
Po osmem Kulturnem maratonu na Gimnaziji Jurija Vege Idrija  

 

Zbiramo vtise, si delimo izkušnje in mnenja ter se že pogovarjamo, kako  naprej. Preden misli res 

preusmerimo k devetemu, se je vredno pomuditi ob pravkar končanem.  

Vse procese spremlja dvom, tudi ustvarjanje maratona. Dijakov ni lahko navduševati s kvaliteto, 

umetniškostjo, saj jim je svet bližnjic in všečnosti na dosegu roke, z njim so neprestano obkroženi. Je 

barvitejši in umetniškemu bolj konkurenčen. Ampak ko maratonski stroj steče, ko spremljamo 

radoživ odziv dijakov, zaznan v mnogih žarečih očeh, potrjen v izpeljanih refleksijah, ponikne večni 

spremljevalec - dvom in se oglasi prikimovalec, da je vredno. Za vse tiste mlade, ki se na ta dan lahko 

izrazijo, srečajo s samim seboj, se povežejo s sovrstniki ali dokažejo kot voditelji, igralci, ustvarjalci 

stripov …  

Letos smo maraton v okviru projekta SKUM  na polno pognali že dopoldan, da bi dijaki v miru in 

povezani v skupini doživeli kvalitetno izkušnjo z umetnicami, sogovorcem ali predavateljem. 

Kvalitetne mentorice smo pridobili s pomočjo znanstvene sodelavke  v projektu SKUM Idrijčanke 

Vesne Geršak, ki je o svoji izkušnji takole zapisala: Na delavnici fizičnega gledališča se je iz začetnega 

neugodja biti izpostavljen, sodelovati v skupini, kjer so bili pomešani dijaki prvega in tretjega letnika, 

po le nekaj uvodnih ogrevalnih vajah vzdušje sprostilo do te mere, da je skupina delovala kot celota in 

so se dijaki dobesedno vrgli v gručo sošolcev brez strahu, s polnim zaupanjem. Umetniške delavnice, ki 

so jih vodile priznane umetnice, so dijakom dale možnost iskanja odgovorov, ki niso niti pravilni niti 

napačni, ampak odražajo njihovo razmišljanje in čutenje. To so pomembne izkušnje za mlade, ki jim 

bodo pomagale skozi življenje. In res je užitek doživeti to vzdušje na moji gimnaziji, ko se po dolgih 

letih vračam med njene klopi v drugačni vlogi – ne kot dijakinja, ampak kot mentorica. 

Prvi letniki so z Andreo Volk slikali z zemljo, druga skupina je pod mentorstvom kiparke Tamare 

Bregar izdelovala spominske portrete v glini. O svoji izkušnji je dijakinja Ela Ribar zapisala: »Delavnica 

mi je bila res všeč,saj smo lahko prosto ustvarjali ter si sami iskali motive in jih povezovali s 

Scopolijem. Kiparka Tamara Bregar mi je res odprla oči v svet kreativnosti ter individualnosti v 

kiparstvu.«  Dijaki prvih in tretjih letnikov so se dramaturginjo Ano Duša igrali fizično gledališče. Med 

udeleženkami  je bila tudi dijakinja Zala Serženta Seljak, ki je poudarila »odlično vodenje v 

sproščenem vzdušju in ustvarjalnost.  Dijaki prvih letnikov so dopoldan zaokrožili s pogovorom  s 

pisateljico Cvetko Sokolov o romanu V napačni zgodbi, ki smo ga v sodelovanju z Mestno knjižnico 

Idrija izvedli znotraj vseslovenskega projekta Rastem s knjigo. Pogovor sta vodili dijakinji prvega 

letnika Minka Gregorač Stepančič in Sare Zećiri. Po mnenju slednje je bila »Cvetka Sokolov zgovorna 

in je povedala več, kot smo pričakovali. Pripovedovala nam je tudi o svoji družini, tako da smo si jo 



lahko prestavljali ne samo kot pisateljico, ampak tudi kot ženo in mamo.« Drugošolci so se v okviru 

učnega načrta geografije posvetili Afriki, tako da so dijakinje pripravile pogovor z različnimi 

poznavalkami te oddaljene celine. Lena Bogataj je o svoji izkušnji zapisala: »Pisateljica Sonja Porle ter 

humanitarka Irma Šinkovec sta nam veliko povedali, pokazali sta nam še drugo plat Afrike, o kateri ne 

slišimo veliko.« Tinkara Pavšič pa je dodala: »Kar mi je najbolj ostalo v spominu, je govor o pozitivnem 

pogledu ljudi na njihovo življenje, kar bom v svoj vsak dan poizkušala uvesti tudi sama.« 

V dogajanje na Kulturnem maratonu so bili vpeti  tudi dijaki strojne šole, z ustvarjalnostjo prilagojeno 

strokovnemu področju. Na delavnici sestavljanja Rubikove kocke je delo usmerjal mentor Jan Mrak, s 

profesorjem Drevom pa so tiskali na 3D tiskalniku. 
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 Tretješolci strojne šole so dopoldan širili svoje podjetniške ideje v delavnici Od ideje do podjetja, ki 

jim je bila po evalvacijah sodeč všeč: ker so delali skupinsko, pri čemer so si morali pomagati in skupaj 

raziskovati, kako bi ustanovili svoje podjetje. Pri tem so upoštevali morebitne ovire in kako bi jih s 



skupnimi močmi premostili. Tudi pri robotiki, kjer jih je vodil Jan Mrak se jim je zdelo zanimivo 

predvsem to, da so lahko sprogramirali svojega robotka.  

Po ustvarjalno polnem dopoldnevu so dijake čakali popoldanski dogodki, ki so bili odprti za vso 

radovedno javnost. Drugošolec Jaka Vidmar je bil navdušen nad kulinarično delavnico pod vodstvom 

izkušenega mojstra Klavdija Piriha. Rdeča nit je bila vegetarijanska kuhinja, zato so pripravljali falafle, 

porove cmoke in »štraube«.
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Res je bilo zanimivo opazovati številne fante in dekleta, kako vztrajno in hitro so prinašali hrano iz 

oddaljene kuhinje in jo servirali po hodnikih. Prav škoda, da se ji(m) nismo bolj posvetili, tako kot se 

za tako dovršene jedi spodobi. Ena izmed vrzeli, ki jo bo treba izboljšati. Tudi če lanske okrogle mize 

skoraj nismo mogli več preseči, smo se z letošnjo podali v širše in teže obvladljive teme z naslednjimi 

udeleženci: botanikom dr. Jožetom Bavconom,  meteorologom dr. Žigom Zaplotnikom, fizikom dr. 

Francijem Demšarjem, z novinarjem dr. Alijem Žerdinom in z mladimi idrijskimi znanstveniki (bivšimi 

dijaki GJV): s skorajšnjim doktorjem Bojanom Hitijem, dr. Mihom Troha in dr. Sašo Jereb. S slednjo sta 

se moderatorja, četrtošolca Tamara Humar in Tit Gantar, pogovarjala kar po Skypu. Zahtevne 

sogovorce sta mlada voditelja po temeljiti pripravi premišljeno vodila, ko sta skušala razsvetljenske 

razmere Scopolijevega časa aplicirati na sodobne.  

Treba si je vzeti nekaj časa in zaobjeti celotno maratonsko dogajanje, premisliti o dobrem in manj 

dobrem. Povsem drži naš letošnji sklep, da moramo zadnji dogodek Ohranjeni spomini Matjaža 

Mraka in Dušana Moravca prestaviti na ugodnejši termin.  Letos so se v okviru Ohranjenih spominov 

svoje mladosti v Idriji spominjali Mira Medved, Maura Hribernik Sbrizaj in Pavle Pivk.   



Poln dan je bil za nami, prepoln, tudi zmedenih in nasprotujočih si vtisov, obloženih z virozami – 

pravo nasprotje zbranemu povzetku prvošolke Aneje Kacin: »Kljub temu da sem cel dan preživela v 

šoli, sem se imela odlično in čas je hitro minil. Za konec lahko povem le še to, da že komaj čakam na 

naslednji kulturni maraton«. 

Tudi ustvarjalci, misleč na tiste, ki se o maratonu niso mogli samo pozitivno izraziti.  Vedno nas vodi 

želja ustreči čim več dijakom.  Da smo mnogim, pričajo spodnji zapisi. Da bi pa vsem, si pa ne upamo 

niti pomisliti.  

 

 

Matej Mlinar: 

»Čeprav sem šel na okroglo mizo brez velikih pričakovanj in sem se zanjo odločil kar tako, meje 

navdušila. Sprva je bilo težko poslušati, saj je bil že večer in po celem dnevu kulturnega udejstvovanja 

sem samo upal, da ne bom zaspal. Kmalu me je pritegnil pogovor visoko izobraženih gostov, ki so 

razglabljali o znanosti v današnjem času. Veselilo me je, ker so bili gosti mladi in so mi bili nekako 

bližje, čeprav me tudi starejši niso dolgočasili s svojimi mnenji. Vsi skupaj so nam postregli z dobrim 

pogledom na razmere, v kateri je znanost v današnjem času. 
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Dandanes ljudje bežijo s trebuhom za kruhom in ne ostanejo v raziskovalnih vrstah, temveč se raje 

odločijo za finančno bolje podkrepljena delovna mesta, s tem pa izgubljamo dobro izobražene 

raziskovalce, ki bi rešili marsikateri problem, s katerim se soočamo. Predvsem ta del okrogle mize in 

razkrivanje raziskovalnih dejavnosti, s katerimi se trenutno ukvarjajo, so teme, ki so mi dale misliti. Iz 

neke utrujenosti sem se  kar naenkrat prebudil in v mislih premleval slišano in podoživeto.«    



 

Jaka Vidmar:  

»Petnajst dijakov, razdeljenih v tri skupine, je vodil izkušeni kulinarični mojster Klavdij Pirih. Rdeča nit 

je bila vegetarijanska kuhinja, zato smo pripravljali falafle, porove cmoke in »štraube«. Ker so bile 

tudi letos jedi namenjene obiskovalcem maratona, so morale biti pripravljene najkasneje do šeste ure 

popoldan. Naučili smo se delati pod časovnim pritiskom, zato so bili pomembni ekipni duh, red, 

disciplina, delavnost in natančnost. Čeprav se z vegetarijansko hrano pogosteje srečujemo, je za 

mnogo ljudi še vedno nepoznana. Tudi sam nisem dober poznavalec te kulinarike, vendar nam je 

Klavdij, ki meni, da je to hrana prihodnosti, pokazal, da je vegetarijanska hrana lahko pestra in v prvi 

vrsti tudi zelo okusna. Tudi letos me kulinarična delavnica ni razočarala, nasprotno, naučila nas je 

veliko ob sproščenem vzdušju in uživanjem pri kuhanju.«  
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Ela Ribar:  

»Na kulturnem maratonu sem se udeležila delavnice, kjer smo iz gline izdelovali spominske plošče oz. 

portrete v čast G. A. Scopoliju in njegovemu delu v Idriji. Uvodoma nam je mentorica povedala nekaj 

podatkov o zdravniku in nas vprašala, če o njem že kaj vemo. Nato smo narisali skice za svojo ploščo 

in se lotili dela z glino. Ker se nas je večina težko odločila, kaj bomo oblikovali, nam je mentorica 

pomagala s svojimi idejami ter iz nas izvabila drugačen, svež način razmišljanja izven okvirjev. Med 

delom nam je opisala različne tehnike dela z glino in nam pomagala pri oblikovanju zahtevnejših 

komponent. Njena umirjena, pozitivna energija je odlično sovpadala z nami, zato je čas hitro minil. 



Delavnica mi je bila res všeč,saj smo lahko prosto ustvarjali ter si sami iskali motive in jih povezovali s 

Scopolijem. Kiparka Tamara Bregar mi je res odprla oči v svet kreativnosti ter individualnosti v 

kiparstvu.« 

 

Zala Serženta Seljak:  

»Delavnica je presegla moja pričakovanja, saj smo se ob odličnem vodenju in sproščenem vzdušju 

zabavali in bili ustvarjalni. Različne igre so povezovalno vplivale na razred in spodbujale spoštovanje 

vsakega dijaka kot posameznika. Tri šolske ure so minile kot bi mignil in občutek sem imela, da je vsak 

izmed nas delavnico zapustil samozavestnejši  in premagal kakšno oviro, ki se pojavlja pri nastopanju 

oziroma komunikaciji. Zame je bila to res prijetna izkušnja.« 
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Sara Zećiri: 

»Pisateljica je bila zgovorna in je na široko odgovarjala na vprašanja. Všeč mi je bilo, da je povedala 

več, kot je zahtevalo vprašanje. Lažje smo si  predstavljali cel potek pisanja in razmišljanja o zgodbi. 

Pripovedovala nam je tudi o svoji družini, tako da smo si jo lahko prestavljali ne samo kot pisateljico, 

ampak tudi kot ženo in mamo. Moram priznati, da sem bila nad slišanim prijetno presenečena in 

navdušena.« 

Lena Bogataj: 



»Z  dvema sošolkama smo vodile dopoldanski del programa-pogovor s tremi  gostjami, ki so bile 

povezane z Afriko na takšen ali drugačen način. Na žalost je ena od njih (Maja Štamol) zbolela, zato 

sta se nam pridružili le pisateljica Sonja Porle ter humanitarka Irma Šinkovec. Obe gostji sta nam 

veliko povedali, pokazali sta nam  še drugo plat Afrike, o kateri ne slišimo veliko. Veliko novega smo 

izvedeli o tamkajšnjem revnem prebivalstvu, njihovem načinu življenja in pa o drugačnem, bolj 

pozitivnem pogledu na svet.«  

 

Luka Mavri: »Moja letošnja izkušnja na kulturnem maratonu je mnogo boljša kot v preteklih letih. 

Popoldne sem bil na delavnici sestavljanja Rubikove kocke pri mentorju Janu Mraku, kjer sem dobil 

zanimive in koristne napotke, saj sem bil čisti začetnik. Dopoldan pa smo s profesorjem Drevom tiskali 

na 3D tiskalniku. Zanimivo in sproščeno je pripovedoval o uporabnosti ter rokovanju z njim, ko smo 

izdelovali lončke za svinčnike na temo Scopolija.«  
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Prvič na kulturnem maratonu 

Neli Petrič, 1. a  

Kot dijakinja prvega letnika sem se letos prvič udeležila kulturnega maratona, ki na naši gimnaziji 

sicer poteka letno, tokrat je bil že osmi.  

Dopoldne sem se skupaj s še nekaj drugimi dijaki prvega letnika udeležila gledališke delavnice, ki jo je 

vodila Ana Duša. Vaje, ki smo jih izvajali, niso zahtevale nikakršnega igralskega predznanja, temveč so 

bile namenjene bolj temu, da se sprostimo, povežemo med sabo in se naučimo nadzorovati svoje 

telo. Na delavnici sem se izredno zabavala in jo zapustila nadvse sproščena ter dobre volje. 

Dijake prvih letnikov nas je nato čakal pogovor s pisateljico Cvetko Sokolov, katere knjigo, V napačni 

zgodbi, smo letos prejeli v okviru projekta Rastem s knjigo. Zgodba mi je bila že takoj, ko sem jo 

prebrala, všeč, kljub temu da se dotika nekoliko kontroverzne tematike, tako da sem na pogovoru 

resnično uživala. Dobila sem vpogled v ozadje knjige in kako je le-ta nastala, prejela sem odgovore na 

številna vprašanja, ki so se mi porodila ob branju knjige, izvedela pa sem tudi nekaj več o sami 

pisateljici. Moram reči, da bom z veseljem posegla še po kakšni njeni knjigi. 

Popoldne sem se udeležila delavnice Skozi abecedo o korejski kulturi mladih, ki jo je vodila bivša 

dijakinja gimnazije, Blažka Rupnik. Na delavnici smo najprej spoznali kratko zgodovino Južne Koreje, 

korejsko abecedo in se naučili zapisati svoje ime z njihovimi pismenkami. Temu je sledila nekoliko 

podrobnejša predstavitev kulture korejske mladine, ki se zelo močno razlikuje od slovenske in me je 

precej fascinirala. Na koncu smo poskusili še nekaj njihove tipične hrane, in sicer suši ter pekoče 

rezance. Ta delavnica mi je bila od vseh, ki sem se jih udeležila, še najboljša. Spoznala sem čisto novo 

kulturo, o kateri nisem prej nič vedela, in se poleg tega še marsikaj naučila, to pa je po mojem 

mnenju tudi eden izmed glavnih ciljev kulturnega maratona. 

Na celotnem dogodku sem neizmerno uživala. Všeč so mi bile prav vse delavnice, ki sem se jih 

udeležila, in tudi od drugih dijakov nisem slišala ene slabe besede. Celoten maraton je močno 

presegel moja pričakovanja, zato  se naslednjega že resnično veselim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 


