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

Nadaljevanje na naslednji strani

Na govornih vajah. (Foto I. Košak)

Jutranja telovadba. (Foto Ž. Manić)

Bivši bolniki z rakom na grlu, ali kot 
se strokovno imenujejo laringek-
tomirani, in spremljevalci smo se 

srečali v Izoli na enotedenski delavnici v 
organizaciji društva DLS, z gospodom 
Ivanom Košakom. Razdeljeni smo bili v tri 
skupine. Dve skupini za učenje govora sta 
vodili logopedinji, prof. A. Jarc in mag. M. 
Jeličič, tretjo skupino, namenjeno sprem-
ljevalcem, partnerjem ali družinskim čla-
nom, pa mag. psihologije Peter Bavčar. V 
slednji skupini sem bil tudi jaz, edini med 
šestnajstimi ženami. Prav tako je bila tudi 
moja žena Marina, edina predstavnica ne-
žnejšega spola v svoji skupini. Spoznanja 
in doživetja bi rad podelil z ostalimi člani 
DLS.

Največji nauk in zaklad takšnih delavnic je 
blagodejno spoznanje, da tvoj partner in 
posledično tvoja družina ni edina na sve-
tu, ki jo je prizadela takšna bolezen, in da 
se da z veliko truda, upanja in medseboj-
ne pomoči premagati skoraj vse. Skozi 
sproščen pogovor med udeleženci in te-
rapevti se ustvari medsebojno zaupanje, 
ki je ključno za dobro in učinkovito delo. 
Prenehaš se spraševati: »Zakaj ravno mi?« 
in prenehaš iskati vzroke ali morebitne na-
pake, da je do tega prišlo. Odprli smo srca 
in duše, se popolnoma predali vodenju, se 

Enaki med enakimi

sprostili in začeli verjeti, posledično opaža-
ti drobne korake k napredku in izboljšanju 
kvalitete življenja, ki je bilo sprva na videz 
povsem uničeno in podrto. Vse bolnike 
in njihove partnerje je povezovala skupna 
rdeča nit – RAK - bolezen v naši družini. 
Bili smo enaki med enakimi. Bolezen, ki 

nam je veliko vzela, pa vendar tudi veliko 
dala. Namreč zdravje, ki je tako pomemb-
no, pričneš ceniti šele, ko ga izgubiš. In 
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Razgibavanje za dobro jutro. (Foto Ž. Manić)

Skupinska v Hrastovljah. (Foto I. Košak)

zmaga nad boleznijo te strezni in te opom-
ni, da je življenje minljivo in ga je potrebno 
ceniti tukaj in zdaj.

V tedenskem programu smo imeli tudi po-
poldanski izlet z ogledom znamenitih fresk 
v Hrastovljah v Cerkvi svete Trojice iz leta 
1490. Razlaga Mrtvaškega plesa nam pra-
vi, da smrt ne izbira – pride do otroka, be-
rača, bogataša, tudi do kralja. 

Udeleženci smo bili generacija pred »pen-
zijo« ali že upokojeni. Torej v obdobju, ko 
naj bi uživali sadove svojega življenja in 
dela. Toda preko noči, kot strela iz jasnega, 
nas je presenetila novica in takoj za njo šok 
in strah. V naši družini je rak! Naenkrat so 
se zgrnili črni oblaki, kot bi prišel orkan, ki 
tvoje življenjsko delo, trud, tvoj topli dom, 
spremeni v kup ruševin. Bili smo milo reče-
no povsem na tleh. Prestrašeni, zgroženi 
in v obupu smo zastali. A kakor je prišel 
orkan, tako hitro se je začelo jasniti nebo in 
posijalo je sonce. Dan za dnem so prihajali 
ljudje, ki so prav tako doživeli ta vihar, ki 
ti dajo vedeti, da nisi sam in ti pomagajo 
iz ruševin zopet graditi dom. Spoznaš, da 
se da. 

V Izolo smo prišli že z delno obnovljenimi 
domovi, tu pa smo jih kar dodobra dogra-

dili, jih tako notranje kot zunanje opremili. 
Naši domovi bodo ponovno zaživeli in tudi 
rože na oknih bodo še cvetele. Kjer je vo-
lja, je tudi cilj. Hvala vsem, ki ste in ki nam 
še pomagate. 

Bilo je lepo. Bilo je smeha, žalosti in sol-

za. A solze niso prepovedane, kajti to so 
najboljša dializa za naše moreče misli. Ne 
bomo se predali, z voljo, močjo, ljubezni-
jo in trudom nam bo uspelo. Skupaj smo 
močnejši. »Jutri« je naš. Hvala vsem!

Anton Vovko

Dne 9. 5. 2010 sva se s soprogom 
odpeljala iz Maribora v Izolo, kjer 
se je mož udeležil šole govora. 

Operiran je bil na grlu meseca aprila 2009. 
Omenjenega tečaja se je udeležil prvič, 

D

Udeležba na te~aju 
govora v Izoli

seveda tudi sama, čeprav takoj povem, 
da sem bila na začetku malo skeptična 
na vse. Ali bo za njega sploh kaj spre-
jemljivega in ali bo tudi za mene kaj zani-
mivega itd? Občutki so bili res neprijetni, 

nemalo zastrašujoči. Ko se bo mož učil in 
trudil, kaj bom delala jaz, oziroma kako se 
bom znašla. Isti dan torej ob prihodu, pa 
je strah in vse kar se je porajalo v meni 
splahnelo – celo izginilo. Videla sem enako 
operirane ljudi, njihove soproge in pogovor 
je že stekel. Sicer pa pregovor pravi, da 
smo ženske klepetave – saj pa so možje 
vsaj nekateri, še za enkrat čisto tiho – upa-
nje, da spregovorijo, je bilo prisotno v vseh 
nas, kateri smo bili na omenjeni šoli.

V ponedeljek je že bila jutranja telovadba. 
Vaje za razgibanje in dobro jutro. En – dva 
– tri. že je tu zajtrk. Joj kaj vse je bilo. Od 
praženih jajc, do vampov, müslijev, jo-
gurtov, masla, marmelade, salame, siri in 
seveda različne vrste kruha in žemlje. Oči 
se samo pasejo in pasejo, kilogrami pa se 
seštevajo.

Po zajtrku se začne delo za može in nas 
spremljevalce. Ločili so nas v ljubljansko in 
štajersko skupino, vsaka je imela logope-
da in pomočnika, ki so se od vsega začet-
ka zelo trudili. Nikoli nismo videle mož pri 
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Ob slovesu, nekateri bi se po vikendu z veseljem vrnili. (Foto Receptor)

učnih urah, vendar so nam povedali, da se 
je intenzivno delalo na govoru.

Spremljevalke smo prišle v poseben 
prostor, kamor je vstopila tudi g. Petra 
– psihologinja, ki nas je dobila v varstvo. 
V tem krogu spremljevalcev so bile: Anice 
in Ane, pa Tončka, Silva, Trezika, Hilda, 
Ivanka, Jožica, Milka, Vida, Angela, Ema, 
Gizela in edini moški predstavnik Tone. 
Spremljevalci smo bili iz dolenjskega, šta-
jerskega, prekmurskega, koroškega in 
seveda ljubljanskega predela, ljudje z raz-
ličnimi dialekti, različnimi karakterji in ne 
nazadnje tudi ljudje, ki smo različno želeli 
in pričakovali. A tu je bila ga. Petra, ne-
popisni vir energije, znanja, hotenja in vo-
lje, kako iz nas spraviti ogromno stresnih 
čustev, katere smo preživljali vsi v taki ali 
drugačni obliki. Odpirali smo se kar vsi po 
vrsti, vsak je imel vrsto problemov, ki so 
bili povezani med seboj in z nami. Ko zveš 
za bolezen - rak, je najprej šok, ki smo ga 
skušali vsi nekako rešiti na svoj način, če 
smo ga lahko. Nezavedno je problem ostal 
v nas in nas črvičil. V šoli govora smo vse 
te probleme skušali razvozlati s strokovno 
osebo, ki je imela za vsakega od nas zelo 
prijazen, topel in strokoven nasvet. Teme 
so se vrstile ena za drugo, čas je vse pre-
hitro minil in že je bil čas za kosilo.

Po kosilu pa je bilo resnično nekaj prostega 
časa, vendar je bilo v tem času vreme zelo 
deževno in tudi hladno. Lahko smo obis-
kali bazen, ko pa je posijal sonček, smo 
lahko odšli tudi na sprehod. Za tem pa 
zopet ponovno delo za eno in drugo sku-
pino. V skupini spremljevalcev g. Petre, pa 
je bil g. Tone, naša svetla zvezdica. Vedno 
nam je povedal nekaj, kar nas je nasmeja-
lo. Po kratki sprostitvi je je ga. Petra zopet 
potegnila rdečo nit našega dela. 

Sedem dni , ki smo jih preživeli skupaj se je 
zdelo dovolj, pa vendar lahko rečem, da je 
bilo prekratko. Vsi bi morda šli čez vikend 
domov in bi se z veseljem v ponedeljek vr-

nili nazaj. Bila sem v čudoviti skupini ljudi, 
ki so bili operirani in z njihovimi spremlje-
valci.

V sredo popoldan nismo imeli učenja, 
ampak smo bili z avtobusom na izletu v 
Hrastovlju, v prekrasni cerkvi z originalni-
mi poslikavami od vstajenja Jezusa pa do 
smrti. Petek je bil določen za zaključek 
tečaja oziroma šole govora. Po večerji ob 
20. uri smo se zbrali v predavalnici, kjer sta 
nas Tone in soproga počastila s konkret-
nim flaškonom dobrega rdečega vina, pa 
tudi društvo je prispevalo svoj del za prijet-
no zabavo. Z besedami se ne da opisati, 
kako nam je bilo lepo in to bi moral marsik-
do doživeti to z nami. Vsi smo si bili enaki, 
vsi veseli in vsi kot ena velika vesela dru-
žina. Tone nam je stresal šale, kot da po-
biramo orehe, svoje je dodal tudi Žika, pa 
še kdo se je našel. Za presenečenje smo 
poskrbele tudi me soproge s Tonetom na 

čelu in veselo zapele. Bile so tudi recitaci-
je, pa kronika o nas klepetuljah in o vsaki je 
Milka vedela nekaj napisat. Smeha, veselja 
in dobre volje kar ni hotelo biti konca. Čas 
pa je neumorno tekel, minila je že polnoč, 
mi pa se še kar ne bi razšli. Resnično, bilo 
je čudovito. Pa še eno presenečenje je bilo 
za vse nas udeležence, omenjene šole go-
vora. Na pobudo Žike, nas je obiskala RTV 
Koper. Posneli so oddajo o naših sopro-
gah o spremljevalcih, prav tako o vodilnih 
in odgovornih ljudeh, o delu in pomenu 
seminarja oziroma šole govora. 

Ob tej priliki se še enkrat vsem in vsakemu 
posebej zahvaljujem za čudovitih sedem 
dni, preživetih v Izoli. Hvala strokovnemu 
osebju, organizatorju in vsem, ki smo bili 
skupaj na omenjeni šoli govora, se tam 
spoznali, zbližali in si izmenjali bogate živ-
ljenjske izkušnje.

Irena Drobne

Nadaljevanje na naslednji strani

Nedelja, 9. maj. Spakirava in v kombi 
naloživa še kolo, saj mož vsak pro-
sti trenutek izkoristi za kolesarjenje. 

Nič kaj prijazno vreme naju spremlja na 
poti na Primorsko. Drugič odhajava na te-
čaj govora za laringektomirane v Simonov 
zaliv.

Nič ni treme in strahu kako bo, saj so iz-
kušnje iz prvega tečaja tako pozitivne, da 
že komaj čakava, da prideva v Izolo.

Že takoj na začetku srečava nekaj “starih” 

Drugi~ na govornem 
te~aju v Simonovem zalivu 

znancev iz lanske skupine, s katerimi se 
prisrčno pozdravimo, hitro pa navežemo 
tudi stik s tistimi, ki so letos prvič na tem 
tečaju. Na uvodni predstavitvi, ki jo je lepo 
speljal gospod Ivan Košak, smo se spo-
znali še z drugimi člani, s katerimi bomo 
preživeli naslednji teden. Seznanil nas je 
tudi s potekom dnevnih dejavnosti.

Sledila je večerja in zopet sva ugotovila, 
da je nevarnost, da se zrediva velika, saj 
je hrana tu zelo dobra in raznovrstna, vsi 

obroki pa so samopostrežni tako, da vza-
meš kar želiš in kolikor želiš.

Tudi tokrat so sobe zelo čiste in lepo ure-
jene.

Že zjutraj v ponedeljek pa prve nevšečno-
sti. Pa ne kake ta prave, ampak v obliki 
dežja in tako nam je že prvi dan odpadla 
telovadba. Vse ostalo pa je potekalo lepo 
po urniku, ki je veljal tudi vse naslednje 
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Na predavanju univ. dipl. psih. Žarke Brišar-Slana. (Foto I. Košak)

dni. Možje in ena gospa so imeli vsak dan 
ob desetih prvi del govornih vaj. Polovica 
pri ge. Ani Jarc in polovica pri g. Mladenu 
Jeličiču, ki so jima pomagali še inštruktorji 
g. Štefan Ravas, g. Žika Manič, g. Janez 
Kőveš in g. M. Lasič. Drugi del govornih 
vaj pa so imeli popoldan.

Ko so se naši možje in žena pridno učili 
govornih tehnik in izboljšanja glasovne ko-
munikacije, pa smo imeli partnerji s psiho-
loginjo go. Petro Bavčar »okrogle mize«, 
ki so bile res zelo delovne in po mojem 
mnenju in mnenju večine udeležencev zelo 
koristne. Tako smo se na zelo prijateljski 
in odprt način pogovarjali o naših težavah 
pri soočenju z boleznijo partnerja in kako 
se spoprijeti z novim stanjem in načinom 
življenja z nekom, ki je zbolel in ob tem še 
izgubil govor. Z nekom, ki se mora z več ali 
manj težavami zopet naučiti komunikacije 
z okoljem, kar seveda najbolje nudi govor.

Na teh delavnicah smo tudi ugotovili, da 
imamo kar podobne težave in vsak namig 
kako se spopasti z njimi je zelo koristen. 
Na prvih delavnicah je pritekla tudi kaka 
solza, kar je zelo koristno saj so solze kot 
prha za dušo, potem pa smo se vsak dan 
bolj sproščeno pogovarjali in se tudi več-
krat sproščeno nasmejali. Zadnji dan smo 
ugotovili, da bi marsikatera udeleženka to 
druženje z veseljem še podaljšala za kak 
dan.

V torek smo imeli predavanje psihologinje 
ge. Žarke Brišar Slana. V četrtek dopoldne 
nas je obiskala ekipa koprske televizije in 
posnela nekaj kadrov in intervjujev za od-
dajo, ki je predstavila društvo in člane la-
ringektomiranih oseb. Popoldne pa smo 
imeli izlet z avtobusom v Hrastovlje. Tam 

smo si ogledali cerkvico, ki je cela poslika-
na s svetovno znanimi freskami. Bili smo 
dobro razpoloženi in niti dež nam ni mogel 
do živega, da bi pokvaril vzdušje. Gospod 
Žika pa je kar tam v grmovju nabral nekaj 
divjih špargljev in tudi nam pokazal, kako 
ta rastlina izgleda. Iz Hrastovelj smo se 
odpeljali na malico v Koper. Tudi tu je bilo 
vzdušje sproščeno in prijetno. Malo smo 
se pogovarjali in veliko tudi smejali.

Teden je res hitro minil in za petek je bilo 
po večerji predvideno družabno srečanje. 
Spremljevalci smo s pomočjo ge. Milke in 
ge. Vide, ki sta ženi pomočnikov logope-
dov in imata s temi delavnicami več izku-
šenj, pripravili krajši program. Glavni pa je 
bil g. Tone, ki je na tem tečaju spremljal 

ženo. Znašel se je v raznih vlogah: pevca, 
čarovnika, stendup komika, natakarja, ki 
mu ni bilo žal postreči s cvičkom iz svoje-
ga vinograda in še kaj bi se našlo. Tako se 
je razvilo prav prijetno druženje s plesom 
in glasbo. Nekateri gospodje so se izkazali 
za res dobre plesalce.

V soboto pa zopet slovo. Kar nismo se 
mogli posloviti. Stkala so se znanstva in 
morda celo prijateljstva. Obljubili smo si, da 
se bomo še srečali. Nekateri že v Vodicah, 
drugi pa na kakšnem od številnih srečanj, 
ki jih organizirajo prizadevni in marljivi člani 
društva laringektomiranih.

Prvi dan je telovadba zaradi dežja odpadla. (Foto Ž. Manić)

Ga. Milka Ravas  je na tečaju v Izoli 
spesnila sledeče vrstice z akrostihom, 
na temo učenja govora.  

U~im se 
govoriti

Ure in ure,
Čakam in čakam,
Iščem in iščem,
Mislim in mislim,
Sodelovati pri vsem,
Enkrat še enkrat se učim,
Govorim bolj tiho,
Ostati želim govoreč,
Verjamem v svoj uspeh,
Ob podpori partnerja,
Rotim sebi enake,
Iskati, iskati svoj glas,
Tisočkrat izgovorjena beseda,
Ima velik uspeh.

Partner pripravi se na velik trenutek, ko 
ti bom odgovoril enako tebi. 
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Vsi udeleženci so ponudili vso voljo in ves trud. (Foto Ž. Manić)

dan, ka- ko-si, do-ber-tek… torej sama 
ljuba muka. Muka, ki človeka na koncu 
naredi srečnega, kajti se je le pokazala 
lučka na koncu predora in sedaj je treba 
do nje lepo počasi priti. Letos sem bil prvič 
udeleženec tečaja govora im moram pri-
znati, da sam se nekoliko bal, kakšen bo 
moj prispevek k učenju govora. Z veseljem 
povem, da sem zelo zadovoljen z rezulta-
tom tečaja. Vsi udeleženci so ponudili vso 
voljo, ves trud, da bi le prišli do glasu in 
uspelo nam je.

Nikomur nobene zahvale tukaj ne gre po-
deljevati. Na tečaju smo vsi bili podrejeni 
(in tako naj ostane) samo enemu cilju: na-
učimo prijatelje, da čim prej spregovorijo. 
Ves tečaj je potekal v delovni in predvsem 
v prijateljski atmosferi, kar je tudi zaščitna 
znamka našega društva. Vsi so delovali kot 
eden in vsi so skrbeli za dobro počutje. Na 
to temo je posebej treba pohvaliti gospoda 
Marjana Vovka, za njegovo skrb. Namreč, 
nekdo je omenil, da je treba grlo zmočiti 
preden kaj poveš, a s čim bi Dolenjec grlo 
močil, če nekdo misli, da z vodo, je v hudi 
zmoti. Pretiravali pa spet nismo. Za finale 
našega bivanja v zalivu San Simon je po-
skrbela TV ekipa Studia Koper na čelu z 
zelo simpatično Sabino Francek, ki je na-
redila zelo, zelo lepo oddajo o naši bolezni 
in našem prizadevanju, da naše na novo 
operirane člane čim prej naučimo novega 
načina govora in na ta način jim omogoči-
mo vključevanje v normalno življenje. Hvala 
ekipi TV Koper, da si je vzela čas, in da je 
širši javnosti predstavila naše probleme v 
vsakdanjem življenju.

Pozdravljeni vsi, stari, novopečeni, 
ter bodoči učenci nam znane šole, 
tečaja ezofagalnega govora,ki ga 

imamo kar dvakrat v Izoli v kompleksu 
San Simon. Tudi letos je v omenjenem tu-
rističnem kompleksu potekal tečaj govo-
ra za operirane na glasilkah. Letošnjega, 
spomladanskega tečaja se je udeležilo 
17 operiranih na glasilkah (16 moških + 
1 ženska). Poleg operiranih, so se tečaja 
udeležili, kot strokovni del posadke nam 
zelo znane, priljubljene in pred vsem zelo 
izkušene osebe na področju ezofagalnega 

Pa, pa - pi, pi, pa – ta – ka
govora: gospod mag. logopedije Mladen 
Jeličič iz klinike ORL Maribor, gospa prof. 
Ana Jarc, ter dipl. psih. Petra Bavčar, obe z 
ORL klinike Ljubljana, ter njihovi pomočniki 
gospodje: Janez, Štefan, Mirko in Žiko. Vsi 
skupaj so po svojih močeh prispevali k čim 
boljšemu in hitrejšemu učenju govora, prvi 
s strokovnim znanjem, drugi pa s svojimi 
lastnimi izkušnjami.

Po sila težkih trenutkih in izgovarjanju 
osnovnih zlogov, kot so: pi, pi, ta, po, pu, 
pu, in da še ne naštevam, smo vendarle 
prišli do konkretnih besed, kot so: do-ber-

Mislim, da je treba na koncu še enkrat izre-
či zahvalo g. Ivanu Košaku za dobro orga-
nizacijo tega tečaja in za prijetno vodenje 
jutranje telovadbe. Velika zahvala gre g. 
Ani in g. Mladenu, ki se res požrtvovalno 
trudita in spodbujata udeležence tečaja 
pri tem, da ponovno govorijo. Zahvala tudi 
pomočnikom inštruktorjem, ki s svojimi iz-
kušnjami pomagajo tečajnikom. Hvala g. 
Petri, ki s toliko dobre volje pomaga part-
nerjem tečajnikov. In ne nazadnje najlepša 
hvala tečajnikom in njihovim partnerjem. 
Na veliko obrazih je bilo ob odhodu opa-
ziti veliko več veselja in optimizma, kot pa 
ob prihodu na tečaj. Marsikdo je videl, da 
imajo mnogi podobne izkušnje in težave 
ob srečanju s to boleznijo in invalidnostjo 
in da se ju da s pomočjo družine, pred-
vsem pa s svojo voljo in optimistično na-
ravnanostjo kar dobro obvladovati. Vse 
skupaj prav lepo pozdravljava.

Anka in Slavko Dobelšek
Dež je oviral tudi izlet v Hrastovlje, pa je Žika vseeno v grmovju divje špargelje 
nabiral. (Foto I. Košak)
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Nadaljevanje s prejšnje strani

Spoštovani prijatelji, tečaj je za nami, upam, 
da ste iz Izole odšli z lepimi izkušnjami in 
predvsem s tem, kako naprej. Moj nasvet 
je, da čim več govorite, sami s seboj, če je 
treba, v gmajni, ko nabirate gobe, ali se pa 
kregajte z ženo, ko igrate karte, ali pa se 
»znašajte« nad osebjem v gostilni. Morajo 
vas slišati. Poanta vsega je, da ne smete 
imeti usta zaprta, ne uporabljati svinčnika, 
vsak kdor se z vami pogovarja mora imeti 
potrpljenje, mora vas poslušati, takrat bo-
ste začutili, da vas spoštuje. Torej, vse je 
potekalo v najboljšem redu, za kar je skr-
bel kot organizacijski vodja in koordinator 
vseh dejavnostih naš predsednik društva 
gospod Ivan Košak. Bilo bi nepošteno, 
da ne omenim ekipe hotela, kjer smo bili 
nastanjeni. Njihova korektnost, odnos in 
spoštovanje ter upoštevanje vseh naših 
želja je bila na spoštljivem nivoju – hvala 
vsem. Na koncu vsem skupaj lepe pole-
tne počitnice, pazite nase, vadite in ko se 
srečamo, da pogovor lepo steče, kot se 
spodobi. Lep pozdrav vsem skupaj.

Žiko Manić Pomočnika logopedov Janez in Mirko pri telovadbi ali baletni točki? (Foto Ž. Manić)

Iz podro~nih klubov

Branku 
Zadražniku 

v slovo
Ko sva se 24. aprila letos na pikniku na Križni gori pogovarjala 
z Brankom Zadražnikom, se mi ni niti sanjalo, da bo to najin 
zadnji pogovor. »Če me rabite, samo pokličite«! mi je povsem 
pripravljen, zatrjeval v pogovoru o težavah, ki jih imamo včasih, 
z zbiranjem pomočnikov logopedov za govorne tečaje .

Samo dvakrat sem srečal tako težko opečena človeka, da »me 
je kar zvilo«. Drugi je bil Branko Zadražnik, ko sva ga z našo 
Marijo obiskala na oddelku rehabilitacijskega inštituta Soča v 
Ljubljani. Mariji, s katero sta se že prej srečala, je dejal: »Ko ste 
mi na govornem tečaju pripovedovali, da bom tudi jaz lahko 
tako govoril, vam nisem verjel«, je kar »brizgnila iskrenost« iz 
njega. Takoj za tem, je prepričano še dodal: »Tudi jaz bi rad 

pomagal drugim, da spregovorijo«. Ko vam to reče človek, ki je 
zaradi opeklin izgubil roko, s plastično zaščito preko očesa, saj 
ima zaradi opekline veke, še vedno težave z zapiranjem očesa 
in večina njegovega telesa je še pokrita z opeklinami, ki še niso 
v celoti zaceljene, takrat veste, da imate pred seboj nepopus-
tljivega in neomajnega borca. Sam sem ga vedno dojemal, kot 
človeka, polnega optimizma in izvir čiste življenjske energije.

Seveda je minilo še precej časa, da je Branko okreval in ob 
prvi priložnosti smo ga vključili v našo skupino pomočnikov 
logopedov. Lansko leto na jesenskem tečaju govora, se je 
Branku izpolnila njegova želja, pomagal je drugim spregovoriti. 
Letošnja pomlad, pa nam ga je vzela. Branko pogrešali bomo 
tvoj optimizem in neuklonljivo energijo. Nam laringektomiranim, 
ki smo imeli po operaciji manj težavno pot, kot je bila tvoja, boš 
v trenutkih obupa zgled, kako se je potrebno spopadati s teža-
vami, ki jih prinaša življenje in tak boš ostal z nami.

V osebnem imenu in imenu IO DLS izrekam Brankovi družini in 
sorodnikom iskreno sožalje.

Ivan Košak

 PK Prekmurje Izlet malo v Avstriji in 
malo na MadžarskemPodročni klub Prekmurje je na željo članov 

uvrstil v svoj program izlet do Nežiderskega 
jezera po avstrijski strani in povratek po 
madžarski strani.

Zbrali smo se v nedeljo, 9. 5. 2010, ob 6. 

uri na avtobusni postaji v Murski Soboti. Z 
mesta zbirališča smo odrinili nekoliko prej, 
kot je bilo dogovorjeno, saj smo se kot po 
čudežu zbrali vsi nasmejani in opremljeni 

kot pravi izletniki s polnimi nahrbtniki. Pot 
nas je vodila iz Murske Sobote do zdaj 
že nekdanjega mejnega prehoda Kuzma 
z Avstrijo, kjer smo nadaljevali z vožnjo 
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okrog 50 kilometrov, ko smo se vklju-
čili na avtocesto Graz – Dunaj, kjer smo 
nadaljevali z vožnjo. Približno na pol poti 
potovanja po avtocesti smo se ustavili na 
avtocestnem postajališču, kjer smo popili 
kavico, poleg pa smo dobili tudi skodelico 
za domov, ki je seveda vračunana v ceno 
kave. Po krajšem postanku smo krenili 
proti Wiener-Neustadtu, kjer smo zavili v 
smeri Eisenstadt, kar v slovenščini pomeni 
Železno (mesto). Tu je bil naš prvi posta-
nek. Mesto šteje okrog 15.000 prebivalcev 
in je glavno mesto gradiščanske, znano po 
tekstilni industriji, vinskih kleteh in seveda 
nekoč po železovi rudi. V mestu je baročni 
grad, kateri je pripadal madžarski plemiški 
rodbini Esterhazy, saj je mesto v začetku 
prejšnjega stoletja pripadalo Ogrski. V tem 
gradu je v času od 1761 do 1790 deloval 
svetovno znani avstrijski skladatelj Josef 
Haydn (1732–1809), dirigent, mojster kla-
sicističnega godalnega kvarteta, simfonij, 
sonat, oper in oratorijev (med najbolj znane 
spadata Stvarjenje in Letni časi). Pokopan 
je na kalvariji, to je v cerkvici na mestnem 
hribčku. 

Od tod smo se odpravili do starega me-
sta Rust ob Nežiderskem jezeru, tudi tako 
imenovano mesto štorkelj, saj ima skoraj 
vsaka hiša na strehi gnezdo štorklje, ki v 
tem času že gnezdijo. Ustavili smo se tudi 
ob Nežiderskem jezeru, velikem okrog 
320 km², največje globine 4 metre, pov-
prečna globina znaša nekaj čez 1 meter. 
Severni del jezera pripada Avstriji, južni 
del pa Madžarski, kjer je tudi obraščeno s 
trstiko, tukaj gnezdi tudi veliko število raz-
ličnih ptic. Po krajšem ogledu pomola ob 
jezeru in hišic, katere imajo svoje pločnike 
in se držijo skupaj, tako da tvorijo majhne 
uličice in do katerih se lahko pride samo s 
čolnom. Po ogledu jezera smo se zbrali na 
avtobusu ter se odpeljali do bližnjega »pik-
nik« prostora. Tam smo odprli svoje nahrb-
tnike, ter njihovo vsebino zložili na mizo, 
tako da se je ta upogibala pod težo različ-
nih dobrot, katere so se ponujale in vabile 
same po sebi v samopostrežnem načinu. 
Tudi žeje nismo čutili, saj je bilo od brez-
alkoholnih pijač pa vse do prvovrstnega 
vina naših vinogradnikov. Zato bi se ob tej 
priliki najlepše zahvalil vsem, ki ste kakor 
koli prispevali k tej bogati malici. Kot dobri 
ekologi in naravovarstveniki smo za seboj 
počistili in nadaljevali pot proti Madžarski, 
ter po nekaj prevoženih kilometrih prečkali 
državno mejo med Avstrijo in Madžarsko, 
kot da je ne bi bilo. V prejšnjem režimu 
so te na meji temeljito pregledali in »pre-
metali«. In že smo prišli v mesto Soprom 
na južni strani Nežiderskeha jezera, ki ima 
okrog 60.000 prebivalcev. Mesto je znano 
po kemični industriji, tekstilni in živilski in-
dustriji, znano je tudi po pivovarni »Soproni 
– SÖR«. Zaradi bližine avstrijske meje ima 

Izlet malo v Avstriji in 
malo na Madžarskem

mesto tudi nekaj sto zobnih ambulant, 
ki so v privatni lasti, zaradi česar tu sre-
čaš vse vrste narodnosti, od Japoncev, 
Američanov in drugih, saj so zobozdrav-
stvene storitve tu neprimerno cenejše. Ob 
krajšem postanku smo si ogledali center 
mesta, eni pa so se kar podali na znano 
»Sopron sör«. 

Ko smo se ponovno zbrali na avtobu-
su, smo nadaljevali pot v smeri mesta 
Szombathely, glavnega mesta pokrajine 
Väs, pod katero spada tudi Porabje. Mesto 
je veliko, kot naš Maribor, prav tako je uni-
verzitetno mesto, kakor tudi cerkveno sre-
dišče, kjer ima sedež nadškofija tega ob-

močja. V 80-ih letih prejšnjega stoletja je 
slovensko gradbeno podjetje Pomurje tu 
zgradilo prvo veleblagovnico. Po krajšem 
postanku smo z vožnjo nadaljevali sko-
zi mesto Körmend do mesta Monošter 
– središče Porabja, kjer smo si ogledali 
Slovenski kulturni dom, se okrepčali in na-
daljevali pot po Porabju vse do slovenske 
meje, do vasi Kuzma, kjer smo imeli pozno 
kosilo. Tu smo ob kosilu izmenjali vtise in 
občutke izleta. 

Zadovoljni smo se odpravili proti Murski 
Soboti, naši izhodiščni točki, kjer smo se 
poslovili in si rekli »naslednjič«.

Geza Lepoša

Na ogledih Madžarske. (Foto G. Lepoša)

Še skupinska fotka. (Foto G. Lepoša)
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UREDNIŠKI ODBOR:

Odgovorni urednik: Ivan Košak, 

urednik: Marija Tomšič, 

član: Danilo Papež. 

Oblikovanje in priprava za tisk 
 Leopold Mihelič

Prečudovit dan za pohodnike. (Foto: S. Fabjan)

 PK Ljubljana

PK Severna 
Primorska

Ob osmih zjutraj smo se s Predmeje od-
pravili v Tolmin. Z ostalimi smo bili do-
govorjeni, da se dobimo pred Mercator 
centrom v Tolminu. Po dobri uri vožnje 
smo se dobili in se že veselo pozdravljali. 
Dogovorili smo se, kdo gre na pohod, in 
kdo ostane in skrbi za prehrano. Mi, po-
hodniki smo se odpravili proti Tolminskim 
koritom, ostali pa so šli v Volarje, kjer se 
je odvijal piknik. Moram reči, da so me 
Tolminska korita zelo očarala. Izredno čista 
bistra voda med skalami in dišeče cvetlice 
so nas spremljale celo pot. Pot je bila na 
trenutke zelo strma, vendar je lepota tega 
kraja prevladala napore strmine. Ogledali 

Piknik s 
pohodom na 
Tolminskem
smo si Medvedjo glavo, Hudičev most,so-
točje Tolminke in Zadlaščice ter Dantejevo 
jamo (seveda samo zunaj). Proti koncu 
smo si začeli prepevati pesem »Lačni 
smo«. Pričakal nas je pasulj. Pošteno smo 
se najedli in si malo oddahnili. Pomerili 
smo se tudi v balinanju. To je bilo smeha. 

Balinčki so na hrapavem in neravnem te-
renu šli vsak po svoje. Medtem, ko smo mi 
balinali, so ostali pekli čevapčiče, ražnjiče 
in ostale stvari na žaru. Med zadnjimi smo 
odšli proti domu in še sedaj obujamo spo-
mine na ta prečudovit dan.

Janja Fabjan

Na ogledu Tolminskih korit. (Foto: S. Fabjan)

Vabilo na piknik in 
pohod na ^aven

PK Severna Primorska vabi na piknik in pohod, vse člane in podporne člane. Ta bo dne 
3. 7. 2010. Zbirati se začnemo ob 9. uri na Predmeji - na Rupi. Prijave sprejema-
ta, najkasneje do 30. 6. 2010, Anton Benedejčič na 031 553-946 in Stane Fabjan 
na 05/3649-141. Vljudno vabljeni.

Za PK Severna Primorska, Stane in Janja Fabjan

Na 54. Pohodu ob žici je bilo vreme ne-
koliko slabše, kot lani. Pretežno oblačno 
na začetku. Proti poldnevu pa je prijeten 
spomladanski dežek prešel v kar poštene 
plohe. Kljub temu, si Ljubljančani te tradi-
cije ne pustimo vzeti in to velja tudi za PK 
Ljubljana.

Ker na startu, po dvajsetih minutah čaka-
nja, ni videti nikogar od naših, jo s sinom 
mahneva sama, saj vem, da to pot preho-

Na Pohodu ob žici 
okupirane Ljubljane 2010
dimo v različnih variantah. Naš Miran opra-
vi vseh 35 km, enako tudi Marija in Srečo, 
vendar v obratni smeri. Čez Golovec je 
treba premagati približno 200 m višinske 
razlike tako, da ta del poti, zlasti nekateri 
starejši pohodniki imenujejo kar »zloglasni 
Golovec«. Tu pride hladnejše in oblačno 
vreme še kako prav. Na okrepčilni točki 

na vrhu Golovca delijo pohodnikom, poleg 
osvežilnih pijač, tudi časopis Dnevnik, saj 
je ta časopisna hiša letos soorganizator 
pohoda.
Pot od vznožja Golovca do Livade pa 
opraviva v »predsedniškem spremstvu«. 
Halo? Ja. Na drugi strani Dolenjske ce-
ste se pred nama znajde manjši gospod, 
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Na okrepilni točki vrh Golovca. (Foto: Č. Košak)

Nadaljevanje na naslednji strani

Piknik s 
pohodom na 
Tolminskem

Na Pohodu ob žici 
okupirane Ljubljane 2010

skromno oblečen in z nordijskimi pohod-
nimi palicami. Sprva ga sploh ne prepo-
znam. Izdajo ga osiveli, že skoraj beli lasje. 
Sunem sina: »Ti, a ni to Kučan?« Seveda 
je. Bivši predsednik ima v spremstvu (ver-
jetno varnostnika) kar dober tempo. To 
že moram priznati. Midva seveda nočeva 
zaostajati, morava celo malo pospešiti in 
tako pride do »predsedniškega sprem-
stva«. Kot je o njem zapisal neki novinar, je 
bil g. Kučan nekako »ljudski predsednik«. 
Po Ljubljani veliko hodi peš tako, da smo 
tudi mi, ki ga srečujemo »malo predsedni-
ški«. Živahno in glasno so ga pozdravljali le 
starejši, v majice Svobodnih sindikatov ob-
lečeni pohodniki. Mlajši pohodniki so raje 
malo počakali, da jih ne bi slišal in nekako 
s strahospoštovanjem zašepetali sosedu: 
»Si videl(a)? Saj to je bil Kučan«. Pa naj še 
kdo reče, da naša mladina ne spoštuje av-
toritet. Na Livadi, glede na hladnejše vre-
me, pride topla malica kar prav. Pridružil 
se nama je še naš Miran Kristan in tam se 
nas je zbralo 13 pohodnikov. Vreme pa 
se je hitro poslabševalo, plohe so bile vse 
daljše in pogostejše. Zato sva jo mahnila 
še v center mesta.

Proslava na Prešernovem trgu je bila le-
tos še posebej slovesna, saj praznujemo 
65. letnico zmage nad nacifašizmom. 
Udeležencev pa je bilo toliko, da je bil 
Prešernov trg zanje premajhen. Moč je bilo 
opaziti prapore vseh partizanskih brigad in 

slišati dialekte iz cele Slovenije. Skupaj se 
je pohoda udeležilo 20.003 udeležencev. 
V samem centru mesta (pred pošto) se je 
bilo komaj mogoče »prebiti« celo peš. Tu 
se je še posebej izkazal tudi župan Zoran 
Jankovič. Pohodnikom in udeležencem 
proslave so brezplačno delili Arvajeve 
kranjske klobase. Prav prijetno je bilo vide-
ti kakšno prikupno ženičko (upokojenko), 

ko si je naložila dve veliki kranjski in si dala 
duška. Ja, ob majhni pokojnini, so takšne 
proslave kar dobrodošle.

Zdi se mi, da na tak dan Ljubljana nekako 
drugače zadiha kot, da se vrne košček ti-
stega časa, ko je bila srce narodovega od-
pora. Zato, nasvidenje naslednje leto.

Ivan Košak

Pot od vznožja Golovca do Livade sva opravila v 
»predsedniškem spremstvu«. (Foto: Č. Košak)

Pred Pošto so pohodnikom in udeležencem proslave 
brezplačno delili kranjske klobase in gneča je bila tolikšna, 
da se je bilo skoraj nemogoče prebiti tudi peš. (Foto: Č. Košak)

Sam še nikoli nisem bil v Lipici, lipicance 
pa sem si v živo želel videti že od nekdaj, 
zato sem se tega izleta veselil še toliko 
bolj. Datum določen za odhod je bil so-
bota, 22. maja. Ko je prišel dan, sem ga 
komaj dočakal. Kljub temu, da sem se 
zbudil v oblačno jutro, so skozi oblake že 
pokukali prvi sončni žarki in vedel sem, da 
bo danes pravšnji dan za izlet.

Sam še nikoli nisem bil v Lipici, lipicance 

Izlet po Primorski in Italiji
Tako kot po navadi, smo se v zgodnjih ju-
tranjih urah zbrali na našem tradicionalnem 
zbornem mestu za železniško postajo. Po 
kratkem klepetu in nekaj minutah čaka-
nja je izza ovinka le pripeljal naš avtobus 
LukaTour, iz katerega nam je že mahal naš 
predsednik področnega kluba Ljubljana, 
Žika Manić. Po kratkem stisku rok smo se 
posedli na svoja mesta in pustolovščina 

se je lahko pričela. Pot nas je tako vodi-
la iz še zaspane Ljubljane preko Logatca, 
kjer se nam je pridružila tudi naša Manca, 
nato pa skozi Postojno in proti Sežani ter 
Lipici, naši prvi destinaciji. Med vožnjo je 
za dobro razpoloženje skrbel predvsem 
naš Žika Manić, ki je z deljenjem čokolade 

Stran 9
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Lipicance so nam med 2. svetovno vojno dvakrat odpeljali. (Foto: Č. Košak )

Stran 10

Nadaljevanje s prejšnje strani

Gorenjka in drugih sladkarij marsikoga raz-
veselil, tudi mene. Po približno uri vožnje, 
smo naposled le prispeli v Lipico. Na nebu 
ni bilo niti oblačka in kazalo je, da bo kra-
sen dan. Malce utrujeni od vožnje, vendar 
dobro razpoloženi smo se tako odpravili na 
ogled kobilarne Lipica. Kobilarno je usta-
novil avstrijski nadvojvoda Karel, takratni 
regent Štajerske, Koroške, Kranjske, Istre 
in Trsta. Vas Lipico s pripadajočimi pose-
stvi vred je kupil od tržaškega nadškofa. 
V kobilarni je želel vzrediti dovolj elegant-
nih, voznih in jahalnih konj za konjušnice v 
Gradcu, kjer je imel tudi svojo rezidenco. 
Najstarejši načrt posestva je iz leta 1817. 
Če ga primerjamo z današnjim območjem 
kulturnega spomenika, lahko ugotovimo, 
da je meja območja identična tisti iz leta 
1817. Vrednost kulturne krajine Lipice je 
predvsem v kontinuiteti vzdrževanja, ki jo 
določa reja plemenitih konj. Njena vred-
nost se kaže v ohranjanju krajinske podo-
be skozi več kot štiristo let. Lipica je v svoji 
zgodovini prestala tudi kar nekaj hudih 
udarcev. Najhujši udarec pa je Lipici priza-
dela druga svetovna vojna. Po kapitulaciji 
Italije so jo zasedli Nemci in že v oktobru 
1943 preselili vseh 179 konj v Hostoun 
na Češkoslovaškem. Ob koncu vojne je 
prišla kobilarna pod ameriško poveljstvo. 
Američani so del konj in ves arhiv dali Italiji, 
precej konj je šlo v Piber, ki je obnovil in 
razširil svojo rejo. Lipica pa je šele v letu 
1947 dobila nazaj vsega 11 konj. Vendar 
se jim je v več kot tridesetletnem delu po-
srečilo kobilarno v celoti obnoviti in ima 
danes spet predstavnike vseh krvnih linij 
žrebcev in rodov kobil. V sedemdesetih le-
tih 20. stoletja je Lipica nadaljevala s svojo 

Andrejka in Branko Bubnič sta bila naša vodiča po Primorski in Italiji. (Foto: Č. Košak)

širitvijo in zgradili so še novo pokrito jahal-
nico ter malo jahalnico s hlevi. Leta 1977 
pa je bil pozidan tudi hipodrom. Vsa dejav-
nost je skoncentrirana na tem območju, ki 
je po pozidavi tudi najobsežnejše, saj po-
leg hlevov vključuje tudi odprti prostor za 
prireditve in delo s konji. Po ogledu je sledil 
kratek oddih v bližnji restavraciji, nato pa 
smo se odpravili naprej.

Pot nas je tako vodila preko italijanske 
meje, proti Sesljanu in naši naslednji de-
stinaciji, Rilkejevi poti in Devinskem gra-
du. Ob prihodu v Sesljan smo se odpravili 
proti tamkajšnji razgledni točki, visoko nad 
Sesljanskim zalivom, od koder je bil možen 
razgled na celotni Tržaški zaliv. Na moje 
presenečenje je v primerjavi z oblačno in 
deževno Ljubljano, v Sesljanu prevladova-
lo že prav poletno vzdušje, saj je bilo moč 

opaziti že mnoge kopalce in tudi počitniški 
kampi so bili že v polnem zagonu. Po krat-
kem oddihu smo se po zelo znani Rilkejevi 
pešpoti odpravili proti Devinskemu gra-
du. Pot je ime dobila po znanem pesniku 
Rainerju Maria Rilkeju, ki je med bivanjem 
v Devinskem gradu in med hojo po viso-
kem robu nad morjem dobil navdih za del 
svojih slovitih Devinskih elegij. Rilkejeva pot 
med drugim spada tudi v naravni rezervat 
Devinskih sten, ki so krajevna znameni-
tost. Ob poti smo lahko opazovali vrsto 
jaškov in ostankov vojaških postojank, s 
katerimi je avstrijska vojna mornarica nad-
zorovala promet v Tržaškem zalivu ter tudi 
mnogo bunkerjev iz druge svetovne vojne, 
ki jih je za seboj pustila nemška vojska. 
Po približno 30 minutah hoje med borovci 
smo le prispeli v Devin. Vas ni znana le po 
svojem gradu, temveč je v njem tudi sve-
tovno znana devinska šola United world 
college of the Adriatic ali UWCAd. Šola 
je bila ustanovljena leta 1982 s pomočjo 
italijanske vlade.V njej trenutno študira pri-
bližno 200 dijakov iz približno 80 držav. 
Šola je namenjena predvsem za izredno 
nadarjene učence med 16 in 19 letom, ki 
po končanju dveletnega programa oprav-
ljajo mednarodno maturo, ki je priznana na 
vseh svetovno znanih univerzah. Ker pa 
ogled šole, žal ni bil mogoč, smo si ogleda-
li Devinski grad. Ta je bil zgrajen leta 1300 
po naročilu družine Waldsee na ruševinah 
nekdanje rimske postojanke, imenovane 
Castellum Pucinum, ki jo je med drugim 
v 3. stoletju obiskal tudi cesar Dioklecijan. 
V 15. stoletju je bil Devinski grad s strani 
Turkov skoraj porušen. Potem, ko je leta 
1508 grad ponovno prešel pod beneško 
oblast, ga je cesar Maksimilijan podaril 
Giovanniju Hoferju. V 17. stoletju je oblast 
nad Devinskim gradom prevzela nemška 
plemiška rodbina Thurn und Taxis, ki je 
bila v Evropi znana predvsem po svojem 
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monopolu nad poštnimi storitvami. Skozi 
čas se je vloga gradu zelo spreminjala. 
Devinski grad s svojo bogato zgodovino 
danes predstavlja predvsem status kul-
turnega in humanističnega centra. Člani 
te rodbine v gradu prebivajo še danes, 
čeprav le občasno. V njem so kot gostje, 
med drugim poleg pesnika Reinerja Maria 
Rilke, bivali tudi princesa Sissi, nadvojvoda 
Franz Ferdinand ter Johann Strauss. Grad 
ima tudi prelep park, ki se nahaja v večih 
etažah in slovi po tem, da se v njem na-
haja preko 21.000 rož, ki so posajene gle-

Devinski grad je bil zgrajen leta 1300. (Foto: Č. Košak )

de na letni čas. Posebnost v parku je tudi 
vodnjak,  ki vsebuje družinski grb družine 
Thurn und Taxis. Po koncu enournega 
ogleda gradu so nekatere že precej bolele 
noge, zato so se bodisi odpravili na kavico 
ali pa proti avtobusu. Tisti bolj radovedni in 
vztrajni pa smo se po spolzkih stopnicah 
spustili še v bližnji bunker, ki ga je nemška 
vojska med 2. svetovno vojno uporabljala 
za nadzor nad Sesljanskim zalivom in kot 
obrambo pred morebitnim napadom za-
vezniških sil. Ob koncu vojne pa je bunker 
prešel pod britansko oblast in med leto-

ma 1945-1954 služil kot skladišče goriva. 
Marca leta 2006 je bil kot muzej za javnost 
ponovno odprt predvsem, kot spomin na 
vojno in povojno obdobje. 

Ko je bilo ogleda konec, smo se vsi zo-
pet posedli v avtobus in se odpravili proti 
zadnji točki našega izleta, Monte Griso. 
Gradnja cerkve na Monte Griso se je pri-
čela predvsem zaradi diplomatskih razlo-
gov na željo škofa Antonija Santinija v času 
boja za suverenost Trsta leta 1945. Dvajset 
let kasneje, 22. maja 1965, je bila gradnja 
cerkve končana, leto kasneje pa je bila 
tudi posvečena. Od takrat je kraj poznan 
predvsem kot zelo popularna destinacija 
za romarje iz celotne Italije in drugih držav. 
Notranjost cerkve je zelo preprosta in ne 
vsebuje nobenih stenskih poslikav, razen 
prelelepega križa, ki ga je izdelal umetnik 
iz Trsta, Marcello Mascherini. Cerkev je 
hkrati tudi izredno lepa razgledna točka, 
saj ponuja prelep panoramski razgled na 
Trst ter celoten Tržaški zaliv.

Po koncu ogleda smo se v poznih popol-
danskih urah, že malce utrujeni in lačni, 
odpravili nazaj proti Lipici na težko priča-
kovano kosilo. Ob prihodu nas je prijazno 
osebje nemudoma postreglo in ko smo se 
vsi dodobra podprli, je bil končno čas za 
počitek, debato ter kovanje novih načrtov. 
Kljub temu, da smo si dodobra opomogli 
in bi nekateri od nas še kar ostali, je napo-
čil čas za odhod. Poslovili smo se ter se 
v upanju, da se v Lipico še kdaj vrnemo, 
odpeljali v Ljubljano.

Črt Košak

Poslovili smo se v upanju, da se še kdaj vrnemo v Lipico. (Foto: Č. Košak )
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Področni klub Ljubljana vabi vse svoje čla-
ne, podporne člane in prijatelje kluba, da 
se udeležijo tradicionalnega ribiškega pik-
nika pod Šmarno goro, ki bo organiziran 
12. junija 2010, s pričetkom ob 10. uri. 
Na ribiškem pikniku seveda ne gre brez 
ocvrte postrvi, za kar bodo poskrbeli člani 
RD Medvode. Kot se za  piknik spodobi, 
ne bodo manjkale tudi dobrote s tradicio-
nalnega »roštilja« specialitete, kot so: ko-
tlet, pikantne klobase, čevapčiči, piščanec 

itd. Enako bomo poskrbeli tudi za pijačo. 
Vaša naloga, spoštovani prijatelji je, ude-
ležba na pikniku, kajti najpomembnejše je, 
da se družimo, poklepetamo in drug dru-
gega spodbudimo za nadaljnje življenje. 
Za piknik se lahko prijavite na že znani šte-
vilki sedeža DLS: 01 43 603 58 ali pa na 
moji številki 051 395 393. Prijave zbiramo 
najpozneje do 10. junija 2010. Do takrat 
se lepo imejte in pazite nase.

Vodja PK Ljubljana, Žiko Manić

Področni klub Ljubljana vabi vse svoje čla- itd. Enako bomo poskrbeli tudi za pijačo. 

Vabilo na piknik

Bliža se čas poletja in oddiha v turi-
stičnih krajih. Fotografski zanesenjaki 
včasih pozabimo na nočne posnetke. 
Ti so lahko v turističnih krajih, obilno 
osvetljenih z barvnimi lučmi in pre-
mikajočimi reflektorji, zelo privlačni za 
posebne efekte. Tu je nekaj mojih iz-
kušenj.

Veliko novih kamer ima vgrajen za-
klop s hitrostjo od 30 sekund in več, 
kar je dovolj za večino fotografij z dalj-
šo izpostavljenostjo slikanega objekta. 
Nekatere kamere imajo nastavitev, B 
(osvetlitev), ta bo ohranila zaklop odprt 
tako dolgo, dokler boste držali vaš prst 
na sprožilcu, ali nastavitev T (čas), s 
pritiskom na sprožilec bo zaklop odprt, 
dokler ne pritisnete na sprožilni gumb 
drugič. Priporočljivo je uporabljati tudi 
stativ, da ostane fotoaparat nepremi-
čen ves čas, dokler je zaklop odprt. 
Dobijo se zelo majhni žepni stativi z 
nastavitvijo gibanja v vse smeri tudi na 
neravni podlagi. Zelo so uporabni tudi 
pri uporabi samosprožilca.

Šmarna 
gora
Kdor v ljubljanski kotlini prebiva,
na okolišnih hribih mu oko počiva,
najbolj od vseh pa gora dominira,
ki v odliki jošk osamljena pozira.

Kako Šmarna gora je dobila ime,
se še do danes natančno ne ve,
lahko po šmarnem cvetju ima ime,
morda pa vmes šmarnično vino je.

Lahko tudi kmet, ki je z gore drva vozu,
tam švical in smrdel kot šmarni kozu,
idejo je ljudem dal, tam dol v dolini,
da so po tem duhu dali gori ime fini.

Ko so zgradili cerkev, kot drugod,
ljudje k maši so hodili od povod,
ta šmarno obleko so takrat nosili,
in gori njeno ime s tem pridobili.

Spomladi, ko je prišel šmarnic čas,
fantje k dekletom so hodili v vas,
takrat po gori so lepo šmarnice dišale,
in dekleta so rade noge v zrak držale.

Na gori ptica šmarnica, prepeva vesela,
je zgoraj siva, po trebuhu pa je bela,
ime njeno tudi morda je z goro v zvezi,
ona najraje prepeva na kakšni brezi.

O imenu bi se dalo še marsikaj reči,
posebno, če sediš v sobi pri topli peči,
takšni, kot te greje gor v gostilni stari,
ko piješ pivo in kruh namakaš v obari.

V časih starih, ko so Turki še strašili,
so cerkev z visokim zidom ogradili,
to svetišču še sedaj daje poseben mik,
v sobah obzidja pa je stalna razstava slik.

Zvonovi v posebej zgrajenemu zvoniku,
opozarjali so tedaj, da Turki so na vidiku,
in njih zvonenje se je slišalo v daljavo,
ter oznanjalo turško obleganje krvavo.

Ko paša končno pospravil z gore je ostrog,
ljudje zidali so kapelice po pobočju naokrog,
v skalni vdolbini pod vrhom pa svet Anton,
na drogu, pred vhodom, varje želja     zvon.      

Morda niste vedeli
ne posnetke enkratno. Res, da je bil po-
treben čas in potrpežljivost. Fotograf se 
je v kakšnem neizpostavljenemu kotičku 
s svojim aparatom na stativu »utaboril «. 
Napravil posnetek v zgodnjem večeru in 
potem. ko se je stemnilo in so se na ulici 
in v hišah prižgale luči, napravil še dru-
gi posnetek preko prvega. Posnetek je 
bil enkraten. Isti uspeh dosežemo tudi z 
digitalnim aparatom. Uporabimo aparat 
na stativu in napravimo več posnetkov, 
od dobre vidljivosti, do trdne teme. Da 
dosežemo prej omenjen efekt, uporabi-
mo Photoshop program in združimo dva 
posnetka po svoji izbiri v plasteh. S filtri 
določimo katere svetlobe potrebujemo 
več. V tem primeru potrebujemo malo 
več znanja, kot pri stari tehniki. Pri tej so 
se lahko v čakanju med prvim in drugim 
posnetkom spletli zanimivi pogovori, saj 
opazovalcev ni nikoli manjkalo.
Tu je nekaj časov za poizkus: 

Premikanje zvezd: nekaj ur (dobimo 
zanimiv posnetek, ker se zemlja vrti).
Premikajoči avtomobil ponoči: 10 
sekund. 
Slap, osvetljen vodomet: 4 sekunde. 
Zabaviščni park, premikajoče napra-
ve: 1 sekunda.         Polde Mihelič

Zanimivi so nočni posnetki osvetljenih 
nočnih predmetov. Tu uporabimo hi-
trost zaklopa 1/20, lahko pa tudi več 
(sekundo), če želite. Pri fotoaparatih s 
filmom se je dalo posnetke kombinira-
ti. Lahko sta se naredili dve osvetlitvi 
na enem posnetku, kar je bilo za noč-

Mali stativ za v žep, 
poleg normalna miška za primerjavo.

POLde©    


