
KULTURNI PROGRAM 
SAŠA PAVČEK, ambasadorka darovanja 
organov in tkiv 
Večina jo pozna kot igralko, nekoliko manj pa je 
znano, da je tudi ambasadorka darovanja organov in 
tkiv. Svoje razloge za sodelovanje s Slovenija-
transplantom v nedavnem intervjuju opiše takole:  
»Človek, ki je darovalec, lahko po svoji smrti reši 
sedem drugih življenj! Mar ni to izjemna možnost, ki 
jo ponuja medicina? Celo svojo smrt lahko osmisliš, 
se z njo postaviš na stran življenja in pomagaš 
drugim. To štejem za svojo dolžnost, za nekaj 
samoumevnega. 
Darovanje se mi zdi etično in naravno. Brez 
obotavljanja sem se odzvala predlogu prim. Danice 
Avsec, direktorice Slovenije Transplanta, saj me je 
prepričala s strokovnostjo in človekoljubnostjo. Poleg 
pomoči bolnim gre tu tudi za preprečevanje trgovine 
z organi, kriminala, ki se širi po svetu, zato podpiram 
predlog, da bi bilo darovanje zakonsko urejeno, kot je 
v Franciji in še nekaterih državah EU, kjer smo 
darovalci po smrti vsi, razen, če se ne izrečemo proti. 
A dokler pri nas še ni tako, se po svojih močeh 
trudim, da bi bilo darovalcev več, saj je to izraz 
ozaveščenosti, nesebičnosti in plemenitosti.« 

ALIDA BEVK, dramska igralka 
Je diplomirana dramska igralka z več kot 15 let 
igralskimi izkušnjami. Od 2008 dalje pa je tudi 
predavateljica govora na Ljubljanski AGRFT in 
trenutno predstojnica Oddelka za gledališče in radio. 
Njeno zanimanje za govor, glas in dih jo je usmerilo v 
tujino, kjer se je pridobila dodatna pomembna znanja 
iz tega področja in jih prenesla v Slovenijo ter jih 
umešča v svoja umetniška dela. Veliko tudi predava 
in vodi delavnice v tujini - Norveška, Irska, USA, 
Španija, Madžarska.  
Živi s transplantiranim organom in je pričevalka. 

 

V galeriji MEDICINSKE FAKULTETE UL 
JURIJ KURILLO, dr. med. 

Dr. GREGOR VOGLAR pl. CARBONARIUS (1651-1717), 
zdravnik ruskega carja Petra Velikega 

 
V galeriji NEVROLOŠKE KLINIKE UKCL 

razstavlja svoje slike 
ZDENKA VINŠEK, 

članica Likovne skupine Leon Koporc KUD-a 
 

V avli UKCL razstavlja 
SONJA ZORKO SNOJ, Ptice Slovenije 

 
 

NASLEDNJA PRIREDITEV 
VELIKONOČNA 

V Dolenčevi galeriji razstavlja 
JOŽE BARTOLJ, akad. slikar 

V Taborjevi galeriji je predstavitev 
UKCL – VČERAJ IN DANES 

Prof. dr. TADEJ GLAŽAR, univ. dipl. inž. arh. 
Zapeli bodo 

Malgaški pevci cerkvene glasbe iz Tržiča. 
Vodja: Marko Petrović 

 
 

ORGANIZATOR 
KUD KC in MF dr. Lojz Kraigher 

www.mf.uni-lj.si/si, kudkcmf@mf.uni-lj.si 
spletna stran: http://nova.kudkcmf.si/ 

 
PRIREDITEV SO PODPRLI 
KUD-ovi ustanovitelji in 

 

               
 

 
Kulturno-umetniško društvo 

Kliničnega centra in Medicinske fakultete 
dr. Lojz Kraigher (KUD) 

vabi na 
 

PRIREDITEV ZA BOLNIKE 
v torek, 7. MARCA 2017, ob 16.30 

v razstavišču UKCL 
 

V DOLENČEVI GALERIJI 
razstavlja RADKO OKETIČ, 

član Likovne skupine Leon Koporc KUD-a 
TRANSPLANTACIJSKA MEDICINA V  

ŽLAHTNI ILUSTRACIJI 
 

V TABORJEVI GALERIJI 
se predstavlja 

TRANSPLANTACIJSKA DEJAVNOST 
 

Z UMETNIŠKO BESEDO  
bo prireditev spremljala  

ambasadorka Slovenija-transplanta,  
dramska igralka SAŠA PAVČEK 

 
PREDAVANJE 

RAZVOJ TRANSPLANTACIJSKE MEDICINE IN 
KOMUNICIRANJE V NJEJ 

prim. DANICA AVSEC, dr. med.,  
direktorica Slovenija transplanta 

ob 15.15 v Predavalnici 1 ob galeriji  
 

Prireditev vodi predsednica KUD-a 
prof. dr. ZVONKA ZUPANIČ SLAVEC, dr. med. 

http://www.mf.uni-lj.si/si
mailto:kudkcmf@mf.uni-lj.si


DOLENČEVA GALERIJA: RADKO OKETIČ  
SLIKOVIT FIGURALNI SVET ILUSTRACIJE 
Transplantacijska medicina v žlahtni ilustraciji 
 

Radko Oketič je eden najvidnejših kraških slikarjev, 
tenkočuten akvarelist, ilustrator, svojevrsten mojster 
risbe in karikature. S svojo ustvarjalnostjo je pomenljivo 
dopolnil sodobno slovensko umetnost in postal 
prepoznaven tudi v mednarodnem prostoru, kar 
potrjujejo tudi številne razstave, ugledne nagrade in 
priznanja. V obsežnem opusu, ki zaokrožuje več kot 35- 
letno likovno dejavnost, so se zvrstili mnogi, med seboj 
različni ciklusi del. 
Je umetnik z bogatim notranjim svetom. V raznolikih 
vsebinah in tehnikah zaobjema mnogostransko 
izražanje in uveljavlja široko pripovedno področje. 
Krasu, kjer živi že dolga leta, je v slikani izpovedi vtisnil 
pomenljiv pečat. Je občutljiv kolorist s prefinjeno risbo 
in slogovno pestrostjo. Svežina koncepta in obilica 
novih idej ga vselej privede do zanimivih in aktualnih 
rešitev, kar nedvomno velja tudi za pričujočo zbirko 
različnih ilustracij iz zadnjega desetletja. Izbor akvarela 
kot slikarske tehnike najbrž ni naključen, saj avtor v 
mehkih, nežnih in prosojnih barvah zmore povzeti 
bistvo, ki nadgrajuje besedilo. S svojimi ilustracijami je 
namreč vrsto let opremljal različne knjižne izdaje, 
brošure, slikanice, zbirke ... Med drugimi jih najdemo v 
Povedkah s Kozjanskega, Pripovedih z Bovškega, 
Zverinicah iz Rezije, Izštevankah, ljudskih pripovedih in 
pesmih iz različnih slovenskih pokrajin, med pravljicami 
in otroškimi folklornimi pesmimi. 
Ilustriral je še zbornik: RAZVOJ TRANSPLANTACIJSKE  
MEDICINE V SLOVENIJI in knjigo 
COMMUNICATING ABOUT ORGAN DONATION AND 
TRANSPLANTATION. 
 
Že na prvi pogled lahko ugotovimo, da se je avtor z velikim 
veseljem in naklonjenostjo posvetil vsakemu motivu 

oziroma tematiki. Za vse ilustracije je značilen slikovit 
figuralni svet, kjer nastopajo živali, ljudje, predmeti, znani 
in neznani prostori in vrsta dogodkov iz našega 
življenjskega okolja;  pravzaprav vse, kar je vpeto v časovni 
lok od preteklosti do prihodnosti. V izvirnih in nadvse 
duhovitih domislicah sicer še ohranjena določeno mera 
realizma ali pravljičnosti, a se pod težo njegovih razmišljanj 
lahko spreminja v bolj ali manj karikirane, humorne in 
simbolno naglašene izpeljave. Pravzaprav se osredotoča 
na bistvo zgodbe, pesmi, oziroma tekstovnega sporočila, 
kjer vešče poveže figuralne elemente in poudarke v 
smiselno celoto. Bistvo, oziroma srž vsebine je igrivo–
resna in zato na mah pritegne našo pozornost. Z lahkoto 
ostrine, metafore, pronicljive parodije, satire, skoraj 
groteske, ilustrira pravzaprav vse; od slovenskega 
pripovedništva in ljudskega izročila do sodobnosti, ki je 
postala od teh dobrin odmaknjena, vse bolj izpraznjena in 
paradoksalna, saj izginjajo zadnje vrednote. Avtor 
nemalokrat likovno vsebino podkrepi še z izvirnimi 
besednimi pripombami. Je družbeno kritičen, saj zna 
poiskati duhovite in komične opomine tudi na račun 
neumnosti. Mar človeška komedija ne traja že tisočletja? 
Sprašuje nas, česa smo se naučili v svoji dolgi zgodovini in 
poskrbi, da se nasmejemo, a tudi zamislimo. V vsaki 
domislici in zgodbi prihaja na dan njegov duhovni intelekt 
in smisel za interpretacijo.  

Radka Oketiča prepoznavamo kot izbrušenega snovalca 
iskrivih ilustracij, v katerih je izoblikoval sporočilno 
bogat prostor, ga začinil z njemu lastnim humorjem, ki 
govori sodobniku in prihodnjim rodovom. V svojih delih 
prepričljivo nagovarja mladež, preprostega človeka ali 
še tako zahtevnega poznavalca in gledalca. Slovenski 
literarni dediščini je tudi to pot pridal svoj dragocen 
delež. 

Polona Škodič, dipl. umetn. zgod. 

Stik: Radko Oketič, radko.oketic@gmail.com 

TABORJEVA GALERIJA: DAROVANJE 
ORGANOV IN TKIV IN TRANSPLANTACIJSKA 
MEDICINA V SLIKOVNI PODOBI SKOZI ČAS 
 
V Taborjevi galeriji Slovenija-transplant predstavlja 
številna izobraževalna, informativna  in promocijska 
gradiva, ki so nastala v času od začetka delovanja 
zavoda leta 2000 pa vse do danes. Razvoj donorskega in 
transplantacijskega programa v Sloveniji se je sprva 
odvijal predvsem v strokovnih medicinskih krogih, z 
ustanovitvijo nacionalne transplantacijske mreže leta 
1998, zlasti pa po ustanovitvi javnega Zavoda RS za 
presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant  pa so se 
pričele intenzivneje izvajati tudi izobraževalne in 
promocijske aktivnosti. Strukturiran pristop h 
komunikaciji s strokovno in splošno javnostjo v smislu 
obveščanja, izobraževanja in ozaveščanja tako 
medicinskih strokovnjakov kot splošne javnosti je 
ključnega pomena za uspešen razvoj tega 
pomembnega področja medicine. 
 
 

 
 

..... 

 

Šele ko se zares zavemo in doumemo, 
da nam je na zemlji namenjen le določen čas, 

bomo začeli polno živeti vsak dan posebej, 
kot da bi bil edini, ki nam je na voljo. 

 
Elisabeth Kübler Ross 

mailto:radko.oketic@gmail.com

