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Na predavanju prof. J. Peklaja. (Foto I. Košak)

Nadaljevanje na naslednji strani

Pred katedralo v Trierju. (Foto I. Košak)

Pa je že zopet tu! Veseli prednovoletni 
čas, v katerem običajno poskuša-
mo potegniti črto pod dogajanjem 

v preteklem letu, tako pod dogajanji v šir-
nem svetu kot tudi osebno, ko seštevamo 
vse pluse in minuse, ki nam jih je prineslo 
minulo leto.

Seveda je naše dogajanje doma močno 
odvisno od svetovnih trendov. Ja, vem, sli-
ši se kot kliše, fraza, pa ni. Politiki nam si-
cer radi prodajajo vizijo deželice na sončni 
strani Alp, kjer Slovenci marljivo služijo svoj 
kruh kot ponosni gospodarji na svoji ze-
mlji, v varnem zavetju lastne, neodvisne in 
pravne države. Žal so to bolj pobožne želje 
kot realnost. Finančna kriza, ki je z druge 
strani Atlantika pljusnila preko Alp je od-
plaknila dobršen del slovenske eksotike: 
tajkune, navidezno blesteče menedžerje, 
gradbene lobije, banke z izgubami, tehno-
loško zastarela podjetja itd. Navsezadnje 

Poslavljamo se od 2010 
in ugibamo o 2011

tudi zadnji pogoji, oziroma kupčkanja na-
šega premiera za srečanje z ameriškim 
predsednikom mečejo precej drugačno 
luč na mit o mali, pošteni in neodvisni de-
želici.

Če poskušamo uganiti veliko spremembo, 
ki bo najbolj vplivala ne samo na leto 2011, 
ampak še najmanj na naslednji dve leti, 
bo to najbrž »računalniško delo v oblaku« 
(angl. cloud computing). Računalništvo v 
oblaku je pravzaprav prihodnost, ki se je 
že pričela (zlasti v ZDA) in bo imela za po-
sledico (kot večina globalnih sprememb) 
na eni strani milijardne posle, na drugi stra-
ni pa tisoče brezposelnih, visoko izobraže-
nih strokovnjakov. Na straneh svetovnega 
spleta že lahko naletite na kar malo srhljive 
napovedi: »PC je mrtev!« Podobno velike 
težave, če že ne kar smrt, napovedujejo 
tudi ameriškemu računalniškemu velikanu 
Microsoftu. Halo? Microsoftu, ki v računal-

niški industriji pomeni več kot Coca Cola 
v proizvodnji pijač? Da. Zakaj pravzaprav 
gre? Močno poenostavljeno, po domače, 
se operacijski sistemi zlivajo z bazami po-
datkov in delo poteka v zunanji mreži super 
računalnikov, kar bo imelo za posledico, 
da doma ne boste več potrebovali oseb-
nega računalnika, kot ga poznamo danes 
(razen, če si seveda tega ne boste posebej 
želeli), ampak nekakšen neumen terminal, 
nič pametnejši, kot je npr. bankomat, ki bo 
sestavljen le iz ekrana in tipkovnice. Po la-
stni želji boste morda dodali še tiskalnik, 
npr. za shranjevanje bančnih izpiskov na 
papir (morda bodo najbolj previdni k temu 
dodali, vsaj v začetku, še eksterni trdi disk 
za shranjevanje varnostnih kopij), vse osta-
lo bo potekalo v zunanji mreži serverjev in 
med velikanskimi bazami podatkov. Kje je 
tu napredek? Vsi, ki smo se ljubiteljsko ali 
iz potrebe ukvarjali z osebnimi računalni-
ki vemo, da so ti, poleg velikih prednosti 
prinašali tudi skrbi, težave so lahko nasto-
pile že ob sami inštalaciji sistema (modri 
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Bo res kmalu mrtev? (Foto I. Košak)

Visokogorski pohod za zdravje (Foto Č. Košak)

Skupinska v Hrastovljah. (Foto I. Košak)

ničnem smislu so temelji te prihodnosti že 
položeni, tudi pri nas.

Ker boste doma imeli le »neumen« termi-
nal, bodo vse zgoraj opisane sistemske 
preglavice odpadle. Internetni ponudnik 
bo proti plačilu (verjetno zelo nizke) naroč-
nine skrbel za vse posodobitve, protiviru-
sno zaščito in tudi shranjevanje podatkov, 
če boste to seveda želeli. Da bi v priho-
dnje vse hranili na mreži? Zdi se tvegano. 
Morda, vendar ne pozabite, da že danes 
veliko podatkov hranimo na zunanjih raču-
nalnikih (serverjih), tako npr. spletna stran 
našega društva v celoti »teče« na zuna-
njem serverju. Na tem področju je posebej 
dejaven Google, ki ponuja različne mo-
žnosti ustvarjanja računov, shranjevanja 
fotografij, različnih galerij, dokumentov itd. 
Podobno veliko zunanjega shranjevanja 
ponujajo tudi tako imenovane socialne 
mreže. Ameriški avtor, ki se ukvarja z raču-
nalništvom v oblaku, je prav z namenom, 
da praktično dokaže to možnost, celo 
svojo knjigo spisal in shranil na Googlu, 
brez enega samega zapleta. Velike kor-
poracije, banke in vladne službe najbrž še 
ne bodo kmalu zaupale najpomembnejših 
podatkov zunanji hrambi in bodo še naprej 
ohranjale določeno avtonomijo, podobno 
kot imajo sedaj svoje agregate za elektri-
ko bolnišnice in najpomembnejše vladne 
službe. Za ostale »navadne uporabnike« 
pa lastni računalniški sistemi ne bodo 
več racionalni. Verjetno res večino oseb-
nih računalnikov, kot jih poznamo danes, 
čaka smrt, tudi veliko srednjih in manjših 
računalniških centrov bo postalo odveč in 
precejšnje spremembe bodo doživeli tudi 
proizvajalci strojne opreme.

Pustimo svetovne trende in se vrnimo na-

zasloni) in tudi kasneje ste morali občasno 
korigirati nastavitve BIOS-a, skrbeti za 
sistem, ga pravilno izklapljati, defragmen-
tirati diske, odstranjevati »smeti«, oziroma 
začasne datoteke (če niste želeli, da vam 
hitrost sistema v nekaj mesecih pade sko-
raj za 50%), naložiti protivirusno zaščito, 
občasno backupirati najpomembnejše 
podatke itd. Sistem je bilo potrebno ob-
časno posodabljati, kar je pogosto vodilo 
do sporov z uporabniškimi programi tako, 
da ste lahko s »posodobitvijo« prišli z dež-
ja pod kap. Če ste pri nakupu »padli na 
ceno« ali pa ste kupili sicer dobro strojno 
opremo, pa pri njej niste imeli sreče, so 
se številna opozorila kar vrstila in na pol 
razumljive diagnoze napak, s katerimi si 
niste vedeli kaj prida pomagati, so vam 
»konstantno pile kri«. Morali ste na servis, 
kar pa včasih tudi ni bila garancija, da bo 
sistem gladko stekel. Nazadnje ste morali 
paziti še na skladnost uporabniških pro-
gramov z operacijskimi sistemi, tako npr. 
posamezne verzije Worda niso »tekle« na 
starejših operacijskih sistemih. Če ste ho-
teli bolje obvladati vsaj osnove Worda ali 
Excela, ste morali kupiti še vsaj dva pri-
ročnika in razmahnila se je cela industrija 
računalniških revij, ki so vam pomagale 
slediti vsaj največjim spremembam. V naj-
boljšem primeru, ko ste vse to uredili, je 
v 3. do 4. letih zastarala strojna oprema 
(procesor, osnovna plošča, itd.). Microsoft 
je navadno v tem času prenehal izdelova-
ti popravke starega sistema, istočasno je 
sledila »izboljšana«varianta Microsoftovega 
Offica in krog kompletnih komedij se je 
lahko znova zavrtel. Posledice: visoki stro-
ški in tudi precej požrtih živcev na strani 
potrošnikov in težke milijarde profitov, ne 

samo Microsofta, ampak tudi izdeloval-
cev strojne opreme. Na tak način se je 
Microsoft v dobrem desetletju povzpel do 
absolutnega vladarja v računalništvu. 

In vse to naj bi se temeljito spremenilo? 
Mar ni to znanstvena fantastika? Lokacije 
podatkovnih centrov in njihovo število so 
navadno skrite, za Google strokovnjaki 
ocenjujejo, da razpolaga z 30 do 40 po-
datkovnimi centri na vseh štirih celinah, ki 
obsegajo približno dva milijona serverjev. 
Tudi v Sloveniji smo pred kratkim dobi-
li svoj super računalnik, ki sodi med 500 
najmočnejših na svetu, zmore 10 trilijonov 
izračunov na sekundo in bo ponujal ravno 
računalniške storitve v oblaku. Torej v teh-



OBVESTILA – Št. 204 Stran 3

Srečanje ob mednarodndem dnevu invalidov (Foto I . Košak)

Psihosocialna rehabilitacija v Vodicah 2010. (Foto D. Papež)
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zaj v Slovenijo. Če se v razvitih deželah že 
kažejo rahli znaki ekonomskega okreva-
nja, so te ptice znanilke gospodarske po-
mladi pri nas še zelo redke. Premier sicer 
kaže veliko voljo, da bi: rešil Muro, reformi-
ral zdravstvo, postavil na noge slovenske 
železnice, izpeljal reformo pokojninskega 
sistema in na temelju zakonske prisile re-
vidiral kolektivne pogodbe. Številni uve-
ljavljeni ekonomisti menijo, da vlada nima 
niti jasno postavljenih prioritet, še manj pa 
izdelane strategije reševanja krize. Takšno 
delo je najbrž razlog, da je kolumnist v 
enem od največjih slovenskih dnevnikov 
o premierjev odnosu do delavskih pravic 
zapisal nekako takole: »Pravice delavcev, 
za katere so si prizadevale generacije, so 
postale predmet posmeha, obrekovanja in 
zanikovanja. Naravnost odvratno pa je, da 
jim to jemlje maziljenec bivše partije, ki se 
je prekrojil v post komunističnega nasto-
pača.«

Merjenje neposrednih in posrednih učin-
kov delovanja invalidskih organizacij in 
s tem povezanih kriterijev razdeljevanja 
sredstev FIHA je nedvomno zahtevna 
in kompleksna naloga, vendar ne 
povsem nemogoča. V naši državi ne 
znamo izmeriti učinkov sistemov (npr. dr-
žavne uprave), ki jih je veliko lažje objek-
tivno meriti, kot je učinkovitost in smotr-
nost delovanja invalidskih organizacij, pa 
vendar smo priča predvsem političnemu 
sprenevedanju in zlorabljanju tega dejstva, 
da se te obstoječe težave prikazujejo kot 
nezakonitosti, oziroma lumparije posame-
znikov in se jih poskuša izrabiti za ukini-
tev avtonomnosti financiranja invalidskih 
in humanitarnih organizacij. V preteklem 

letu je bilo kar precej poskusov političnih 
in deloma tudi strokovnih manipulacij na to 
temo. V primerjavi s temi političnimi obra-
čunavanji in nepredvidljivostjo ekonomskih 
sprememb, so programi DLS, hvala bogu, 
potekali le z manjšimi odstopanji od načr-
tov. To pa seveda ne pomeni, da njihove 
kvalitete ne bi mogli s skupnimi prizadeva-
nji še izboljšati. 

Spomladi smo realizirali že dolgo načrto-
vani in zaželeni obisk mesta Trier, oziroma 
nemške deželne zveze Rheinland-Pfalz in 
se podrobneje seznanili z njihovimi pogoji 
in načinom dela. Razlike v ekonomski raz-
vitosti sicer ne omogočajo mehaničnega 
prenosa posameznih uspelih rešitev, jih pa 
je mogoče modificirati in uporabiti tudi v 
naših razmerah. Pazljivemu načrtovanju in 
racionalnemu delu organizatorjev društve-
nih programov se lahko zahvalimo, da so 
bili temeljni društveni programi: psihosoci-
alne rehabilitacije v Vodicah, ohranjevanja 
zdravja v Bovcu, govornih tečajev, kot tudi 
večina programov PK, izvedeni s praktič-

no enako višino kotizacije, kot v lanskem 
letu, oziroma z minimalnimi odstopanji. 
Laringektomirane člane, ki si želijo ugo-
dnejše obravnave, oziroma plačila nižje la-
stne udeležbe pri vključevanju v društvene 
programe v prihodnjem letu in prejemajo 
400 evrov ali manj pozivamo, da na sedež 
društva pošljejo verodostojno potrdilo o 
prejemkih. V prihodnjem letu bo potekel 
mandat vseh organov društva, zato pro-
sim vse člane društva, da posredujejo 
svoje pisne predloge kandidatov na Izvršni 
odbor društva, saj se spremembe in novi 
predlogi najlažje uveljavijo z zamenjavo 
ekipe, pri tem je edini pogoj za vse pre-
dlagatelje, pridobitev osebnega soglasja 
predlaganega kandidata.

Vsem članom, strokovnim sodelav-
cem, prijateljem DLS in njihovim 
družinam, želim v imenu Izvršnega 
odbora DLS in svojem osebnem 
imenu srečen Božič, ter zdravja in 
uspeha v Novem letu 2011.

Ivan Košak

Sre~anje ob mednarodnem 
dnevu invalidov
V sredo, 1. 12. 2010, ob mednarodnem 
dnevu invalidov, je predsednik Sveta vlade 
republike za invalide dr. Luj Šprohar pova-

bil člane sveta in predstavnike invalidskih 
organizacij na srečanje v veliki sejni dvo-
rani Zavoda za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje Slovenije. Mednarodni dan 
invalidov, 3. december, je posvečen uve-
ljavljanju človekovih pravic invalidov. 

Predstavnike invalidskih organizacij in 
druge goste so pozdravili in nagovorili: 
dr. Luj Šprohar, predsednik NSIOS Boris 
Šuštaršič in mag. Cveto Uršič, kot pred-
stavnik Direktorata za invalide MDDSZ.

Dr. Luj Šprohar je v svojem govoru pouda-
ril dejstvo, da so invalidi velika heterogena 
skupina, ki se težko prilagaja zakonskim 
spremembam, zato je zakonodajalce po-
zval k premišljenemu uvajanju zakonskih 
sprememb, saj imajo prehitre in ne dovolj 
premišljene rešitve povsem nasproten, to 
je negativen vpliv na invalidsko gibanje. 
Predsednik NSIOIS-a Boris Šuštaršič je bil 
kritičen zlasti do novo sprejetega Zakona 
o izenačevanju možnosti invalidov, ki ga je 
označil za prevaro invalidov in mu očital, 
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Iz podro~nih klubov

PK [tajerska 
in Koro{ka
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Predsednik Sveta vlade Republike za invalide dr. Luj Šprohar pozdravlja 
udeležence srečanja. (Foto I. Košak)

Tokrat je bilo zborno mesto v Hočah. (Foto arhiv D. Papež)

da je poteptal predvsem načelo avtono-
mnosti in prostovoljnosti. Pohvalil pa je 
delo in razumevanje finančnega ministra 
dr. Križaniča, ki s svojo podporo, ki jo nudi 
kapitalski povezavi med Loterijo Slovenije 
in Športno loterijo, krepi temelje financira-
nja slovenskih invalidskih, humanitarnih in 
športnih organizacij.

Uradnemu delu je sledil še neformalni del, 
v katerem so si predstavniki Sveta vlade 
za invalide in predstavniki invalidskih orga-
nizacij v neformalnih razgovorih izmenjali 
stališča in poglede na trenutni položaj in-
validskih organizacij.

Ivan Košak  

V spomin Rudolfu Ježovniku
Proti koncu meseca oktobra nas je zapustil član častnega razsodišča DLS Rudolf Ježovnik. 
Rudi se je včlanil v naše društvo pred več kot desetimi leti in poznal sem ga kot živahnega 
gospoda, polnega optimizma in energije, prava korenina. Rad je imel naravo, gobarjenje, 
vinogradništvo in ribolov. Redno se je udeleževal programov in aktivnosti društva in ne spo-
mnim se, da bi se mi, kljub boleznim in letom kdaj potožil. Na vprašanje: »A, gre?« sem 
navadno dobil odgovor: »Držim se!«, ki ga je pospremil z odločno kretnjo. Njegov optimizem 
in prekipevajoča življenjska energija sta lahko za vzgled vsem nam mlajšim. Rudi, ne bomo 
te pozabili.

V imenu DLS in svojem osebnem imenu izrekam družini in sorodnikom iskreno sožalje.

Predsednik Društva laringektomiranih Slovenije,  Ivan Košak

Rad bi mahnil dve muhi na en mah. Pa 
dajmo. 

Prva je: moj tretji novi rojstni dan; 

druga pa: predzadnje srečanje v tem letu, 
na kmečkem turizmu Šafarič.

Pred tremi leti sem bil skorajda na dnu. 
Nižje, se mi zdi, se res ni dalo pasti. 
Spominjam se, točno se spominjam, kot 
da bi bilo danes. Natanko pred tremi leti, 
se mi je takratno življenje podrlo s temelji 
vred. Vse so mi vzeli. A kaj so mi dali? Ja, 
to sem se takrat vprašal. Zdaj vem, pra-
vico do nadaljnjega življenja, ki bi mi bila 
brez operacije odvzeta. Ko se sedaj ozrem 
okrog sebe in vidim svoje najbližje z mojim 
»vnukcem«, ki ga imam nepopisno rad, da 
te bolečine, ki sem jih prestal, niso bile za-
man. Vsakega dneva se vsi skupaj vese-
limo z nasmejanimi obrazi. Diagnoza rak. 
Govoriti ne boš mogel, če že preživiš. Ko 
sem to slišal, saj vam ne mislim opisovati, 

Jože Marciju� o tretjem 
rojstnem dnevu  
in kme~kem turizmu
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Na kmetiji Šafarič so že vedeli kdo in zakaj pride. (Foto D. Papež)

kako sem se počutil, saj vsi veste. Jaz pa 
še toliko bolj, ker sem pričakoval vnuka. 
Kako naj komunicirava? Naj mu pišem? 
Kako pa naj on bere? Saj še hoditi ne zna. 
Prva naloga po operaciji je bila, govoril 
boš Joško! Tvoj »vnukec« te rabi celega, 
z glasom vred. Res mi je, ker sem trmast, 
uspelo po treh mesecih bi rekel, kar dobro 
govoriti. Sedaj že »lapava« kot raztrgana 
dohtarja. Ko sem najbolj potreboval, so 
mi res vsi družinski člani stali ob strani. Vsi 
vemo, da je takrat takemu bolniku, vsaka 
beseda nepopisno dragocena. Pa tudi to 
vemo, da se moraš boriti in čim več storiti, 
da boš čim prej začel govoriti. Pravijo, do-
ber glas seže v deveto vas. Torej, govoriti 
se je treba čim prej naučiti, naj ta glas še 
naprej potuje, od vasi do vasi, od člove-
ka do človeka in od srca do srca. Vem, 
da se vsi v našem društvu tikamo, pa nič 
zato. Dovolil si bom to, ker si je zaslužil. 
gospod Žvikart. Sam zase bi rekel, da sem 
razgledan, načitan človek. Vse me zanima, 
vse znanstveno zdravniške, pa tudi druge 
znanstvene oddaje gledam. O raku pa ni-
sem imel pojma. Takrat sem mislil, da to 
mene ne more prizadeti. Motil sem se. To 
me je močno vrglo s tira. Zato pa gospod 
Žvikart, ko sem bil na dnu, ste me vi izko-
pali iz pepela. Mislim, da se vam ne bom 
mogel nikoli zahvaliti, po tem papirju, kako 
čutim. Skupaj smo v društvu in sedaj smo 
zopet na »ti«. Res ti veliko največje HVALA. 
Imaš pijačo v dobrem, če si jo sam kupiš, 
lahko celo dve spiješ ha, ha, ha, ha. Saj 
veš, da ni problema, bova že uredila. Že 
spet me je malce zaneslo, ne morem si 
pomagati. 

Bom pa sedaj poskusil nekaj kratkega in 
jedrnatega napisati o našem predzadnjem 
srečanju na kmečkem turizmu Šafarič. To 
je ta druga muha, ki bi naj jo mahnil. No, 

pa dajmo. Tokrat smo se zbrali v Hočah, 
pred centrom ZOO Tukano. Vsi smo bili 
srečni, da so naši vodilno odgovorni, za-
čeli pred koncem leta malce »pucati« in so 
nekje čisto zadaj v kotu našli toliko sred-
stev, da se še enkrat pred iztekajočim se 
letom, zberemo na skoraj ta pravi »fešti«. 
Ja, bila je ta prava, le muzikantov je manj-
kalo. Sicer, pa mi itak s seboj prinesemo 
dosti dobre volje, le občutek z muzikanti je 
boljši. Na zbirnem mestu kot vedno, poz-
dravi, klepet, on to, jaz to, pa na prizorišče 
naše »fešte«. 

Eni so si privoščili rahel sprehod do kmetije 
Šafarič, mi drugi že rahlo utrujeni, ker se je 
pač malce pozno pričelo, pa smo se od-
pravili, kar z motornim pogonom. Prijazni 
domačini so nas pričakali, vam povem, 
nasmejano srečni. Po moje so že vedeli 

kdo in zakaj pride. Smo se malce okrep-
čali, si duška dali, malce poklepetali, da 
smo lažje to obilno pojedino v sebe dali. 
Ja, res je bilo tega toliko, da so se, se mi 
zdi, mize od teže kar zvijale. Ko je domačin 
opazil, da ne samo pijemo ga radi, ampak 
tudi jemo, nam je ponudil svoje domače 
kmečke dobrote. Bi rekel, izredno dobre, 
pa tudi ne predrage.

Kot vedno, se je tudi tokrat moralo zgodi-
ti poslavljanje. Nekako se mi zdi, da smo 
ga vsi še kar dobro sprejeli, vedoč, da se 
18. 12. 2010 ponovno srečamo. Kaj reči 
na koncu? Bilo je »fajn«. Papež, pobrskaj 
še malo, mogoče pa je še kje kaki neoči-
ščen, neraziskan kot. Verjemi, ne bo nam 
težko, »fajn« nam gre in pridemo. »Zovi, 
samo zovi«.

Jože Marcijuš

PK Štajerska in Koroška vabi člane in podporne člane 
na tradicionalno 

PREDNOVOLETNO 
SRE^ANJE  

ki bo v soboto, 18. 12. 
2010, ob 16 uri v GOSTILNI 

LOBNIK, v Orehovi vasi.
Ker bo naše prednovoletno srečanje že zelo, v tako ime-
novanem »veselem decembru« in je december, mesec v 
katerem se obdarujemo, se bomo tudi mi obdarili v obliki 
srečelova; zato naj vsak udeleženec našega srečanja s 
seboj prinese skromno darilce.

Za glasbo, jedačo in pijačo bo poskrbljeno, za kaj slad-
kega pa naj poskrbijo s peščico dobrot naše žene, prav 
tako pa lahko pripravite kake igre, ali skeče, da bo naša 
zabava bolj vesela in pestra. 

Svojim poverjenikom se prijavite najkasneje 
do torka, 14.12. 2010, kjer dobite vse potrebne do-
datne informacije.

Pa še sporočilo za člane, ki bodo letos z nami prvič in 
seveda za tiste, ki so že pozabili, kje se gostilna Lobnik 
nahaja. Torej, gostilna Lobnik se nahaja v Orehovi vasi, 
ob cesti v smeri letališča Edvarda Rusjana Maribor, v 
neposredni bližini železniške postaje Orehova vas. 

Poverjeniki: 
Boris Žvikart: 040 – 419 – 155
Jožica Petovar: 040 – 602 – 996 
Ivan Jesenek: 041 – 456 – 965 
Antonija Pinter: 031 – 754 – 857 
Danijel Vuradin: 041 – 775 – 392 
Branko Motoh: 041 – 371 – 452
Zofka Duler: 02/ 87 – 83 – 823
Danilo Papež: 041 – 719 – 253

Lep pozdrav, Danilo Papež
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Pohodniki štartajo (Foto B. Bubnič)

V vrtu imajo 1600 vrst kaktusov. (Foto B. Bubnič)

Ko boš odšla (odšel) v pokoj, boš imel(a) 
več časa, pravijo vsi, ki jih poznam, se-
daj nam pa primanjkuje časa za vse, kar 
bi hoteli in zmogli; to pomeni, da nam je 
dobro in nam čas hitro mineva. Našli smo 
si le čas za pohod in se – tako kot smo 
bili zmenjeni – našli na parkirišču nove-
ga koprskega stadiona Bonifika. Prišli so 
Veronika in Pavel, Elda in Stanko, Tanja z 
vnukinjo Ajlo, midva z možem, ter seveda 
naš vodja Branko z Andrejko. Tisto soboto 
ni kazalo, da bo lepo vreme, bilo je oblač-
no in megleno, a nič zato, saj smo sijali od  
sreče, ker smo zopet skupaj in se bomo 
potrudili za čudovito soboto. Pomembno 
je, da smo vsi imeli željo, da to storimo. 
Branko in Andrejka sta nas, kot prava go-
stitelja, povabila na kavo v novi Planet Tuš, 
kjer smo ob kavici poklepetali, se povpra-
šali za zdravje, za naše prijatelje, ter se se-
znanili z načrtom našega pohoda.

Torej, načrt je Marina Lucija …    Vrt kaktu-
sov … Forma Viva … kosilo.

Prispeli smo v Marino, parkirali naše jekle-
ne konjičke in se napotili skozi avtokamp 
in nato po novo zgrajeni stezi  poleg morja. 
Morje je bilo mirno, nebo pa kar temačno 
zaradi nizkih oblakov, a se je le videla hr-
vaška obala na eni strani, ter Portorož s 
svojimi številnimi hoteli vse do Bernardina, 
ki pa je zastiral pogled na Piran. Bilo je pri-

Pohod
 PK Obala

jetno sprehajati se poleg morja, pogovar-
jati se o marsičem, predvsem kako nam je 
hitro minilo leto, kako nam je bilo na sreča-
njih ipd. Hitro smo prispeli do sečoveljskih 
solin  in že smo bili pred Vrtom kaktusov. 
In kako ne vstopiti v ta vrt, v katerem vzga-
jajo na tisoče vrst kaktusov, katerih pore-
klo so južna, srednja in severna Amerika. 
Najstarejši kaktus v zbirki  ima zajetnih 55 
let. Bilo je vredno ogleda, saj smo poleg 
ogleda zajetne zbirke poslušali krajše pre-
davanje gospe Magde Grašič (ki skupaj z 
možem Rokom vzgajata kaktuse že več 
desetletij), v katerem smo slišali marsika-

tero neznano reč, čeprav se vsak od nas 
»obnaša« kot dober poznavalec kaktusov.  
Nekaj smo se pa le naučili o vzgoji … in 
predvsem zalivanju kaktusov.
Po ogledu Vrta kaktusov smo se napotili 
po stopnicah proti Forma Vivi in si spoto-
ma ogledali kako se nabirajo oljke, saj je to 
ravno pravšnji čas za tako opravilo. Jesen 
je tudi v tem delu Slovenije izjemno lepa: 
listje oljk večno zeleno, trte – že opravlje-
na trgatev – z barvami preostalih listov, od 
rumene do rdeče in končno kakiji oranžne 
barve s skoraj že odpadlim listjem – kot 
okraski na božičnem drevescu.  Od vrha 
stopnic smo imeli še kakšnih 100 do 200 
metrov malce navkreber in že smo dospeli 
v Forma Vivo – kraj, na katerem se že od 
leta 1961 občasno zbirajo umetniki iz vse-
ga sveta, ki klešejo kamen. Tudi ta zbirka 
skulptur je bila vredna ogleda.
S Sečoveljskega hriba, kjer se nahaja 
Forma Viva, je ob lepem vremenu zelo lep 
razgled po celotnem Piranskem zalivu, a 
kaj ko nam je vreme zagodlo. Kljub temu 
nam ni pokvarilo razpoloženja, saj je že 
samo srečanje starih prijateljev in ogled 
teh dveh krajev pomenilo veliko. Vsi smo 
žareli od zadovoljstva, saj smo si dan nare-
dili za lepega in koristnega. S hriba nas je 
pot počasi vodila navzdol poleg avtokam-
pa, sedaj praznega in mirnega, a poleti z 
velikim živ-žavom. Tukaj smo imeli odličen 
pogled na marino, polno jadrnic in jaht 
vseh možnih velikosti. Na parkirišču smo 
se malce odpočili, poklepetali o vtisih in 
nato pot nadaljevali z našimi jeklenimi ko-
njički v Sečo, na zasluženo kosilo v resta-
vraciji »Kapitol«.

Pričakala nas je lepa kamnita istrska re-
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Pot je pohodnike vodila ob morju. (Foto A. Mulalić)

Jernejev kanal. (Foto B. Bubnič)

stavracija z domačimi specialitetami, pri-
mernimi za ta letni čas. Za posladek nas je 
presenetila Veronika s čudovitim metrskim 
pecivom, ki ga je sama spekla in prinesla 
iz Ljubljane.

Zahvala gre še enkrat organizatorjema po-
hoda Andrejki in Branku, Veroniki in Pavlu 
da sta prišla na Obalo, ter ostalim udele-
žencem  za skupen čudovit dan. Posebna 
pohvala gre Tanjini vnukinji Ajli, ki je z nami 

starejšimi pridno hodila, pokazala velik in-
teres za kaktuse in skulpture tar naredila 
nekoliko skupinskih posnetkov. Dolgčas ji 
vsekakor ni bilo. Pa na svidenje do novo-
let-nega srečanja! Fahira in Črtomir Hlaj

Sobota, 6. 11. 2010, zjutraj ob 9.30 smo 
se zbrali pred fantastičnim novim stadio-
nom v Kopru. Najprej smo odšli na kavico 
v Tuš Planet in se dogovorili kam, kaj in 
kako? Nato smo se z avti odpravili direk-
tno v Lucijo na parkirišče avtokampa pred 
potjo, po kateri smo bili namenjeni. Po 
novi sprehajalni poti smo se pogovarjali, 
smejali, vonjali tisti morski vonj in uživali lep 
pogled na Sečoveljske soline. Videli smo 
tudi »vikendice« družin iz Ljubljane. Potka 
se je nadaljevala proč od morja. Prišli smo 
do gojilnice kaktusov. Ko smo vstopili, 
smo vsi ostali začudeni. Tam v tisti majhni 
hišici je bilo več kot 1600 vrst kaktusov. Pri  
vstopu nas je prijetno pozdravila starejša 
gospa oziroma lastnica, ki nam je pozneje 
povedala vse o kaktusih. Povedala nam je, 
da poznamo več kot 3200 vrst kaktusov, 
da največ kaktusov raste v Mehiki, ter če 
kaktus pozimi zalivamo, bo voda v nje-
govih rebrih (ki se bodo takrat napihnila) 
zmrznila itd. Nekateri kaktusi so bili starejši 
od 50 let in višji od pet metrov. Imeli smo 
tudi na izbiro več kaktusov, da si jih kupim. 
Ko smo si jih dovolj dobro ogledali smo šli 
naprej po potki in prišli do popravljalnice 

V tej številki Obvestil se nam je s svo-
jim prispevkom pridružila tudi 12 letna 
učenka Ajla Mulalić (vnukinja podpor-
ne članice Tanje Lovič), ki je opisala 
svoje vtise s pohoda PK Obale.

Ivan Košak

Pohod  
ob obali

hriba pa smo naleteli na nekaj, kar nismo 
pričakovali. To je bila Forma Viva, kjer so 
največja dela oz. skulpture kamnosekov iz 
Slovenije in mnogo drugih držav, kot so: 
Italija, Češka, Nemčija itd. iz približno 1960. 
leta. Pot smo nadaljevali po asfaltirani poti 
do ceste, in se spustili po cesti navzdol 
do naših avtov. Malo smo se ustavili, da bi 
se pogovorili kam bi šli jest. Odločili smo 
se, da bomo šli v konobo Kápitol, oziroma 
bivšemu Tinetu na klancu. Do njega smo 
potovali v koloni, eden za drugim. Ko smo 
vstopili nas je k naši mizi pospremil prijazen 
natakar. Najprej smo si naročili pijačo, nato 
pa tudi jedačo. Čakali smo precej čas,. 
vendar nam ni bil dolgčas - padali so vici. 
Hrana je bila fenomenalna. Na koncu smo 
imeli še eno opravilo, in sicer praznovanje 
Fahirinega rojstnega dne. Pojedli smo sla-
stno rulado, ki jo je naredila Veronika, ki je 
prišla iz PK Ljubljana. Na koncu pa smo 
naročili še kapučino. Poslovili smo se, sko-
čili v svoje avte in se odpeljali vsak proti 
svojemu domu. Mislim, da nam bo ta dan 
ostal še dolgo v lepem spominu.

Ajla Mulalić 

ladij. Zanimiv nam je bil lesen, ročno na-
rejen mostiček. Nadaljevali smo po hribu 
navzgor. Videli smo tudi dosti oljk. Na vrhu 
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Novo ustanovljeni ansambel CMJ. (Foto: M. Čebokli)

Na ogledu avstrijskega vojaškega pokopališča. (Foto: M. Čebokli)

PK Severna 
Primorska

Prednovoletno sre~anje
Leto je naokoli. Kaaaj žeeeee?!?

Upam, da se vam je v letu 2010 uresničilo veliko lepega. Tradicija pa veleva, organi-
zacijo prednovoletnega srečanja, za člane in podporne člane društva.

Ob tej priliki bo PK Obala organiziral druženje ob jedači in pijači, v domači gostilni 
“Pod Slavnikom” v vasici Podgorje pri Črnem Kalu, dne 18. decem-
bra 2010. Dobimo se ob 18. uri.
Vabljeni in Srečno v letu 2011.    Vodja PK Obala, Branko Bubnič

Letos smo bili člani PK Severne Primorske 
dokaj aktivni. Dobro smo se nahodili, pa 
tudi skupaj poveselili, tako je bilo tudi v so-
boto, 13. novembra.

Zgodaj zjutraj smo se iz kobariškega, tol-
minskega in ajdovskega konca odpravili na 
pot - seveda z  avtomobili. Zborno mesto 
je bilo v Oseku pri gospe Mariji Marinčič. 
Moram reči, da smo bili vsi točni, saj smo 
se zbrali ob 9. uri, kot smo bili dogovor-
jeni. Okrepčali smo se s kavico, odličnim 
domačim kruhom in ješprenjem (ričetom). 
No, čas je bil, da smo se odpravili na pot, 
zaradi katere smo tudi prišli. Naš vodič je 
bil domačin Ivan. 

Pohod smo začeli z ogledom slikarske 
razstave gospoda Branka Jazbarja iz 
Ajdovščine. Ogledali smo si zanimive sli-
ke iz življenja Novozelandcev, Indijcev in 
Avstralcev. Za tem smo obiskali še lepo 
obnovljeno cerkvico sv. Martina. Z Liljano 
sva se povzpeli na turen, iz katerega je lep 

Koristno  
s prijetnim

razgled na okoliške vasi. Pot nas je pre-
ko polj vodila do avstrijskega pokopališča, 
skozi vinograde do jezera Vogršček. No, 
nekaj uric hoje se nam je kar prileglo, saj 
smo si dobro predihali pljuča. Vrnili smo se 
prijetno utrujeni, a sproščeni, saj so nas 
čakali ostali člani, ki so po svojih močeh 
pomagali naši Mariji. 

Moram jo pohvaliti, saj se je resnično izka-
zala s svojimi kuharskimi in slaščičarskimi 
sposobnostmi. Najlepše se zahvaljujemo 
njej, pa tudi njene pomočnice ne smejo biti 
pozabljene. Zabaval nas je na novo usta-
novljen ansambel »CJM«, ter naša Cveta, 
ki ji nikoli ne zmanjka besed.

No, vsaka stvar se enkrat konča, tako se 
je tudi ta prijetni dan. Morali smo se poslo-
viti, saj je bila do doma še dolga pot. Pa 
nasvidenje v decembru dragi prijatelji.

Ob tej priložnosti želim v letu 2011 obilo 
zdravja in srečnih trenutkov vsem skupaj.

Magda Čebokli
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 PK Dolenjska

Na ogledu Trierja. (Foto: Č. Košak)

Jože na vožnji po Moseli. (Foto: Č. Košak)

Nadaljevanje na naslednji strani
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Koristno  
s prijetnim

PK Dolenjska vabi na Novoletno srečanje,  
ki bo  

v soboto,  
18. 12. 2010, ob 12 uri.  
Dobili se bomo enako kot lani,  

v gostilni Špolar, nad železniško postajo  
v Mirni Peči.  

Prijavite se v čim večjem številu, da nam bo lepo, da ponovno kakšno rečemo in 
izmenjamo izkušnje. 

Prijavite se do srede, 15. 12. 2010, na tel: 041 760 142 ali 031 214 184.
Jože in Ivana

Vabilo PK 
Dolenjske  

na Novoletno 
sre~anje

 PK Ljubljana

čutje gre moji družini, predvsem moji ženi, 
osebju ORL klinike, posebno zdravnikom 
in sestram, še posebej dr. Aničinu, ki še 
danes skrbi za moje zdravje. 

V letošnjem letu sem preživel veliko lepih 
in veselih dni. To leto je bilo eno najlep-
ših v mojem življenju. Ves čas se je nekaj 
dogajalo. Veliko sem hodil v naravo, obi-
skoval gore, hodil na izlete, dopolnil sem 
70 let in s člani društva laringektomiranih 
Slovenije preživel veliko lepih dni. V me-
secu maju smo imeli piknik na Križni gori, 
kjer smo se ob lepem vremenu dobro za-
bavali. Spekli smo odojka, glavni pri peki je 
bil gospod Žika, ravno tako kot na pikniku 
pod Šmarno goro, kjer je bil tudi  glavni 
šef kuhinje. 

V Vodice smo šli tako rekoč na dopust. 
Tam smo preživeli zelo lepe dni, hodili smo 
na izlete v okolici Vodic. Hotel je bil zelo 
lep, za hrano in pijačo je bilo dobro pre-

Veselo 
in 
sre~no 
leto 
2010
Bliža se konec leta in to je čas, ko običajno 
obujamo spomine na to, kaj vse se je do-
gajalo v tem letu. Jaz osebno sem preživel 
zelo lepo leto. Zahvala za moje dobro po-
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Nastop folklorne skupine na tradicionalnem letnem srečanju DLS 2010. (Foto: Č. Košak)
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Nadaljevanje s prejšnje strani

Na predavanju. (Foto: I. Košak)

skrbljeno in tudi mir je bil, tako, da smo 
se lahko resnično odpočili. Gospod Papež 
je organiziral lep izlet z ladjo na Kornate. 
Ob tej priložnosti bi rad povedal, da se 
je nekdo, ki se ni podpisal, nesramno in 
nespodobno izražal in kritiziral organiza-
cijo vodenja v Vodicah. Če mu v Vodicah 
ni bilo všeč, naj si v bodoče sam poišče 
primernejši kraj, ne da blati delo celotne-
ga društva. Vsakdo ima pravico do kritike, 
vendar ne na tak način. Vem, da si člani 
društva zelo prizadevajo k naši čimprejšnji 
psihosocialni rehabilitaciji, zato se mi zdi 
takšno nespodobno izražanje zelo nepri-
merno. 

Obiskali smo tudi mesto Trier v Nemčiji, saj 
smo skoraj pobrateni s tamkajšnjim dru-
štvom. Vsi so nas zelo lepo sprejeli in lepo 
poskrbeli za nas. Hrana je bila zelo dobra, 
še posebno dober je bil kruh. Lep izlet smo 
doživeli z ladjo po reki Mosseli, kjer nas je 
pričakal gospod župan in nam postregel z 
malico in pijačo. Da smo lahko vse razu-
meli ima zasluge gospod Črt, ki nam je vse 
prevajal. Ogledali smo si tudi samo mesto, 
ki je zelo lepo. Tudi v Luksemburgu smo si 
ogledali mesto, katedralo' in vojaško po-
kopališče ameriških vojakov. 

V letošnjem letu smo se udeležili  tudi sre-
čanja DLS v Mariboru, kjer smo se spo-
znali s člani društva iz cele Slovenije. Lepo 

so nas pogostili in nam pripravili lep celo-
dnevni zabavni program. To je le nekaj izle-
tov, ki jih je društvo pripravilo in organizira-
lo in na katerih sem bil prisoten tudi jaz. Po 
pripovedovanju drugih članov je bilo tudi v 
Bovcu zelo lepo. Žal se tega izleta z ženo 
nisva udeležila. 

Bliža se novo leto, zato bi vam rad vsem 
zaželel, da bi ga veseli, srečni in zdravi 
praznovali ter da bi se v letu 2011 vsi lepo 
imeli. Pa da se kmalu spet vidimo na ka-
kšnem srečanju, ki nam jih zelo lepo pri-
pravljajo člani našega društva. 

Srečno 2011! Jožef Kenje

Novembrsko sre~anje 
PK Ljubljana V sredo, 17. novembra 2010, nas je naš 

vodja PK Ljubljana, Žika Manić, povabil na 
srečanje, ki se je ob prisotnosti okoli 30 
članov odvijalo v sejni sobi našega dru-
štva, v Ljubljani. Osrednji dogodek sreča-
nja je bilo predavanje naše dobre znanke, 
dr. Jane Cipot-Prinčič o matičnih celicah. 
Predavanje je bilo zelo zanimivo in marsi-
kdo od prisotnih se je tako prvič seznanil 
s pojmom matičnih celic ter dojel njihovo 
pomembnost pri zdravljenju različnih bole-
zni v prihodnosti.

Po predavanju pa je sledilo še prijetno to-
variško srečanje. 

Slavko Ribaš

Erika pa vam o tem pove malo drugače:

Ura peta je odbila, v loncu se je gobja ju-
hica hladila.

Začelo pa se je tako: ko Žika v bolnici pre-
živel je nekaj časa, ga obiskala je zdravni-
ca naša. Pri tem se misel je rodila, da ko 
bo zdrav, oba lahko bi skupino razveselila. 
Bi Jana predavanje imela, on pa bi skrbel 
za jed, da vsem prisotnim lepši bi bil svet.

In ko z zdravjem bolje mu je šlo, je v 
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Dr. Jana Cipot-Prinčič. (Foto: I. Košak)

UREDNIŠKI ODBOR:

Odgovorni urednik: Ivan Košak, 

urednik: Marija Tomšič, 

član: Danilo Papež. 

Oblikovanje in priprava za tisk  
 Leopold Mihelič

Novembrsko sre~anje 
PK Ljubljana

Obvestilih vabilo že bilo natisnjeno.

Je zdravnica Jana o matičnih celicah nam 
govorila, a tega ne bom vam ponovila. To 
odkritje ni od muh in ko v široki bo uporabi, 
lahko na mnoge se probleme kar pozabi. 
A zdaj še ni v dosegu rok, saj potreben je 
denar, kar v časih teh ni majhna stvar.

A Žika v gozdu se sprosti, saj gobe redno 
tam dobi. Ve, kje in kdaj je treba iti, če ko-
šaro hočeš napolniti. Zato ne čudite se vi, 
da imeli gobje smo jedi, vložene gobe in še 
gobe v juhici. Vse dobro je bilo tako, da se 
ponovi lahko.

In kakšno smo mi srečanje imeli? Poslušali 
smo, jedli, klepetali, se lepo imeli. 

Erika Ribaš

Vabilo in opravi~ilo
Spoštovani člani PK Ljubljana.

Najprej bi se vsem članom, podpornim članom ter prijateljem, opravičil za-
radi manj pogostih aktivnosti našega kluba v zadnjih treh mesecih. Zakaj? 
V omenjenem času, avgusta, septembera in oktobera sem bil namreč od-
soten, natančneje bil sem v bolnici, kjer sem imel poseg na vratu in za tem 
še obsevanje s kemoterapijo. Kljub temu, da sem se po najboljših mo-
čeh trudil, da bi kar koli naredil za naš klub, to enostavno ni bilo mogoče. 
Upam, da bo v prihodnje vse v redu in, da bomo zamujeno nadoknadili v 
prihajajočem letu. Za vaše razumevanje se vam zahvaljujem.

Vabim vas na Novoletno srečanje, ki ga bomo organizirali dne 18. 
12. 2010, v gostilni »Pri Jovotu« v Ljubljani. Za omenjeno go-
stišče sem se odločil, ker imamo z njimi že dobre izkušnje glede po-
strežbe in kvalitete hrane. Zbirati naj bi se pričeli okrog 12. ure, 
tako da bi s kosilom nadaljevali ob 13. uri. Glavnino jedilnika bo se-
stavljalo mešano meso na žaru. V primeru, da komu tovrsten jedilnik 
ne bo všeč, bo lahko brez težav naročil ostale jedi po lastnem okusu.  
Kot po navadi bomo poklepetali, si dali poguma za prihajajoče leto, skratka 
zabavali se bomo in ob zvokih prijetne glasbe morda tudi malo zaplesali. 
Spoštovani prijatelji, želim si le, da nas bo čim več, da si vzamete čas, 
pridete na srečanje in s seboj prinesite dobro voljo. Za vse ostalo pa bomo 
poskrbeli mi.
Za prijavo in vprašanja o novoletnem srečanju pokličite na telefon sedeža društva 
01 436 03 58 ali na GSM 051 395 393. Prosim, prijavite se do vključno 
16. 12. 2010.

Vodja PK Ljubljana, Žiko Manić

Naslov društva:

DLS, Parmova 53/IV,  
1000  Ljubljana,

tel.: 01 436-03-58,
fax: 01 436-03-59

Transakcijski račun DLS:
6100 0000 1418 487
Davčna številka DLS: 

 68713401
E-mail: dls@t-2.net

http://www.dls-slo.si
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