
MPZ VOX MEDICORUM 

 

Začetek delovanja sega v leto 1979, ko se je na          
pobudo takratnega specializanta interne medicine     
8 nekdanjih pevcev Akademskega pevskega zbora      
Tone Tomšič (3 zdravniki in 5 študentov       
medicine), odločilo, da bodo pod imenom      
Medicinski oktet naprej skrbeli za kvalitetno      
zborovsko petje in na tem področju predstavljali       
slovenske zdravnike. Prvič so se predstavili      
javnosti na proslavi Dneva republike v Kliničnem       
centru, potem pa še velikokrat v UKC, na        
strokovnih srečanjih zdravnikov, v domovih za      
starejše, v bolnišnicah v Sloveniji pa tudi v tujini,         
na revijah pevskih zborov, dvakrat pa so bili tudi         
povabljeni na tekmovanje Naša pesem in prejeli       
bronasto priznanje. Preimenovali so se na predlog       
prof. Pavla Kornhauserja, nekdanjega predsednika     
društva v »Glas medicine« in so tako stalno odprti         
za mlade zdravnike in študente medicine z       
veseljem do petja. Sestav so vodili zdravnik Matjaž        
Vrtovec, stomatologinja .Judita Caserman,    
dirigenti Primož Faganel, Barbara Maurer in od       
maja letos dolgoletni mentor sestava (skoraj      
dvajset let) maestro Milivoj Šurbek. Člani zbora:       
Saba Battelino, Alja Pešak, Lucija Šarc, Mateja       
Vilar, Katja Vrtovec, Irena Zadnikar, Mojca Božič       
Mijovski, Marjanca Čuk, Hilda Dijak, Nadja      

Hriberšek, Mateja Poje, Dragana Rakić, Vesna      
Udvanc, Metka Volavšek, Igor Gregorc, Nino      
Koritnik, Janko Premelč, Boris Sila, Peter Beltram,       
Darko Kovač, Aleš Lajovic, Matjaž Šinkovec,      
Matjaž Vrtovec. 

DRUŠŠTVENI DOGODKI V DECEMBRU IN 
JANUARJU 
2.12.. – 1.2.2019. - Galerija na Nevrološški kliniki:        
Ljuba Brajnik: Podobe iz cvetnih listov. 
21.10. – 31.01. Galerija na Vrazovem trgu 1: Likovna         
razstava skupine  Ustvarjalci upodabljajočih umetnosti 
21.10.do 31.01. Galerija na KO za pulmologijo:       
Razstava skupine Ustvarjalci upodabljajočih umetnosti 
6.11.-17.12 – Dolenččeva in Taborjeva galerija (UKC):       
Blaža Fečur in Marko Perme, razstavi slik 
19.04. – 31.12. Psihiatriččna bolniššnica Begunje:      
Razstava skupine Ustvarjalci upodabljajočih umetnosti 
23. 10. - 31.12. Zdravstveni dom Bled: Razstava        
skupine Ustvarjalci upodabljajočih umetnosti 
7.12. : 49. koncert zdravnikov v Slovenski filharmoniji        
Pro medico, MPZ Vox medicorum, zdravniki glasbeniki       
in študenti medicine glasbeniki. 
7.12..-31.01.2019 Center za izvenbolniššniččno    
psihiatrijo UKC: »Hommage Ivan Cankar« .- Razstava       
skupine Ustvarjalci upodabljajočih umetnosti 
14.12. 15.1.2019 Galerija 3D Kranj, - Razstava skupine        
Ustvarjalci upodabljajočih umetnosti 
9.01. – 12.02. 2019 Dolenččeva in Taborjeva galerija:         
Zdravko Dolinšek in skupina likovnikov FREE ART,       
razstavi slik  

 
Kulturno umetnišško drušštvo UKC in MF  

dr. Lojz Kraigher, Zalošška 7 A, 1000 Ljubljana,  
ki je v letu 2018 pridobilo  

status društva javnega pomena z odlokom  
Ministrstva za kulturo RS 

kudkcmf.tajnistvo@gmail.com, 
 spletna stran: www.nova.kudkcmf.si/si; 

PREDSEDNIK: prim. dr. Matjaž Vrtovec, dr. med. 
vrtovecmatjaz@gmail.com 

 

PRIREDITEV SO PODPRLI USTANOVITELJI in 
 
 

               

 
Kulturno umetnišško drušštvo  

Kliniččnega centra in Medicinske fakultete 
dr. Lojz Kraigher,  

 

vabi  
ZAPOSLENE V UKC IN NA MF, ČČLANE KUD-a in 

DRUGE LJUBITELJE GLASBENE IN LIKOVNE 
UMETNOSTI 

 
na 

 NOVOLETNI KONCERT  
IN OTVORITEV LIKOVNE RAZSTAVE 

ČČLANOV DRUŠŠTVA  
 

v torek, 18.decembra 2018 ob 16.30  
v pritliččju UKC, 
Zalošška 7, Ljubljana 

 
V Dolenččevi in Taborjevi galeriji razstavljajo 

ččlani  LS LEON KOPORC  in  
 LS USTVARJALCI UPODABLJAJOČČIH 

UMETNOSTI  
 

Glasbeni program:  

mailto:kudkcmf.tajnistvo@gmail.com
mailto:vrtovecmatjaz@gmail.com


Godalni kvartet Pro medico 
Vodja skupine dr.Andrej Gubenššek 

MPZ Vox medicorum,  
dirigent prof. Milivoj ŠŠurbek 

 
VLJUDNO VABLJENI  

Vstop prost 
 

LIKOVNA SKUPINA (LS) LEON KOPORC 

Začela je delovati ob ustanovitvi Kulturno      
umetniškega društva UKC in MF dr.Lojz      
Kraigher na pobudo prof. dr. Antona Dolenca,       
prvega predsednika društva, takratnega    
predstojnika Inštituta za patologijo, kasneje     
Inštituta za sodno medicino, ki je bil tudi        
izjemen slikar. Skupina je povezala zdravnike      
in druge iz UKC in MF, ki jim je bilo slikanje v            
veselje, pridružili pa so se jim še slikarji iz ZD          
Ljubljana in drugod Zaradi želje po      
izpopolnjevanju so likovni ustvarjalci v svoj      
krog povabili akademske slikarje, ki so prevzeli       
vlogo mentorjev in učiteljev, in raven      
ustvarjanja se je hitro višala. Dolga leta je        
opravljal vlogo učitelja akademski slikar Leon      
Koporc, po katerem je leta 2015 sekcija       
prevzela ime. Zadnja leta opravlja to      
pomembno nalogo akademski slikar Janez     
Kovačič, ki s predavanji in delavnicami člane       
skupine izpopolnjuje v tehniki slikanja     
akvarelov, ki velja za zahtevno tehniko v       
slikarstvu. Letos je skupina imela svojo      
slikarsko kolonijo v Kortah na primorskem.      
Udeleženci so podarili kar 31 slik, od katerih        
večina že lepša stene in prostore Kliničnih       
oddelkov Kliničnega centra. Člani skupine so v       
letu 2018 razstavljali tudi drugod po Sloveniji       

in tudi izven nje. Članica skupine Zdenka       
Vinšek redno skrbi za menjave razstav v       
Taborjevi galeriji v UKC, Jože Kovačič s       
pomočjo Umetniškega sveta za razstave v      
Dolenčevi galeriji . Na današnji razstavi      
sodelujejo: Emilija Erbežnik, Blaža Fečur, Elvira      
Kaljanec, Ivanka Krašovec, Judita Mandelc Kunčič,      
Danica Lešnjak, Mili Pačnik, Sava Rant Hafner,       
Zvonka Slavec, Draga Soklič, Magda Strle, Marija       
Strnad, Zorka Svatina, Mira Uršič, Zdenka Vinšek,       
Bogdan Breznik, Vojko Gašperut, Jože Godec,      
Franc Golob, Karel Hruza, Ivo Kolar, Janez Kovačič,        
Jože Kovačič, Henrik Krnec, Petar Lazarevič, Jože       
Matjašec, Marjan Miklavc, Radko Oketič, Janez      
Ovsec, Tone Pačnik, Roman Planko, Ivan Prešern       
Žan, Edi Sever, Ljubo Soklič, Pavle Ščurk, Veljko        
Toman, Igor Šivec Trampuž. 
 

 
 

LS USTVARJALCI UPODABLJAJOČČIH   
UMETNOSTI 

Skupina samostojno deluje od 1.januarja     
2018. Jedro skupine predstavljajo dolgoletni     
člani likovne skupine Leon Koporc, ki so želeli        
v svoje delo vključiti tudi druge veje likovne        
umetnosti. Skupina združujejo ustvarjalce na     
področju slikarstva, ilustracije, fotografije,    
keramike in kiparstva in se ves čas pridno        

trudi v izvajanju svojega poslanstva širjenja      
ljubiteljske kulture v javnem prostoru. Poleg      
tega, da skrbi za lepši izgled UKC Ljubljana,        
skrbi za galerijo na Vrazovem trgu 1, kjer        
domujejo diabetološke ambulante in    
negovalna bolnišnica, ter galerijo na KO za       
pulmologijo, poskuša z razstavami svojih     
likovnih izdelkov popestriti tudi običajno     
dolgočasne bele hodnike drugih zdravstvenih     
ustanov po Sloveniji, kjer bolnikom med      
čakanjem na pregled likovni izdelki vsaj za       
kratek čas odvrnejo pozornost od skrbi in jim        
morda malce odstrejo še nekaj lastne intime,       
saj je vsaka slika tudi odraz razmišljanja ali        
čutenja umetnika, ki (iz)postavi svojo podobo      
javnosti na ogled. Žal v galerijah v UKC        
nimamo vitrin, da bi lahko razstavljali kiparji in        
keramiki svoje tridimenzionalne izdelke. Člani     
skupine se družijo na likovnih, kiparskih in       
keramičnih delavnicah, svojo likovno kolonijo     
pa so imeli na Jezerskem. Njihova vrata so        
odprta vsem, ki si želijo širšega spoznavanja       
različnih tehnik tako v slikarstvu, kot v       
oblikovanju gline, fotografiranju itd.    
Ttrenutno potekajo njihove razstave v     
Zdravstvenem domu Bled, v Psihiatrični     
bolnišnici Begunje in seveda v obeh galerijah       
UKC. Na današnji razstavi sodelujejo: Milica      
Adela Miš, Urška Boljkovac, Nivea Kafol, Alenka       
Klemenčič, Biserka Komac, Klaudija Košenina,     
Pavla Orama Kovačec, Vida Soklič, Barba      
Štembergar Zupan, Petra Vencelj, Erika Železnik,      
Tone Kavčič, Jano Milkovič, Peter Novak, Franc       
Rant, Vit Rozman.  
 
PRO MEDICO-zdravnišška komorna glasbena    
skupina  



Skupina že desetletja ohranja poslanstvo     
igranja bolnikom in zaposlenim v zdravstvu,      
pa tudi drugim prijateljem glasbe ter bogati       
kulturno podobo UKC Ljubljana in drugih      
zdravstvenih ustanov. S poglobljeno glasbeno     
izobrazbo in skrbno izbrano glasbeno     
literaturo si prizadeva za čim bolj kakovostno       
glasbeno upodabljanje. V skupini igrajo     
akademsko izobražena violinistka Lucija    
Čemažar, specializantka hematologije, violist    
Jernej Bernik, specializant urgentne medicine,     
violončelistka muzikologinja Karmen Lesjak in     
violinist Andrej Gubenšek, specializant    
nevrologije. Občasno se jim pridruži     
sopranistka Sanja Zupanič, specializantka    
otroške in mladostniške psihiatrije.  
 


