
 

 

OBVESTILO O POTEKU DEJAVNOSTI  
 

POJDIMO V GLEDALIŠČE! 
 

 

V sredo, 21. 2. 2018, bomo odšli v gledališče – naš cilj je SNG 

DRAMA Ljubljana.  

Ogledali si bomo uprizoritev  romana 

Ivana TAVČARJA VISOŠKA KRONIKA. 

 

Organizacija ekskurzije: Alenka Helbl (vodja ekskurzije), Nevenka Žlebnik, Nataša Uranc, 

Verica Jaušovec, Barbara Gašperšič Vodopija, Natalija Černjak in Dragomira Šavc ob 

organizatorju SNG Drama Ljubljana (ga. Špela Šinigoj) in ob izvajalcu prevozniku in turistični 

agenciji Izletnik, poslovalnica Slovenj Gradec (Jernej Urh). 

POTEK 

1. Odhod avtobusa štev. 1 izpred lokacije šole na Muti ob 13. uri (prisotnost preveri Alenka 

Helbl). Spremljevalci: Helbl, Uranc, Černjak, Šavc. 

2. Odhod avtobusa št. 2 ob 13.30 z glavne avtobusne postaje Slovenj Gradec. Predviden 

prihod v Ljubljano ob 15.30. Spremljevalci: Jaušovec, Osojnik, Gašperšič Vodopija. 

3. Do 16. 45 čas za kosilo in ogled stare Ljubljane.  

4. Ob 17.00 začetek predstave, ob 20. 40 predviden konec. 

5. Odhod iz Ljubljane ob 21. uri. 

6. Predviden prihod na lokacijo Slovenj Gradec 22.30, na lokacijo Muta ob 23. uri,  Dijaki 

lahko izstopajo na vmesnih postajah. Avtobus št. 2 pelje do Prevalj. 

Dijaki morajo imeti pred odhodom poravnano položnico za avtobusni prevoz (12 €), denar za 

vstopnice (11 €) pa s seboj na poti v Ljubljano in oddati podpisane izjave staršev organizatorici 

ekskurzije. 

 

MALO NEKAJ O PREDSTAVI, več na linku http://www.drama.si/repertoar/delo?id=2139 

http://www.drama.si/repertoar/delo?id=2139


 

Zgodovinski roman, objavljen leta 1919 kot podlistek v Ljubljanskem zvonu in leta 1921 v prvi 

knjižni izdaji, velja kljub nedokončanosti (Tavčarja je prehitela smrt) za eno najboljših del v 

slovenski književnosti. Čeprav je dogajanje postavljeno v 17. stoletje, so bile zgodovinske teme 

– tridesetletna vojna, preganjanje čarovnic, preganjanje protestantov – po véliki vojni 

bralstvu blizu in vsako novo obdobje odkriva v pripovedi svoje probleme. Starinski slog kronike 

prinaša sočen, razgiban jezik, v katerem se pisateljeva domišljija in čustvo družita z močno 

ironijo in realističnim opazovanjem življenja, vsebinsko pa namenja Tavčar poleg boja proti 

klerikalizmu in družbeni zaostalosti veliko pozornosti domoljubju in ljubezni do zemlje: z izbiro 

kmečke snovi, opisovanjem lepote domačih krajev in jasnimi protinemškimi stališči. Kako 

aktualno nas nagovarja kronika davnih časov še stoletje pozneje – z gledališkega odra? 

Smo Slovenci Izidorji ali Juriji? Izidor je nosil grehe očeta. Izidor je živel pravila okolja. Pridno je 

delal. Ko bi se moral upreti, je obmolčal, Izidor. Bal se je očeta in bal se je boga, Izidor. Ko je 

Izidor ljubil, je ljubil neodločno in molče. Ko bi moral Izidor zakričati, se je obrnil stran. Izidor je 

dopustil možnost, da je Agata čarovnica. Ker je pridno delal in ker se je bal. Izidor ni živel. Gledal 

je v tla, ko bi moral pogledati v oči. Gledal je v nebo, ko bi moral udariti na gobec. Izidor. Jurij 

je zakričal. Jurij je ljubil. Jurij je skočil. Smo Slovenci Juriji ali Izidorji?  

So Slovenke Margarete ali Agate?  

 
 

 

 

Organizatorica          Ravnatelj 
Alenka Helbl, prof.       Bernard Kresnik, univ.dipl.ekon. 


