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Nadaljevanje na naslednji strani

Letošnji program 
ohranjevanja zdravja 
v Lendavi

Letos smo se zbrali v hotelu Lipa v Lendavi. (Foto I. Košak)

V zadnjih letih smo se s tem progra-
mom kar nekako »abonirali« na 
Prekmurje in se od 29.8 -2.9.2016 

ponovno nastanili v hotelu Lipa v Lendavi. 
Pri tem igrajo pomembno, da ne rečem od-
ločujočo vlogo, sprejemljive hotelske cene 
in sorazmerno dobre vremenske izkušnje. 
Ko je letos poplavilo Šentilj, jo je Lendava 
»odnesla« s krajšo, prehodno, popoldansko 
ploho. Tako kot pretekla leta je ta del pro-
grama kombinacija telesnih, rekreativnih in 
kulturno-izobraževalnih vsebin in udeležilo 
se ga je 118 članov društva.

Medtem , ko se telesno- rekreacijski del odvi-
ja po standardnem obrazcu, ki ga sestavljajo 
merjenje krvnega tlaka, dopoldanski pohodi, 
kolesarjenje in popoldanske športno- rekre-
acijske aktivnosti, se seveda kulturno-izo-
braževalne aktivnosti odvijajo odvisno od 
okolja, v tem primeru Lendave. Osebno se 

Jutranji zbor pred razgibalno telovadbo. (Foto I. Košak)

mi zdi Lendava lepo uravnotežena mešani-
ca starega in novega oziroma zgodovine in 
sodobnosti. Pri slednji me je najbolj navdušil 

lendavski »kulturni hram« oziroma stavba 
madžarskega arhitekta Imre Makovecza, ki 
prepričljivo dokazuje da mojstri arhitekture 
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še znajo projektirati tople, harmonične, po 
človeški meri ukrojene zgradbe in ne zgolj 
steklene kletke. Tudi zgodba o lendavskem 
branilcu pred Turki, junaku Hadiku premo-
re ravno dovolj, v temo poznega srednjega 
veka, zavite skrivnostnosti, ki lahko buri do-
mišljijo. Kaj pa, če je res hudobni Banffy želel 
znebiti nezaželenega ljubimca svoje hčere 
in morebitnega političnega tekmeca? Takih 
in podobnih političnih intrig ne manjka tudi 
v naši sodobnosti. Židi so zelo pomemb-
no prispevali k razcvetu Lendave in pustili 
v mestu neizbrisen pečat,doživeli pa žalo-
stno usodo,podobno kot drugod v Evropi. 
Danes v Lendavi ne živi, en sam Žid. Len-
davski grad dominira nad okolico, zato smo 
ga seveda morali obiskati. Prvič ga zgodo-
vinskih viri omenjajo v letu 1192 in uspešno 
je kljuboval turškim vpadom. Poleg obsežne 
zbirke orožja premore veliko zbirko metuljev 
in razstavo bronastih skulptur madžarskih 
umetnikov. Mi smo, še za rep, ujeli razsta-
vo grafik svetovno znanega Joana Miroja. 
Sliko o gospodarskem razvoju Lendave, 
pa nam je dopolnil obiski muzeja Meščan-
stva, tiskarstva in dežnikarstva. Lendavski 
razgledni stolp Vinarium je že obiskalo 100 
000 obiskovalcev in vse kaže, da bo poča-
si postal zaščitni znak mesta. Med ostalimi 
znamenitostmi smo obiskali še rojstno hišo 
Miška Kranjca in zadrugo za razvoj podeže-
lja Pomelaj.

V kolesarskih aktivnostih se je izkazala »pra-
va druščina« in poglejmo točke,ki so jih obi-
skali s kolesom iz izhodišča Lendave: do sv. 
Trojice,Petišovci, Mursko središče-Hotiza, 
Bukovniško jezero in Čakovec. V programu 

V okvir programa sodi tudi Cooperjev plavalni test. (Foto I. Košak)

Udeleženci programa so se napotili na ogled Lendavskega gradu. (Foto I. Košak)

smo opravili Cooperjev plavalni test in tek-
movali v tradicionalno »vročih disciplinah« 
balinanju, pikadu in metanju obročev

Lendavo krasi izreden “kulturni hram”. (Foto I. Košak)

Uradno je v vseh navedenih tekmovanjih 
sodelovalo 63 udeležencev. Za čuda za di-
sciplino prstomet tokrat ni dovolj prijavljenih 
in je odpadla. 

Doseženi so bili rezultati:

Balinanje: 1. Motoh Branko
 2. Ukmar Branko
 3. Danijel Vuradin                                         

Metanje obročev: 1. Stanko Bohl
 2. Jelena Marcijuš
 3. Joško Marcijuš                               

Pikado: 1. Ukmar Branko
 2. Branko Bubnič
 3. Zvonka Dvorjak
Naslednje jutro po družabnem večeru smo 
se poslovili z upanjem, da se čez leto oso-
rej ponovno srečamo, morda še v večjem 
številu.

Ivan Košak                             
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Lendavske 
kolesarske izkušnje

Terme Lendava. (Foto I. Košak)

Konec avgusta je bilo moje kolo že či-
sto »zdelano« od vročine in nedejav-
nosti. V garaži je stokalo od zatohle-

ga zraka in se prav zares veselilo, ko sem ga 
končno naložila na prtljažnik in mu obljubila 
cel teden gibanja v Lendavi. In jaz z njim!! 
Skrajni čas je že bil, da se ekipa sestane in 
se požene v dir.

In tokrat je bila ekipa kar številna in močna. 
Prav lepo nas je bilo videti, ko smo se vsi 
zbrali in delali plane za prihodnji teden. Spo-
gledovali smo se z ravnino okrog Lendave, 
a oko je zašlo tudi v Lendavske gorice, ki 
so vabile s svojo nič kaj ravno površino. 
Tako smo se že prvi dan preizkusili v moči in 
vztrajnosti. Preko Dolge vasi smo se name-
nili v hrib do cerkvice oz. kapelice Sv. Duha 
nad Lendavo. Kar močno je bilo treba poga-
njati pedale, a smo vse zdelali. Pa tudi poči-
vali smo vmes, si z vodičko ogledali kapelo, 
spoznali njeno zgodovino, obiskali smo tudi 
stolp Vinarium nad mestom. Za prvi dan je 
bilo kar dovolj, saj nam je nekaj kondicije po-
bralo vroče poletje. Seveda iz vsakega hriba 
pelje tudi pot navzdol. In ta je bila pravi uži-

Kolesarji so res prava druščina. (Foto I. Košak)

tek! Kar samo leti in prevetri celo dušo. Vse, 
kar je slabega odpihne veter v laseh….

No, pa da ne bodo samo klanci, smo na-
slednje dni raziskovali tudi ravninske prede-
le. Podali smo se na madžarsko stran do 

vasi z neizgovorljivim imenom (nekaj v zvezi 
s sv. Miklavžem), se zapeljali do cerkve sv. 
Miklavža in seveda na madžarsko pivo (ni 
slabo!). Vračali smo se po drugi poti z manj 
prometa, ki je bila vsekakor bolj slikovita in 
pestra. 

Še en krog smo prevozili in sicer čez Peti-
šovce in Mursko Središče, se vozili ob Muri, 
ogledovali brod, ki vozi čez reko, pa se vse-
eno raje zapeljali čez most na drugo stran.

Na posebno željo smo se odločili tudi za 
obisk sejma v madžarskem Lentiju. Pričako-
vala sem, da se bomo z nakupi obložili tako, 
da bo moral Cveto s kombijem odpeljati 
robo. Pa ni bilo nič od tega! Nihče ni hotel 
nič kupovati. Jaz sem se sicer navdušila nad 
gumijastimi škornji, pa nisem imela s seboj 
nahrbtnika, kamor bi jih spravila. Še sedaj mi 
manjkajo, ko grem na vrt. Škoda. Dobro, da 
nam je Ivica s svojim izborom spodnjega pe-
rila rešila nakupovalsko čast. Kupila je celo 
serijo zanimivih »gatk«, ki smo jih kar na trgu 
raztegovali, ogledovali in se seveda neznan-



OBVESTILAŠt. 245 -

Nadaljevanje s prejšnje strani

Stran 4

“Šoping” v Lentiju. (Foto M. Gabrejna)

sko zabavali. Upam, da jih uspešno nosi in 
se nismo zastonj peljali na sejem.

Zadnji dan smo izkoristili za obisk hrvaškega 
Čakovca, ki je presenetljivo zelo lepo in ure-
jeno mestece. Le cesta do tja je bila »ubijal-
ska« (vsaj meni se je zdela taka). Glavna ce-
sta s sto kamioni, ki so se mi tlačili za hrbet 
in oprezali za možnostjo, da bi nas prehiteli. 
Nič kaj prijetno se nismo počutili, zato smo 
za povratek iskali drugo, mirnejšo in varnej-
šo možnost. Pretipali smo se po stranskih 
cestah, čez vasi in z ne preveč napora našli 
nazaj do Lendave. Saj smo vsi približno pi-
smeni in vedno najdemo domov!

In »domov« je bilo vsakič lepo priti, saj smo 
si vzeli čas še za popoldansko druženje, za 
malico iz skupne malhe, za načrte in smeh… 
Prava druščina, ni kaj!

Tudi med kolesarjenjem nam ni bilo niko-
li dolgčas, pa tudi lačni nismo bili. Na tem 
koncu Slovenije to pač ni mogoče. Vsak dan 
se je našel kdo od znancev ali kolegov naših 
članov, ki nas je povabil, pogostil, počastil… 
Naporno je to prekmursko življenje, če nisi 
vajen: jej, pij, ponovi vajo. Prav posebno vajo 
nam je med tednom priredila Veri s pogo-
stitvijo na Lendavskem gradu in degustacijo 
vin iz lendavske kleti. Poskusili smo več vrst 
vin, ki so kar slabo vplivala na naša kolesa. 
Prav čudno so se obnašala na poti proti ho-
telu, kar niso in niso hotela prav ubogati….

Zdaj, ko moje kolo že spet počiva v garaži, 
mi ostanejo le še lepi spomini in hvaležnost: 
Hvala druščina za družbo, za lepe dni, hva-

V Čakovcu naša fanta ne le kolesarita, ampak še muzicirata. (Foto M. Gabrejna)

la vsem, ki ste nas z dobro voljo postregli 
in gostili, hvala organizatorjem za delo, ki je 

vloženo v take projekte, kot je bilo naše bi-
vanje v Lendavi!

Marta Gabrejna Braniselj

Kolesarjenje 
na Ugljanu

Že kar nekaj časa je minilo, ko smo luštno se imeli tam v tistih klancih v Kukljici. 
Stopnice vse povsod in strma cesta tam nekje na okrog.

Pa saj nič zato, ni bilo prehudo. 
Ko zjutraj se zbudim, prvo na telovadbo odhitim,

potem zajtrk zamudim, ker prav na vrhu hriba spim.
Počasi grem v breg in sproti mislim kaj s sabo moram met,

Če kaj pozabim, me čaka cela grupa spet.
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No tako nekako se je začel od-
vijati dan, potem pa je bilo vse 
drugače – zabavno, luštno, 

toplo in hladno, veselo pa včasih tudi 
malo težko.Za kolesa se letos ni odlo-
čilo veliko udeležencev. Nekateri smo 
jih imeli s seboj, nekateri pa so računa-
li, da kolesarski turizem glede na pro-
pagando bolj cvete in da ne bo težav 
z izposojo koles. To so nam obljubljali 
tudi na agenciji s katero smo letovali 
(Relaks). Od vsega tega žal ni bilo sko-
raj nič. Jan – predstavnik agencije se je 
vseeno potrudil in zagotovil tri kolesa za 
načrtovani izlet tistega dne. Ker sem se 
čutil nekako odgovornega za to našo 
kolesarsko skupinico, sem kolesa pred 
odhodom malo pogledal in ugotovil, da 
so skoraj nevozna – vsaj eden. Razoča-
ran povem naprej trem kolesarskim pri-
vržencem kakšno je stanje. In rezultat je 
sledeči: Boris takoj na pivo, Zvonka in 
Silvo pa vzameta to škripajoče »među-
nožno guralo« in se podamo na pot.

Zapeljali smo se na južno stran otoka 
Pašmana. Prvi klanec že stojimo, samo 
ropota in nič ne da -zadnji zobnik na-
mreč, a Zvonka potrpežljivo vztraja. Do-
bro da ne ve, kaj vse jo še čaka. Sledi 
kratek postanek na mostu, ki povezuje 
otoka. Potem pa se prava avantura šele 
začne. Kmalu zavijemo na makadamsko 
cesto z prekrasnimi pogledi na zalive ob 
južni obali otoka. Ni tako hudih klancev, 
pa vendar le nekateri vztrajamo na ko-
lesu, drugi pa iz takega ali drugačnega 
razloga malo pešačijo. Ko se na vrhu 
počakamo, imamo spet remont – tokrat 
temeljitejši. Še dobro, da imamo nekaj 
orodja vedno s seboj. Spomnimo se na 
Srečkota in Marijo – v naši ekipi vedno 
odrešitelja v vseh pogledih in situacijah. 
Kje sta danes? Težavam smo kos in pot 
nadaljujemo. Sledimo oznakam na ce-
sti, spet malo stojimo na razpotju. Karta 
kaže drugače, tukaj ni ceste - modruje-
va z Andrejem. Ta je bolj uvožena, pade 
odločitev. Za nekaj časa izgubimo po-
gled na morje. Vozimo se po lepi ma-
kadamski cesti in sonce kar primerno 
žge. Nekdo omenja PIVO. Ko pridemo 
spet na rob otoka, daleč dol zagledamo 
par hiš ob morju in par čolničkov. Tudi 
cesta se je v dolgih serpentinah vila do 
morja. Spet posvet in karta – tam čez je 

Mirna, idilična luka Kukljice. (Foto Č. Košak)

Boštjan in Cimi: “Katera je prava pot?”. (Foto Č. Košak)

sigurno povezava, saj tako kaže po tem 
zemljevidu. Odločitev pade – mrzlo pivo, 
toplo in lepo morje, malica nato naprej. 
Kar nekaj časa škripljejo zavore, da pri-
demo do hiš. Napademo vsak svojo 
hišo: nič, vse zaprto. Žalostno ugotovi-
mo, da so to le lepo obnovljene stare 
hiške, ki danes služijo povsem drugemu 
namenu….. Prvo razočaranje. Da sedaj 
vidimo vsaj morje. Vsak po svoji stezici 
se z Andrejem prerineva do vode. Spet 
presenečenje. Kje le najdeš Slovenca in 
to Štajerca z kombijem. Ta ima pa zago-

tovo pivo in res je. Trije fantje – navdu-
šeni ribiči nam ponudijo pivo, radler in 
coca colo. Primerno ohlajeno se je zares 
prileglo. Ko se ohladimo od znotraj, se 
še malo osvežimo v morju, nato pa še 
malica. Tako kod vedno Zvonka, Marta, 
Silvo odprejo svoje čarobne vedno polne 
škatlice raznih dobrot. Dobro je teknilo. 
Spet zajahamo in zavrtimo pedala v do-
bri veri da smo na pravi poti. Kmalu je 
bilo konec upanja, pa tudi ceste. Naglas 
začnem preklinjati in ne kaže drugače 
kot nazaj na prekrasno razgledno točko, 
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kjer me je zavedla prva 
misel na PIVO. Ko sopi-
ham v breg za Cimijem 
in se oziram nazaj za 
ostalimi, imam kar malo 
slabo vest. Ali bomo 
vsi zmogli in z kakšno 
voljo. Na vrhu se poča-
kamo, kaže vse dobro. 
Tako pade soglasna 
odločitev, po najkrajši 
poti do mesta na sever-
nem delu Pašmana. Ni 
bilo tako blizu. Bilo je 
pa lepo za kolesarit.Še 
par manjših vzponov in 
nekaj dolgih spustov pa 
pridemo do prvih hiš na 
severni strani otoka. Bi-
doni so bili čisto prazni. 
Prijazna domačinka ob 
cesti nam pove, kje je 
najbližja cesta do glav- Udeleženci programa so si ogledali zgodovinski Zadar. (Foto I. Košak)

Zdaj pa je potrebno poklicati pomoč. 
Dobro da Cveto rad telefonira in ima 
telefon vedno pri roki. Takoj se odzove. 
Skrbelo nas je le, če se bomo našli do 
večerje, zato mirno naročimo še eno run-
do rosnega. Neverjetno hitro se prikaže 
izza ovinka, moramo mu priznati, da ta 
del otoka res dobro pozna in je bila naša 
skrb kar malo odveč. Še malo smo nato 
posedeli in počakali, da je mlada gospo-
dična pravilno zračunala naš tekoči dolg 
in nam z neko težavo vrnila kar nam pri-
pada – nam butastim Slovencem. 

Od tu dalje do Kukljice bi morali kolesa-
riti po glavni cesti, ki je ta čas kar pro-
metna, zato se je kar prileglo, da smo ta 
del poti opravili z društvenim kombijem. 
Oddali primerno servisirana izposojena 

kolesa, Ivana odrešili smo skrbi, ko celo 
na večerjo pravočasno smo prišli. Po 
dolgem 50-kilometerskem dnevu čez 
drn in strm nam je večerja dobra »bla«: 
»župca«, omaka, solata in kruha dva, 
moram reči, da je kar teknila. 

Po večerji pa spet v tiste klance,
pod tuše ali u bance, 
do postelje postlane
kilometre nabrane v sanjah oddane. 

Mal za res mal za hec moraš takle dan 
vzet, volje veliko imet, pa se da dan tudi 
lepo preživet!

Boštjan Kostanjšek

ne ceste. Prosimo jo za svežo vodo 
in nam z veseljem ustreže. Tisti hip je 
bila to najboljša pijača in smo ji bili zelo 
hvaležni. Ko pa pridemo v mesto Tkon, 
je spet zadišalo – saj vemo kaj in ta 
duh se je utekočinil v naših grlih. Ko 
se je nehalo kaditi, smo že polni idej. 
Še malo kopanja bi se pa prileglo. Tako 
spet sedemo na kolesa in se lepo ob 
obali peljemo proti Kukljici. Pa ne dol-
go. Prijeten slamnati bifejček, prikupna 
gospodična, rosne »kruglice« na mizah 
čisto ob morju nas kar potegnejo. Ta-
koj smo si enotni kaj in kako bo po-
tekalo, ko prislonimo kolesa na bližnje 
drevo. Kopanje seveda, ostalo je pa 
samoumevno. Nič ne gledamo na uro 
in ko Cimi privleče par slanikov za pod 
zob, se šele zavemo koliko je ura. 

DLS
Parmova 53/IV
1000 Ljubljana

Tel.: 01 / 436 03 58, 
fax: 01 / 436 03 59

Transakcijski račun DLS:
SI56 6100 0000 1418 487

Davčna številka DLS: 68713401
E-mail: drustvodls.si@gmail.com

Spletna stran: www.dls-slo.si

UREDNIŠKI ODBOR:

Odgovorni urednik: 
Ivan Košak

Urednica: 
Marija Tomšič

Član uredništva: 
Danilo Papež

Oblikovanje in priprava: 
Gorazd Meden

NOVI ČLANI
BIZJAK VOJKO, BREŽICE

MEGLIČ ALEŠ, TRŽIČ
ŠVEGL ANTON, RAČE

TOPLAK ALOJZ, MALEČNIK
JORDAN JOŽE, DOLENJSKE TOPLICE
SKUBIC JERNEJ, LOG PRI BREZOVICI

ŽURMAN STANE, CELJE
KOŠMRLJ FRANC, LOŠKI POTOK

PURNAT ROMAN, LAŠKO
KENDA MARTA, LJUBLJANA

PRAZNIC PETER, OŽBALT OB DRAVI
IVANČIČ DANIJEL, PTUJ

JOVANOVSKI RADO, OREHOVA VAS
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21. Tradicionalno 
letno sreËanje DLS
Po tradiciji letna srečanja vsakič 

pripravljajo različni Področni klubi. 
Letos je prišel na vrsto PK- Šta-

jerske in Koroške, ki je pripravi srečanje 
v Lovski koči Rače v Podovi. Tako so se 
23. junija na ta konec Štajerske odpravili 
3 avtobusi, več kombijev in številni oseb-
ni avtomobili. Že precej pred lovskim do-
mom sem ugotavljal, kako slabo poznam 
svojo domovino, ki me vsakič preseneti s 
koščkom lepe, neokrnjene narave, ravno 
tam kjer najmanj pričakujem. Lepo je, za-
sanjana jezerca, idilične loke,… Ja, »jagri« 
že vedo, kje je treba postaviti kočo.

Ljubljanski avtobus je kar malo prehiteval 
dogodke tako, da smo ujeli marljive Šta-
jerce še pri pripravljanju prireditvenega 
prostora. No, takoj smo lahko ugotovili 
, da ima »štajerski šef« (Danilo) vse pod 
kontrolo. Še transparent z imenom dru-
štva (da se bo vedlo za kaj se gre) izo-
besimo in vse je na red za sprejem prvih 
gostov. Letna srečanja so spoštovana 
tradicija in enkratne akcije, ki pritegnejo 
največ članov. Navadno se na njih srečam 
z laringektomiranimi, ki jih nisem videl že 

Zmerom korajžna ga. H Cigan. (Foto I. Košak)

Vse je pripravljeno in pod kontrolo. (Foto I. Košak)

več kot krepko leta dni. Tokrat se nas je  
zbralo 200. Včasih pomislim, da smo naj-
brž ena zadnjih generacij, ki se ne more 
zadovoljiti zgolj s komunikacijo preko e-
-pošte, pametnih telefonov, tablic, inter-

netnega klepeta itd. Zame so »srečanja 
v živo« nenadomestljiva. Po uvodnem 
toplem obroku se je načrtovani program 
lahko nadaljeval.

Poleg druženja so na srečanjih zelo do-
brodošle tudi izobraževalne vsebine, 
tokrat je to nalogo opravil voden ogled 
Botaničnega vrta Univerze v Mariboru, 
ki so ga začeli intenzivneje urejati po 
osamosvojiti, ko je Univerza v Mariboru 
lahko odkupila sosednje gozdne površi-
ne, ki so bile do tedaj v lasti Ministrstva 
za obrambo. Površina botaničnega vrta 
obsega okrog 30 ha in njegova primarna 
naloga je ohranjanje in varovanje rastlin-
skih vrst. Uspešno gojijo 75 ogroženih 
rastlinskih vrst in hkrati vrt opravlja funk-
cijo genske banke. V banki vzdržujejo 
zbirke semen sadnih rastlin: jablan, hru-
šk, sliv, češenj, malin in bezgov. Poseb-
no zanimivost botaničnega vrta pred-
stavljajo tri mamutska drevesa (stara 
preko sto let) dve sekvoji in orjaški klek, 
največje izmed njih ima obseg 8 m. Po 
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letu 2001 je bilo v botaničnem vrtu po-
sajenih 6400 rastlin in danes gojijo preko 
tisoč rastlinskih vrst. Vrt je mednarodno 
priznan in sprejet v združenje botanič-
nih vrtov (Botanic Gardens Conservati-
on International). V botaničnem vrtu se 
izvajajo raziskave iz področja genetike, 
žlahtnenja in fiziologije rastlin. Kljub tipič-
nim slovenskim neumnostim (prepovedi 
zaposlovanja in prostovoljnega dela štu-
dentov, ki izražajo velik interes za delo v 
vrtu) vrt dokaj uspešno opravlja funkci-
jo visokošolskega izobraževanja. Poleg 
tega v vrtu organizirajo različne dejav-
nosti: sprejemajo obiskovalce, prirejajo 
naravoslovne delavnice, gostijo različne 
ekskurzije, organizirajo krožke, itd.

Po obisku botaničnega vrta se naše sile 
zopet združijo in »fešta« se lahko začne. 
Organizator je poskrbel tudi za muzikan-
te, ki po kosilu igrajo zabavne » štikilce« 
vmes pa urežejo kakšno domačo in kma-
lu lahko zaslišimo »našo kraljico Golico«. 
Hitro lahko ugotovim, da sta (za laringek-
tomiranega v mojih letih) dve zaporedni 
polki več kot dovolj. Zato si grem ogledat 

razstavo izdelkov iz delavnice žena po-
dročnega kluba. Zelo lično in lepo. Izdelki 
so skoraj na profesionalni ravni. Zato ni 
nič čudnega, če kakšnega »rokohitrca« 
zasrbijo prsti in je razstavo potrebno do-
mala zastražiti. Nato pa naprej k starim 
prijateljem in znancem. 

Pozno popoldne se je potrebno poslovi-
ti. Delček srečanja,ki nosi v sebi kanček 
grenkobe, ko moramo nekaj zapustiti. Ni 
druge. Za organizacijo srečanja se zahva-
ljujem se vodstvu Področnega kluba in 
vsem Štajercem in Korošcem, ki so pri-
pomogli, da je uspela takšna prireditev.

Ivan Košak

Lični izdelki iz delavnice žena PK - Štajerske in Koroške. (Foto I. Košak)

Živahno druženje do poznih popoldanskih ur. (Foto I. Košak)
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S kolesom okrog 
Cerkniškega jezera
Ko smo nekega hladnega spomladan-

skega dne osvajali coprniško Slivnico 
nad Cerknico, nam je megla zakrivala 

pogled na Cerkniško jezero. Sploh ga nismo 
videli, čeprav je bilo tam in  še kar polno 
vode. Zato smo se že tistega dne odločili, 
da ga še letos obiščemo in to s kolesi. Na-
črtovali smo daljšo turo iz Unca skozi Rakov 
Škocjan in potem okrog jezera, pa nam vre-
me spet ni bilo naklonjeno. Zato smo Rakov 
Škocjan, ki je sicer vreden samostojnega 
ogleda, prihranili za naslednjič.

Zbrali smo se na Uncu, v Cerknici pa smo se 
po posvetu odločili za smer vožnje, ki smo 
jo prilagodili lokalnim prireditvam na tem po-
dročju (tek okrog jezera za občinski praznik). 
Startali smo iz centra Cerknice, se po pobo-
čjih Slivnice odpeljali čez Martinjak proti Gra-
hovem, od tam pa čez jezerske vasi Žerov-
nico in Gorenje Jezero na drugo stran, pod 
Javornike. Makadamska cesta, ki obkroža 
jezero je razgledna in ne prenaporna, tako 
da smo ob vožnji lahko tudi ogledovali okoli-
co, jezersko rastlinje, Slivnico, tudi s kakšnim 
domačinom smo se pozdravili in pomodro-
vali o medvedih, ki jih imajo v teh krajih skoraj 
za domače živali. Vsaj tako pravijo…

V vasi Otok (pozimi, ko je jezero polno vode, 
je to resnično pravi otok, dosegljiv le s čol-
nom) smo se ustavili in na vrtu prijaznega so-
rodnika pomalicali ter počakali, da se naša 
cesta odpre za »normalen« promet. Nasle-
dnje kilometre smo kar hitro spravili podse, 
kajti izza Javornikov so se že grmadili črni 
oblaki, ki niso obetali nič dobrega. Malo smo 
postali še na mostu, kjer je ob tem času 
največ vode in ugibali, do kje je zalito, ko se 
jezero napolni z vodo. 

Tudi ura nas je že malo priganjala, saj smo 
si želeli ogledati še maketo Cerkniškega 
jezera. Tam pa je treba biti ob naročeni uri. 
Gospod Kebe iz Dolenjega Jezera je z leti 
ustvaril pravi muzej in zgovorno maketo, kjer 
predstavi gibanje in življenje jezera čez celo 
leto, hkrati obudi zgodovino parka in cele 
Notranjske. Vsa domačija je ena sama zbir-

Kolesarske priprave na startu. (Foto Č. Košak)

Cesta okrog jezera ni preveč naporna. (Foto Č. Košak)

ka starin, slik, maket. 
Vredno ogleda! Tudi 
naša današnja kole-
sarska pot je bila na 
maketi lepo vidna, da 
smo si jo lažje zarisali 
v možgane in si jo za-
pomnili.

Za konec izleta smo 
na turistični kmetiji 
Levar okusili še pravo 
notranjsko kmečko 
jed, ki se ji pravi kole-
rada (tudi koleraba ali 
bloška trojka). Zraven 
pa še toplo, ravnokar pečeno ocvirkovo po-
gačo (»špehovko«). Po 33 kilometrih vožnje 
s kolesom je bila tale kulinarična izkušnja res 
dobrodošla. Pa še dobro je bilo!

Dan se je zaključil z nevihto, ki nas je na sre-
čo ujela, ko smo bili že na varnem v avtomo-
bilih, na poti proti domu.
Srečno vsem! Marta

Ogledujemo si maketo Cerkniškega jezera. (Foto Č. Košak)
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Na Uršlji gori
Ne. Ne bom sedaj napisal, da se je 

ponovno zbrala elita, kajti našemu 
predsedniku zadnjič, ko smo napa-

dali Boč, ni bila po godu ta beseda. Je rekel: 
»Kaka elita neki !« 

Sedaj se nas je zbralo 15 veličanstvenih in 
odpravilo v napad na Urško, da še to goro 
damo na seznam osvojenih poti in jo spra-
vimo za hrbet. Uspelo nam je. Na zbirnem 
mestu smo se malce »ojačali« in v napad na 
osvajanje tega »hribčka«. V dve skupini smo 
se razporedili. Z dveh koncev je potekala 
osvojitev vrha. Vsi smo premagali zadano si 
pot. Vsi smo zmagali. Eni lažje, drugi malo 
težje, kajti ni lahko ne nam »pohabljenim« ne 
našim spremljevalcem kar tako premagati vi-
šinsko razliko 1000 metrov in priti na 1699 
metrov visok »hribček« . Vam rečem, na vrhu 
je kar »pasal« počitek. Tu je bila ojačitev do-
sti močnejša kot spodaj . Telo rabi. Vseeno 
tam nismo mogli ostati. Čakala nas je še pot 
v dolino, tako da je vsaka kalorija prišla še 
kako prav. V dolino smo se odpravil vsi sku-
paj. Obe skupini v isto smer: v našo, ki naj 
bi bila lažja. In vidi vraga . Izkazalo se je, da 
smo mi, ki smo si izbrali lažjo pot, v resnici 
hodili celo po težji poti. Res pa je bila precej 
krajša. Ja no, saj Cvetota vsi poznate. To je 
bilo sigurno njegovo maslo. (Napaka! Tokrat 
pa ni bilo Cvetotovo maslo! *) Njegova ura 
ima itak 180 minut. Nič hudega. Vse je pote-
kalo po začrtanem programu. 

Po prihodu v dolino nas je pa res čakalo pri-
jetno presenečenje, ki nam ga je pripravil pri-
jatelj Silvo z svojo boljšo polovico. Silvo, kapa 
ti dol. Pokazal si, kako hrano mi laringekto-
mirani rabimo. Na žlico. Ne pa iz žara. Ko bi 
le na vsakem srečanju bilo tako. 3 krat sem 
si nadeval jaz, ki jem kot pišek, pol vsi veste, 
da je to, to. Naj ti v navado pride taka pogo-
stitev. Vem, da za vse ne bo šlo in se bodo 
naši organizatorji mogli nekako drugače or-
ganizirati, kajti za enega je to predrago, lahko 
pa dedija Joškota vsakokrat častiš, to boš 
pa po moje ja premogel in ti povem, te bova 
še boljša prijatelja. Hvala vama Silvo v imenu 
vseh udeležencev. Na koncu bi pozdravil vse 
člane in podporne člane. Dedi Joško ma vas 
vse rad. Upam da se v kratkem vidimo.Čao.
* Opomba: Marta

Marcijuš Josip

Joško in veličastni pred naskokom na vrh. (Foto Č. Košak)

Je še daleč do vrha Uršlje gore? (Foto Č. Košak)

Zmagovalci na vrhu. (Foto Č. Košak)
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Iz PodroËnih klubov

PK ©tajerska
in Koroπka

„Joj, kako je tukaj lepo,“ so komentira-
li udeleženci piknika, ki sta ga tokrat or-
ganizirala Ivica in Branko na kmetiji Raz-
goršek. Kraj se sicer imenuje Šmartno v 
Rožni dolini, pa leži kmetija kar visoko na 
prekrasnih zelenih gričih, ki so posejani s 
kmetijami, njivami in vinogradi ter z goz-
dom. Od tu je čudovit razgled na okoliške 
kraje ter hribovja.

Prostor za druženje je urejen kot nekakšen 
kozolec, krit s slamo, kar da celotnemu 
vzdušju poseben čar. Lepo urejena nabre-
žina pod cesto je rastišče zdravilnih zelišč, 
ki smo jih z zanimanjem ogledovali, vonjali 
in spoznavali. Ta nabrežina se nadaljuje do 
stare lesene kajže, ki je v velikem delu še 
originalna, s črno kuhinjo vred, ter urejena 
v muzej. Z veseljem smo si ga ogledali ob 
zanimivi razlagi gospodarja. Spodaj pa je 
v zemljo skopana klet, v kateri nas je že 
pričakal aperitiv za dobrodošlico. Ko smo 
se malo naužili teh lepot in dobrot in se 
posedli za lepo urejene mize s šopki sonč-
nic, je bila na vrsti že zelo dobra piščančja 
obara ter jabolčni zavitek, kar je odlično 
pripravila Ivica. Zelo dober domač kruh pa 
sta prispevala Marija in Jože. Tako dobro 
podprti smo se pričeli odpravljati na raz-
lične dejavnosti. Kar precejšnja skupina je 
vzela pot pod noge in jo mahnila na Sv. 
Kunigundo. To je prijeten, strm hrib s cer-
kvijo. Naši „balinarji“ so pripravili krogle in 
pričeli s tekmovanjem. Bilo pa je tudi kar 
nekaj takih, ki so si ogledali kmetijo. Tu 
med drugim gojijo čredo jelenov, ki pa ta 
dan ni hotela pred naše oči. Ta čas so naši 
žar mojstri že pripravljali odlične mesnine: 

Piknik na turistiËni kmetiji 
Razgoršek v Šmartnem v 
Rožni dolini

Razigrani Danilo, Boris in Slavko. (Foto A. Dobelšek)

Udarna ekipa v pripravljenosti. (Foto A. Dobelšek)
Nadaljevanje na naslednji strani
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Boris se je zelo izkazal s peko na pravem 
oglju in je bil končni izdelek vreden vse 
pohvale, kar se je najbolj izkazalo, ko smo 
posodo hitro spraznili. Slavko je na svojem 
plinskem žaru in električnih ponvah spe-
kel zelo dobre čevapčiče in ostale dobro-
te. Branko je poskrbel za odlično pečeno 
zelenjavo, dame pa smo narezale svežo 
zelenjavo.

Ko so se pohodniki vrnili in športniki malo 
utrudili je sledilo kosilo. Pa pogostitev s 
pecivom in kavo. Potem pa druženje. Tako 
smo radi skupaj in vedno si imamo toliko 
za povedat, da človek težko verjame, da 
nekateri med nami še pred nekaj leti po 
operacijah sploh niso mogli ali znali govo-
riti. Pa so vse te težave z veliko pomočjo 
in podporo društva kar dobro premagali. 
Zato res iz srca povabim vse, ki se naših 
srečanj ne udeležujejo, da to, če je le mo-
goče spremenijo in da se na naslednjem 
druženju zberemo še v večjem številu saj 
nam je enakim z enakimi lažje premago-
vati težave. Ves čas je bila Ivica kot pra-
va gostiteljica prisotna na vseh koncih in 

Zadovoljni udeleženci piknika z gostiteljico Ivico. (Foto D. Papež)

na razpolago za nasvete. Branko pa je iz 
ozadja vse nadzoroval in priskočil kjer je 
bilo to potrebno.
Hvala jima za požrtvovalnost in odlično 
organizacijo. Zato smo ju že kar takoj po 

koncu druženja določili, da sta drugo leto 
zopet organizatorja takšnega krasnega 
srečanja.

Anka in Slavko Dobelšek

Pohod s kostanjevim piknikom
Ko v gozdovih, ki počasi spreminjajo barve lahko nabiramo kostanje, in ker so trgatve že  

zaključene, saj nam v kleti že počasi mošt vre, smo se mi Štajerci in Korošci odločili,  
da kostanjev piknik si bomo naredili. 

Zato vabimo vse člane in podporne člane,  
da se v soboto, 15.10.2016 ob 10. uri  

pripeljete v Lovski dom Rače.
Svojim poverjenikom se prijavite najkasneje do, torka, 11.10.2016.

Poverjeniki:
Jožica Petovar: 040 – 602 – 996
Zofka Duler: 02/ 87 – 83 – 823

Branko Motoh: 041 – 371 – 452
Danijel Vuradin: 041 – 775 – 392
Josip Marcijuš: 041 – 549 – 154
Danilo Papež: 041 – 719 – 253

 
Se vidimo na pikniku!!!

Za PK Štajerska in Koroška
Danilo Papež
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PK Prekmurje

Poletno sreËanje
V soboto 13. avgusta smo se zbrali člani 
PK Prekmurje na tradicionalnem srečanju 
ob Ribiškem domu Gradišče. 

Ob prihodu nas je pričakala odlična topla 
juha izpod rok ga. Mancike. Za sladico 
smo zaužili še tople domače buhteljne. 
Tudi pijača ni manjkala, saj so jo prinesli 
člani kluba - vinogradniki. 

Okrog 11.00 ure smo se odpravili na po-
hod od Ribiškega doma do broda na Muri 
(Krog). Na poti smo se oblikovali v manj-
še skupine, se medsebojno pogovarjali, 
opazovali naraslo deročo reko Muro, pe-
strost visokih dreves, ki rastejo na brežini 
reke in tako mimogrede prehodili začrta-
no pot. 

Brod na Muri v Krogu že stoletja povezuje 
obe strani Mure - njene ljudi. Tudi mi smo 
se vkrcali na brod in brodar nas je pripeljal 
čez reko in nazaj. V mislih smo odtavali 
v čas, ko je brod koristno služil ljudem, 
vsaj jim je skrajševal pot z ene na drugo 
stran. Tudi mi smo opazovali zelo hitro 
reko, delo brodarja, se nastavljali soncu 
in naredili “gasilski” posnetek. Po kratkem 

postanku ob brodarjevi kantini smo se z 
veseljem podali nazaj k Ribiškemu domu. 

Dežurna ekipa za pripravo hrane z g. Vi-
ljem na čelu je čas pohoda porabila za 
pripravo kosila. Pečena piščančja bedr-
ca z odličnim okusnim džuvečem je hitro 
potešila potrebo po hrani. Tudi čevapčiči 
niso izostali.  S svojo prisotnostjo nas je 

počastil “časni predsednik društva” g. 
Slavko Ribaš s soprogo.

Druženje se je izteklo v pogovorih in tako 
smo utrjevali medsebojne odnose. Dobri 
medsebojni odnosi polepšajo trenutni in 
jutrišnji dan

Franc Huber

Brod na Muri že stoletja povezuje ljudi z obeh strani reke. (Foto L. Flisar)

Tokrat so se Prekmurci odločili za “gasilsko” na vodi. (Foto L. Flisar)
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Področni klub Ljubljana vabi vse svoje člane, podporne člane in  
prijatelje kluba, da se udeležijo tradicionalnega kostanjevega piknika  

v Mali Loki pri gostilni Zajc, ki bo predvidoma organiziran  
v soboto 15. oktobra 2016 s pričetkom ob 10. uri.

Seveda bomo poskrbeli tudi za pijačo. Vaše glavna naloga je  
predvsem udeležba na pikniku, saj je najpomembnejše,  

da se družimo, poklepetamo in zberemo čim več energije  
za nadaljnje podvige.

Prijave za  piknik zbiramo na številki sedeža DLS: 01 436 03 58 ali pa 
na gsm Milana Zajca 031 270 139, najkasneje do 12. oktobra.

za PK - Ljubljana:
Ivan Košak

Vabilo na 
kostanjev piknik


