
   

 

 
 

SPET DOMA 
 
Kot blisk, zdaj tu, zdaj tam, je 
prišla med nas naša Neža 
Maurer. Zakaj naša? Odkar 
imamo na šoli stalni spominski 
kotiček z njenim doprsnim kipom 
in razstavo o njenem življenju in 
delu, štejemo, da je tudi delček 
naša. Čeprav je prišla zaradi 
obnove svoje rojstne hiše na 
Kopanku … Mladi novinarji z 
mentorico Valerijo Pukl so jo 
takoj povabili k pogovoru. 

 
Čemu nam danes ta čast, da ste 
nas ponovno počastili s svojim 
obiskom? 
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Veselo snidenje s 
pesnico, pisateljico 
in publicistko Nežo 
Maurer v pisarni 

ravnateljice  
Valerije Pukl. 

Če je to za vas čast, potem je to 
zame sreča, vsakič kadar pridem na  
Polzelo. Bilo mi je naročeno, da 
pridem neko dopoldne na svoj 
rojstni dom. Nekoč je bila to 
številka Podvin 50, sedaj ne vem, 
koliko je, ker je hiša zelo stara. 
Prišli so tudi iz Spomeniškega 
varstva Celje in mi sporočili, da bo 
hiša pod spomeniškim varstvom. 
 
Kakšen pomen ima za Vas ta 
domačija? 
Joj, velikanski, bi se reklo; to je 
tisto, na kar si vezan, od koder 
izhajaš. To je bilo prvo, kar sem 
spoznala na svetu, meni je bil to 
spočetka pravzaprav ves svet. Do 
recimo nekega štirinajstega leta. 
Nikjer se mi ni zdelo lepše kot doma. 
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Kakšni spomini se obudijo v Vas, ko 
ugledate to svojo domačijo? 
Bolj ko se bližaš koncu svojega 
življenja, raje se spominjaš  tega in 
posamezni prizori, ki so se dogodili, 
se mi tako jasno prikažejo kot v 
nekem filmu. Ko je bil alarm in sem 
hodila na Polzelo v šolo, so nam rekli: 
»Tecite domov, če se bo kaj 
zgodilo.« In takrat sem prišla tako 
hitro domov in sem vprašala mamo: 
»Kaj danes pa ne bo zvonilo poldne?«  
Ja, pravi: »Prvič v življenju si prišla 
pred poldnevom domov.« 
 
Ali imate morda Vi kakšno posebno 
željo kaj naj bi se dogajalo na 
domačiji, katere aktivnosti? 
 Jaz bi pravzaprav temeljila na 
svojih otroških letih. Ko sem prvič 
povedala, da bi šla rada v šolo naprej 
za učiteljico, vem, da je sosedov 
Ivan rekel: »Ja, ja, potem ti bomo pa 
mi na pajštvi (to je tam, kjer sušijo 
sadje), tam ti bomo pa šolo naredili in 
bodo otroci z vseh koncev hodili k 
tebi v šolo.« Torej možno bi bilo, da 
bi se tam ustanovile neke dejavnosti, 
da bi lahko šli šolarji tja in slikali, saj 
oni imajo takšne vrste šol v naravi, 
tudi okolica je nenazadnje tam zelo 
lepa. Potem pa bi se seveda lahko 
tam dogajalo kaj v zvezi s  pisanjem, 
to mi pomeni največ. 
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Se pravi, da bi radi, da bi bil tam 
obisk bolj množičen in bi se ljudje 
srečevali v kulturnem smislu? 
Da, predstavljam si, da bi bila tam 
neka srečanja. Recimo, meni je bilo 
zelo dragoceno, ko so se otroci iz 
Zavoda Milčinskega v Smledniku,  
pripeljali sem kot na letni šolski izlet 
in smo si potem ogledali našo hišo, 
Šenek in se oglasili tudi na osnovni 
šoli Polzela. In to je bilo za njih 
neskončno lepo doživetje.  
 

Kakšni občutki Vas prevevajo, ko 
stopite v našo šolsko avlo, ko 
vidite ta kulturni kotiček posvečen 
Vam, na kaj pomislite? 
Pomislim na to, da je delček mene 
vendarle ostal doma. Tako kot mi je 
del srca ostal tukaj, saj je ves svet 
oz. vse življenje zame kot neka 
ekskurzija ali neka delovna akcija, bi 
se reklo. Koder že hodiš, se potem 
spet vračaš v svoj rojstni kraj.  
 

In če bi imeli možnost, bi se vrnili 
na Polzelo in zaživeli tukaj ali 
imate raje svoje sedanje bivališče? 
Veste kaj, jaz sem zelo nerada 
razočarana in potem se tudi trudim, 
da ne bi bila. Mogoče si malce preveč 
idealno predstavljam svoj rojstni 
kraj, ljudi tukaj in vse skupaj. V teh 
letih bi morala delati neke 
korekture, kot se temu reče, to pa  
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rajši ne bi, saj so tukaj tudi ljudje 
kot drugje. In potem si raje pustim 
ljudi v svojih mislih blesteti in žareti. 
To mislim za svojo Polzelo, kako naj 
rečem, ne svojo, saj je tudi vaša, da 
ne boste mislili, da sem pogoltna. 
Drugače pa se mi zdi, da bolj delam v 
svetu, kjer do mene niso tako 
prisrčni, ampak malce bolj brezsrčni 
in če nič ne naredim, potem me pač 
malo bolj grdo gledajo!  
 
Za konec nam povejte, kaj bi radi 
sporočili mladim, ki želijo 
ustvarjati, uspeti na kulturnem 
področju? 
Gotovo da je začetek tega 
ustvarjanja ugotoviti, ali imaš sploh 
talent za neko stvar, ki jo želiš početi 
ali ne. To rečem zato, ker sem jaz 
želela postati kiparka. Doma sem iz 
ilovice oblikovala stvari in ko sem 
hotela narediti ovco, mi je rekel 
sosedov fant: »Joj, kako čuden pes 
je to!« In potem sem vedela, da 
nimam kaj početi na tem področju. 
Druga najpomembnejša stvar pa je 
vztrajanje. Saj moraš ne glede na 
vse, ali te grajajo ali te hvalijo, 
vztrajati. Ampak to vztrajanje na 
zunaj je mogoče le, če imaš v  sebi to 
lastnost. Lahko pa se tudi privzgoji ali 
pridobi. Če res hočeš, potem tudi  

 
 

INTERVJU Z NEŽO MAURERINTERVJU Z NEŽO MAURERINTERVJU Z NEŽO MAURERINTERVJU Z NEŽO MAURER    

delaš. Zdi se mi, da danes mladim 
manjka ravno vztrajanja. Takoj, ko 
nekaj postane pretežko, odnehajo. 
 
Ste morali biti zelo vztrajni, ko ste 
se vzpenjali po svoji življenjski 
poti? 
Meni se zdi, da neskončno, ker tedaj 
niso rekli: »Joj, ta je pa nadarjena!« 
Namesto tega mi je nemški učitelj, ko 
sem ga vprašala, ali bom lahko šla 
naprej študirat za učiteljico, 
odgovoril: »Veš kaj, to je rezervirano 
za nemške otroke.« In sem se 
počutila, kot se danes nekateri črnci, 
izključeno. In potem sem zaradi 
vztrajnosti uspela v svojih željah. 
 
Najlepša hvala za ta pogovor. 
Želite še kaj sporočiti mladim? 
Želim jim lepe pozdrave in predvsem 
to, da naj se ne podajo na prelahko 
pot, saj po ravnem res ne prideš na 
vrh gore. 

 
 
 

 
 
 

 
V imenu šolske skupnosti zapisale: 

Valentina Plaskan,Nina Vičar in  
Vanja Blagotinšek, 9. a  

 


