pa 
medenice. V grobovih so našli kamne, ki so 
označevali truplo, v ženskih grobovih pa tudi 
naglavne obročke, uhane, prstane in ogrlice iz 
steklenih jagod. Moški grobovi dodatkov 
nimajo. Med izkopavanjem so arheologe obiskali 
učenci muljavske osnovne šole in bili nad 
odkritji navdušeni, potem pa obiskovalcev ni več 
zmanjkalo.

Najdišče Stari trg pri Višnji Gori (med avtocesto 
in železnico) je edinstveno v občini, saj sega v 
neolitik, 4.000 let pred našim štetjem. Našli so 
ostanke prvih kmetovalcev, pa tudi ostanke 
rimskega vojaškega tabora, na primer žebljiček 
za okovanje čevljev, šotorske kline, zaponke za 
pas in druge predmete. Ostanke je tu pustil tudi 

srednji vek. Območje je sedaj pozidano, tako da 
nadaljnje raziskave niso možne, pa tudi volje 
zanje ni.

V Zgornji Dragi so ob cerkvi Sv. Martina iz 12. 
stoletja našli ostanke rimske vile, material katere 
so verjetno kasneje uporabili za gradnjo cerkve. 
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Okrog cerkve je bil večji jarek, odkrili pa so tudi 
meč iz rimske dobe in ostanek peči za žganje 
apna.

Ko so obnavljali cesto Krka – Gradiček, so 
arheologi našli ostanke utrjene srednjeveške poti 
in odkrili ostanke najpomembnejše 
zgodnjeslovanske zemljanke, naselbine iz 7. do 
9. stoletja. Tam je bilo tudi žarno grobišče z 
značilno slovansko keramiko. Ve se, da je bilo 
grobišče tudi v Krški jami. Na Gradičku je do 
15. stoletja stal grad, grad je bil tudi ob izviru 
potoka Poltarice, verjetno pa je bilo tam tudi 
svetišče. 

Presenečenje je bilo odkritje na Viru pri Stični, 
kjer je sicer območje gomilskega gradišča iz 
železne dobe. Pri gradnji hiše, ki sedaj tam že 
stoji, so našli večje tlakovane površine 10 x 12 
metrov in 7 metrov dolge kot kača zavite 
sestave. Našli so tudi grob oziroma eno samo 
kost, ki je kazala na to, da je bil človek invalid. 
Na tej osnovi je nastala ena od hipotez, da je 
bilo tu prazgodovinsko svetišče.

Arheologija pripoveduje zgodbe. Izkopanine 
govorijo mnogo o ljudeh, o njihovi dejavnosti, 
starosti, načinu življenja. Ivanška občina je 
posuta z zgodovinskimi ostanki, ki so že 
dokumentirani in lepo bi bilo, če bi jih povezali 
v neko monografijo in jo predstavili javnosti, je 
želja našega predavatelja, Saše Porente. Mi pa 
smo uživali ob njegovem pripovedovanju …

Ivančna Gorica, 8. decembra 2021

Joža Železnikar, foto: zajem zaslona



Potovali smo po 
Jordaniji
Prvi letošnji torek, 4. januarja 2022, 
smo se odpravili na pot. Po Jordaniji nas 
je vodil Donovan Pavlinec iz potovalne 
agencije Ars Longa. Udobno smo sedeli 
vsak za svojim računalnikom, saj nas je 
25 članov potovalo kar prek zooma. 
Pokukali smo v arabski svet, o katerem 
zaradi negativnih informacij verjetno 
gojimo kar precej predsodkov. In kaj 
smo izvedeli?
Hašemitska kraljevina Jordanija, kot se uradno 
imenuje, je od nas oddaljena približno 2.500 km. 
Velika je toliko kot Avstrija in ima deset 
milijonov prebivalcev. To so v 90 % musli-
manski suniti, drugi pa so kristjani različnih vrst 
(Kurdi, pravoslavni itn.). Je puščavska država, ki 
je bila v antiki pomembnejša kot je danes, zato 
ima mnogo zgodovinskih ostankov. Njeno 
glavno mesto Aman ima štiri milijone pre-
bivalcev in je kulturni ter politični center države. 
Ni zelo privlačno mesto, je pa obstajalo že 
sedem tisoč let pred našim štetjem in hrani nekaj 
antičnih ostankov ter primerke človeških kipov, 
ki sodijo med najstarejše na zemlji.

Za Jordanijo je značilno pomanjkanje vode. Rek 
je malo, to sta Jordan in Jarmuk, najbolj 
pomembno pa je Galilejsko jezero, ki je 
najpomembnejši vodni rezervoar. Znamenito je 
Mrtvo morje – jezero, ki leži v depresiji 430 
metrov pod morsko gladino. Je najbolj slana 
voda na zemlji, saj je soli v njej kar 33 %, zato v 
njej lahko le lebdiš, ne pa tudi plavaš. Jezero 
usiha, saj izhlapeva, dotoka vode vanj pa je 
malo.

S pomočjo fotografij smo potovali po več 
mestih, kot so Gerasa, Gadara, Madaba, Karak 
in videli različne arheološke spomenike. 
Ohranjeni so razni stebri, kolonade, amfiteatri iz 
rimskih časov, templji. Posebna znamenitost so 
puščavski gradovi iz 7. stoletja, za katere ni 
jasno, kako so nastali in čemu so sploh služili – 
meditaciji, druženju, zabavi? Na gori Nebo naj 
bi umrl Mojzes, v kraju Betanija pa naj bi se 
rodil Kristus. Strateškega pomena je za ob-
vladovanje Galilejskega jezera Golanska planota, 
jezero pa je nujno za preživetje Izraela.

Najbolj znana in turistično obiskana je dolina 
Vadi Musa, skozi katero po ozki soteski Sik 
pridemo do znamenitega in skrivnostnega mesta 
Petra. Zgradilo ga je nomadsko ljudstvo Na-
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batejci, ki so imeli svoje kraljestvo, vendar je to 
klonilo pred Rimljani. Simbol Petre je v skalo 
vklesana 40 metrov visoka Zakladnica, za katero 
pa ni jasno, čemu je služila (grobnica, tempelj?), 
niti kdaj je nastala. Soteska se nadaljuje v Ulico 
fasad, kjer se odpre pogled na nekropolo, 
gledališče in kraljevske grobnice. Od centra 
mesta so ohranjene le kolonadna ulica, tlak, 
nekaj templjev v več terasah in mozaiki. 

Velik del Jordanije je puščava, imenovana Vadi 
Ram, kjer živijo beduini. Predel je poln 
nenavadno oblikovanih skal raznih barv, 
kamnitih mostov in sipin. Znameniti so sončni 
zahodi, zaradi barv seveda. Ob Rdečem morju je 
mesto Akaba, ki je najbolj konzervativen del 
Jordanije in v njem, čeprav je ob morju (obale je 
27 kilometrov), kopanje ni mogoče, tudi zato, 
ker je močno umazano.

Jordanija je kljub temu, da jo obdajajo 
problematične sosede, kot so Sirija, Irak, Izrael 
in druge, mirna, gostoljubna in strpna država, 
predvsem po zaslugi vodstva, to je kralja. Ljudje 
so ljubeznivi in radovedni, vsi so Arabci ne 
glede na to, katere veroizpovedi so. 

Malo manj kot dve uri smo gledali in poslušali 
vrhunsko predavanje našega vodnika Donovana 
Pavlinca. Morda tega dela sveta, ki nam ga je 
razkrival, v resnici nikoli ne bomo videli, pa 
vendar smo bogatejši za nova znanja in spo-
znanja, koroni navkljub.

Ivančna Gorica, 5. januarja 2022

Joža Železnikar, foto: zajem zaslona



Plečnik, Fabiani, 
Vurnik – ključni 
možje slovenske 
arhitekture in 
Ljubljana
O Plečniku in njegovih sopotnikih v 
Ljubljani nam je v torek, 1. februarja, 
prek zooma spregovoril mag. Dušan 
Kramberger.
Letošnje leto je Plečnikovo leto, saj je minilo 150 
let od njegovega rojstva (23. januarja 1872). V 
Narodnem muzeju je postavljena fotografska 
razstava njegovega delovanja in del, izšel pa bo 
tudi spominski kovanec. Njegova sopotnika sta 
bila arhitekta Fabiani in Vurnik, ki sta skupaj s 
Plečnikom močno zaznamovala ljubljansko ar-
hitekturo.

Plečnikov oče je bil mizar. Sin je od zgodnje 
mladosti kazal veliko veselje do risanja. V 14. 
letu je šel, s podporo kranjskega deželnega od-
bora, na obrtno šolo v Gradec, kjer je študiral 

štiri leta. Na Dunaju je bil sprejet v šolo na 
umetnostni akademiji Otona Wagnerja. Po kratki 
dobi v splošnem oddelku ga je vzel Wagner k 
sebi v delavnico.

Ko je dovršil specialno šolo pri Wagnerju, mu je 
bila podeljena »rimska nagrada«, s katero je šel 
za eno leto v Italijo. Tu se je seznanil z antiko in 
ji ostal zvest vse življenje. Na Dunaju, kjer je 
delal od leta 1900 do 1913, je za njim ostala 
znamenita Zacherlova hiša in betonska cerkev 
Sv. duha na Ottakringu. V Pragi je v letih 1911 
do 1934 oblikoval Hradčane, kjer je pokazal vse 
svoje obrtno znanje in poznavanje antike. Vmes 
je 1921. prišel v Ljubljano in začel predavati, na 
Vurnikovo povabilo, na oddelku za arhitekturo.

Njegova arhitekturna zapuščina je Ljubljano 
močno zaznamovala. Znana je piramida na 
Zoisovi cesti, Cerkev sv. Frančiška Asiškega v 
Šiški, Zavarovalnica, promenada v Tivoliju, 
»peglezn«, šance na Gradu, Akademski kolegij, 
stadion za Bežigradom, Mirje, Križanke in 
seveda NUK. S šuštarskim mostom, tro-
mostovjem, tržnico in zapornico je vzpostavil 
»vodno os«, kopensko pa z Vegovo ulico, 
Napoleonovim stebrom in Križankami. Posebna 
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je njegova cerkev Sv. Mihaela na Barju. Ta je v 
nadstropju, do koder vodi impozantno sto-
pnišče, vhod vanjo pa je s sredine. Zvonik je 
ločen od cerkve zaradi posedanja. Zaradi barja 
je cerkev na pilotih in v celoti prilagojena 
zemljišču.

Vrhunec njegovega dela so Žale, kjer je vsaka 
mrliška vežica svoja arhitektura. Oblikoval je 
tudi nekaj nagrobnikov, med njimi tudi svojega, 
neuresničen pa je ostal projekt parlamenta. Od 
leta 2020 je Plečnikovo delo na Unescovem 
seznamu kulturne dediščine.

Plečnikov sopotnik Maks Fabiani (1865 – 1922) 
je Ljubljano zaznamoval kot urbanist. Naredil je 
regulacijski načrt Ljubljane, ki deluje še danes. 
Odprl je Miklošičevo cesto na Prešernov trg in 
naredil podstavek za Prešernov spomenik (avtor 
tega je Zajc). Projektiral je Krisperjevo in 
Bambergerjevo hišo, Jakopičev paviljon in 
Mladiko. Leta 1917 se je vrnil na Kras in tam 
tudi ostal.

Ivan Vurnik (1884 – 1971) je arhitekturo štu-
diral na Dunaju, kjer se je izpopolnjeval tudi v 
znani mojstrski šoli Ota Wagnerja. Leta 1913 se 
je poročil z Dunajčanko poljskega rodu, likovno 
umetnico Heleno Kottler in se zaposlil kot 
pomožni arhitekt v dunajskem biroju za na-
črtovanje novega cesarskega dvora Hofburg. 
Leta 1915 se je vrnil v Slovenijo in tu ustanovil 
oddelek za arhitekturo, kjer je skupaj s Pleč-

nikom tudi poučeval. Najbolj znana njegova 
dela so Zadružna banka na Miklošičevi cesti, 
anatomski inštitut in cerkev Sv. Petra. Deloval je 
skupaj z ženo Heleno, slikarko, ki je poskrbela 
za poslikave in mozaike.

Plečnik in Vurnik sta vzgojila tudi svoje 
naslednike, med njimi znanega Eda Ravnikarja 
(Moderna galerija, Trg republike). Znani 
»kozolec« je delo Eda Mihevca. 

Plečnikov citat »Minljiv si, le tvoja dela so tvoj 
spomin« zanj še kako drži. Ljubljane si brez 
njega ne moremo predstavljati, spomin pa je 
pustil tudi drugje po Sloveniji, v Pragi, na 
Dunaju, v Beogradu in na Brionih. Asket v 
življenju, skromen zase in velikan v ustvarjanju. 
Nepozaben …

Ivančna Gorica, 1. februarja 2022

Joža Železnikar, foto: zajem zaslona



Občni zbor smo 
imeli v živo
Letošnji Občni zbor je po dveh letih 
korone znova potekal v živo. Srečali smo 
se v torek, 8. marca ob 15:30, kar ni 
običajna ura, pa še datum je bil 
simboličen. Tudi prostor, kjer smo se 
dobili, je bil neobičajen, namreč pre-
davalnica v Srednješolskem centru v 
Ivančni Gorici.
Udeležilo se ga je trideset članov, kar za 
sklepčnost sicer ni bilo dovolj, vendar smo si 
»zapovedani« premor do znižane sklepčnosti za-
polnili s predavanjem o diagnostiki v patologiji. 

Dnevni red je bil standarden. Poleg rednega 
poročila o lanskoletni dejavnosti društva, ki ga je 
podala predsednica Jožica Lampret, smo slišali 
več o finančnem poslovanju društva (to je 
ustvarilo presežek 3.500 €, kar ni malo za naš 
skromen proračun), poročal pa je tudi pred-

stavnik Nadzornega odbora. Planirali smo 
finančno poslovanje in letošnje aktivnosti.

Nekaj sprememb so doživeli organi društva. 
Nadzorni odbor po novem sestavljajo pred-
sednica Danila Ilešič ter člana Miran Grum in 
Milena Zaletel. Predsednica Jožica Lampret se je 
podala v naslednji mandat, enako podpred-
sednica Metka Krajnc. Upravni odbor je 
nekoliko spremenil sestavo, tako da so v njem 
poleg predsednice in podpredsednice (članici po 
funkciji) še Jože Mestnik, Danica Geržina, 
Matjaž Marinček, Martina Vidrih Adler, Lidija 
Medved, Olga Grum in Joža Železnikar. 

Za udeležence je bilo najbrž bolj kot to, kaj se je 
zgodilo, pomembno to, kaj se še bo. S tem nas je 
seznanila predsednica. Krožki, ki sedaj sploh 
niso delovali ali so delali na daljavo, naj bi 
ponovno začeli v živo. 22. marca bo ekskurzija v 
Ljubljano z ogledom Cukrarne in posebne 
razstave v Narodnem muzeju. V aprilu bo 
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ekskurzija po literarnih poteh na Gorenjskem, 
ogledali pa si bomo tudi opero Ljubezenski 
napoj v ljubljanski Operi. V maju bomo prek 
Kompasa organizirali dvodnevni izlet na 
Bavarsko z ogledom tamkajšnjih gradov in tako 
izpolnili dvoletni dolg. Konec maja bo tudi 
zaključek študijskega leta na Gradišču, kjer smo 
se lani imeli izvrstno. Obeta se, predvidoma v 
aprilu, izid posebne monografije o kaščah v naši 
občini. V besedilu in sliki bo prikazanih 50 kašč, 
delo domoznanskega krožka, mentorja Štepca in 
zapuščina pokojne Tatjane Kordiš. Tako bomo 
prispevali svoj delež k ohranjanju naše snovne 
dediščine.

Letošnji občni zbor se je od običajnih razlikoval 
še v dveh stvareh. Prva je bilo žalostno dejstvo, 
da je umrl naš dolgoletni predavatelj dr. Mihael 
Glavan. Ravno na ta dan bi moral predavati o 
Finžgarju. Njegov spomin smo počastili z 
molkom, Matjaž pa je prebral pesem Krog 
avtorja Aleksandra Peršolje. Druga stvar je bil 
datum, to je 8. marec – dan žena. Da ne bi šel 
mimo nas kar tako, je Matjaž Marinček prisotne 
članice obdaril z vrtnicami. S tem je poskrbel za 
prvovrstno presenečenje in seveda požel veliko 

pohvalo. Srečanje smo zaključili s čajanko in 
klepetom, ki smo ga vsi že močno pogrešali.

Ivančna Gorica, 9. marca 2022

Joža Železnikar, foto: Jože Gregorič



Patologija – kaj je 
že to?
Več o patologiji, predvsem o patologiji v 
diagnostiki, smo izvedeli v torek, 8. 
marca, ko nam je o njej predaval izr. 
prof. dr. Jože Pižem iz Instituta za 
patologijo.
Beseda »patologija« zveni nekoliko zlovešče, saj 
si navadni smrtniki pod njo predstavljamo 
predvsem avtopsijo – obdukcijo. Resnica pa je 
precej daleč od tega.

Besedo »patologija« sestavljata grški besedi 
»phatos«, ki pomeni trpljenje, in »logos«, ki 
pomeni veda. Patologija je tako izvorna veda o 
bolezni in je diagnostična metoda v medicini. Z 
njo se sreča v življenju 75 % ljudi, ne da bi za to 
vedeli.

Sestavljajo jo trije stebri: raziskovanje, pouče-
vanje in diagnostika. Slednja predstavlja največji 
delež, saj patologi letno pregledajo do 200.000 
vzorcev. Pacientov sicer ne vidijo, odločajo pa o 
njihovem zdravljenju, da ne rečem usodi. Pri 
njih se znajdejo vsi odvzeti vzorci tkiva in noben 
tumor ni zdravljen brez diagnoze patologov. 
Preiskave potekajo s pomočjo mikroskopov, 
opravljajo pa histološke, kjer preiskujejo tkivo in 
citopatološke, kjer preiskujejo celice. Vsako 
odstranjeno tkivo pride k patologom na 
preiskavo. Največ preiskav opravijo zaradi 

tumorjev. Gledajo celice in njihove oblike, saj 
ravno te kažejo na tumor. Ta je lahko benigen – 
nerakav ali maligen – zločest, rakav. Pri slednjem 
morajo tudi postaviti diagnozo. Zmotiti se ne 
smejo, saj je od tega odvisno zdravljenje bolnika. 
Ker je rakov toliko vrst, so patologi 
specializirani, vsak obvlada po tri področja. 

Patologi dobijo v preiskavo cele organe ali pa le 
njihove delčke – tkiva. Vsi so v formalinu, saj bi 
sicer začeli hitro razpadati. Iz tega naredijo 
vzorce, majhne delčke dajo na stekelca in to 
pregledujejo pod mikroskopi. Stekelca so last 
bolnikov, v inštitutu jih v posebnih omarah 
hranijo 30 let in tam jih lahko tudi dobimo. To je 
pomembno zaradi možne primerjave bolezen-
skega stanja med »prej« in »zdaj«.

Dr. Pižem nam je pokazal vrsto fotografij in na 
njegovo vprašanje »No, kaj pa je to?« seveda 
nismo znali odgovoriti. Šlo je za razne dele 
telesa, ki so bili videti kot kosi mesa, in različne 
vrste rakov. Pri tem smo dobro videli, kako se 
rakave celice razlikujejo od zdravih. Kar malo 
srhljiv je bil pogled na pljuča, kakršne pusti za 
seboj težek covid, pri čemer je nastala okvara 
nepopravljiva!

Laboratoriji, v katerih patologi delajo, izgledajo 
kot vesoljske ladje. Polne so instrumentov 
raznih velikosti, med njimi digitalni skenerji, ki 
omogočajo velike povečave slik. Delajo tudi 
molekularno-genetske preiskave, s katerimi 
iščejo genetske spremembe.

In kaj je z avtopsijo – obdukcijo? Ta predstavlja 
le majhen del celotne dejavnosti, obducirajo pa 
samo bolnike, ki so umrli v bolnišnicah. 

Kaj smo se naučili? Med drugim tudi to, da 
zgodba o tumorjih ni nujno slaba, saj so tudi 
ozdravljivi. In pokukali smo v telo na tak način, 
kot najbrž ne bomo več. 

Ivančna Gorica, 10. marca 2022

Joža Železnikar, foto: Matjaž Marinček
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Od Cukrarne do 
Narodnega 
muzeja v 
Ljubljani
V torek, 22. marca, smo se člani 
UTŽO in DU Ivančna Gorica, trideset 
nas je bilo, odpravili na ekskurzijo v 
Ljubljano. Namenili smo se obiskati 
Cukrarno in Narodni muzej, kjer smo 
si ogledali razstavo »Zlata sled«.
Cukrarna nas je pričakala vsa bela in ogromna, s 
preko 360 okni. Prenova, ki je bila končana lani, 
jo je spremenila v sodobno zasnovano galerijo. 
Od stare zgradbe je ostal le zunanji obod, 
notranja tri nadstropja pa so obešena pod strop.

V njeno zgodovino nas je popeljala vodnica 
Olja. Borzna trgovca iz Trsta sta cukrarno – 
rafinerijo sladkorja postavila leta 1828. Lokacijo 
sta izbrala zaradi bližine carinarnice, kar je 
zniževalo stroške prevoza. Leta 1835 so vanjo 
postavili prvi parni stroj na našem ozemlju, z 
novim parnim kotlom pa so močno povečali 
zmogljivosti.

Tovarna je zaposlovala več kot 200 delavcev, 
dokler ni leta 1858 nepazljivost enega od njih 
povzročila požar, ki je uničil tovarno, skladišče, 
opremo in večino zalog sladkorja. 

Ponovnega obratovanja cukrarne ni bilo več, 
lastniki so se menjavali, obnova je bila skromna. 
V stavbi so bile male delavnice, tobačna tovarna, 
vojašnica in stanovanja.

Doživela je še en požar, po potresu leta 1895 pa 
so bila v njej socialna stanovanja. V njej sta 
nekaj časa živela in tudi umrla pesnika Dragotin 
Kette in Josip Murn.

Med II. svetovno vojno je bilo v njej zaklonišče, 
potem pa so jo nacionalizirali in v njej nastanili 
socialno ogrožene ljudi. V 90-ih letih so jo 
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zaradi nevarnosti bivanja izpraznili in zaprli, 
dokler ni bila dokončana lanska prenova in je 
znova zaživela kot galerija.

Trenutno je v njej več razstav. Maruša Segedin 
razstavlja kompozicije, namenjene zbiranju na 

urbanih površinah (klopi). Poseben del je 
namenjen slovenski moderni, kjer so med deli 
lesa citati Cankarja in verzi Župančiča, Murna in 
Ketteja. Osrednji del izpolnjuje skupinska 
razstava »Vračanje pogleda«, kjer razstavlja 
šestdeset slovenskih umetnic od devetdesetih let 
do danes. Razstave smo si ogledali, doživel pa jih 
je vsak po svoje.

Razstava »Zlata sled« v Narodnem 
muzeju
Iz Cukrarne nas je Niko, naš stalni prevoznik, 
odpeljal do Drame, od tam pa smo odšli v 
Narodni muzej. Ob 200-letnici njegovega 
nastanka so tu postavili razstavo »Zlata sled«, 
zlate in pozlačene predmete zanjo pa so 
prispevali, poleg Narodnega, tudi drugi 
slovenski muzeji. Po razstavi nas je vodila Petra. 
Najprej smo izvedeli nekaj več o zlatu, 
dragoceni kovini, ki nastaja v naravi (zlatokopi, 
zlata mrzlica iz rek). Ali ste vedeli, da sta Drava 
in Mura naši zlatonosni reki? 50% je zlata 
uporabljenega za izdelavo nakita, 12 % ga rabi 
tehnologija (tudi računalniki in mobiteli). Danes 
je pridobljenih 400 ton zlata na leto. Ker je zelo 
mehko, se meša se v zmesi (s srebrom), ne pa v 
spojine. 



Razstava ima štiri vsebinske sklope: Moč in 
oblast, Cerkev in sveto, Čast in slava in 
Bogastvo in razkošje. Del Moč in oblast 
predstavljajo cesarske insignije in denar – 
zlatniki. Ti so menjalno, pa tudi propagandno 
sredstvo, saj nosijo podobe vladarjev. En tak 
zlatnik so našli tudi pri nas v Podzemlju pri 
Črnomlju, skovali pa so ga Kelti. Razstavljen je 
pozlačen pečatnik Marije Terezije, pa z zlatom 
obrobljen kozarec njenega sina Franca Jožefa, 
pozlačeno labodje pero njegovega brata.

Del Cerkev in sveto vključuje mašne plašče, 
izvezene z zlatom, pozlačene oltarje, svetinjice, 
podobice, razno liturgično posodje (monštrance, 
relikvariji, žare). Posebnost je Hasanov plašč, ki 
je bil bojni plen bitke s Turki pri Sisku iz 16. 
stoletja. Na gradu Turjak so ga preuredili v 
mašni plašč in je nato služil pri maševanju. 
Slišali smo tudi nekaj legend.

Del Čast in slava je rotunda, kjer na sredini na 
stebru domuje pozlačena replika Emonca, ki je 
bil nagrobnik nekega rimskega bogataša iz 2. 
stoletja. Okrog so častne diplome in priznanja, 
med njimi razne diplome znamenitega 
Anastazija Gruena Turjaškega, pa imenovanje 
očeta Žige Zoisa za barona in druga. 

Del Bogastvo in razkošje vsebuje stvari, ki 
odražajo bogastvo, razkošje, prestiž. To je nakit 
od prazgodovine do danes, sem pa sodita tudi 
dva interierja. Eno je soba iz Murske Sobote, 
posvečena Mariji Tereziji. V njej je leseno 
pohištvo, ki je pozlačeno, in to vsega z enim 
gramom zlata. Zlato se namreč lahko zvalja na 
izredno tanke plasti in se nanaša s čopiči. 
Pozlačena je tudi posoda iz keramike, ura s 
svečko, španska stena, orgle itd. Razstavljen je 
nakit železnodobnih kneginj, značilnih za 
Dolenjsko. Najbolj slavna je kneginja Viscondi 
iz 7. stoletja p. n. št., ki je bila okrašena s 
posebno zlato naglavno ogrlico. Drugi interier 
ima pozlačeno pohištvo, poslikano in pozlačeno 
keramiko iz Japonske ter pozlačeno Meduzo, ki 
je bila na premcu neke ladje. Videli pa smo tudi 
primera modernega nakita znane oblikovalke 
Lare Jankovič in nekoč legendarne Zlatarne 
Celje.

Prehod iz moderne umetnosti v Cukrarni do 
zlatih muzejskih eksponatov ni bil težak, saj 

novo in staro mora sobivati. Malce utrujenih 
nog, vendar s polno glavo novih vtisov smo se 
odpravili proti domu. V Narodni muzej pa bi se 
radi vrnili, saj hrani mnogo zakladov, ki jih še 
nismo odkrili.

Ivančna Gorica, 23. marca 2022

Joža Železnikar, foto: Jože Gregorič



Četrtek, der 
Donnerstag, je 
dan za nemščino 
– der Tag für den 
Deutschkurz 
Naša skupina se je srečevala že tri 
sezone in se tudi kar nekaj naučila, to 
pomeni, da smo se že kar dobro 
pogovarjali, auf  Deutsch, natürlich.
Pa je prišla epidemija. Ko se je ustavilo vse, so 
se žal tudi naša srečanja. Ponovno smo se srečali 
oktobra, v študijskem letu 2021/2022 in izpeljali 
sedem srečanj po dve šolski uri. Malo smo 
ponovili in potem zopet konec.

Spomladi, ko je število okužb s korona virusom 
začelo upadati, smo se v marcu ponovno srečali 
in imeli šest srečanj. Pravzaprav smo se želeli 
družiti. Mentorica je preverila naše znanje, nekaj 
smo pozabili, vsega pa ne. Zaupali smo si, kdo 

vse je prebolel korono, kako je potekalo, ob tem 
pa ponovili slovnico. Učbenika tokrat nismo 
uporabljali – imeli smo premalo časa.

Mentorica Metka nam je prinesla zgodbo, pravo 
kriminalko, ki smo jo brali in nato razpravljali o 
njej. Ugotavljali smo, kdo je vlomilec, ampak do 
odgovora bomo prišli v novem študijskem letu, 
meseca oktobra, ko se zopet srečamo. Upamo, 
da nam bo uspelo.

Smo zanimiva skupina, radi se pošalimo in 
nasmejemo, skratka sodimo skupaj. Seveda smo 
zadnje srečanje zaključili tako, kot se spodobi, to 
je ob kavi.

Hvala naši mentorici, Metki Krajnc, za po-
trpljenje, dobro voljo in nasvidenje v študijskem 
letu 2022/2023.

Darinka Petek

študijski krožki: nemščina

Z društvene razstave o Leščevju. Foto: Joža Železnikar



Smo jo vzele za 
svojo
Začne se z razpisom za vpis na letaku 
za novo študijsko leto UTŽO.
Nato je potrebna želja, namen ali smisel, 
odločitev in pogum, v nadaljevanju pa vztrajati 
in ne obupati, pa če je še tako malo 
upokojenskega časa za domače naloge, pa tudi, 
če se skoraj nič ne spomniš, kaj si se naučil 
zadnjo uro in si večkrat rečeš: »Kaj pa je bilo 
meni tega treba?«.

Po vsem tem razmisleku prideš na informativni 
sestanek, se vpišeš v tečaj angleškega jezika, 
aktiviraš svoje že malo osivele možganske celice, 
a občutek, da se spet učiš, je poživljajoč in kar 
malo mladostno nostalgičen.

Statistični podatki
Začetna skupina angleščine pod mentorstvom 
prof. Danice Geržina je bila ustanovljena v 
študijskem letu 2019/20, začela z delom 8. 
januarja 2020 in morala zaradi covida zaključiti 
že 11. marca 2020.

V študijskem letu 2020/21 smo pričeli 7. 
oktobra 2020 in spet covid, učenje prekinili že 
14. oktobra 2020. Na pobudo in povabilo naše 
profesorice smo si namestili aplikacijo zoom na 
svoje računalnike in ponovno pričeli z delom 15. 
januarja 2021. Bilo je noro, kar naenkrat učenje 
angleščine in učenje novega računalniškega 
programa. Dobra stvar je bila, da smo bile doma 
in občutek da zmoremo je bil res super.

Študijsko leto 2021/22 se je začelo 6. oktobra 
2021 in končalo 7. junija 2022, v tem letu smo 
opravile 66 ur in skupaj v dveh letih učenja kar 
124 ur.

Način dela
Za učenje uporabljamo literaturo: New Head-
way Elementary Student's Book, Oxford 
University press, Liz and John Soars in New 
Headway Elementary Workbook with key with 

CD-ROM, Oxford University press, John and 
Liz Soars.

Prof. Geržina nas motivira in spodbuja z 
različnimi pedagoškimi metodami: od igranja 
vlog, pripovedovanja dogodkov, igre spomina, 
do poslušanj posnetkov na CD-ju. Veliko napora 
vlaga v našo pravilno izgovorjavo, smiselno 
povezovanje razmišljanja iz slovenskega v 
angleški jezik, pisanja sestavkov iz našega 
vsakdanjega dogajanja. Ob koncu šolskega leta 
smo skupno ugotovile, da smo se veliko naučile, 
če pa bi bil naš spomin trdnejši, bi bili rezultati 
še boljši.

Za konec
Sodelovanje v skupini je še veliko več kot učenje 
tujega jezika – je druženje, je prijateljstvo med 
Ivi, Majdo, Nado, Majdi in našo Danico, ki jo 
globoko cenimo: smo jo vzele za svojo in smo ji 
hvaležne za vse.

In še: komaj čakamo novo študijsko leto učenja 
angleškega jezika.

Majda Može

študijski krožki: angleščina



Študijsko leto je 
hitro minilo
Epidemija v preteklem šolskem letu je 
ustavila veliko dejavnosti, ki so potekale 
v živo.
Učenci, dijaki in študentje so se izobraževali na 
daljavo s pomočjo elektronskih povezav. V naši 
skupini smo se dogovarjali, da bi organizirali 
učenje angleščine preko spleta s pomočjo 
zooma. Prizadevanja niso obrodila sadov, saj 
udeleženci nismo več rosno mladi, pa tudi naša 
računalniška oprema je že zastarela in skoraj 
neuporabna za dejavnost izobraževanja s 

sodobno 
programsko 
opremo.

Omejitve 
glede 
druženja so 
se umirile. 
Tako smo se 
odločili, da 
se srečujemo 
vsak 
ponedeljek 
ob devetih v 
prostorih 
našega 
društva. V 
petem 
študijskem

letu smo s srečanji pričeli 7. marca.  Druženja 
smo se udeleževali trije slušatelji in naša 
profesorica Tanja Došlo. Srečanja so imela 
ustaljen potek. 

Najprej smo se pogovarjali o uspehih naših 
športnikov v preteklem tednu. Sledila je 
zanimiva debata o filmih, ki smo si jih ogledali 
od zadnjega srečanja. Analizirali smo igralce in 
samo vsebino. Velikokrat smo se pogovarjali o 
glasbi in izvajalcih. Glede na potek letnega časa 
smo imeli debato o vrtnarjenju, pticah, ki nas 
razveseljujejo s svojim petjem in rastlinah, ki 
krasijo naše domove in vrtove.

Sledil je pregled domače naloge. Veliko časa nam 
je še ostalo za ponovitev slovnice in besed 
pretekle učne ure. Obdelali smo snov iz 
učbenika in delovnega zvezka. Profesorica nam 
je pripravila mnogo nalog, ki smo jih reševali 
med uro ali smo jih dokončali za domačo 
nalogo.

Vsi naši pogovori so potekali v angleščini. Kadar 
smo imeli težavo s kakšno besedo, smo se 
poslužili Google prevajalnika.

Uri, namenjeni za naše druženje, sta zelo hitro 
minili. Nemalo smo bilo presenečeni, ko smo se 
zadnjič srečali 23. maja, kako hitro je minilo 
študijsko leto. Dogovorili smo se, da se srečamo 
v naslednjem študijskem letu.

Jože Mestnik

študijski krožki: angleščina



Končno dosežen 
cilj
Za dosego cilja večkrat ni dovolj le trud, 
temveč tudi čas in medsebojno sodelo-
vanje.
Na koncu preteklega šolskega leta smo člani 
UTŽO prejeli brošuro o kaščah, rezultat 
domoznanskega krožka. Mogoče nekomu to ne 
pomeni veliko, nam, članicam domoznanskega 
krožka, a tudi nekaterim lastnikom kašč pa 
izdaja tiskanega spomina na pomen kašč v 
preteklosti vzbuja ponos in zadovoljstvo, saj je s 
tem zaključen projekt, v katerega smo vložile 
veliko svojega časa.

Nismo poznale zaključka šolskega leta, večino 
podatkov in fotografij smo zbrale prav v času 
počitnic. Zbrani podatki pa še zdaleč niso bili 
dovolj za tisk brošure. Po tem je glavno delo 
prevzel naš mentor, mag. Dušan Štepec. Vem, da 
je moral tudi on vložiti veliko svojega časa: 
moral je pregledati vse zbrano gradivo, ga 
dopolniti, kadar je bilo to potrebno in pripraviti 
osnutek. Seveda je bilo treba k sodelovanju 
pridobiti tudi druge strokovnjake, zagotoviti vire 
financiranja in še marsikaj drugega.

Zavedam se, da nam, kljub vloženemu trudu, 
brez mentorjevega dela in predsednice društva 
UTŽO, ki je prav tako veliko prispevala k 
nastajanju brošure, ne bi uspelo zaključiti tako 

smelo zastavljenega cilja, za kar se obema lepo 
zahvaljujemo. Mislim, da nas je vse sodelujoče, 
pa tudi sponzorje, ki so omogočili tisk, vodila 
zavest, da delamo v korist ohranjanja naše 
kulturne dediščine.

Ko smo zbirale podatke, smo na terenu lahko 
videle, da so nekatere evidentirane kašče že 
porušene, nekatere pa taka usoda še čaka. Čas in 
gospodarski razvoj sta naredila svoje, tako da so 
kašče izgubile pomen. Nekateri so jim 
spremenili namen, spremenili so jih v vikende, 
veliko jih služi za odlaganje odvečne krame, 
orodja ali drugih manj uporabnih predmetov, 
nekatere pa so prepuščene zobu časa.

Omeniti moram tudi to, da je večina lastnikov 
kašč brošuro sprejela z veseljem; še posebno 
veseli so bili tisti, ki vedo, kaj pomeni kulturna 
dediščina.

Projekt o kaščah je končan, ostaja pa nam še 
nekaj zamisli in želja, tako da upamo na plodno 
delo v prihajajočem študijskem letu. Če 
ostanemo pri prvotnem programu, je v 
prihajajočem obdobju na vrsti zgodovina 
Ivančne Gorice. Nekaj gradiva že imamo, lahko 
pa nadaljujemo z zbiranjem še preostalega.

Vabljeni, da se nam pridružite z vpisom v 
domoznanski krožek.

Ljuba Štrubelj

študijski krožki: domoznanstvo



Malo Globoko 
sodi med starejša 
naselja v Suhi 
krajini
Vas stoji nad globeljo, v kateri izvira 
močan kraški izvir Globočec, ki napaja 
suhokrajinski vodovod. 
Zapisane podatke o vasi imamo od 12. stoletja 
naprej. Takrat Globoko že imenujejo vas, kraj je 
bil pa naseljen že prej kot dvor. Malo Globoko 
sodi torej med starejša naselja v Suhi Krajini.

Predvsem je zanimiva zgodba nastanka oziroma 
nastajanja tega naselja, saj je to nekakšen 
povzetek splošne zgodovine tega območja. 

V Malem Globokem so bile slučajno najdene 
arheološke izkopanine iz prazgodovine – mlajše 
železne dobe (iz obdobja Keltov) in iz antike – 
iz rimskega obdobja. To govori o zelo stari 

naselitvi, ki pa ni podrobneje raziskana. Verjetno 
tudi ni bila kontinuirana. Morda so tudi tu, tako 
kot po vsej Suhi krajini in dolenjskem krasu, le 
nabirali železovo rudo, jo morda tu celo 
predelovali in imeli ob tem le delavne naselbine 
oziroma postojanke ali pa še to ne.

Zapis iz 12. stoletja je darilna listina, s katero je 
istrski grof  Majnhard daroval Globoko in 
Draščo vas stiškemu samostanu. Naselje je 
namreč nastajalo v obdobju med morebitno 
prazgodovinsko ali antično poselitvijo in 
obdobjem okoli leta 1177, ko je postalo last 
stiškega samostana. 

To je bilo obdobje burnih preseljevanj ljudstev, 
ki se je v 6. stoletju končalo z naselitvijo 
Slovanov v naše kraje. Trem stoletjem velike, 
sicer etnično mešane, a po večinskem ljudstvu in 
zato njegovih vladarjih vendar slovanske države 
Karantanije, je od 9. stoletja naprej sledilo dokaj 
burno pritiskanje vladarjev drugih ljudstev proti 
našemu ozemlju. To ozemlje je bilo vedno 
zanimivo zaradi svoje prehodnosti proti morju, 
na zahod in vzhod, na jug in sever. Pritiskanje je 
potekalo na več načinov: z bojevanji, ženitvami 
in kolonizacijo. Globoko je tipično naselje, ki je 
nastalo kot posledica kolonizacije. 

Kolonizacija je bila mogoča zato, ker je bilo 
ozemlje dokaj redko naseljeno, saj je bilo tedaj 
bistveno manj ljudi na svetu sploh, torej tudi po 
posameznih pokrajinah. Fevdalni gospod je zato 
lahko dal na bolj oddaljenih ali mejnih ozemljih 
izkrčiti gozd in tako pripraviti obdelovalno 
zemljo. Gospodarstvo je bilo v tistem času 
izključno naturalno, zato je bil pravi gospodar 
tisti, ki je posedoval obdelovalno zemljo. Za 
krčenje gozda in pionirsko obdelovanje 
pridobljene zemlje je fevdalni gospod tja naselil 
svoje dekle in hlapce, svojega podložnika pa 
postavil za upravitelja. Tako poselitev so 
imenovali dvor. 

študijski krožki: domoznanstvo



Darilna listina Globoko imenuje vas, a po 
urbarjih lahko ugotovimo, da je bilo še ne dolgo 
prej ali pa mora ob sestavi daritvene listine še 
dvor. Upravitelj dvora se je imenoval globokar, 
kar se je pozneje spremenilo v hišno ime ali pa 
priimek upravitelja Globokar. 

Cerkev je bila huda nasprotnica dvorov, saj so 
hlapci in dekle tam brez božjega blagoslova 
živeli v skupnih poslopjih. Rojevali so se 
nezakonski otroci, za katere včasih oče ni bil niti 
z gotovostjo znan. Zato je izkoristila vsako 
možnost, da je dvor spremenila v vas. Če je 
postala lastnica takega dvora, je bilo to najlažje. 
Tudi v Globokem je bilo tako. Zlasti, ker je bil 
prvotni lastnik in kasnejši darovalec Majnhard v 
sorodu z ustanoviteljem stiškega samostana 
patriarhom Peregrinom I., vsi skupaj pa so bili v 
sorodu z višnjegorskimi grofi. 

Dvor so spremenili v vas tako, da so 
obdelovalno zemljo razdelili na hube oziroma 
grunte, torej posamezne kmetije. Vsako so dali 
enemu paru v dedni zakup (Mietweise 
Kastenhubenbesizer). Par je tako postal dedni 
podložniški par s podložniškimi obveznostmi – 
tlako in davščinami. In so ju seveda poročili. 

Evidenco opravljenih obveznosti je odtlej vodil 
samostan sam in upravitelj ali globokar je izgubil 
funkcijo. Oddolžili so se mu tako, da je dobil 
grunt v dedno last in ne le v dedni zakup. Ker je 
bil gruntar (huber) in ne najemnik, ni delal tlake, 
ampak je bil svobodnjak (Freisass). Ni plačeval 
najmenine, dajal je le desetino. Smel je nositi 
orožje in je bil vojni obveznik – ob potrebah se 
je moral iti vojskovat za svojega fevdnega 
gospoda, kar dednim zakupnikom ni bilo treba. 
Čeprav je stiški samostan Globoko kmalu 
zamenjal s čušperškimi grofi za drugo vas, je 
Globokar tudi pod novim gospodom ostal 
svobodnjak vse do leta 1848 – leta zemljiške 
odveze, ko so vsi postali svobodnjaki. 

Zanimivo je, da je hišno ime pri Globokarjevih 
bilo Jeras, kar je morda nastalo iz Freisass 
(svobodnjak). Globokarjev v Globokem ni več, 
hišno ime pr'Jeras se je pa ohranilo do danes. 

Ob ogledu vasi smo lahko ugotovili, da je vas 
majhna. Zahodni del vasi se je razširil z vikendi. 
Vas je zanimiva zgodovinsko, v današnjem času 
pa je zanimiva kot izhodišče za vzpon na 

Bovlek, ki je s 695 metri n. v. najvišji vrh v KS 
Zagradec ter tudi kot izhodišče  za pohod po 
dokaj urejeni poti do vasi Krka. Od tu je doma 
pisateljica in prevajalka Sabina Koželj Horvat 
(rojena 1972 v Ljubljani), ki sedaj živi v Osijeku. 
Piše predvsem za mladino, pa tudi odrasle. 
Nekaj njenih del je tudi na bralnem seznamu za 
otroke v projektu Beremo domače.

Martina Vidih Adler, po zapiskih Alozija Zupanca in 
Tatjane Kordiš

S pokojno Tatjano Kordiš, mentorico domoznanskega 
krožka, smo raziskovale Malo Globoko.



Razumeti pota 
sodobnega časa
Društvo UTŽO Ivančna Gorica je 
razpisalo računalniško-fotografski kro-
žek. Kaj smo delali z računalnikom?
Ponovili smo funkcije posameznih tipk in 
programov, spoznali razne bližnjice ukazov in 
podrobno pregledali ukaze na programu zoom. 
To nam je pomagalo, da smo se s sliko in besedo 
srečevali na daljavo tudi v času, ko zaradi 
izjemne situacije to ni bilo možno v živo. Seveda 
smo spoznali, da sproti veliko pozabimo. Naš 
mentor Matjaž, je bil silno potrpežljiv in vztrajen 
in ni zgubljal živcev tudi po neštetih ponovitvah 
večkrat že povedanega. Slišali smo veliko 
novosti s področja računalništva, katerim se ne 
bomo mogli povsem izogniti pri vsakdanjem 
življenju v sedanjem času.

Kaj pa fotografski del? Ko s »pametnim« 
telefonom kliknemo na aplikacijo kamere, 
dogodek fotografiramo in sliko pošljemo 

prijatelju, še ne postanemo fotografi. Fotografijo 
smo iz telefona prenesli na računalnik in jo 
obdelali v pravilno obliko, jo obarvali, izrezali 
moteče elemente in dali poudarek želenemu 
motivu. Matjaž nam je pokazal veliko fotografij, 
na katerih smo videli razliko in spoznali pomen 
pravilne osvetlitve.

V krožku smo se naučili razmišljati, spoznavati 
in ločevati dobre fotografije od slikanja kar tako.

Računalništvo in fotografija sta silno povezani 
dejavnosti, še posebno, ker je tudi sedanji 
telefon računalnik.

Na krožku je bilo zanimivo, večkrat smo se tudi 
nasmejali lastnim neumnostim. Svoji glavi sem 
dodala drobec pameti, s katero bom razmišljala 
in skušala razumeti pota sodobnega časa.

Milena Zaletel

študijski krožki:
računalniško-fotografski

Z društvene razstave o Leščevju. Foto: Milena Zaletel



Umetnost branja 
in pripovedovanja 
ali zakaj so 
Butalci sol sejali?
Ko sem lani zaključil svoje »drugo 
življenjsko obdobje«, sem obtičal pred 
pomembnim vprašanjem, kako zapolniti 
manjko obveznosti v dnevu.
Ja, prej je bilo lahko – zjutraj (zgodaj) vstati, 
popiti kavico, oditi na delo, se pozno popoldne 
vrniti domov, postoriti to in ono – pa je bil dan 
pri koncu. Vikendi in dopust, namenjeni oddihu 
in sprostitvi – in tako so leta minevala. Zdaj pa 
zjutraj kavica, potem pa …?

No, tisti »potem pa …?« sem hitro pozabil, ko 
sem se ozrl okoli sebe in ugotovil, da v Ivančni 
Gorici za aktivno preživljanje časa v »tretjem 
življenjskem obdobju« obstaja veliko možnosti. 
Tako je bila odločitev za vključitev v Univerzo 
za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) enostavna 
oziroma samoumevna. Priključil sem se 
programu Umetnost branja in pripovedovanja, 
ker sem želel nadgraditi svojo nagnjenost (ki je 
bila v prejšnjem obdobju potisnjena v ozadje) 
do izražanja z besedo.

Tako sem se januarja 2022 priključil skupini, ki 
jo vodi Matjaž Marinček. Ker je bila skupina že 
oblikovana, sem bil kar malce na trnih, kako se 
bom vključil, saj sem ugotovil, da sem poleg 
Matjaža edini moški. A me je že prvi sestanek 
pomiril, ko sem ugotovil, da imam odlične in 
zabavne sošolke. Čeprav smo si zelo različni po 
izražanju, smo si podobni po hotenjih. Ravno 
zato se, ob odličnem vodenju Matjaža, do-
polnjujemo.

Mentor nam je pred vsakim tedenskim sre-
čanjem posredoval program, da smo se lahko 
pripravili oziroma razmislili o vsebini. Sestanki 
so v letošnjem letu večinoma še potekali na 
daljavo, preko računalnika.

Vsako srečanje smo začeli, tako kot se za vsako 
dejavnost spodobi, z ogrevanjem. Glede na to, 
da so naše glavno orodje usta in pljuča, smo 
opravili dihalne vaje in masažo žvekalnih mišic. 
Za vsak sestanek je Matjaž pripravil »besedo 
tedna«, ki je bila običajno nenavadna, celo čudna 
in od nas pričakoval njeno razlago. Seveda smo s 
svojim znanjem, izkušnjami in pomočjo vse-
vednega Googla to vedno rešili in se zabavali ob 
različnih razlagah.

Sledile so govorne vaje, pri katerih je najbolj 
užival Matjaž, ko smo se študenti mučili z 
izgovorjavo nemogočih besed v nemogočih 
stavkih. A to nas je dobro pripravilo za 
nadaljevanje, kjer smo prebirali različna besedila. 
Tako smo se učili pravilnega branja in podajanja 
besedila poslušalcu. Matjaž nam je s svojim 
znanjem in izkušnjami pri tem pomagal ter nas 
usmerjal.

Poleg učenja smo uspeli pripraviti tudi recital ob 
slovenskem kulturnem prazniku, ki smo ga 
izvedli v živo preko spleta in je bil posvečen 
Franetu Milčinskemu – Ježku, ob zaključku 
študijskega leta pa smo na prireditvi v koči na 
Gradišču nastopili z recitalom Butalci, kjer smo 
poslušalce zabavali z branjem zgodb iz znane 
knjige Ježkovega očeta, Frana Milčinskega.

In kaj imajo s tem Butalci in njihovo sejanje soli 
v naslovu? Pravzaprav nič, le poduk – čeprav 
misliš, da kaj veš (znaš), še vedno potrebuješ 
nekoga, ki te pravilno usmeri, popravi ali 
opozori na napake. Še posebno, kadar želiš 
nekomu nekaj prebrati ali povedati. Tako 
dojemam program Umetnost branja in 
pripovedovanja pri UTŽO Ivančna Gorica. 
Dodana vrednost pa je druženje in zabavanje s 
prijetnimi sošolci. Zato se, Matjaž, Danila, Joža, 
Lidija, Majda in Milena, veselim srečanj v novem 
študijskem letu.

Zdravko Aš

študijski krožki: umetnost 
branja in pripovedovanja



Z delom bomo 
nadaljevali
Krožek »umetnost branja in pripo-
vedovanja« smo tudi v študijskem letu 
2021/22 imeli zaradi covida pretežno 
preko zooma.
Spočetka smo imeli nekateri težave z vzpo-
stavljanjem povezave, vendar je nekako šlo. V 
krožku smo več ali manj v enaki sestavi, 
pridružili pa so se nam še nove članice in član. 
Prav prijetna skupinica smo!

Naše delovanje v krožku je nadvse zanimivo in 
vsestransko, za kar si domiselno prizadeva naš 
mentor, Matjaž Marinček. Vsako srečanje 
začnemo z dihalnimi vajami in masažo žvekalnih 
mišic, nato nadaljujemo z razvozlavanjem manj 

znane besede tedna, ki jo izbere naš mentor, pri 
čemer si moramo nujno pomagati s pripomočki, 
kot na primer s Slovarjem slovenskega knjižnega 
jezika, Slovarjem tujk in podobnimi. Na-
daljujemo z abecedarnico; pri tem se trudimo 
čimbolj jasno izgovarjati posamezne glasove in 
skupine glasov.

No, pa smo že pri delu, ki je glavna srž našega 
krožka. Naš mentor nam vedno pripravi za-
nimiv, večkrat manj znan, izbor iz slovenske in 
svetovne literature. Izbrane odlomke glasno be-
remo, se trudimo pravilno interpretirati vsebino, 
pri čemer nas mentor usmerja, popravlja, pa tudi 
pohvali.

Lahko rečemo, da je naše delo v krožku vedno 
zanimivo, sproščujoče in večkrat tudi zabavno.

Za prireditev ob zaključku študijskega leta (z 
nekaj treme) pripravimo krajši prispevek, oblju-
bimo pa si, da bomo z delom nadaljevali tudi v 
naslednjem študijskem letu.

Danila Ilešič

Člani krožka »umetnost branja in pripovedovanja«, z interpretacijo Butalcev Frana Milčinskega, na prireditvi ob 
zaključku študijskega leta na Gradišču. Foto: Gašper Stopar



Za svoj spomin in 
zbranost lahko 
naredimo največ 
sami 
V okviru krožka »urjenje spomina in 
logike« smo člani pod vodstvom mentorice 
Metke Šajn izvajali vaje za ohranjanje 
in krepitev spomina, zbranosti, 
natančnosti, sposobnosti za reševanje 
problemov, besednih spretnosti, domišljije 
in logičnega mišljenja. 
Z leti ljudje pozabljamo, težje si zapomnimo 
informacije, potrebne za opravljanje 
vsakodnevnih nalog, za svoj spomin in zbranost 
pa lahko naredimo največ sami. Lažje pa je to 
delati v skupini, še posebej, če je vzdušje v 
skupini prijetno, zabavno in zanimivo.

Člani krožka smo se zbirali vsako drugo sredo in 
pod vodstvom naše mentorice izvajali vaje za 
urjenje spomina. Vaje so bile raznolike in 

zanimive, tako nam je čas kar prehitro minil. 
Rek, da dober glas seže v deveto vas, je veljal 
tudi za našo skupino, saj se je število 
udeležencev povečevalo, tako da so bili 
ponavadi polni vsi stoli. 

Kot za vse, je tudi za nas epidemija novega 
koronavirusa prinesla omejitve in spremembe v 
načinu življenja. Druženje ni bilo mogoče, smo 
se pa povezali preko elektronske pošte in 
reševali naloge, ki nam jih je redno pošiljala 
mentorica. Spodbujala nas je, da tudi v tem času 
nismo pozabili na redni miselni trening.

Naša mentorica nas je povabila tudi na 
zaključno srečanje, ki smo ga imeli 25. maja v 
kavarni Sonček. Ugotovili smo, da si želimo še 
naprejšnjega druženja in da se bomo potrudili, 
da bodo naši možgani še naprej v dobri 
kondiciji.

Olga Grum

študijski krožki: urjenje 
spomina in logike

Hoja krepi 
zdravje, je 
življenje
Že večkrat sem slišala zdravniško 
priporočilo, naj čim več hodimo, saj si s 
tem krepimo zdravje in podaljšujemo 
gibljivost. Da je temu res tako, lahko 
povem iz lastnih izkušenj.
Samo teden dni počitka je dovolj, da je korak 
težji in utrujajoč, če pa je vmes še bolezen, je 

kondicija čisto na psu. Veliko dobre volje je 
potrebne, da sem spet sposobna za normalno 
hojo. Pa ne bi o sebi, saj je solo hoja dolgočasna, 
ker se nimam s kom pogovarjati, v družbi pa 
pozabim na dolžino in zahtevnost poti, zato 
grem dvakrat na teden na nordijsko hojo, ki jo 
organizira in vodi naša Olgica.

Hodimo ob torkih in četrtkih. V skupini nas je 7 
do 8, ampak redki so dnevi, ko smo vsi. Posebej 
moram povedati, da imamo tudi enega moškega. 
Pravimo, da imamo ob torkih bolj ravninske 

študijski krožki: nordijska hoja



hoje, takrat gremo: v Šentvid, Višnjo Goro, čez 
Škrjanče proti Črnelem in čez Mleščevo nazaj na 
naše zbirno mesto, ki je pri športnem igrišču 
Šolskega centra Ivančna Gorica. Najdemo tudi 
druge poti: včasih se zapeljemo v Znojile in od 
tam pešačimo do ceste in se mimo izvira 
vračamo; nekajkrat smo šle iz Gabrovčca do 
Sušice in nazaj, tudi Mala Dobrava je večkrat na 
vrsti.

Četrtki naj bi služili za bolj višinske cilje, tako 
gremo včasih na Nograd nad Stično do selske 
ceste in nazaj, včasih prideta prav Pristava ali 
Obolno, pa tudi na Šentrumar ne pozabimo, da 
ne omenjam Polževega, ki je še najpogostejši, 
ampak na zadnja dva omenjena vzpona ne 
gremo od šole, temveč iz Krke ali Hudega. 
Naštela sem največkrat uporabljene poti, so pa 
še tudi druge, ki jih uporabimo le občasno.

Zadnjič smo obiskali pustolovski park v 
Cukarci. Parkirali smo pri pokopališču v 
Šentvidu pri Stični in se podali proti Petrušnji 
vasi in nadaljevali do Cukarce. Imeli smo kaj 

videti. Zelo lepo so uredili adrenalinsko 
kolesarsko progo, tako imenovan bike park s 
skakalnicami, zavoji ipd., kar sodi k dvigu 
adrenalina. Svoje spretnosti kolesarji lahko 
preizkusijo na dveh progah v skupni dolžini 2,5 
km.

Na vzpetini, s katere je lep razgled, imajo 
postavljene velike sode, ki služijo za hrambo 
pijače in prodajo vstopnic za Pustolovski park; 
ta obsega 80 vaj na skupni dolžini 870 metrov in 
je na sedmih različnih višinah za različne 
starostne skupine.

Poleg že omenjenih sodov imajo na tem 
prostoru še ležalnike, ob vikendih tudi gostinsko 
ponudbo pijač. Ne smem pozabiti na dve 
plezalni steni, pa tudi na učno pot bobra Bobija, 
ki se razprostira na 470 metrov dolgi krožni poti, 
ob kateri je kar 35 lesenih skulptur živali. Res 
enkratno! Do te ureditve je bila Cukarca znana 
po motoristični dirki, ki so jo prirejali vsako leto, 
nekje v začetku septembra.

No, pa naj še kdo reče, da hoja ni zanimiva in 
zdrava. Če bi vedeli, koliko smeha lahko iz 
človeka izvabi pogled na nekoga, ki se muči na 
umikajočih se vrveh ali trese na ozki potki, ki jo 
mora premagati ob migajoči vrvi in podobno, bi 
to vsekakor preizkusili.

Niso samo lepote narave tiste, ki nas osrečujejo, 
srečo lahko občutimo tudi v prijateljski družbi.

Ljuba Štrubelj



Me se ne damo!
O nordijski hoji na Krki.
Našo skupino sestavljajo Rozi, Marinka, Eva, 
Joži, Zorica, Tatjana, Majda in Danica. Vse 
živimo v prelepi dolini Krke. Že kar nekaj let 
pridno uporabljamo nordijske palice in hodimo 
na daljše ali krajše pohode. 

Dobimo se najmanj enkrat na teden. Naša 
srečanja so namenjena rekreaciji in seveda 
klepetu, saj se tako najbolje sprostimo in si 
naberemo energijo za naše druge dejavnosti, ki 
niso vedno najbolj prijetne in so včasih tudi 
naporne. 

Med pohodi opazujemo naravo, ki nas vedno 
znova očara s svojo lepoto. Tudi v času covida 
nismo opustile naše hoje. Upoštevale smo covid 

ukrepe, ohranjale razdaljo med nami in ostale 
zdrave. Me se ne damo! 

Nove članice in člani so v naši skupini vedno 
dobrodošli.

Danica Geržina

študijski krožki: nordijska hoja



Kjer besedam 
spodleti, glasba 
spregovori
Društvo UTŽO Ivančna Gorica bo z 
novim študijskim letom 2022/23 raz-
pisalo nov krožek, ki se bo imenoval 
»glasbeni presežki«.
Misel v naslovu je zapisal večno zeleni danski 
pisatelj in pesnik Hans Christian Andersen. Že 
starokitajski filozof  Konfucij je zapisal, da 
glasba ustvarja nekakšen užitek, brez katerega 
človeška narava ne more.

Seveda je treba ločiti med glasbo in »glasbo«. Na 
svetu je toliko glasbenih mojstrovin, presežkov, 
da sem se odločil predstaviti jih v čisto novem 
krožku z naslovom »Glasbeni presežki«. 
Vsebina? Naj nanizam le nekaj prvih naslovov:

»Brata Avsenik: glasbena velikana v svetovnem 
merilu«

»Kako je Glen Miller pred in med vojno obnorel 
(glasbeni) svet«

»Kralj – od Gracelanda do teorij zarote«

»Angelski zvoki paragvajske harfe«

»Glasbena burleska: umetnost ali sprevrženost?«

»Šansoni po svetu in pri nas«

»Ave Maria – Franz Schubert, Franz Liszt, 
Charles Gounod, Anton Bruckner, pa Brahms, 
Dvořak, Verdi in drugi«

»Marcelito Pomoy: čudežni Filipinec, ki poje 
tenor in sopran«

»Yma Sumac in pet oktav njenega glasu«

Krožek bo preplet glasbe in pripovedovanja o 
glasbi vseh zvrsti in glasbenikih z vsega sveta, ki 
ne bo nikogar pustil ravnodušnega. In od kod 
mi kvalifikacije za izvedbo krožka? Nimam jih, a 
brez glasbe bi se počutil samo pol človeka. Kot 
otrok sem naredil šest razredov klavirja, kot 

pubertetnik objavljal v glasbeni rubriki lokalnega 
radia, vodil gimnazijski radio, leta 1974 uvedel in 
vodil prvo glasbeno rubriko na Valu 202, napisal 
nekaj skladb …

Pustite se presenetiti.

Matjaž Marinček

Z društvene razstave o Leščevju. Foto: Anton Novak

študijski krožki:
glasbeni presežki



S plakati 
gostujemo v 
ivanški knjižnici
V naši knjižnici so od 15. oktobra dalje 
razstavljeni plakati o delu domoznan-
skega krožka naše UTŽO.
Plakati so skupno delo pokojne mentorice 
Tatjane Kordiš in Matjaža Marinčka. Pripravljeni 
so bili za prireditev »Vsi smo ena generacija«, od 
koder jih je takrat pregnal dež. Do te razstave so 
bili na ogled v občinski sejni sobi.

V knjižnici so z njihovo razstavo obeležili 
Mednarodni dan nesnovne dediščine in obenem 
počastili spomin na Tatjano Kordiš. V ponedel-
jek, 25. oktobra, smo se tako srečali v knjižnici 
vodja Ksenija Medved, knjižničar Roman 
Rozina, Jožica Lampret, predsednica UTŽO, 
Matjaž Marinček in člani domoznanskega 
krožka. 

O delu Tatjane Kordiš so pripravili bogato 
zloženko – avtor besedila zanjo je knjižničar 
Roman Rozina, iz katere smo videli, da je bilo 
njeno mentorsko delo v domoznanskem krožku 
le del njene bogate dejavnosti. O tem sta Ksenija 
Medved in Roman Rozina tudi povedala nekaj 
več. Spomin na sodelovanje pri izdelavi raz-
stavljenih plakatov je obudil Matjaž Marinček, 
Ljuba Štrubelj pa na njeno delo v domo-
znanskem krožku. Jožica Lampret se je spomnila 
njunega prvega srečanja, katerega rezultat je bil 
nato Tatjanino mentorstvo v krožku. 

Tatjana Kordiš je zapustila bogato dediščino v 
obliki pisnega in slikovnega gradiva, ki je sedaj 
večinoma v domoznanski Drabovi sobi v 
Šentvidu. Njeno delo z domoznanskim krožkom 
pa bo obrodilo poseben sad. O kaščah v naši 
občini, s katerimi so se v krožku ukvarjali in ga 
po njeni smrti dopolnili, bomo izdali posebno 
monografijo. Zanjo trenutno iščemo donatorje, 
saj tolikšnega stroška UTŽO sama ne more 
pokriti. 

Kašče pa niso bile edina tema, s katerim se je 
ukvarjal domoznanski krožek. Ena od teh je bila 
tudi nastanek in zgodovina Ivančne Gorice, o 
čemer že obstaja gradivo. Ksenija Medved je 
predlagala, da bi ustanovili poseben uredniški 
odbor – koordinirali bi ga v knjižnici, ki bi to 
gradivo dopolnil in pripravil za objavo. S tem 
smo se vsi strinjali, potrebujemo samo še akcijo!

Kot je v knjižnici že običajno, smo bili deležni 
tudi dveh narodnih pesmi in na koncu še 
zakuske. Naši plakati pa so sedaj na pravem 
mestu …

Ivančna Gorica, 25. oktobra 2021

Joža Železnikar, foto: Matjaž Marinček

kulturno dogajanje



Pomahali smo 
letu 2021 v slovo
V četrtek, 30. decembra, smo se 
dopoldne prek računalnikov in telefonov 
zbrali na zoomu, da bi se skupaj 
poslovili od leta 2021.
Člane Društva upokojencev in Univerze za tretje 
življenjsko obdobje, bilo nas je 15, je, tako kot 
lani, gostil Matjaž Marinček.

V dobro uro trajajočem kalejdoskopu je 
prepletel posnetke vseh vrst, njihova značilnost 
pa je bila, da je bil vsak zase nekaj posebnega. 
Najprej smo videli (in slišali), kako lahko 

tehnologija manipulira z nami in v enem 
posnetku navidezno združi osebe, za katere to v 
realnem življenju ne bi bilo mogoče, saj so živele 
vsaka v drugem obdobju (Tom Hanks in 
Kennedy, Elvis Presley in njegova hči). Sledil je 
dokaz, kaj zmore človeški glas, pa tudi to, kaj 
zmorejo stare kosti. To so dokazali s plesom 
starejši pari. Naslednji tovrstni dokaz je bila 
artistična točka 81 let stare artistke, ki se je 
povzpela na navidez krhko ogrodje brez 
varovalne mreže in se na vrhu postavila na glavo. 
Ob posnetku me je spreletaval srh …

Videli smo tudi, kako spretne roke iz mandarine 
naredijo konjička, smetano na kavi oblikujejo v 
vrtnico, kako se da rezati salamo, pa kako 
delovni dan »oddela« dojenček. Manjkale niso 
niti glasbene točke: slišali smo tri tenorje peti 
Sinatrovo skladbo »My Way«, pri čemer jih je 
Sinatra gledal, parodijo hrvaške skladbe »Ne 
diraj moju ljubav« na temo korone, pa tudi 
Ježka, ki se je spraševal, zakaj je liter brez dna. 
Ni manjkalo niti točk z našimi hišnimi 
ljubljenčki in njihovimi sposobnostmi. Namesto 
pravega snega, ki ga pač ni, smo gledali posnetek 
zasneženih dreves in poslušali »Belo snežinko«. 

Odštevanje je izvedel posnetek, ognjemet so 
naredile rože, program pa je zaključil Alfi Nipič 
s svoji večnim »Silvestrskim poljubom«. Če sem 
prav štela, smo videli 30 točk, do katerih sami 
verjetno nikoli ne bi prišli, ali pa morda po 
naključju, saj so bile zbrane res z vseh vetrov 
oziroma računalniških platform. Koliko časa je 
Matjaž za to porabil in koliko posnetkov 
pregledal, ve le on. Mi smo se ob tem zabavali, 
kar je bil tudi namen. 

Po minulem letu se nam ravno ne bo tožilo, lepo 
pa bi bilo, če bi nas prihajajoče leto 2022 
prijetno presenetilo z normalizacijo življenja. 
Želimo in upajmo, saj upanje umre zadnje …

Ivančna Gorica, 31. decembra 2021

Joža Železnikar

kulturno dogajanje

Foto: zajem zaslona



Kulturni praznik 
ni šel mimo nas
Dan kulture, 8. februar, smo praznovali 
tudi v našem društvu.
Na zoomu se je v ponedeljek, 7. februarja, 
zbralo 23 članov, za kulturni program pa smo 
poskrbeli člani krožka »Umetnost branja in 
pripovedovanja«. Matjaž Marinček, mentor 
krožka, je pripravil scenarij, tako da je izbral 
pesmi in glasbene prispevke, napisal vezni tekst 
in poskrbel za to, da je vse tudi tehnično gladko 
teklo.

Program smo posvetili spominu na Franeta 
Milčinskega – Ježka, ki je v grobu že 33 let, 
vendar je s svojim delom še vedno živ in 
aktualen med nami. Bil je resnično vsestranski 
umetnik 20. stoletja: satirik, mladinski pisatelj, 
igralec, režiser, humorist in komik, pesnik in 
šansonjer. Njegova zapuščina je veličastna, 
mnogo besedil je ponarodelih. Člani krožka smo 
predstavili osem njegovih pesmi, od nostalgične, 
kot je »Mi pa smo stari, stari«, do satiričnega 
»Uvoda«, hudomušne »Pomladne« do tragičnih, 
kot sta »Soldat umira v Karpati« in »Najin 
otrok«. Pa seveda pesem o njegovi vnukinji 
Nani, ki nadaljuje njegovo tradicijo. Ježek je v 
programu tudi sam prepeval, in to znano »Srček 
dela tika taka« ter recitiral tako, kot je znal le on, 
pesem »Prižgite luč, ljudje«. 

Za Ježkom je ostala posebna Ježkova nagrada, ki 
jo za izvirne dosežke na področju ustvarjalnosti 
vsako leto, od 1989 dalje, podeljuje RTV 
Slovenija. Od 32 nagrajencev smo prisluhnili 
glasbeni točki Jureta Ivanušiča in letošnji 
nagrajenki Svetlani Makarovič. Andrej Rozman 
– Roza, tudi Ježkov nagrajenec, pa je avtor 
predstavljene pesmi »Nekaj ti moram povedat«.

Program je zaključila naša znana občanka 
Dragica Šteh. Zrecitirala je svojo pesem »Čas«, 
ki je po izboru SAZU letošnja pesem leta. V 
krožku smo aktualni, seveda! Vsem pa polagamo 
na srce: pogovarjajte se, kajti, kot je rekel Andrej 
Rozman – Roza: 

»Pogovarjanje je bližina in toplina, 

s pogovarjanjem smo družina in skupina. 

S pogovarjanjem se človek s človekom prepleta, 

s pogovarjanjem smo mreža tudi zunaj interneta.«

Ivančna Gorica, 7. februarja 2022

Joža Železnikar, foto: zajem zaslona

kulturno dogajanje



Potrebujete 
ljubezenski 
napoj?
Mi smo ga v petek, 22. aprila zvečer 
našli v ljubljanski operni hiši.
Tam smo namreč, petindvajset nas je bilo, po 
dveh letih v živo gledali in poslušali 
Donizettijevo komično opero »Ljubezenski 
napoj«.

Že to, da smo bili po tolikem času v živo na 
kulturnem dogodku, je bilo posebno doživetje. 
V polni dvorani Opere smo sicer prevladovali 
starejši, bilo pa je tudi precej zelo mladih, kar 
vzbuja upanje. Doživetje pa je bila tudi opera, 
zaradi vseskozi prijetne, melodične glasbe, zaradi 
oblek (njihov kreator je znani Alan Hranitelj), v 
katere so oblekli zbor, pa tudi zaradi njene 
lahkotne vsebine.

Skladatelj Gaetano Donizetti je bil vrstnik 
slavnih Verdija in Rossinija. Živel je v času od 
1797 do 1848, v svojem kratkem življenju pa je 
ustvaril 75 oper. Mnoge so sicer pozabljene, 
železni repertoar opernih hiš pa še danes 
vključuje njegove opere Lucija Lammermoor, 
Hči polka, Don Pasquale in, najbolj znana, 
Ljubezenski napoj.

Opera ime dve dejanji, glavni protagonisti pa so 
revni in zaljubljeni Nemorino, njegova bogata 
oboževanka Adina, bogati častnik Belcore in 
zviti padar Dulcamara. Ker je Adina bolj 
naklonjena Belcoreju, Nemorino žrtvuje svoje 
poslednje prihranke za čudežni ljubezenski 

napoj, ki ga ponuja Dulcamara in naj bi mu 
zagotovil Adinino ljubezen. Vendar se ta odloči 
za takojšnjo poroko z Belcorejem, ker mora ta 
odpotovati. Nemorino je obupan, rad bi še eno 
dozo ljubezenskega napoja, vendar zanj nima 
denarja. Z Belcorejem zato podpiše pogodbo, da 
bo vstopil pri njem v vojsko in tako prišel do 
zlatnikov. Ko se razve, da bo Nemorino po 
pokojnem stricu podedoval bogastvo, se okrog 
njega zbere cela četa deklet, ki bi ga rade imele. 
Adina postane ljubosumna, ko pa izve za 
Nemorinovo žrtev, da je zaradi nje pripravljen iti 
v vojsko, od Belcoreja odkupi pogodbo in 
izpove Nemorinu svojo ljubezen. Padar 
Dulcamara srečen razplet zgodbe pripiše 
svojemu ljubezenskemu napoju, ki poleg tega 
zdravi vse bolezni, pa še ščurke in stenice 
prežene.

O vsebini smo se prej malo podučili, čeprav 
nismo vedeli, da bodo pevci peli v italijanščini. 
Pa ni bilo prehudo, saj so opero spremljali 
podnapisi v slovenščini in angleščini, tako da je 
bilo dogajanje lahko razumeti. Glavna pa je bila 
seveda glasba, lahkotna in melodična, z mnogo 
zborovskih vložkov. 

Nekje sredi opere sem se zavedela, da mi usta 
podzavestno vseskozi vleče na smeh, zaradi 
muzike, živahnega dogajanja na odru, posebnih 
oblačil nastopajočih, zaradi tobogana, po 
katerem so glavni akterji prihajali na sceno in 
vsesplošnega vzdušja predstave. Vsi smo si bili 
enotni v tem, da smo preživeli krasen večer in 
da si takih želimo še več. 

Tu pa nastopi naša Metka, ki izbira predstave in 
organizira njihov obisk. 

Ivančna Gorica, 24. aprila 2022

Joža Železnikar



Človek je rojen za 
delovanje in učenje
Članice in člani Društva Univerza za 
tretje življenjsko obdobje Ivančna 
Goricao smo se v sredo, 9. junija zbrali 
na Gradišču, da bi zaključili študijsko 
leto 2021/22. 
Predsednica društva, Jožica Lampret, je na 
začetku pozdravila vse prisotne, med njimi nekaj 
lastnikov kašč in župana Dušana Strnada, nato 
pa je naredila kratek sprehod po dejavnosti 
društva v minulem študijskem letu. Tega je 
delno še zaznamovala korona, zato je del 
dejavnosti potekal na daljavo.

Imeli smo šest predavanj, od tega tri po spletu, 
delovalo je šest študijskih krožkov, v jeseni je 
bila realizirana ekskurzija v Kostanjevico in 
Pleterje. Obiskali smo Cukrarno in Narodni 
muzej ter bili v Operi. Imeli smo spletno 
silvestrovanje, recital ob Kulturnem prazniku in 
občni zbor. Oktobra smo spoznali gozdno 
terapijo in objemali drevesa ter imeli v maju 
predavanje o zdravi prehrani starejših. 

Za kulturni program so poskrbele članice 
Ženskega pevskega zbora Harmonija, zapele so 
pet pesmi, in člani krožka Umetnost branja in 
pripovedovanja pod mentorstvom Matjaža 
Marinčka. Interpretirali smo pet kratkih zgodb 
pravnika in pisatelja Frana Milčinskega o 
Butalcih in s »štorijami« nasmejali poslušalstvo.

S tem študijskim letom se je končal tudi projekt 
»Kašče«, ki je sicer trajal več let (od 2016) in se 
je končal z monografijo o kaščah na območju 
Občine Ivančna Gorica. Zaslugo za izdajo imajo 
članice krožka Domoznanstvo, pokojna men-
torica Tatjana Kordiš ter sedanji mentor in 
strokovni svetovalec Dušan Štepec. Slednji je 
monografijo tudi predstavil in nam o kaščah 
podal širšo sliko o njihovem nastanku, namenu 
in značilnostih.

Da je knjiga zagledala luč sveta, ima zaslugo 
vseh osem donatorjev (Akrapovič d.d. iz Malega 
Hudega, Transporti Finec, ELTIM d.o.o. iz 

Gabrovčca, Sonergija, d.o.o. iz Vira pri Stični, 
Partner graf  zelena tiskarna Grosuplje, Track 
d.o.o. Ljubljana, Bajc d.o.o. Trebnje, Matej 
Podržaj Lese) in občina, kjer smo uspeli na 
javnem razpisu. Samo društvo stroškovno izdaje 
ne bi zmoglo. Knjiga je vsebinski in oblikovni 
dosežek, dokumentira našo etnološko zgodo-
vino in jo tako ohranja zanamcem. Prejeli jo 
bodo vsi člani društva (letos nas je bilo 72), 
knjižnica v občini in v šolah, lastniki vseh 46 v 
njej opisanih kašč in donatorji. 

O skrbi za našo etnološko in kulturno dediščino 
je spregovoril tudi župan Dušan Strnad, pohvalil 
dejavnost društva in nam zaželel dobro delo še 
naprej. Na koncu so bile tudi rože, simbol 
zahvale za delo animatorke domoznanskega 
krožka Ljube Štrubelj, mentorja Dušana Štepca 
in predsednice Jožice Lampret. Ta je prireditev 
zaključila s citatom prof. Ane Krajnc, usta-
noviteljice Univerze za tretje življenjsko 
obdobje: »Človek je rojen za delovanje in učenje, 
kot je ptica za letenje. Če ji odrežete peruti, 
umira. Tako je človek, če je po upokojitvi 
družbeno izločen, če nima možnosti za delo in 
učenje, druženje s sovrstniki, obsojen na 
postopno usihanje«.

Ker je vsak konec tudi nov začetek, velja 
povabilo na ponovno snidenje v oktobru, ko 
bomo začeli s študijskim letom 2022/23.

Ivančna Gorica, 10. junija 2022

Joža Železnikar, foto: Gašper Stopar

kulturno dogajanje



Matjaž 
Marinček: 
Hodnik
Zgodba je zmagala na literarnem na-
tečaju kratkih zgodb »Kamniške svetilke 
2022«.

Rdečo volneno nit, ki povezuje iluminate in 
9/11, prestavim za pol pedi višje, da se mi ne bo 
treba sklanjati, ko grem mimo. Rumena 
povezuje templarje in umor JFK-ja, ta ostane, 
kjer je. Zdaj pa zelena, njej se moram bolj 
posvetit: pristanek na mesecu in Nezemljani – je 
lahko sploh še kaj bolj očitnega?!? Manjka mi 
podatek, v katerem studiu so vse to posneli in 
kdo vse je imel prste vmes. NASA, seveda, 
ampak kdo še?

Zvok s hodnika. Spet me nadzirajo! Popravljam: 
še vedno me nadzirajo. Ne dam se, ne bodo me 
zlomili! Vejo da vem, zato mi prisluškujejo in mi 
sledijo. Mogoče pa ne vejo, koliko vem? Ali pa 
so spet … Pogledam skozi kukalo. Na hodniku 
so samo trije vhodi, levo in desno od mene po 
eden.

Koščen fant iz levega vhoda stoji pred vrati v 
občutno preširokih bokserkah in zanemarjeni 
majici z naramnicami, s hrbtom obrnjen proti 
hodniku, in se navidezno pogovarja s svojima v 
zrak štrlečima suhljatima rokama, ampak vem, 
da je to samo krinka. Dela se, da je zadet, v 
resnici pa jim poroča, kaj počnem. V moje 
stanovanje so namontirali kamero, samo še ne 
vem kdaj in kam.

Naenkrat se na hodniku pojavi okravatan moški 
srednjih let, obide fanta in se postavi naravnost 
pred moja vrata. Kdo je zdaj to?!? Iz katere 
agencije je?!? Kaj hoče?!? Bo vdrl???

Desna vrata se odprejo in ven pogleda pretirano 
naličen obrazek, obkrožen s platinasto blond 
lasmi. Začudeno pogleda modela pred sabo in 
usta oblikuje v wtf, potem pa se ozre proti 

mojim vratom, zagleda moškega, ki dviguje roko 
in zasika: »Sm! Tukej!

Tip pred mojimi vrati se začudeno ozre, še 
enkrat pogleda v moje kukalo (seveda me vidi, 
da ga vidim!), potem pa se obrne in odkoraka v 
stanovanje blondinke.

Kaj se grejo? Kaj   se   grejo!!!? Res mislijo, da 
sem priplaval po neslani župi? Tip se je kao 
»zmotil« in prišel pred moja vrata? Malo 
morgen. Pa übermorgen tudi!!! Kje jih novačijo, 
amaterje? Niti toliko jih ne izšolajo, da ne bi 
delovali prozorno!

Zaprem kukalo in se vrnem k živopisnim nitim, 
kot pajčevina prepredenim med tremi stenami 
dnevne sobe, obloženimi s printi različnih 
dokumentov, številnimi časopisnimi izrezki in 
starimi fotografijami.

Bog ve, da sem se trudil. Molčati. Ampak ne gre 
več, ne morem več tega nositi v sebi, skrivati v 
najglobje gube svojega razuma, ne da bi me 
razčesnilo. Nabira se kot odvečna para v 
pretesnem ekonomu in enostavno mora treščiti 
ven! Tole mora v javnost …

Tresk!!! Odnese me do kukala. Hodnik je 
prazen? Vrnem se do dnevne, ugasnem luči in 
čisto malo razprem roleto. Žareča svetloba mi 
prepara oči. Malo počakam. Nič posebnega. 
Nobenega opaznega razloga za tresk. Isti 
zaflekan kombi stoji že skoraj tri mesece doli na 
cesti. Gotovo imajo v njem štab, iz katerega me 
nadzirajo, z vso najnovejšo prisluškovalno in 
opazovalno ropotijo. Spustim roleto in prižgem 
luči.

Nekaj moram še preveriti. Tole z Barackom 
Obamo mi ne da miru. Da ni bil rojen v ZDA, 
ampak v Indoneziji. Pa dobro, verjel bi, da je 
Kenija – ampak Indonezija? Moram na dark 
web. Še prej pa …

literarni kotiček



Vrata na hodniku se odprejo. Sluh se mi je 
močno izostril, odkar se je tole začelo. Možakar 
iz blondinkinega stanovanja odide in zapre vrata 
za sabo. Gotovo gre naravnost v kombi. 
Spremljal ga bom skozi roleto … Ponovim 
postopek – luč, roleta. Kmalu je zunaj. Pogleda 
gor. Panično spustim roleto in počakam. Ko jo 
spet razprem, ga ni več nikjer.

Moram odtočit. V umivalnik. Ker imajo pod 
WC školjko namontiran prestrezalnik. S 
kemično analizo urina lahko preveč izvejo o 
meni.

V oglasu jih mam 19. Od začetka sm napisala po 
pravic, 23, pa je blo mn povprašvanja. »19-letna 
vitka blondinka išče privlačnega moškega 
srednjih let za nepozabno avanturo. Pošlji sliko 
na 083 672 135.«

Študij stane. Flet, pa oblekce, kozmetika, hrana, 
žur … Fensi šmensi. K rabm dnar, uklopm 
telefon in pogledam slike. Pol zberm tistga, k se 
mi zdi najbl normaln. Ne maram mačotov. Ne 
jemljem premladih, prestarih pa tud ne. D kšn 
dedi rikne na men – bljah, pozab! Če se pogaja 
za ceno, ga odpikam.

Zmiri jim točn povem, kdaj pa kam morjo pridt. 
Pred bajto morjo počakat, d sčekiram, če je luft 
čist, pol jih pa pokličm in točn povem, kir štuk, 
kir hodnik, kira vrata. Pa se še zmiri najde kšn 
pacjent, k fali.

Na slikci je zgledu čist spodobn. Sej zdej že 
vem, d kej zafejkajo – al sliko al pa leta. Pa kaj 
pol, sej jih jst tut. Je tip poklicu, d je spodej, pa 
sm mal poškilla skoz zaveso. Opa, model u 
obleki, pa s kravato. Odprem vrata, hodnik je 
prazn. K ponavad. Ta desna vrata so itak zmiri 
zaprta, sploh ne vem, če tm kdo žvi. Učas vidm 
unga nasprot mene. Totaln zadetek! Ga gdej 
srečam, pa je čist odsotn. K d je z drucga 
planeta!

U glaunm, modela pokličm in mu povem, d 
mora u tret štuk, desn hodnik, leva vrata. Ne, ni 
lifta. Čez minuto odprem vrata in pogledam vn. 
WTF!!! Un nasprot mene stoji u gatah in majci 
obrnen u svoj flet, z rokam u luft, pa jim neki 

prpoveduje. Jebiga, zdej je prepozn. Pogledam 
na levo in – fak!, moj model stoji pred desnimi 
vrati in bo lih zdej pozvonu. Kir kekec!

»Sm! Tukej!« siknm in model se prsvalka u moj 
flet. Prec mi da dnar, točka plus zajnga. Pošlm 
ga u kopalnco, d se stušira. Ne maram, d mi u 
pojstlo prsmrdijo po švicu. Če bo kolčkej zdržu, 
se bo itak zadost našvicu.

U obleki je bolš zgledu. Binglna ma pouprečnga, 
pa mau špeha ma okol vampa. Ga potegnm na 
pojstlo in primm za tiča, pa prec zrase. Tole na 
bo doug trajal.

Pa je usen trajal mal dle, kt sm prčakvala. Sm clo 
neki začutila. Model me upraša, če se lohk še 
enkrat stušira. Valda! Za ta gnar se lohk še trikat. 
Pol se obleče, postau pred špegu, zaveže kravato 
in upraša, če lohk še kdej pride.

»Pošl SMS, pa uva vidla.«

Pokima in mrkne skoz vrata. Zdej morm pa jst 
pod tuš, pol lohk išem naslednga.

Strašno čudne stvari sn vido tisti dan. Take 
vijoličaste pa zelene trakove pred okami, ko so 
se pol spreminjali v barvah pa oblikah. Enkrat 
so bli zmaji, drugič razpotegnjeni kamjoni, pa 
cele kite rož vseh mogočih barv. Cvetovi so se 
spreminjali v metulje, ti pa naprej v geparde, ki 
so renčali name. Ka si ti ja nori!

Mojega dobavitelja nisn dobo, pa sn kupu pr 
enemu drugemu. Najbrž kaj meša v robo, ko 
takih slik od moje še nisn doživo. Morn nujno 
najt mojega, da vidim, kaj on misli o tem. Sploh 
pa sn od totega kupu malo, samo za probo, tak 
da mi bo hitro zmankalo.

Gepardom sn se umakno na balkon in tam vido 
eno žarečo kuglo, ki je potovala od leve proti 
desni, in ko je začela tretjo pot, sn šou nazaj. F 
stanovanju me je čakala bogomlka, vlka skor do 
stropa! Spredne noge je stegnla proti meni in me 
prosla, da jo pelem na sprehod. Sn ji reko, da 
nea morem, ko nimama povodca, ona pa je 
vstrajala in je že odprla vrate, da grema vun. Te 
sn jo pa primo za nogici in jo začno pregovarjat, 
da bo bolše, če se ne kaže v javnosti, ker je 



preterano vlka zrasla. Boga revica se je zjokala in 
začela pravit o svoji mladosti, ko sta jo ata in 
mama celi cajt silila, da mora jest, čeprav ona ni 
htela, zato pa je zaj tak vlka.

Se mi je zasmilila, pa sn zapro vrate, se vlego na 
kauč in sn jo vzeu v naročje in sn jo božo po 
glavi in sma oba zaspala.

Ko sn se zbudo jo ni blo več. Nea vem, kam je 
šla, ko je blo pa vse zaprto!

Sposojeni pogovor
Intervju z Jožico Lampret, nekdanjo 
dolgoletno profesorico na srednji šoli 
Josipa Jurčiča. 
Pogovarjali smo se z Jožico Lampret, nekdanjo 
dolgoletno profesorico na naši šoli, ki svojo 
pedagoško pot po upokojitvi uspešno nadaljuje 
še na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, in 
sicer je predsednica Društva UTŽO Ivančna 
Gorica. Zanimali so nas njeni spomini na delo 
na naši šoli, pogovarjali pa smo se tudi o tem, 
kaj pomeni vodenje Društva Univerze za tretje 
življenjsko obdobje Ivančna Gorica.

V arhivih smo našli podatke, da ste bili profesorica na 
gimnaziji od leta 1975, in sicer ste poučevali kemijo. 
Kakšna je bila vaša profesorska pot na naši gimnaziji?

Drži. S poučevanjem sem se srečala šele takrat, 
ko sem se zaposlila na takratni Gimnaziji Stična. 
Pred tem sem bila gimnazijska maturantka iste 
gimnazije, na kateri sem maturirala leta 1966. 
Nato sem študirala kemijo in se že čez 9 let 
vrnila kot profesorica na današnjo Srednjo šolo 
Josipa Jurčiča. Čeprav med študijem nikoli 
nisem razmišljala, da me bo pot zanesla v 
pedagoške vode, sem vseeno z veseljem postala 
profesorica kemije in na šoli ostala kar 35 let.

Na začetku je bilo kar težko. Ni bilo pravih 
učbenikov niti ustrezno opremljenega 
laboratorija niti pedagoških izkušenj, zato sem 
morala sama najti svoj način poučevanja. Učno 
gradivo sem pridobivala iz raznih knjig, v veliko 
pomoč so mi bili tudi seminarji, ki jih je za 
srednješolske profesorje kemije organizirala 

nepozabna strokovnjakinja, profesorica 
Aleksandra Kornhauser,  ki je bila navdih nam 
vsem. Spodbujala nas je k aktivnemu 
poučevanju kemije, ki naj vedno izhaja iz 
eksperimentalnih izkušenj.

Na svoji poklicni poti sem za pripravo vzorčnih 
učnih ur za profesorje drugih šol prejela tudi 
nekaj priznanj Zavoda za šolstvo in diplomo za 
uspešno delo, bila pa sem tudi prva profesorica 
v zbornici, ki je napredovala v naziv pedagoške 
svetnice.

Kdaj je bilo najtežje? Vas je kdaj skrbelo, da gimnazija 
zaradi manjšega vpisa ne bo »preživela«?

Kot profesorica kemije se z vpisom nisem 
obremenjevala. A mislim, da je bila dobra 
reklama za šolo uspeh mnogih gimnazijcev, ki 
so postali uspešni in prepoznavni novinarji, 
zdravniki, pravniki, politiki in znanstveniki. 
Zaradi oznake »podeželska gimnazija« smo se 
mogoče kdaj počutili odrinjeni, a ko je bila 
uvedena eksterna matura in smo se lahko 
primerjali z vsemi gimnazijami v Sloveniji se je 
izkazalo, da naša gimnazija niti slučajno ni 
podeželska, ampak da se lahko kosamo z  vsemi 
ljubljanskimi gimnazijami. 

Katere so po vašem mnenju največje lepote učiteljskega 
poklica?

Seveda so pri delu učitelja težki, a tudi lepi 
trenutki. Mislim, da je ena od lepot učiteljskega 
poklica ustvarjalnost in enkratnost dela z 
mladimi nadobudneži. Ena od slabosti med 
mojim poučevanjem je bila težavnost pri 

intervju



organiziranju krožkov, saj se je veliko dijakov 
takrat vozilo od daleč in jih po pouku nismo 
mogli zadržati.

V tem poklicu sem vedno uživala. Zdelo se mi 
je, da sem v trenutku, ko sem vstopila v učilnico, 
preprosto pozabila na zunanji svet in vse 
probleme, ki jih prinaša življenje.

Vodite Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje 
Ivančna Gorica.  Zakaj ste se podali v te vode: od učenja 
mladih k učenju starejših?

Univerzo za tretje življenjsko obdobje vodim že 
sedem let. Prvi dve leti mojega vodenja smo bili 
še pridruženi člani Zveze kulturnih društev 
Občine Ivančna Gorica; takrat je univerza v 
občini delovala že 10 let. Na univerzo sem se 
vpisala po svoji upokojitvi, leta 2010 in leta 2016 
smo se končno osamosvojili. Priključila sem se 
zaradi radovednosti in že čez dve leti so me 
prosili, da prevzamem njeno vodenje. Pred tem 
še nikoli nisem bila na vodilni funkciji, a sem se 
hitro navadila in pri tem so mi zelo pomagale 
tudi moje učiteljske izkušnje.

Kdo je bolj priden pri učenju, starejši ali mladi?

Starejši se učijo bolj iz lastne potrebe, medtem 
ko je za mlade učenje bolj in manj nujno. 
Podoba starosti je danes drugačna, kot je bila 
včasih: ljudje, stari nad 65 let, predstavljamo več 
kot četrtino slovenskega prebivalstva in 
starostniki so, ko se upokojijo, še vedno polni 
moči in energije. To hočemo poudariti z 
Univerzo za tretje življenjsko obdobje in 
dokazati, da starost ni bolezen.

Katera področja najbolj zanimajo starejše?  

Starejše zelo zanima učenje jezikov. Na univerzi 
poučujemo španščino, nemščino in angleščino. 
Največ zanimanja je za angleščino in nemščino. 
Lahko izbirajo tudi med domoznanskim 
krožkom, krožkom umetnost branja in 
pripovedovanja, vodeno telovadbo in nordijsko 
hojo, urjenjem spomina in logike. Vsak mesec 
lahko prisluhnemo predavanjem strokovnjakov z 
različnih področij; nekateri od njih so moji bivši 
uspešni dijaki in z njimi razpravljamo o različnih 
temah. Seveda je zelo obiskan tudi računalniško 
– fotografski krožek, pri katerem se učimo tudi, 
kako uporabljati pametne telefone.

Kakšni so cilji delovanja Univerze za tretje življenjsko 
obdobje?

Osnovni cilj je, da starosti povrnemo kakovost 
in starostnike motiviramo k obiskovanju 
aktivnih krožkov, ekskurzij, kulturnih 
programov. Seveda veliko dejavnosti med 
pandemijo ni bilo mogoče izvesti, zato samo 
upamo, da se čim hitreje vrnemo v običajne 
razmere. 

Kako pa je vaša univerza delovala med korono?

Korona nas je doletela v študijskem letu 
2020/21. Pri oktobrskem vpisu še nismo slutili, 
kaj nas čaka. Kot vsako leto smo se vpisali v 
krožke in druge dejavnosti, a smo se morali prav 
kmalu, zaradi izbruha epidemije, soočiti z delom 
na daljavo. Že decembra 2020 smo imeli prvo 
spletno predavanje. Do konca študijskega leta 
smo jih imeli še 7. Po zoomu so potekali tudi 
nekateri krožki. Ponosni smo na to, da smo se 
na nove razmere tako hitro prilagodili.

Česa ste se naučili med epidemijo?

Srečala sem se z negativnimi, pa tudi s 
pozitivnimi posledicami epidemije. Negativne 
posledice so bile vidne pri pomanjkanju aktivnih 
dejavnostih in pogrešali smo osebne stike. A 
imeli smo priložnost, da se povežemo z ljudmi,  
s katerimi se v živo ne bi mogli. To pa se mi zdi 
ena od pozitivnih posledic epidemije.

Lahko dijakom naše srednje šole kaj svetujete?

Mladi so drugačni, kot so bili včasih. Danes 
veliko časa preživijo pred ekrani, mislim celo, da 
preveč – in tega se nekateri že zavedajo. Včasih 
je bilo znanje treba pridobiti z branjem knjig, 
danes pa lahko veliko znanja pridobimo preko 
različnih spletnih strani. Pot do znanja je zdaj 
krajša, mislim, da so tudi zato mladi bolj 
razgledani. 

Ali nam lahko zaupate kakšen spomin iz 
srednješolskih delovnih let? 

Prijetno je bilo, ko so moji dijaki na različnih 
kemijskih tekmovanjih dosegli lep uspeh. V 
spominu pa mi je ostal dan, ko sem praznovala 
60 let in so mi dijaki enega od razredov med uro 
na kuhinjskem vozičku pripeljali torto.

Julija Ambrožič, dijakinja 2.b, Srednja šola J. Jurčiča



Poročilo o 
študijskem letu 
2021/22
V študijskem letu, ki se je izteklo, je 
bilo vpisanih 74 slušateljic in slušatel-
jev.  
Delo je bilo, zaradi znanih razlogov, delno omejeno, 
a smo program zadovoljivo realizirali, deloma v živo, 
če pa to, zaradi omejitev, ni bilo dovoljeno, pa po 
spletu. Posluževali smo se aplikacije zoom. Seveda je 
bila obiskanost dogodkov in krožkov po spletu 
slabša. 

Imeli smo 6 predavanj, od tega 3 po spletu, delovalo 
je 6 študijskih krožkov, v jeseni je bila realizirana 
ekskurzija v Kostanjevico in Pleterje.

Obiskali smo Cukrarno in Narodni muzej ter bili v 
Operi.

Imeli smo spletno silvestrovanje, recital ob kul-
turnem prazniku in občni zbor. Oktobra smo 
spoznali gozdno terapijo in objemali drevesa.

Pripravili smo slovesnost ob zaključku študijskega 
leta in izdaji monografije na Gradišču ter razstavo 
plakatov v naših prostorih.

Ves čas je bila 2-krat tedensko nordijska hoja in 
nekaj ur vodene te-lovadbe v telovadnici OŠ.

Zahteven podvig je bila priprava in izdaja mono-
grafije o kaščah. Kašče so dragocen pričevalec 
življenja naših prednikov, njihove skromnosti in 
sposobnosti samooskrbe, o kateri je toliko govora 
tudi danes, načina življenja, ki si ga danes ne 

moremo predstavljati in so dragocen ostanek naše 
stavbne dediščine.  

S kaščami na območju občine Ivančna Gorica se je 
domoznanski krožek začel ukvarjati že leta 2016, ko 
sem za mentorstvo zaprosila prof. Tatjano Kordiš. 
Po več letih raziskovanja in zbiranja avtentičnega 
gradiva, slikovnega materiala in pričevanj lastnikov 
kašč se nam je zdelo potrebno, da iz vsega nastane 
neka trajna oblika. Medtem je naša draga mentorica 
Tatjana žal za vedno odšla in projekt Kašče je obstal.

V letu januarju 2021 smo delo in zamisli oživili pod 
mentorstvom mag. Dušana Štepca in ga pripeljali do 
srečnega konca.

Kljub težavam, ki nas pestijo že nekaj let zapored, 
mislim, da je pravi podvig, da se še držimo nad vo-
do, pa ne samo to – smo še vedno polni optimizma 
in v dobri kondiciji. Res smo vztrajni.

»Človek je rojen za delovanje in učenje, kot je ptica 
za letenje. Če ji odrežete peruti, umira. Tako je 
človek, če je po upokojitvi družbeno izločen, če 
nima možnosti za delo in učenje, druženje s 
sovrstniki, obsojen na postopno usihanje,« meni 
ustanoviteljica in predsednica združenja Slovenskih 
UTŽO, gospa Ana Krajnc. Z njo se prav gotovo 
strinjamo vsi starejši, pa tudi mlajši, še aktivni, ki 
podpirate naša prizadevanja za lepšo in aktivno 
starost.

Jožica Lampret, predsednica UTŽO Ivančna Gorica

študijsko leto je za nami

Število vpisanih



Študijski program
1. Predavanja – po spletu in v živo, enkrat na mesec

2. Študijski krožki – po spletu in v živo, 2 uri na teden



3. Ekskurzije, prireditve, dogodki in ostalo

4. Za zdrav življenjski slog



Pestra ponudba
Vsa predavanja bodo v predavalnici v 
Srednji šoli Josipa Jurčiča ob torkih ob 
16. uri, kjer je na razpolago vsa po-
trebna tehnologija.
OKTOBER

20. 10. 2022 – ekskurzija: Trst z okolico; 
organizira Jožica Lampret, skupaj s Tomažem 
Veselom

NOVEMBER

08. 11. 2022 – predavanje: Lado Ambrožič, 
Aleks Štakul, Vdiranje politike v medije

16. 11. 2022 – delavnica: Nika Ferlin, O gibanju 
starejših

??. 11. 2022 – ekskurzija: mag. Dušan 
Kramberger: Sprehod po Plečnikovi Ljubljani

DECEMBER

06. 12. 2021 – predavanje: mag. Dušan 
Kramberger, Notredamska katedrala Pariz – 
stavbni razvoj, požar 2019, obnova 

JANUAR

10. 01. 2023 – predavanje: Tomaž Vesel, 
Nogomet brez žoge

24. 01. 2023 – delavnica: Tadeja Gruden, 
Krepitev medosebnih odnosov

FEBRUAR

07. 02. 2023 – ekskurzija in kulturni dogodek: 
obisk muzeja v Gradu Bogenšperk, recital 
krožka Umetnost branja in pripovedovanja (v 
počastitev kulturnega praznika)

MAREC

07. 03. 2023 – predavanje: dr. Marija Tomšič, 
Prilagajanje stanovanj potrebam starejših

14. 03. 2023 – delavnica: Davor Špehar, O 
vrtnarjenju 

APRIL

04. 04. 2023 – predavanje: Zmago Tančič, 
Zgodovina razglednic

??. 04. 2023 – ekskurzija: obisk Škocjanskih jam, 
organizira Matjaž Marinček

MAJ

zaključek študijskega leta

MESEC IN LETO BOSTA DOLOČENA 
KASNEJE

??. ??. 202? – ogled: obisk gledališke predstave 
(predlog: Veliki diktator) – organizira Metka 
Krajnc

??. ??. 202? – ogled: obisk operne ali baletne 
predstave – organizira Metka Krajnc

O vsem dogajanju vas bomo sproti 
obveščali po elektronski pošti.

ŠTUDIJSKI KROŽKI

nemščina začetni

nemščina nadaljevalni

angleščina začetni

angleščina nadaljevalni

domoznanstvo

urjenje spomina in logike

umetnost branja in pripovedovanja

glasbeni presežki (nov krožek!)

joga za starejše

nordijska hoja Ivančna Gorica

nordijska hoja Krka

vodena telovadba

program za
študijsko leto 2022/23
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