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Skupščina C.E.L. v Kasslu. (Foto S. Ribaš)

Kot sem že v septembrski številki 
Obvestil (2010) zapisal, je bila volilna 
skupščina C.E.L., ki se je vršila od 

25. do 28. junija 2010 v Bad Reichenhallu, 
zaradi nezadostne pripravljenosti prekinje-
na in sprejet je bil sklep, da se bo nada-
ljevala v Kasslu (Nemčija), ko bo Nemška 
zveza laringektomiranih imela svojo redno 
letno skupščino.

Tako sem se kot delegat našega društva 
udeležil nadaljevanja volilne skupščine, 
ki je bilo 12. maja 2011 v Kasslu. Mesto 
Kassel, ki leži ob reki Fuldi, je osrednje 
mesto dežele Hessen. Ponaša se z več 
kot tisoč letno tradicijo in je bilo že od 
nekdaj gospodarsko in kulturno središče 
tega dela Nemčije. V času reformacije je 
postalo tudi središče kalvinističnega pro-
testantizma in je služilo tudi kot pribežali-
šče Hugenotov. V 19. stoletju sta tu delo-
vala tudi znana pravljičarja: brata Grimm. 
Pred drugo svetovno vojno je v Kasslu 
obratovalo več močnih industrijskih pod-
jetij, namenjenih predvsem vojni industriji. 
Zato so zavezniki mesto močno bombar-

Novo vodstvo C.E.L.
dirali in ga skoraj 90 procentov porušili . 
Po vojni so mesto obnovili tako, da sedaj 
daje videz nekdanjega mesta. Mesto ima 
okoli 190.000 prebivalcev in je tudi danes 
močno industrijsko mesto. Tu se nahaja 
centrala Mercedesa, največja tovarna za 
izdelavo električnih lokomotiv za železni-
co v Evropi, velika tovarna za proizvodnjo 
sončnih central itd. Žal si zaradi pomanj-
kanja časa nisem mogel ogledati vseh 
mestnih znamenitosti, ki jih je, vsaj po 
prospektu sodeč veliko, sem si pa bežno 
ogledal center mesta, katerega ureditev mi 
je bila zelo všeč. Ceste so široke, z do-
volj velikimi pločniki, ki omogočajo množici 
brezskrbno hojo od ene trgovine do dru-
ge, ki so vse dobro založene. Veliko je tudi 
trgov in parkov, kjer se je možno usesti in 
se okrepčati. Navdušil pa me je tramvaj, 
ki je v mestu najpomembnejše prometno 
sredstvo, ki omogoča hitro in varno vožnjo 
ter lahek dostop tudi invalidnim osebam.

Nadaljevanje seje C.E.L. se je pričelo ob 
napovedanem času. Žal pa je bila ude-
ležba tokrat zelo skromna. Poleg dote-

danjega predsednika C.E.L., sekretarja in 
blagajnika je bila prisotna le celotna nem-
ška delegacija, na čelu z njihovim pred-
sednikom, Wernerjem Kubitzo ter jaz, kot 
delegat Slovenije. Podpredsednik C.E.L., 
dr. Miloš Manestar iz Hrvaške in član pred-
sedstva A. Trawinski iz Poljske sta zaradi 
bolezni poslala pismeni opravičili, delega-
tov iz Skandinavije, ki so predhodno sicer 
najavili svoj prihod pa ni bilo. 

Zastavilo se je vprašanje, kako naprej, še 
posebej, ker je dotedanji dolgoletni blagaj-
nik C.E.L., P.Maly iz Avstrije zaradi bolezni 
napovedal svoj nepreklicen odstop, enako 
pa je storil tudi sekretar C.E.L., A.Brunner 
iz Švice. 

Po dokaj burni razpravi, se je izoblikovalo 
prepričanje, da je z delom C.E.L treba na-
daljevati in doseči to, da bo ta organizacija 
služila vsem laringektomiranim iz Evrope in 
da bo njihov reprezentant. Zato pa treba v 
organe C.E.L. izvoliti take predstavnike, ki 
bodo voljni delati in se zavzemati za sku-
pne cilje.

Nadaljevanje na naslednji strani

Tečaj nadomestnega govora  
maj 2011 - Izola 2
Pojasnila o financiranju programov  
DLS v letu 2011 in višini kotizacije  
za Vodice 4
Izola tečaj govora 4
Pohod na Pečke 5
Piknik v Farovcu 6
PK Prekmurje 7
Potepanje po Goričkem 7
Prijetno druženje s prijatelji 8
Spomladanski pohod po poti med  
Izolo in zaledjem - pot Strunjanska 
dolina 8
Pot ob žici 9
V spomin našemu Žiki 11
Vabilo v delavnico 12
Vabilo na 16. tradicionalno letno 
srečanje DLS ki bo v soboto dne  
2. 7. 2011 v Prekmurju na letališču 
Rakičan pri Murski Soboti 12



Št. 209 – OBVESTILAStran 2

Nadaljevanje s prejšnje strani

Člani novega predsedstva C.E.L. (Foto arhiv S. Ribaš)

Novi predsednik C.E.L. Werner 
Kubitza. (Foto S. Ribaš)

Sprejeti so bili naslednji sklepi.

–  da se razrešnica dosedanjemu vodstvu 
C.E.L.

–  spremeni se predlog statuta v tem, da 
se še v naprej uporablja naziv C.E.L.

–  sedež registracije C.E.L. se prenese v 
Luxemburg ali Bonn

–  za predsednika C.E.L. se izvoli Werner 
Kubitza iz Nemčije (sedanji predsednik 
Zveze laringektomiranih iz Nemčije)

–  za podpredsednika se izvoli Ivan 
Karabaič iz Hrvaške

–  za sekretarja se izvoli Erwin Neuman iz 
Nemčije

–  za člana predsedstva se izvoli Slavko 
Ribaš

–  čim prej se naj izvede primopredaja po-
slov

Izvoljeno je bilo novo vodstvo C.E.L., ki 
ima težko nalogo, kako ponovno združiti 
vse laringektomirane iz Evrope v enoten in 

učinkovit organ, ki se bo lahko učinkovito 
soočil z aktualnimi problemi laringektomi-
ranih tako na nivoju posamezne države, 
kot tudi na nivoju Evropske skupnosti. 
Izbrane osebnosti, glede na svoje doseda-
nje delo z laringektomiranimi, dajejo upa-
nje, da bo namera uspela in da bomo čez 
leto z zadovoljstvom sprejemali poročilo o 
opravljenem delu. Tudi sam bom skušal k 
uspehu prispevati čim več, saj iz svojih več 
kot 15 letnih izkušenj s C.E.L. vem, kako 
koristno je bilo to sodelovanje pred leti, 
ko smo pričeli razvijati naše društvo in ga 
usmerjati na pot, kjer je danes.

Drugi dan smo bili gostje nemške Zveze, 
ki je imela svojo tradicionalno letno sre-
čanje vseh predsednikov deželnih, okraj-
nih in krajevnih društev laringektomiranih. 
Prisotnih je bilo preko 100 udeležencev. 
Da so taka srečanja laringektomiranih 
v Nemčiji cenjena, priča prisotnost žu-
pana mesta Kassel, podpredsednika 
Sozialverband VdK (preko 1,5 miljona čla-
nov), glavnega vodje Deutsche Krebshilfe 
(ki Zvezi laringektomiranih v Nemčiji za-

gotavlja večino sredstev za delovanje) in 
glasbene Akademije iz Kassla, ki je poskr-
bela za glasbene vložke med posamezni-
mi pozdravnimi nagovori.

Po svečanem uvodu, v katerem so se zvr-
stili pozdravni nagovori, sta bili dve stro-
kovni predavanji: o pomenu samopomoči 
pri zdravljenju raka v področju glave in o 
psiho-socialnem stanju laringektomiranih 
žena. Predavanja so bila zelo zanimiva, 
več o tem pa prihodnjič.

V popoldanskem delu srečanja pa je pred-
sednik nemške Zveze laringektomiranih 
g. Werner Kubitza podal poročilo o delu 
Zveze in njenem finančnem poslovanju. Iz 
poročila je bilo razvidno, da je Zveza zelo 
dejavna in tvorno sodeluje tako z zveznimi, 
kot deželnimi organi pri sprejemanju zako-
nodaje, ki zadeva laringektomirane. 

Večer je bil namenjen druženju, ki je v ce-
loti uspelo, pri čemer je bila zaslužna tudi 
manjša gledališka skupina iz Kassla, ki je 
z domiselnimi skeči znala dvigniti razpolo-
ženje.

Slavko Ribaš

Tik pred zdajci me je poklicala Marija, 
če bi bil pripravljen sodelovati na te-
čaju govora, ker je g. Peter zaradi 

zdravstvenih razlogov odpovedal. Z vese-
ljem sem se odzval in s tem želel dodati 
„kanček“ mojih izkušenj pri učenju nado-
mestnega govora našim novim članom in 
seveda veliko upanja, da  bodo tudi oni 

obvladali ezofagalni govor, tako kot mi. 
Sem namreč pomočnik logopeda in to je 
že moje drugo sodelovanje na tovrstnem 
tečaju.

V petek, 20. 5. 2011 je bil zbor vseh te-
čajnikov in njihovih spremljevalcev, ter 
strokovnega osebja, logopedinje Ane in 

Mladena, psihologinje Žarke in seveda 
predstavnice društva Marije, v hotelskem 
naselju San Simon v Izoli. Po nastanitvi in 
ogledu okolice smo se po večerji dobili v 
skupnih prostorih, kjer nam je Marija pred-
stavila potek dela v naslednjem tednu, ki 
ga bomo preživeli skupaj v tem prelepem 
obmorskem mestu. Seveda, največji pou-

Te~aj nadomestnega 
govora maj 2011- Izola
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Na tečaju nadomestnega govora v Izoli. (Foto B. Bubnič)

VMS Jožica Hartman predava o negi traheostome. (Foto B. Bubnič)

darek je bil na učenju nadomestnega go-
vora, ki pa bo potekalo v dveh skupinah 
in to v dopoldanskem in popoldanskem 
času. Dodeljen sem bil skupini ga. Ane in 
z menoj je sodeloval še pomočnik logoped 
Miran. Geza in Pavle pa sta pomagala v 
drugi skupini, tako imenovani „maribor-
ski“, ki jo je vodil g. Mladen. Ko so se člani 
pridno učili v skupinah, so se njihove spre-
mljevalke udeležile delavnic, ki jih je vodila 
ga. psihologinja Žarka tako, da smo bili vsi 
zaposleni.

Lahko rečem, da je bila skupina lepa, pe-
stra s samimi začetniki, z eno izjemo in res 
je bilo lepo delati z njimi. Mislim oziroma 
prepričan sem, da smo v tem tednu res 
veliko naredili. Ko primerjam znanje ezofa-
galnega govora na začetku, s stanjem na 
koncu tečaja, ugotavljam, da je bil storjen 
res velik napredek. V začetku tečaja je bilo, 
le nekakšno stokanje in zmigovanje z gla-
vo češ, da ne bo šlo. A, ko smo se poslo-
vili so bili že izrečeni zlogi, pa tudi besede 
in na obrazih tečajnikov   in tudi njihovih 
partnerjev je bilo moč videti zadovoljstvo. 
Vse to pa lahko potrdijo študentke 1. le-
tnika logopedije, ki so sodelovale na naših 
urah tečaja. V treh dneh je sodeloval celo-
ten razred in v „živo“ so lahko videle, kako 
poteka učenje ezofagalnega govora in ko-
liko volje, truda in potrpljenja, je potrebno 
vložiti v to, da ponovno spregovorimo in 
se sporazumevamo kljub odstranitvi grla 
in  tudi brez glasilk po tako hudi bolezni, ki 
nas je prizadela.     

Razen učenja smo imeli tudi druge dejav-
nosti in obveznosti. Vsak dan smo opra-
vili jutranjo telovadbo, sprehod do mesta 
ali pa kratek pohod v okolico. Organizirali 
smo tudi izlet v Lucijo, kjer smo si ogledali 
krajevne znamenitosti, kot sta park kaktu-
sov in Formo Vivo .Poslušali smo preda-
vanje o negi traheostome, ki ga je vodila 
VMS Jožica Hartman iz ORL klinike in or-
ganizirali zaključni večer s programom, ki 
so ga pripravile spremljevalke ob koordi-
nacijo psihologinje. Vse to je pripomoglo k 
boljšemu počutju udeležencev, ter lažjemu 
premagovanju ovir v življenju, ki so se po-
javile po operaciji. 

Ob slovesu v četrtek 26. 5. 2011 smo 
si zaželeli vse najboljše in veliko zdrav-
ja. Tečajniki pa so obljubili, da bodo tudi 
doma, pridno in vztrajno vadili vse vaje, 
ki so bile prikazane na tečaju tako, da se 
bomo že ob naslednjem srečanju lepo 
pozdravili in prijetno pokramljali, ter se 
nasmejali ob spominih na tečaju govora. 
Veliko uspehov in zabave pri učenju!

Branko  Bubnič

Spremljevalke so pripravile  
program na zaključnem  
družabnem večeru. (Foto B. Bubnič)
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V parku kaktusuv. (Foto S. Tomšič)

Prišel je dan, ko smo se v Izoli zbrali, zato, da bi se spoznali, 
informacije pridobili, se od drugih učili.
Prvi dan smo predvsem opazovali, potem se že rokovali in pomenkovali.
Ja, drugi dan pa resno smo začeli:
- en, dva, tri na ploščadi smo se zbrali,
gospo Marijo opazovali,
za njo vaje ponovili, mogoče malo se spotili.
Že hitimo na obilen zajtrk,
časa za počitek ni,
že na pohod se nam mudi.
Po pohodu smo se zbrali,
skupine oblikovali, se v prostore napotili 
in učiti se začeli.
Moški in dve »glavni« ženski,
so se tehnike govora učili,
spremljevalke pa smo druge z drugimi izkušnje delili.
Vse dni smo se lepo imeli, 
se med seboj spoznali, nova prijateljstva stkali.

Hvala vsem za izkušnje pridobljene, saj so to informacije dragocene.

Za vse pa naj velja:
Pogum, vztrajnost in ljubezen, v naših srcih so doma.

Stanka Rolih      

Izola te~aj 
govora

Letošnje težave v financiranju social-
nih programov so v vseh invalidskih 
organizacijah povzročile zaskrblje-

nost, določene programske redukcije in 
številna vprašanja. Seveda tudi v DLS. 
Nekaj teh razmišljanj in vprašanj je zapisal 
tudi avtor v pričujoči številki Obvestil. Pisec 
sicer trdi, da ni želel nikogar prizadeti, žal 
so nekatere trditve zastavljene na takšen 
način, da se avtorju prvotna namera ni 
mogla ravno posrečiti. Vendar se z njim v 
celoti strinjam, da gre za povsem demo-
kratična in legitimna vprašanja. Kot najbolj 
odgovoren predstavnik DLS bom ponov-
no poskušal osvetliti nekatere dileme in 
odgovoriti na kar največ zastavljenih vpra-

Pojasnila o financiranju 
programov DLS v letu 2011 
in vi�ini kotizacije za Vodice

šanj. Ko smo marca meseca na Izvršnem 
odboru obravnavali zaključni račun, smo 
že bili soočeni z problemom zelo nizkih 
finančnih prilivov s strani FIHA, priliv DLS 
za mesec marec je bil zaokroženo za 28 % 
nižji od načrtovane dvanajstine (enako kot 
v vseh ostalih invalidskih organizacijah) in 
najbolj optimistične napovedi so predvi-
devale vsaj 20 % nižjo skupno realizacijo 
glede na plan ob spoznanju, da so lahko 
prilivi Loterije Slovenije, zaradi sezonskih 
vplivov (dopustov), v poletnih mesecih še 
znatno nižji. Pri tem nismo želeli v celoti 
opustiti niti najdražjih programov,hkrati je 
bilo jasno, da moramo oblikovati seznam 
prioritet.

Soglašali smo, da je potrebno na prvo 
mesto postaviti tečaje nadomestnega go-
vora, saj predstavljajo temeljno dejavnost 
društva in so hkrati izjemno pomembni 
za novo operirane laringektomirane. Želeli 
smo obdržati 2 srečanji članov ( predno-
voletno in Letno srečanje DLS), dejavno-
sti PK smo omejili z namenom, da v prvi 
polovici bolj »zategnemo pas«, da bi lahko 
v drugi polovici izkoristili višje prilive, če 
bo seveda do njih sploh prišlo. Morebitna 
sredstva ukinjenih aktivnosti, pa bi preu-
smerili v pokrivanje stroškov tečajev na-
domestnega govora, kar bo mogoče le 
ob predpogoju,da bodo vsi ostali pro-

grami realizirani strogo znotraj obstoječih 
okvirov. Želeli smo si tudi ohraniti, kolikor 
bo le mogoče,socialno solidarnost z naj-
bolj ogroženimi laringektomiranimi. Na 
Občnem zboru DLS sem takšen okviren 
program financiranja predstavil tudi pri-
sotnim članom društva in zdelo se je, da 
razumejo nastali položaj (tudi sam nad 
njim nisem navdušen) in soglašajo s pred-
postavljenimi prioritetami. Kakorkoli že, v 
drugi polovici leta bomo dobili odgovore, 
na še odprta vprašanja in z njimi bomo 
lahko uskladili želje z možnostmi.

Če, si sedaj podrobneje pogledamo koti-
zacijo za Vodice, za subvencionirane larin-
gektomirane (ki so predložili potrdilo, da so 
njihovi mesečni prejemki nižji kot 420 €) ta 
letos znaša 190 € in je v primerjavi z polno 
ceno 370 € (z vključenim rizikom odpove-
di) v dvoposteljni sobi subvencionirana v 
višini 51,35 %. To je element zgoraj ome-
njene socialne solidarnosti. Ali res verja-
mete, da želimo na takšen način, čim bolj 
zmanjšati število udeležencev v progra-
mu? V lanskem letu, so nam bolj stabilni 
pogoji financiranja omogočali načrtova-
nje relativno zelo nizkih kotizacij tako, da 
smo morali za pokrivanje stroškov tega 
programa angažirati 22 % drugih virov in 
program Psihosocialne rehabilitacije je z 
23.281,37 € postal najdražji posamezni 

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



OBVESTILA – Št. 209 Stran 5

Iz podro~nih klubov

Nadaljevanje na naslednji strani

PK [tajerska 
in Koro{ka

V vrsti za Janino juho. (Foto D. Papež)

program društva, z izjemo tečajev govora. 
Žal, to letos iz opisanih razlogov ni več mo-
goče in verjamem, da v tem tiči tudi glavni 
razlog nezadovoljstva. Torej namen ni red-
čiti število udeležencev ampak vprašanje 
kako razdeliti manj denarja na približno 
isto število udeležencev? Kar je vprašanje 
za kvadraturo kroga. Kljub vsemu društvo 
podpira udeležbo laringektomiranega in 
njegovega zakonca v tem programu z 
skupno subvencijo 120 €. Je to res tako 
malo, v primerjavi z pokojnino 500 €? Še 
nekaj o tistih pri koritu. Če prav razumem 
pisca le ta meni, da je sprejemanje finanč-
ne odgovornosti kako v zaostrenih pogojih 

financiranja zaključiti leto z neko »pozitiv-
no nulo«, oziroma odločanje o višini koti-
zacije nekakšen privilegij? Z veseljem mu 
ga takoj odstopim, vsaj pol. Morda meni 
kakšne druge privilegije? Osebno se ni-
sem nobenega programa udeleževal pod 
pogoji, ki niso bili na voljo tudi ostalim čla-
nom društva. Res, ne vem, kje so tukaj 
privilegiji tistih pri koritu? Kar zadeva ko-
tizacijo za Roglo je treba najprej pojasniti, 
da je ta okvirna, nanjo bodo enako kot na 
vse druge kotizacije vplivali finančni prilivi 
in obseg udeležbe. Ko bo znano natančno 
število prijavljenih udeležencev, ki izpol-
njujejo pogoje jo bomo razčlenili in potr-

dili. Sicer kotizaciji obeh programov nista 
neposredno primerljivi, ker kotizacija za 
program Psihosocialne rehabilitacije pokri-
va 7 all inclusive penzionov, Ohranjevanja 
zdravja pa 6 polpenzionov. Namen mojega 
odgovora je ponovno, kolikor je le mogo-
če, pojasniti otežene pogoje financiranja 
društvenih programov v letošnjem letu in 
ne pričeti nekakšno časopisno polemiko. 
Naših Obvestil nismo nikdar uporabljali ali 
zlorabljali v takšne namene, niti v precej 
težjih časih kot so današnji in upam, da do 
tega ne bo prišlo niti v bodoče.

Predsednik DLS, Ivan Košak

Iti ali ne iti na ta pohod na Pečke, bi se 
»vprašal« Sheakspeare. Mi Balkanci pa 
brez odvečnih vprašanj, kar po balkan-
sko. Kam vsi Turci tam i čelavi Mujo. Torej 
iti. Kar v lepem številu, smo se zbrali v ta 
pravem vremenu. Ne prevroče, ne premr-
zlo. Kot naročeno vreme za ta pohod, ki 
ni bil od muh za to »udarno« skupino. Pot 
se je kar vlekla. V nobeni skupini ni nihče 
omagal. Vsi smo prišli do končne postaje. 
Zato je poskrbela naša Jana, na zbirnem 
mestu. Dobili smo njene dobrote za oja-
čitev v trdnem in tekočem stanju. Nekako 
smo se obirali kam naprej, če je pa že tu 
tako dobro. Se je pa vsak zavedal, da se 
ne more tako končati, po teh velikonočnih 
praznikih je potrebno malce razgibavanja 
po velikonočnih dobrotah in dobrotah, ki 
nam jih je pripravila Jana. Vsa letna obdo-
bja so po svoje krasna. Mislim pa, da se 
bo vsak strinjal z mano, ni lepšega od po-
mladi. Vse se prebuja, raste, se obnavlja. 
Po teh dolgih mesecih počivanja narave, 
kar naenkrat vse zeleno. Prav uživali smo 
v teh gozdnih vonjavah in petju ptičk. Tudi 
mi smo malce obnovljeni prišli na zadani 
cilj. Pričakali so nas prijazni domačini. Vsa 
čast jim. Pripravili so nam pojedino, ki nam 
laringektomiranim gre najlažje proti tre-
buščku, ki je po tej, ne ravno preveč kratki, 
poti že kazal potrebo po ojačitvi. Bograč, 
prva liga. Papež je že vedel, kaj dedek 
Joško in ostali udeleženci najraje zaužijejo. 
Res ga je naša kuharica pripravila za čisto 
petko. Že pri prihodu sem vedel, da bo 
pojedina prva liga, ker je malce zaobljena, 
ali če hočete močnejše postave, ta naša 
kuharica. Take dobro kuhajo. Kaj je bilo 
zraven se sprašujete vi, ki se niste udeležili 
pohoda. Naj vam bo. Bom napisal. Naj se 

Pohod na Pe~ke
vam sline cedijo. Pečena polenta s slanino 
in ocvirki, ter domači kruh. Sam se ne bi 
mogel odločit kaj od tega je bilo najbolj-
še, ker je vse bilo vrhunsko. Hoteli s petimi 
zvezdicami naj se skrijejo pred temi doma-
čimi dobrotami.

Klepet, klepet, klepet. Čas pa teče. 
Poslovit se je bilo potrebno od naših go-
stiteljev, pa nam nekak ni bilo. Še nebo je 
začelo jokat pri poslavljanju. Vedelo je, da 
nam ni. A kaj češ, moralo se je it, z lepi-
mi pozdravi za čimprejšnje srečanje, ki ga 
Štajerci in Korošci že v kratkem načrtu-
jemo. Toliko o Pečkah. V glavnem »fajn« 
je bilo. Ne morem, da ne bi omenil naših 
čebelic, ki se vsak četrtek zberejo v delav-
nicah z voditeljico Jano. Ni nam jih lahko 
pustit od doma in čakat, a kaj češ. Tudi to 

mora bit. Ko človek vidi iz česa in kaj nare-
dijo, se pač sprijazni z usodo. Naj le gredo, 
zavedajoč se, da skoraj celotno društvo 
ima nekaj od tega. Na vsakem srečanju so 
podeljena prikladna darilca, katerih je vsak 
resnično vesel. Le pogumno deklice, tako 
naprej. Upam, da vam bo vsem, tako kot 
jaz svoji ženi, ne glede na odrekanje stal 
ob strani vaš partner. Drznem si in se vam 
v imenu vseh članov in podpornih članov 
društva lepo iz srca zahvaljujem. Vem, da 
je malo, je pa iz srca. Hvala vam na tru-
du. Le tako naprej. Saj veste kaj bom na 
koncu rekel. Imate pijačo v dobrem, če 
si jo same kupite celo dve lahko spijete. 
Dve muhi na en mah sem mahnil v članku, 
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Kosilo na Farovcu. (Foto D. Papež)

»Roštiljarja« pripravljata pojedino. (Foto D. Papež)

še tretjo bi rad. No pa dajmo. Pišem kar 
srce čuti. Ne morem si pomagat. Sem tak 
tip človeka. Ne bi rad nobenega prizadel, 
upam da me boste vsi razumeli. Mogoče 
sem pa res malce butast. Saj ni več par-
tizanov, da bi samo po »gošah« hodili. Ali 
pač. Vem, da nas je vsaj 80 %, ki bi šli raje 
na morje, ki se je nekako čudno kar skoraj 
za enkrat podražilo. Tam je klima, ki nam 
vsem bolj odgovarja. Prerojeni se vrnemo 
domov. Škoda, da tisti, ki o programu od-
ločajo, imajo raje gozdne poti, ki se niso nič 
podražile. Očitno je, da se nas hoče malo 

razredčiti. Za eno je enaka lanska cena, za 
druga je pač druga cena. Pri koritu je treba 
biti. Ne se izgovarjat na termin. Morje je 
tam 12 mesecev. V demokraciji smo, saj 
napišem menda lahko kar mislim, da je 
prav. Imam občutek, da je cilj našega dru-
štva čim manjše število članov, kakršnekoli 
udeležbe. Ne morem, da ne bi spet omenil 
legende jugoslovanske estrade Mladena 
Deliča, ki bi ob tem dejal:« Ma ljudi moji, 
jeli to moguče?«. Rad bi vedel, kdo si s 
500 evri pokojnine na mesec lahko privo-
šči morje za ta denar, ki nam ga društvo 
ponuja. Da ne omenjam, da za ta denar 
lahko greš samostojno, brez obveznosti. 

Bom pa na Roglo vsaj pol Prušnikove ulice 
zraven pripeljal. Upam, da se bodo imeli 
lepo, poceni in da nihče ne bo rekel, da 
zaradi gozda drevesa ne vidi. Časa mi za 
naprej zmanjkuje. Sem penzionist in ga ni, 
kot veste tudi sami. 

Končal bi rad s spodbudo, dajmo se še 
bolj udeleževat, itak nam nič ne manjka. 
Če pa, si pa sami malce pomagajmo. Saj 
veste za pregovor: »Če si sam pomagaš, 
ti bo še Bog stal ob strani. Vsi bodite lepo 
pozdravljeni od dedeka Joškota. Se vidi-
mo na pikniku v Farovcu.

Joško Marcijuš

Bi se človek vprašal? Kaj se da napisat o 
tem pikniku na Farovcu, ki ga že tretjič pi-
šeš o istem dogodku? O, da se. So novi 
obrazi. Nova spoznavanja. Starejši smo, 
bolj brihtni in bolj tolerantni. Stara garda 
je itak vedela kaj nas čaka. Tisti na novo 
priključeni člani in podporni člani so se pa 
hitro prilagodili. Saj so se morali, na šta-
jerskem ni popuščanja, niti za milimeter. 
Zbirno mesto je bilo, kot vsako leto, pri 
gostilni Jasmin. Prisrčni pozdravi, klepet 
in odhod na ta naš Farovec. Začelo se je 
kot ponavadi. Z Janino juho. Smo je že 
vajeni, malce popoprana pa nič zato, smo 
Štajerci in nam ni težko omilit te popopra-
nosti s kakšno sebi primerno tekočino. Saj 
je je tokrat bilo nekoliko več kot ostala leta. 
Zakaj? Še sam sem se vprašal, ko ni pri-
šlo na dan da imamo dva slavljenca, ki sta 
proslavljala rojstni dan. Leta ne bi omenjal, 
ker je en izmed teh ženska in ni vljudno, 
kajti naše ženice so vedno rosno mlade. 

Piknik v Farovcu

Po juhici pa pač vsak na svojo sprostitev in 
delo. Naši »roštiljarji«, vsa čast jim na konč-
nem izdelku, so se hitro spravili na svoje 
delo, saj so videli, da nas je od zadnjega 
srečanja nekaj rahlo shiralo. Balinarji smo 
pač vrgli nekaj iger za »dušo«, bi rekel 
da tokrat za spremembo ni bilo niti malo 
prepira. Popravljamo se. To mi je všeč. E 
»toti« naši ribiči so pa razred zase. Tako 
kot lani ribe so bile in tudi ostale v vodi. 
So pa »barabini«. Vedeli so. Jim je ostalo 
v spominu, da je dedek Joško lansko leto 
obljubil, da bo vsakemu prinesel eno ribo 
in tega so se držali kot pijan plota. Zakaj 
bi se človek matral, če pa lahko imaš na 
pladnju. Po pojedini, ki sta nam jo pripra-
vila naša »roštiljara« Janko in Slavko se je 
začel zopet klepet na klepet. Nato pa no-
gometni spektakel. Za vsak pedenj igrišča 
je potekala srdita športna borba. Gledalci 
so navijali vsak za svojega, čeprav smo vsi 
naši. Kdo je zmagal? Nihče. V tem zagonu 



OBVESTILA – Št. 209 Stran 7

Nadaljevanje na naslednji strani

zmage obeh ekip je namreč poknila žoga. 
Oboji smo, se mi zdi, bili kar srečni, ker 
je vročina bila neznosna. Kam drugam z 
igrišča, kot nazaj na okrepčitev in še na 
nekaj pojedine. Malce smo se »ojačali« kot 
jaz vedno pravim, poklepetali in začelo se 
je redčit število udeležencev. Vsi smo bili 
srečni, da se je tako izredno končalo. Še 
bog nam je stal ob strani. Mislim, da smo 

si tudi zaslužili tako lepo vreme. Ne vem, 
če sem merodajen da na koncu v imenu 
vseh napišem pohvale za tiste, ki so si jih 
po mojem resnično zaslužili. Jana vsa čast 
ti na juhici. »Roštiljari« tudi vam vsa čast. 
Tudi našim ženicam za enkratno pecivo. 
Našim slavljencem, gospodu Glodežu in 
gospe Pesjak Mariji na podarjenemu za ta 
naš piknik. Tudi našim novim članom, dru-

žini Petrovič, hvala za vino in perutničke. 
Pa tudi vsem ostalim članom in podpor-
nim članom, ki so prispevali za »toto« našo 
»fešto«. Škoda da ni spodobno, ker bi še 
sebe rad pohvalil za izredne ribe, ki sem 
jih podaril našim ribičem. Lep pozdrav od 
dedka Joškota, vidimo se v Vodicah, le 
škoda da nas bo manj kot na pikniku.

Dedek Joško Marcijuš                   

 PK Prekmurje
No, pa je le prišla v vsem svojem razkošju 
pomlad. Letos smo jo še posebno težko 
čakali, saj zimsko vreme kar ni hotelo dati 
prostora pomladnemu. Že tradicionalno se 
Prekmurci odpravimo v prvih pomladnih 
dneh na pohod oziroma krajši potep v 
našo prelepo naravo. Saj ni treba potovati 
daleč da človek uživa v lepoti ki se ponuja 
kar sama, samo opazovati je treba.

Takrat nas je Geza povabil na Goričko v 
Mačkovce, kjer so novodobni podjetni-
ki postavili moderno vinsko klet. Zbrali 
smo se 27. aprila na parkirnem prostoru 
Maxsimusa v Murski Soboti, kjer imata v 
soseščini svoj dom tudi Geza in Mancika. 
Preden smo krenili proti Goričkem sta 
nas povabila v svoj prijeten dom, kjer sta 
nas dobesedno presenetila, ker sta nas 
počakala ne s kavo kakor sta povedala, 
ampak z velikim loncem segedin zelja in 
pogrnjenimi mizami. Tako smo se dodo-
bra okrepčali še prej kot smo krenili proti 
cilju. Še pred odhodom nam je Mancika 
slikovito opisala pot in kraje, ki so nas ti-
sti dan pričakovali. Odpeljali smo se do 
Šalamenec ki so bili izhodiščna postaja za 
pohodnike. Tisti, ki jim pač noge ali kakšna 

Potepanje 
po Gori~kem

druga zdravstvena ovira več ne dovoljuje 
hoje v hrib, pa so se odpeljali na cilj z av-
tomobili. Mancika in Olga, ki sta v okolici 
teh krajev preživljale svoja otroška in mla-
da leta, sta nas vodile po gozdnih poteh, 
kjer smo uživali v ptičjem petju, klepetu in 
spomladanskem cvetju predvsem šmar-
nicah ob poti. Pred nami so se pokazali 
Pečarovci, prijetna vasica, ki jo krasi cer-
kvica sv. Sebastjana. Cerkvica je pravi bi-
ser za oči, saj poslikave v njeni notranjosti 
ponazarjajo ne samo svetopisemske mo-
tive ampak tudi življenjski utrip goričkega 
človeka. Hoja je bila nasploh sproščujoča, 
saj krajinski park Goričko zadovolji tudi 
zahtevnejše pohodnike, ker je res nekaj 
posebnega.

Uživali smo v lepih panoramskih razgledih, 
saj se kljub majhnim višinskim razlikam kar 
nizajo. Po približno dveh urah smo prispeli 
na cilj. Pred nami se je na gričku pokazala 

Moderna vinska klet v Mačkovcih. (Foto L. Flisar)

Mancika jim je slikovito opisala pot. (Foto L. Flisar)
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Za konec pa gasilska. (Foto L. Flisar)

novogradnja vinske kleti MAROF obdane 
s kompleksi lepo in skrbno obdelanih vi-
nogradov. Že sam pogled na zunanji del 
zgradbe daje vtis, da je notranjost tudi 
sodobna. Pričakal nas je prijazni strokov-
njak podjetja, ki nas je popeljal po vinskih 
kleteh, ki so opremljene z najsodobnejšo 
opremo od pridelave do končnega izdel-
ka vrhunskih vin. Medalje iz raznih doma-
čih in tujih ocenjevanj na stenah pričajo o 
tem. Po ogledu pa smo degustirali tudi 
pet njihovih tipičnih sort vin, tako da smo 
iz kleti prihajali še zgovornejši kakor smo 
vstopili. Polni lepih vtisov smo se vračali 
iz Mačkovec, toda ne še domov, ampak 
smo se na prijazno povabilo zakoncev 
Huber ustavili še na degustaciji v njihovi 
družinski vinski kleti. Kaj lahko rečemo, 
dobri gospodarji na Goričkem pridelajo 
dobro kapljico, v kar smo se takrat vsi lah-
ko prepričali. Dobro razpoloženi smo se 
vrnili na izhodišče k Gezi in Manciki, kjer 
nas je počakal še boljši segedin kakor do-
poldne.

Nadaljevanje s prejšnje strani

Prehitro je minil dan namenjen našemu 
druženju, to pa je tudi poglaviten namen 
takega srečevanja. Takrat v imenu vseh 

hvala Gezi in Manciki za gostoljubje. 
Želimo si le, da bi večkrat bilo tako.

Vida Köveš

 PK Severna 
 Primorska
Spet je prišel čas,da se dobimo s prijatelji. 
Toda saj je že bil čas, se nismo videli že 
cele štiri mesece. Tokrat smo se srečali v 
Kosečah pri Drežnici. Snidenje je bilo pri-
jetno, saj smo si izmenjali vse prigode in 
težave, kar se nismo videli. Nekateri smo 
šli na pohod, drugi pa urejali prostor za 
piknik. Imeli so kar nekaj dela, saj je bilo 
treba precej postoriti. Prijazni ljudje so nam 
dovolili imeti piknik zraven njihovih hiš. 
Ostali smo šli na pohod. Občudovali smo 
razne skulpture po poteh kjer smo hodili. V 
veliki skali vklesano sonce,oko in tako da-

Prijetno druženje 
s prijatelji
lje. Občudovali smo pokrajino okoli sebe. 
Potoki in potočki so bili vsepovsod,človek 
si kar ne more zamisliti, da je naša deže-
la tako raznolika. Prišli smo do slapa,kjer 
se je naša pot končala. Občuduješ lah-
ko to kristalno čisto vodo in raznobarvno 
kamenje v njej. Z Magdo sva se sezuli in 
korajžno zakorakali v vodo. Bila je tako 
ledena, da sva kaj hitro odšli tudi ven, je 
pa obema zelo poživilo krvni obtok. Nazaj 

smo se vrnili po isti poti, kar malce lačni. 
Magda nam je skuhala odlično joto, ki nam 
je zelo teknila, zraven pa smo postregli še 
meso za žar. Pridružili so se nam tudi mla-
di devetletni harmonikarji in nam zaigrali. 
Najbolj zagreti so tudi zaplesali. Minil je 
dan in počasi smo se odpravili vsak na 
svojo stran v upanju, da se spet kmalu vi-
dimo. Vse skupaj lepo pozdravlja.

Janja Fabjan

Petek zvečer je, po telefonu pokličem čla-
ne in se dogovorimo za prvi letošnji po-
hod. Termin je bil že prej dogovorjen, le za 
udeležbo je šlo. Pohod bo naslednji dan, v 
soboto, po novi pohodniški poti, v okolici 
Izole. Res, nekoliko krajši, ampak vseeno 
smo prehodili lep del celotne trase, ki je 
dolga nekje okoli 12 km.

Dan je bil prekrasen, sončen in topel. 
Pretopel, za ta čas. Šest pohodnikov se 
nas je zbralo na zbornem mestu v Kopru. 
Skupaj smo se odpeljali do Izole v Simonov 
zaliv, od koder smo se odpravili na pohod. 
Po prisrčnem pozdravu in kratkem klepe-
tu, si zategnemo še vezalke na pohodnih 

Spomladanski pohod 
po poti med Izolo 
in zaledjem - pot 
Strunjanska dolina
čevljih, nadenemo nahrbtnik s pijačo in 
prigrizkom na hrbet, ter se podamo na 
pot. Odpravimo se proti naselju Jagodje. 
Od tu nas pot vodi v klanec na kolesar-
sko-pohodniško pot, tako imenovano 
„Parenzano“. To pot imenujemo tudi „Pot 
zdravja in prijateljstva“. Speljana je po trasi 

ozkotirne železniške proge, ki je povezo-
vala mesto Trst z Istro, natančneje z me-
stom Poreč, v času pred drugo svetovno 
vojno, ko so bili ti kraji priključeni Italiji. Na 
slovenskih tleh je dolžina te trase 43  km. 
Mi smo za naš pohod uporabili le delček 
te poti. Podali smo se skozi predor, ki nas 
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pripelje v Strunjansko dolino. Prijetna pot 
za hojo je speljana med vinogradi, oljčni-
ki in nasadi kakijev. V daljavi se lepo vidi 
tudi piransko „punto“ s cerkvijo sv. Jurija 
in v ospredju zaščiteni strunjanski park 
s solinami. Prekrasna panorama. Pred 
Strunjansko dolino smo zavili desno, ter se 
podali proti turističnemu naselju Belveder. 
Sledi počitek in okrepčilo. Čas je za foto-
grafijo. Posebej panoramo Tržaškega za-
liva, vso njegovo lepoto, od mesta Tržič 
(Monfalcone) na italijanski strani pa čez 
Kras do hriba Kokoš nad Lipico. V ospred-
ju pa kraji kot so Devin, grad Miramare, 
Trst, Izola in polotok Debeli rtič, v ozad-
ju pa Nanos in Julijske Alpe. Ogledamo 
si še cerkev sv. Marije Loretske iz leta 
1600 in se spustimo do morja, na plažo 
San Simon in mimo hotelskega naselja do 
parkirišča, kjer nas čakajo avtomobili. Tu 
se „uštimamo“ in se odpravimo v picerijo, 
na kaj drugega kot pa na pico, ki smo si 
res zaslužili (takšno je pač moje mnenje). 
S pohodniki in njihovo vztrajnostjo ter voljo 
sem bil kot vodja pohoda zadovoljen.

Lepo je bilo vse, od vremena, razpolože-
nja, poti in pohoda in ne na zadnje tudi 
hrana je bila okusna.

Od našega zadnjega srečanja v mesecu 
decembru je preteklo kar nekaj časa in 
zato smo si imeli veliko za povedati. Ob 
dobri hrani in pijači, pa čas za druženje kar 
hitro mine. Na koncu smo si zaželeli vse 
najlepše in si obljubili, da se kaj kmalu spet 
srečamo in to v večjem številu.

Branko in Andrejka Bubnič

     

NOVI ČLANI 
NEŽMAN SABINA PIRAN
KOVAČ HERMAN BREZOVICA
ROŽIČ ANTON LJUBLJANA
ŠANC PETER LAŠKO
IPAVEC FRANC KAMNIK
PETROVIĆ MILAN NAZARJE
ŽUPEVEC ALEKSANDER IG

Prvi počitek. (Foto arhiv B. Bubnič)

Pred cerkvijo sv. Marije Loretske. (Foto arhiv B. Bubnič)

9. maj je dan, ko se spomimo osvobodi-
tve mesta Ljubljane, zmage nad okupator-
jem in dan, ko izkažemo spoštovanje do 
tistih, ki so za svobodo dali svoje življenje. 
Prireditve Pot ob žici, ki jo vsako leto na ta 
dan priredi mesto, se je letos udeležilo več 
kot 30.000 udeležencev. Tradicionalnega 
rekreativnega pohoda okoli Ljubljane, pa 
se je udeležilo preko 25.000 pohodnikov. 
Izzivu se je odzvalo tudi Društvo laringek-
tomiranih Slovenije in njegovi člani so se, 
tako kot vsako leto, udeležili rekreativnega 
pohoda ob žici. 

Za praznik kot je deveti maj, si ne bi mogel 

Pot ob žici
zaželeti boljšega vremena. Že ko sem se 
zjutraj zbudil, in so skozi oblake pokuka-
li prvi sončni žarki, sem vedel, da bo res 
poseben dan. Hitro sem pozajtrkoval in 
se nato z očetom odpravil proti zbornemu 
mestu, ki je že tradicionalno določeno na 
Fužinah, na obrobju Ljubljane. Ob prihodu 
naju je že pričakal g. Šporar z ženo Ano 
pridružila pa sta se nam tudi naš Marjan 
ter njegova žena Lidija. Po nekaj minutah 
klepeta je kmalu postalo jasno, da novih 
dodatnih pohodnikov na štartno mesto ne 
bo, zato smo pograbili nahrbtnike ter se 

odpravili na 12 kilometrov poti proti cilju. 
Med pohodniki je, kot vedno, prevladova-
lo optimistično razpoloženje h kateremu 
sta prispevala predvsem dobro vreme ter 
izvrstna družba. Sam sem bil letos zopet 
zadolžen za glavnega fotografa tako, da je 
bila moja naloga, čim bolje dokumentirati 
naš pohod. Ubral sem svoj tempo, se pri-
ključil trumi pohodnikov, ki se je vztrajno 
pomikala proti Golovcu in med potjo po-
skušal narediti kak posnetek ali dva. Kmalu 

Nadaljevanje na naslednji strani
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sem se znašel pod vznožjem Golovca in 
začel se je strm vzpon proti vrhu. Zanimivo 
je bilo, koliko ljudi se zaveda pomena tega 
praznika in se udeleži tega pohoda. Moč 
je bilo opaziti tako upokojence, kot tudi 
mlade pare in družine. Pred leti so namreč 
številni menili, da se tovrstna tradicija ne 
bo obdržala, sedaj pa lahko vidimo, da 
temu ni tako. Skoraj na vsakem koraku 
je bilo namreč moč srečati koga, ki je na 
glavi nosil partizansko »triglavko« ali pa 
na rami vihtel slovensko zastavo. Pot se 
je počasi vila proti vrhu in po približno eni 
uri hoje pod krošnjami visokih dreves, sem 
naletel na pravcato malo presenečenje. 
Nepričakovano mi je namreč pot prekri-
žal regiment vojakov slovenske vojske in 
ker mi moja fotografska žilica ni dala miru, 
sem pograbil to edinstveno priložnost in se 
odločil, da bom poskušal za časopis nare-
diti vsaj en dober posnetek naših vojakov. 
Tako sem pospešil korak, ter se vztrajno 
začel prebijati skozi vrsto, nekaterih že 
precej »prešvicanih« pohodnikov. Končno 
sem se uspel preriniti do repa kolone vo-
jakov nato, pa sem se odločil počakati na 
pravi trenutek, da sem lahko hitro pospešil 
in se začel prebijati mimo kolone vojakov, 
ki so me presenečeno gledali kam se mi 
tako mudi. Končno sem pridobil nekaj ko-
rakov prednosti. Ker sem imel za svoj že-
ljeni posnetek le trenutek časa, sem hitro 
pograbil fotoaparat, ter pritisnil na sproži-
lec. Zadovoljen s svojim dosežkom, sem 
komaj opazil, s kakšno hitrostjo se je ko-

lona vojakov približevala, zato ni manjkalo 
dosti, pa bi moral skočiti v grmovje. Nekaj 
metrov naprej sem opazil tudi očeta, ki se 
je v zmernem tempu spuščal v dolino, ko 
sem ga dohitel in mu povedal, da za nama 
koraka cela enota slovenskih vojakov sva 
oba hitro pospešila in kot bi mignil sva 
se zopet znašla pod vznožjem Golovca. 
Sledil je še zadnji odsek po Poti spominov 
in tovarištva, proti našem že tradicional-

nem počivališču na Livadi. Dan je bil, že v 
popolnem sijaju, nebo je bilo brez oblačka, 
pravo poletno vreme. Na poti, ki se je vila 
ob Ljubljanici ni manjkalo okrepčevalnic 
tako, da je marsikaterega pohodnika za-
mikalo, da se je ustavil ter se malce podprli 
z domačimi specialitetami. Ob lahkotnem 
klepetu je pot zelo hitro minila in kot bi 
mignil sva se znašla pred Livado. Tam ob 
prihodu, ni bilo še nikogar od naših članov, 
zato sva se odločila počakati. Ni dolgo 
trajalo in kmalu se nama je pridružil naš 
Miran Kristan, ki se je tako kot vedno tudi 
tokrat odločil prehoditi celotno pot okoli 
Ljubljane. Kmalu zatem sta se nam pridru-
žila še zakonca Šporar in Markoja. Tako 
smo lahko ob izvrstnem golažu in bar-
janskem loncu zajeli sapo in se dodobra 
okrepčali. Sledil je lahkoten pogovor. Vsak 
od nas je tako lahko »pristavil piskerček« in 
povedal kaj vse je doživel na poti. Seveda 
tudi moja dogodivščina z vojaki ni izostala. 
Kmalu se je bilo potrebno posloviti. Segli 
smo si v roke v upanju, da se zopet vidimo 
v naslednjem letu.

Skupaj z očetom sva se odpravil proti cen-
tru. Med potjo sva srečala številne trojke 
tekačev in marsikdo izmed njih, je bil za-
radi vročine že vidno utrujen. Letošnjega 
teka trojk se je udeležilo skupno več kot 
5000 udeležencev kar naj bi bilo po sta-
tistikah bistveno več kot lansko leto. 
Dogajanje v centru me je prav presenetilo, 
saj je bilo izredno pestro in moram priznati, 
da Ljubljane že dolgo nisem videl tako do-
bro razpoložene. Na Prešernovem trgu v 
središču mesta, se je odvijala osrednja pri-
reditev. Poleg teka trojk je bilo mogoče vi-
deti tudi številne partizane, veterane druge 
svetovne vojne, ter vse mogoče prapore 

Nepričakovano nam je pot prekrižal regiment SV. (Foto Č. Košak)

Veteran II. svetovne vojne. (Foto Č. Košak)
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partizanskih brigad. Na slavnostni priredi-
tvi so bili med drugim navzoči celo pred-
stvaniki takratne angleške in ameriške mi-
sije, kar je dalo proslavi še dodatno težo. 
Med slavnostnimi govorci sta se zvrstila 
tudi naš župan Zoran Jankovič ter pred-
sednik Zveze združenj borcev Slovenije 
Janez Stanovnik, ki sta povedala nekaj 
krepkih na račun stanja v državi. Župan se 
je tudi letos, kot tudi lansko leto, ponovno 
izkazal s tem, da so udeležencem zopet 
brezplačno delili slastne Arvajeve klobase. 
Moram reči, da je bil letošnji deveti maj res 
nekaj posebnega. Morda so na to vplivali 
dobro razpoloženje, visoka udeležba, ter 
lepo vreme tako, da je bilo mogoče vsaj 
za trenutek začutiti tisti uporniški duh, ki je 
prevladoval v času druge svetovne vojne, 
ko je bila Ljubljana pod okupacijo, središče 
odporniškega gibanja. Na koncu upam,da 
se naslednje leto zopet vidimo, če ne v ve-
čjem pa vsaj v istem številu in da nam bo 
vreme, tako kot letos zopet naklonjeno.

Črt Košak Proslava na Prešernovem trgu. (Foto Č. Košak)

Prvič sem Žiko srečal v Simonovem zalivu, 
na jesenskem tečaju govora leta 2001 to-
rej, skoraj pred desetimi leti. Moj prvi vtis je 
bil, da govori zelo dobro. Žika se je takrat 
drugič udeležil tečaja in že na začetku je 
bilo očitno, da izredno hitro napreduje pri 
učenju ezofagalnega govora. Včasih je po-
tožil nad bolečinami v vratu in ramenskih 
obročih, kar pa je, za laringektomiranega 
z manj kot letom dni po operaciji, nekaj 
povsem običajnega. Opazil sem veliko na-
klonjenosti, pravo prijateljstvo, med Žikom 
in Hubertom (g. Cipot). Po laringektomiji 
sta skupaj okrevala na ljubljanski ORL kli-
niki, zato je Žika vedno dojemal Huberta 
kot » bojnega tovariša«. Pogosto ga ni po-
klical po imenu ampak kar »moj prijatelj«. 
Še nekaj jima je bilo skupno, oba sta bila 
»stara šola«, požrtvovalna člana našega 
društva,ki jima ni bilo žal lastnega pro-
stega časa, če sta lahko s tem pomagala 
društvu.

Spočetka je bil Žika nekako zadržan kot, 
da bi ga zaznamovala neka grenka izku-
šnja in v začetku ga nisem povsem dobro 
razumel. Oba prijatelja sta se kasneje hitro 
razživela in se aktivno vključila v društveno 
dejavnost. Huberta je bolj zanimala foto-
grafija, rad je dopisoval v Obvestila in se 
vključil v Nadzorni odbor. Aprila meseca 
leta 2009 sta oba prijatelja skupaj opra-
vila tečaj za pomočnika logopeda. Žika 
je najprej prevzel poverjeništvo Gorenjska 
1 in bil kasneje izvoljen za vodjo PK – 
Ljubljane bolj, pa ga je vleklo k »roštilju« 
in računalniku. Zlasti rad si je dopisoval 

V spomin na�emu Žiki
preko Facebooka. Sicer je Žika gojil še 
eno tiho in veliko željo, članom društva je 
želel predstaviti prestolnico rodne Srbije, 
Beograd. Za uresničitev tega cilja se je 
neumorno vrgel v zbiranje donacij in po-
srečilo se mu je. Meseca maja 2009 smo 
lahko za tri dni obiskali Beograd. Vendar 
kakšen izlet je to bil, boljši kot bi ga organi-
zirala kakšna potovalna agencija. Že zara-
di tega izleta udeleženci zelo, zelo, dolgo 
ne bomo mogli pozabiti Žike. 

Žika je bil svetovljan. Po službeni dolžnosti 
je imel opravka z največjimi veljaki sociali-

stične Jugoslavije od vključno z maršalom 
Titom navzdol. Zato je znal zelo dobro lo-
čiti med resničnimi in namišljenimi veliči-
nami. Srečal se je tako z Lepo Breno kot 
hčerjo Raya Charlesa. Poti so ga nesle vse 
od Tržiča preko Beograda do Carigrada. 
Ko je leta 1991 za nekaj časa iztiril svet 
takratne socialistične Jugoslavije je bilo 
težko, saj so do včeraj naše uniforme čez 
noč postale sovražne. V tistem času je bilo 
težko ohraniti srce in trezno glavo.  V ta-
kem času ostati človek, je junaštvo. Žika 
je to znal. Čeprav cena za to, ni bila ravno 
majhna. Po drugi strani je bil blaga duša, 
kavalir »stare beograjske šole«, rad je po-
darjal vrtnice in tudi v tej številki ena cveti v 
njegov spomin. Z njim se je bilo skoraj ne-
mogoče spreti. Če se kdaj nisva strinjala je 
trajalo največ pol ure, da sva vse poravna-
la. Užival je, ko je člane društva razvajal s 
svojimi specialitetami  z »roštilja«.

Preden se je Žika ponovno odpravil v bol-
nišnico sva se srečala. V pogovoru sva se 
dotaknila številnih zdravstvenih pregledov, 
ki jih opravil v zadnjem času in noben ni 
pokazal zaskrbljujočih rezultatov. Zato si 
niti v sanjah ne bi misli, da se vidiva za-
dnjič. Ko je čez dober teden udarila žalo-
stna vest, je bilo kot, da se je podrlo nebo.

Žika društvu si dal preveč, da bi te lahko 
pozabili. Ostal boš z nami.

V imenu IO DLS in svojem osebnem ime-
nu izrekam iskreno sožalje soprogi Slavici, 
družinskim članom in sorodnikom.

Predsednik DLS, Ivan Košak
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Cvet v slovo in spomin!
V maju leta 2009, nas je Žiko vodil po ogle-
du Beograda in je vsaki ženski podaril cvet 
vrtnice. Ob odhodu domov sem vrtnico 
zavila v moker časopisni papir in jo doma 
posadila na vrt. Vrtnica se je ukoreninila in v 
letu 2010 tudi prvič zacvetela. Želim, da bi 
še dolgo krasila moj vrt. Hvala Žiko! 

Darinka

UREDNIŠKI ODBOR:

Odgovorni urednik: Ivan Košak, 

urednik: Marija Tomšič, 

član: Danilo Papež. 

Oblikovanje in priprava za tisk  
 Leopold Mihelič

Vabilo v 
delavnico

Klinika ORL v Ljubljani vabi laringekto-
mirane in njihove svojce k udeležbi v de-
lavnico, ki bo organizirana v kletnih pro-
storih ORL klinike. Delavnica bo vsak 
drugi torek in četrtek v mesecu, ob 11. 
uri.

mag. Petra Bavčar, univ. dipl. psih., 
spec. klin. psih.

Vabilo na  
16. tradicionalno 
letno sre~anje DLS 

ki bo v soboto dne 2.7.2011  
v Prekmurju na letali�~u 

Raki~ani pri Murski Soboti
Zborno mesto vseh udeležencev srečanja bo od 9.30 do 10. 
ure na letališču v Rakičanu pri Murski Soboti. Tam vas bodo 
pričakali organizatorji, ki vam bodo pripravili naslednji program:

Sprejem in malica od 10. do 11. ure.

Med 11. in 13. uro ogled pokrajinskega muzeja v gradu v 
Murski Soboti ali po želji ogled strokovno vodenega tropskega 
vrta »Pravi Raj« in gojenja orhidej v Dobrovniku. Ogled vrta pri-
poročamo kljub vstopnini 5 €, za kar prejme vsak udeleženec 
spominsko darilo.

Predvidena vrnitev z avtobusi nazaj na letališče od 13.30 
do 14. ure, kjer nas bo čakalo kosilo. Po kosilu bosta goste 
pozdravila vodja kluba gostiteljev Geza Lepoša in predsednik 
društva Ivan Košak. Nato bo sledil kratek kulturni program in 
druženje ob glasbi.

Vodje klubov ali poverjeniki naj sporočijo število ude-
ležencev srečanja in število članov, ki se bodo odločili 
za obisk muzeja ali tropskega vrta na številki 031 215 
514 Geza ali 031 803 393 Jani. Skrajni rok za prijavo je 
25. 6. 2011. 

Člani PK Prekmurje se seveda prijavljajo direktno Gezi ali Janiju.

Društvo bo organiziralo brezplačne avtobusne prevoze iz sme-
ri:

1. Primorska

Avtobus iz Kobarida ob 3.00, iz Nove Gorice (pri Eurospinu) ob 
4.00, iz Ajdovščine (avtobusna postaja) ob 4.30, iz Postojne 

(Sitotisk ob izvozu iz avtoceste) 5.00, po dogovoru bo avtobus 
pobiral še udeležence med Postojno in pred Ljubljano in mimo 
Ljubljane nadaljeval v Mursko Soboto.

Prijave na: stane Fabijan 05 364 91 41 ali Brane Čus 031 438 
782

2. Gorenjska in Ljubljana

Avtobus iz Kranja(avtobusna postaja) ob 4.50, Ljubljana (na 
Vilharjevi ulici) 5.30 , Celje 6.30 Zreče 7.00, Slovenske Konjice 
7.20, Slovenska Bistrica 8.00, Lenart 9.00, Murska Sobota 
(Rakičan).

Prijave na: sedež društva 01 436 03 58

3. Štajerska in Koroška

Avtobus iz Maribora (avtobusne postaje) ob 7.00, Ptuj izpred 
(železniške postaje) 7.30,

Ormož 8.00, Središča ob Dravi ob 8.20, Ljutomer 8.45, pred-
viden prihod v Rakičan med 9 in 9.15 uro.

Prijave na: Danilo Papež 041 719 253 ali 02/ 480 13 18

4. Dolenjska

Predvidoma bo organiziran prevoz z minibusom, odhod ob 
6.30 pred trgovino Tuš nasproti avtobusne postaje v Novem 
mestu.

Prijave na: Jože Prešiček 041 760 142

O posameznih vstopnih postajah in drugih podrobnostih se 
boste lahko dogovorili z organizatorji prevozov. Skrajni rok za 
prijave na navedenih telefonskih številkah je 25.6.2011.

Za IO DLS, Ivan Košak
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