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Zbogom 2017

Novoletno morje luči. (Foto I. Košak)

Poslavljamo se od 2017. Smo bili z 
njim zadovoljni ? Še bolj pomemb-
no, bo v letu 2018 bolje kot je bilo 

v odhajajočem letu ? Prednovoletni čas je 
čas » inventur« in obračunov. Teh vprašanj 
in odgovorov nanje je v tem času v medijih 
kolikor hočete in za vsak okus. 

 Vendar pa rožic ne sadijo samo politiki, 
nasprotno precej »prerokov« različnih ne-
sreč je pogruntalo, da se, da tudi z napo-
vedovanjem katastrof prav dobro zaslužiti. 
Tudi z naravno naravnanostjo ljudi, torej 
odvisnostjo ali imamo opraviti z optimisti 

ali pesimisti, ne moremo pojasniti vseh 
razlik v napovedih. Tovrstne razprave se 
navadno končajo z vprašanjem ekspertize 
oziroma kdo je »pravi strokovnjak« in kdo 
šušmar, če že ne kar prevarant. Ne verja-
mete? Pred bitcoini je svaril Wall Street, to-
rej ameriški milijarderji, ki so poudarjali, da 
je vsaka valuta vredna toliko kot je vreden, 
oziroma pošten, njen kontrolor. Za kon-
trolo bitcoina ne odgovarja nihče, čeprav 
je posebej primeren za pranje denarja. 
Številni »strokovnjaki« so branili to kripto 
valuto kot digitalni denar prihodnosti. V 

enem letu je bitcoin narasel za več kot 10 
krat in na mah (v 4 dneh) izgubil več kot 
35% in ljudje kljub diametralno nasprotnim 
ocenam, še naprej tvegajo in jih kupujejo. 
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Z navedbo tega dejstva pa smo že prešli 
z vprašanj ekspertize na vprašanja upora-
be zdravega razuma, ki pa je še težje, kot 
zgolj je vprašanje strokovnosti. Nepremič-
ninskega balona, ki je v letu 2008 povzročil 
recesijo v svetovnem merilu resno in ura-
dno ni napovedal niče. Čeprav je z njim, 
po tihem, ogromno zaslužilo nekaj borznih 
špekulantov, ki pa so bili toliko pošteni, da 
so priznali , da je tudi njih same, kljub temu 
predvidevanju, presenetila jakost in obseg 
borznega poloma. 

Hkrati je ta recesija pokazala na zgreše-
nost neoliberalne doktrine teze, da bo trg 
sam vse uredil, samo pustiti ga moramo pri 
miru. Tudi v Sloveniji so jo zagovarjali številni 

ekonomisti in najpogumnejši med njimi, so 
potrebovali vsaj kakšne 2 leti, da so sra-
mežljivo priznali, motili smo se. Še vedno 
naletimo na menedžerje, ki se na vso moč 
oklepajo vsaj ostankov te doktrine (zago-
varjanje »naravnega« egoizma) in si priza-
devajo zagotovili razvoj podjetja zgolj z zni-
ževanjem delavskih plač. Podobno politiki, 

ki valorizacijo pokojnin obravnavajo zgolj 
kot politične bombončke, ne uvidijo, da je 
vprašanje kupne moči upokojenca z 400 €, 
predvsem narodnogospodarsko vprašanje 
agregatnega povpraševanja. Pisal sem že 
o tem kako je turška obveščevalna služba, 
že najmanj leta 2012 spremljala kopičenje 
napetosti na Bližnjem vzhodu Siriji in Iraku 

in vzpon ISIS- a in to celo javno objavila, pa 
tega nihče ni jemal resno, dokler niso 3 leta 
zatem na evropska vrata potrkali begunci. 
EU so migracije popolnoma presenetile in 
od njene doktrine o prostem pretoku ljudi 
in blaga ni ostalo skoraj nič, oziroma samo 
še prosti pretok blaga, ki pa je z izhodom 
Velike Britanije in Trupov-im protekcioniz-

Tradicionalno letno srečanje DLS pri Planšarskem jezeru v 2017. (Foto S. Tomšič)

Praznično okrašena mestna hiša. (Foto I. Košak)
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mom pod enako velikim vprašanjem. EU se 
s temi vprašanji otepa še danes in se bo 
še najbrž tudi prihodnje leto, ter deporta-
cije (prisilne izgone) sramežljivo poimenuje 
premeščanje beguncev. Torej kako bo v 
prihodnje je odločilno odvisno od vprašanj, 
ki jih že imamo pred nosom, pa jim nihče 
ne posveča dovolj pozornosti. Eno teh je 
gotovo digitalizacija in robotizacija. V ZDA 
je najpogostejši ženski poklic blagajničarka 
v supermarketu, ki je hkrati na seznamu 
poklicev, ki bodo izginil v bližnji prihodno-
sti. Veliko se filozofira o plemenitenju člove-
škega dela s pomočjo računalnikov vendar 
konkretnih receptov za blagajničarke, še 
nisem zasledil. Bojim se, da bo nekega dne 
to vprašanje na naslovnicah časopisov kot 
prvovrstno presenečenje. 

Na koncu tega razmišljanja bi rad za naše 
laringektomirane in njihove spremljevalce 
dodal nasvet oziroma citat dr. Neli Sršen iz 
njene knjižice z naslovom Rak na duši, ki 
jo toplo priporočam v branje vsem našim 
članom.

»Rak je oblika samokaznovanja, samomor 
enega dela telesa. Po dolgem in nepreki-

Bo v 2018 bolje kot v 2017? (Foto I. Košak)

njenem obdobju stresa in šoka se bo sa-
mouničenje telesa pokazalo v obliki raka, in 
sicer šest ali sedem mesecev po sprožitvi 
enega izmed sprožilcev. To je lahko stres, 
bolečina, trpljenje, smrt starša, razočara-
nje, izreden šok. Samokaznovanje se utele-
si v nekem organu kot avtodestruktivnost.«

V imenu DLS in svojim osebnem imenu 
želim vesele Božične praznike in srečno 
Novo Leto 2018 vsem članom, strokov-
nim sodelavcem, donatorjem, prijateljem, 
simpatizerjem in njihovim družinam.

Predsednik DLS: Ivan Košak

Na povabilo naših hrvaških prijateljev 
sva se z našim podpredsednikom  
14. decembra udeležila predbo-

žičnega srečanja- Domjenka , ki združuje 
družabno srečanje z mašo in ima hkrati 
precej izrazito kontemplativno noto. Tra-
dicionalno se Domjenka udeležujejo dr. 
M. Manestar s soprogo, mr. sc. Tamara 
Živkovič-Ivanovič (zborovodja Optimistov), 
zdravniki, logopedi, medicinske sestre za-
grebške in drugih klinik,sponzorji in pred-
stavniki klubov laringektomiranih širom Hr-
vaške in za glasbeno popestritev poskrbi 
hrvaški zbor laringektomiranih Optimisti. 
Skratka če povzamem tega srečanja se 
udeležujejo  vsi glavni akterji povezani z 
Zvezo hrvaških laringektomiranih.

Poseben pečat Domjenku daje fran-
čiškanski pater Zoran, ki je res nekaj 
posebnega . Izžareva mir in življenjsko 
modrost , ter krščanske nauke zabeli s 
humorjem. Hkrati očitno dobro pozna 
sodobna dognanja komunikologije, saj 

Na »Domjenku«

Pater Zoran pri maši. (Foto M. Manestar)

zagovarja, da verniki koncentrirano po-
slušali pridigo le kakšnih 8 minut, kar je 
po njegovem mnenju ravno prava dolži-

na nastopa, da govornik, ki želi jedrnato 
podati bistvo, to lahko brez »nakladanja« 
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tudi opravi. Si predstavljate kakšen bla-
goslov bi to bil, če bi to pravilo prevzeli 
tudi naši politiki? Zato se mi zdi prav, da 
povzamem nekaj misli, ki jih je na sreča-
nju razvil pater Zoran. Sam je opazoval, 
kako so se, ob prihodu v cerkev pred 
pričetkom maše, pričele polniti cerkvene 
klopi. Nihče ni želel prisesti v klop, v kateri 
je že sedel laringektomirani, ko so bile za-
sedene še vse preostale klopi, so verniki 
raje stali kot da bi prisedli. Zakaj že ? Ve-
čina ljudi presoja površno po videzu in pri 
tem jim je srečanje z »drugačnostjo« naj-
manj neprijetno, če jih tega »drugačnega« 
že ni strah. Pomislite, to v sredini, ki vsaj 
uradno razglaša toleranco in prizaneslji-
vost s prizadetimi. Laringektomirani, ki 
to razume in tudi sprejme, bo veliko lažje 
dojel kako njegov spremenjeni videz, vsaj 
na prvem srečanju, vpliva na bežne nove 
znance in neznance. To je torej križ »dru-
gačnosti«, ki mu laringektomirani (pred-
vsem totalno laringektomirani) nikakor ne 
more izogniti in ga verjetno večina novo 
operiranih, vsaj neposredno po odpustu 
iz bolnišnice, najbrž najbolj občuti. Hkrati 
je to preskus in test koliko znamo prena-
šati bremena ali če hočete drugače koliko 
nas je v hlačah. Pater Zoran je seveda 
globoko veren in verjame , da Bog vse 
počne z razlogom in da tistim, ki jih pre-
skuša tudi namenja več pozornosti in na-
nje posebej pazi. Torej, če že ne drugega, 
imamo laringektomirani na nek način za-
gotovljeno božjo pozornost. Medicina po-
časi odkriva kako kompleksna bolezen je 
rak. Zoženje vzrokov bolezni na en ali dva 
dejavnika je precejšnje poenostavljanje, 
kar pa nas seveda ne odvezuje odgovor-
nosti. Nekaj ali celo več stvari smo počeli 
narobe. Vse večje potrošništvo, hlastanje 
za materialnimi dobrinami, položaji, ta-
kšnim in drugačnim zvezdništvom itd. je 
samo po sebi nezdravo. Laringektomirani 
moramo ponovno ovrednoti sebe in svoje 
početje tisti, ki v sojem delovanju ne na-
merava ničesar spremeniti je v nevarnosti, 
da bo zapravil tudi to drugo priložnost. 
Pred Božični čas je seveda ravno pravi 
čas za takšno tekočo, letno »inventuro« 
in rak ni naš največji sovražnik. Približno 
tako je svoje razmišljanje razvijal pater 
Zoran in name je vplivalo poduhovljeno in 
pomirjujoče. Modrost, ki je plod številnih 
življenjskih skušenj pridobljenih v dolgole-

tnem praktičnem delu z laringektomirani-
mi. Takšen ni bil le moj vtis, ampak mu je 
to skupaj z zahvalami priznala tudi večina 
govornikov na družabnem delu druženja. 
Vendar se zardi vseh teh zahval in pohval 
ni niti malo prevzel. Vse to je sprejel s hu-
morjem in trdi, da ga v bolnišnici, kjer nudi 
laringektomiranim duhovno oskrbo trpijo 
le zato ker vedo, da po operacije ne more 
več veliko govoriti. 

V družabnem delu so nam po formalnih 
pozdravih in zahvalah gostitelji pripravil 
še prigrizek. Potem pa je mr. sc. Tamara 
Živkovič – Ivanovič pozvala Optimiste in 

vse laringektomirane na oder in »urezali« 
smo nekaj nepozabnih zimzelenih iz bi-
vše juge: Ana, Za dobra stara vremena 
itd. Ah, ta nostalgija, kot zmerom je bilo 
skoraj ganljivo… Potem se je prišel tre-
nutek slovesa od naših gostiteljev zaželeli 
smo si vesele Božične praznike, srečno 
Novo leto in si obljubili, da se kmalu spet 
srečamo. Temu slovesu je sledilo  še slo-
vo od adventnega Zagreba, mimogrede 
Trg kralja Tomislava in Trg Josipa Juraja 
Strossmayera sta okrašena fenomenalno.

Ivan Košak

Za prijatelje si je treba čas vzet... (Foto B. Manestar)

Optimisti “ojačani” s preostalimi laringektomiranimi. (Foto B. Manestar)



OBVESTILA - Št. 252 Stran 5

Nadaljevanje na naslednji strani

Pa je vendarle prišla ta tako pričakova-
na nedelja. Začetek tečaja nadome-
stnega govora v mesecu oktobru, 

namreč. Na govorni tečaj sem se z boljšo 
polovico odpravil z mešanimi občutki. Raz-
mišlja človek o marsičem in sicer; kako bo, 
koliko nas bo, kako bo zadeva potekala in 
še marsikaj, marsikaj. Kolikor se pač lahko, 
se tudi pogovarjam in kilometri kar ostajajo 
za nama. In se spuščava proti viaduktu Črni 
Kal, pa se iz zvočnikov razleže tista krasna 
melodija » U San Simon...« od legendarnih 
Faraonov. Krasen občutek in lepo vreme je 
tudi, pa sem ženi dejal; »Ti, tale zadeva zna 
bit pa kar v redu, vse tako kaže«. Sam pri 
sebi pa upal, da me občutki ne varajo. In 
kot bi trenil, sva že na cilju. Potem prijava, 

Na jesenskem tečaju 
nadomestnega govora 
-Pa, Ta, Ka

Na skupni telovadbi. (Foto S. Tomšič)

Ljubljanska skupina. (Foto S. Tomšič)
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namestitev, spoznavni večer in prvi občut-
ki. V redu, dobro, zelo v redu. Glede tega, 
navadno nimam težav, vendar pa v meni 
vrta en majhen črviček in sicer, kako bo, ko 
bo šlo za res ( govorni tečaj). Vsi, s katerimi 
sem se pogovarjal pred tečajem, so mi za-
trjevali, da je to super, v redu in sploh »in«. 
Prav, sem rekel, pa da vidimo. 

In evo ga, ponedeljek je tu, ura tudi pra-
va in že smo v naši »učilnici«. Ja, je bilo 
majčkeno treme, priznam. Pa je to prof. 
Ana takoj »prebila« z nalogami in mi z našo 
predstavitvijo. Deset nas je bilo, od tega tri-
je frišni (prvič), ostala sedmerica pa drugič 
na tečaju. To mislim samo na Ljubljanski 
del, brez štajerskega. Pa smo začeli. Di-
halne vaje, vaje za sproščanje in ostalo, 
kar pač paše zraven. Vse sem poskušal 
narediti tako, kot mi je bilo naročeno. Po-
skušal sem in ponavljal in ponavljal. Ja no, 
je bilo nekaj slišati nekaj krat iz mojih ust, 
potem pa spet nič. Pa je bilo, pa ni bilo. 
Pa sem zraven z enim očesom opazoval 
moje sotrpine, ma smo se kar »matrali«. 
Pa pogledam po tisti sedmerici, k i so že 
drugič tukaj. Vau, nekateri krasno, nekate-
ri bolj, nekateri manj, ampak za mene vse 
»Amerika«. Joj sem si rekel, kdaj bom jaz 
tako... Pridem v sobo in mi ženka vsa ve-
sela zažvrgoli: ja kako, a gre, a znate že ve-
liko, povej kaj… Ježež, Ježež, komaj sem 
ji razložil, da sem tudi jaz mislil, da bom kar 
spregovoril, ampak, to tako ne gre. Da pa 
bo, to sem pa rekel. In sem tudi vadil, ja 
v sobi sem vadil. In pride naslednji dan in 
spet mi »tečajniki« na istem oz. po začrtani 
poti naprej. Se trudimo, treniramo, »govori-
mo« mi po svoje in tako naprej. Se trudi lo-
gopedinja, se trudita pomočnika, se trudi-
mo mi, vam povem, vse skupaj »eno samo 
martranje«. Pa je že bilo spet nekaj slišati in 
sem si mislil, da bo zdaj pa steklo… Nak, 
ne gre tako hitro in ne gre. Ampak vsee-
no, se pa premika. Moja žena je rekla, da 
vidi napredek, prav tako logopedinja in po-
močnika pravijo isto. Vaja, vaja in trening 
mi odmevajo besede prof. Ane, zato kar 
vadim. Ni druge. No, tam nekje na sredini 
tečaja je pa že bilo opaziti napredek tudi 
skozi moje oči, pa tudi bolj samozavestni 
smo postali. Tudi pošaliti smo se znali kar 
dobro. Smo bili kar dobra klapa, zanimi-
va, vsak s svojimi izkušnjami. Pa se mi je 
potem včasih spet prikradel kakšen dvom 

v moje govorne sposobnosti, pa sem se 
takoj spomnil »globoke« misli našega po-
močnika logopeda Boruta, ki je dejal, da, 
če se je medved naučil voziti kolo, ga ni 
vrag, da se ne bi tudi jaz govoriti. Bravo. 
Medtem sem začel tudi govoriti z govornim 
aparatom, tako, da mi je po novem odpa-
dlo »dopisovanje« in vse skupaj je začelo 
potekati lažje. Super izkušnja, vam povem. 
In se je tečaj začel približevati koncu, mi 
pa smo tudi kar lepo napredovali. No, sam 
sebe sicer težko ocenjuješ, oz. se slišiš 
in ne slišiš. Ampak, ko sem videl iskrice v 
ženinih očeh, mogoče tudi solzico sreče, 
sem vedel, da je to to. Pa sva potem ta moj 
»govor« posnela s telefonom in ga poslala 
še otrokom… Tudi njun odziv je bil krasen, 
oz. tak, da ti vlije še dodatnih moči in volje. 

In evo ga, pa je prišla sobota, čas odhoda 
in slovesa. Glava polna novih vtisov, nova 
poznanstva in še marsikaj, marsikaj. Zani-
mivo je bilo, luštno in zelo poučno. Pa ga 
mi poženemo (nazaj grede smo bili štirje) 
spet proti Črnemu Kalu in tokrat pa ni bilo 
iz zvočnikov slišati Faraonov. Nak sem si 
rekel, takole pa ne, prelepo je bilo, da se 
ne bi poslovili v družbi Faraonov. Pa si vza-
mem jaz svoj »ključek« in si zavrtim »U San 
Simonu…« In sedaj že komaj čakam, da 
pride mesec Maj in z njim naslednji tečaj 
nadomestnega govora. Do takrat pa zago-
tavljam, da bom pridno vadil govor, vmes si 
bom pa zagotovo kdaj zavrtel tisto znano 
od legendarnih Faraonov. Sedaj pa že ve-
ste, katero mislim!
Nasvidenje, Maj - 2018         Igor Jevnikar

Skupna gasilska za spomin. (Foto S. Tomšič)

Na družabnem večeru. (Foto S. Tomšič)
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Iz PodroËnih klubov

PK Ljubljana Na obisku v 
Plečnikovi hiši

Navadno, mesec december ni posebej pri-
meren za aktivnosti na prostem, zato smo se 
v PK - Ljubljana dogovorili, da ga izkoristimo 
v kulturne namene, za obisk Plečnikov hiše 
- muzeja o katerem gre po Ljubljani glas, da 
je izredno lepo urejen. Seveda se je decem-
ber potrudil, da naše domneve potrdi in 9. 
decembra na dan našega obiska, je v Lju-
bljani zapadlo kakšnih 8-10 cm mokrega in 
težkega snega ravno dovolj, kot se je izka-
zalo kasneje, da nam je preprečil sprehod po 
Plečnikovem vrtu v »salonarjih«. Bilo ga  je 
tudi ravno dovolj, da je sprožil dvome in vpra-
šanja ali se bo vsem našim članom, ki niso 
ravno iz prestolnice uspelo prebiti v mesto. 
No, izkazalo se je, da le ni bilo tako hudo, saj 
je večina prijavljenih le prispela.

Jože Plečnik, koliko sploh v resnici vemo o 
njem? Slovenci naj bi bili po mnenju neka-
terih posebej nagnjeni k brisanju zgodovin-
skega spomina ali če hočete drugače, naj bi 

posebej radi politično krojili in reinterpretirali 
zgodovino. Čeprav se meni osebno zdi, da 
so zato veliko bolj nadarjeni nekateri naši so-
sedi. Jože Plečnik je sicer po osamosvojitvi 
prišel na bankovec za 500 tolarjev, vendar 
je postal nekakšen »zakon« šele v zadnjem 
času. Kljub temu lahko o njegovem delu še 
zasledimo ocene strokovnjakov (arhitektov) 
češ, da sodobnega časa Plečnik ni povsem 
razumel. Plečnik je bil nedvomno globoko 
veren človek in  njegovih opus obsega šte-
vilne cerkve in druge sakralne objekte, zato 
gotovo ni bil povsem po okusu takratne soci-
alistične oblasti, kljub temu mu je maršal Tito 
v zahvalo za njegovo delo podaril originalno 
rimsko amforo in Plečnik jo je postavil v svojo 
sprejemnico. Navsezadnje je bila cerkev, že 

vse od renesanse dalje, za arhitekte zelo po-
memben naročnik in delodajalec in s tega vi-
dika ni bilo pravega razloga za zanemarjanje 
Plečnika. Imam se za »starega Ljubljančana«, 
vendar moram priznati , da sem dober del 
življenja hodil mimo njegovih stvaritev ne , da 
bi  vedel kdo je njihov avtor. Veste, Plečnik 
je znal ustvariti tudi bolj skromne, manj po-
membne stavbe, detajle, ki so se priljubili tudi 
preprostim ljudem. V Ljubljani je, v petdese-
tih letih na Napoleonovem trgu,  stal okrogel 
stolpič, oblika, ki jo je Plečnik ljubil, sezidan iz 
grobe, rdeče opeke, premera kakšnih 4-5m 
in  takrat je v njem obratovala majčkena tra-
fika. Kiosk je nosil jasen Plečnikov pečat, 
spogledoval se je z Narodno univerzitetno 
knjižnico in se lepo, harmonično vključeval v 
okolico. Kasneje so  trafiko ukinili in kiosk so 
uporabljali le še za lepljenje plakatov. Nato je 
nekemu »pametnemu urbanistu« postal ki-
osk nenadoma napoti in so ga meni nič, tebi 
nič, enostavno porušili. Moj oče, sicer ni bil 
kakšen ljubitelj ali poznavalec arhitekture, se 
je takrat zgražal češ: »Poglej divjake, Plečni-
ka podirajo!«. Če bi se to zgodilo danes, si 
predstavljate kakšen halo bi nastal. Ja, časi 
se spreminjajo in tehtnica se nagne na dru-
go stran, včasih celo pretirano. Kaj bi lahko 
Ljubljančani Plečniku zamerili? Morda edino 
to, da je Ljubljanico visoko obzidal in reko 

Jože Plečnik. (Foto Internet)

Na dan našega obiska je Plečnikovo hišo prekrila snežna odeja. (Foto S. Tomšič)

Člani PK - Ljubljana na obisku v Plečnikovi hiši. (Foto S. Tomšič)
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odrezal od mesta. Tega v  Mariboru ni. Ven-
dar je bil Plečnik izraziti zagovornik uporab-
ne, praktične, plati arhitekture, kar je meni pri 
njem posebej ljubo, hkrati je bila  Ljubljanica s 
svojim poplavami in škodo, ki jo je povzroča-
la mestu že prav zloglasna. Dr. Koželj je imel 
toliko poguma, da je to Plečnikovo napako, 
posebej pri Čevljarskem mostu, v dobri meri 
popravil in ustvaril je prav prijeten rečni breg. 
Ja, kaj hočemo nihče ni popoln.

Če kratko preletimo nekaj osnovnih biograf-
skih dejstev moža, ki se je definiral kot »Stolp, 
mula jaz in vrt« tako je namreč Jože Plečnik 
opredelil svoj življenjski prostor. Mule Plečnik 
ni nikoli imel. Najprej je sezidal stolp in nato 
uredil še vrt. Zanimivo, da mu v gimnaziji ni 
šlo, se je pa že zelo zgodaj izkazal njegov ta-
lent za risanje. Ljubljanski župan Ivan Hribar 
mu je priskrbel štipendijo za šolanje v Gradcu 
od koder je odšel na Dunaj in se vpisal na 
akademijo za arhitekturo, ki jo je končal z odli-
ko in prejel Rimsko nagrado, ki mu je omogo-
čila, da je odpotoval v Italijo kjer se je zaljubil 
v klasicistični slog, ki je ostal bit Plečnikovega 
ustvarjanja, hkrati z načelom, da arhitekt si-
cer lahko pusti razmah svoji domišljiji, vendar 

se ne sme preveč oddaljiti od uporabne vre-
dnosti stavbe. Po vrnitvi iz Italije so ga prejete 
kritike na Dunaju precej prizadele in odšel v 
Prago  kjer ga je češki predsednik Masaryk 
zelo cenil in mu ponudil obnovo grajskega 
dela Prage Hradčnov in predsedniškega le-
tnega dvorca Lany. Leta 1920 se je vrnil v 
Ljubljano in bil izvoljen za rednega profesorja 
za Arhitekturo na Ljubljanski univerzi. Njego-
va hiša nam »pripoveduje« o njem. Največji 
prostor je njegova delavnica z izredno veliko 
delovno mizo, svinčniki in barvice na mizi so 
obrabljeni skoraj do konca, da jih je še komaj 
moč držati s palcem in kazalcem. Plečnik je 
»šparal« tudi pri svinčnikih in barvicah. Neda-
leč od nje stoji njegova postelja, ki je špar-
tansko skromna kot kakšen vojaški pograd, 
na prvi pogled se vidi, da je bila namenjena 
izključno za eno osebo. Nad obiskovalci ni 
bil posebej navdušen, zato je soba za goste 
najmanjši prostor v hiši kakšne 4x4 m  (komaj 
kot malo večja shramba za metle in čistila) 
s trdimi in neudobnimi stoli, cela čitalnica v 

Narodno univerzitetni knjižnici je opremljena 
s takšnimi stoli. Plečnikov odnos do stolov je 
špartanski namenjeni so delu ne pa »valja-
nju«, udobnih foteljev pri njem ne boste našli. 
Vhod v zimski vrt je namenoma tako nizek, 
da je pri vstopu potrebno skloniti glavo, da 
nas spomni na skromnost. Njegov odnos do 
nežnega spola? Več let si je dopisoval s pod-
jetno damo (menda je bila lekarnarka), ki si je 
njegovo prijateljstvo očitno narobe razlagala 
in se je v trnovski cerkvi dogovorila z župni-
kom rezervirala temin, skratka pripravila vse 
potrebno za poroko in zaprosila Plečnika za 
roko. Feminizem povezan s tako trdo odloč-
nostjo še dandanašnji ni preveč priporočljiv in 
konzervativni gospod kot je Plečnik vsekakor 
bil, jo je obzirno odklonil. Seveda sta potem 
dopisovanje za dalj časa prekinila. Njegova 
najbolj znana dela v Ljubljani obsegajo: cerkvi 
sv.  Frančiška in sv, Mihaela, Narodno univer-
zitetno knjižnico,Tromostovje, Žale, Peglezen 
in Stadion za Bežigradom, itd. Plečnik je umrl 
v Ljubljani 7.1.1957.                     Ivan Košak

Plečnikova delovna miza in preprosta postelja, ki je skoraj špartanska. (Foto S. Tomšič)

Maketa Plečnikove hiše. (Foto S. Tomšič)


