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Kolesarski Krk 2017 skozi 
moje oči - psihosocialna 
rehabilitacija

Kolesarska ekipa. (Foto B. Kostajnšek)

Vedno isti »problem«: Ko je treba str-
niti kakšno misel in jo preliti na papir 
ni prave ideje ali pravega razpolože-

nja. Treba je počakati, da se vtisi usedejo, 
da se misli zbistrijo in nekatere stvari poza-
bijo. S pogledom nazaj so zadeve vedno 
bolj urejene in na koncu ugotoviš, da nam 
je bilo zelo lepo. Kot vedno!!

Kolesarska ekipa se je v Njivicah zbrala kar 
številčno močna in pripravljena na nove 
podvige. Z voljo smo se lotili najprej ze-
mljevidov, potem pa raziskovanja bližnje in 
daljne okolice hotela. Ravno ravninski Krk 
ni, ampak tako je tam. Če bi še rajši vo-
zili samo po ravnem ali navzdol, pa samo 
po asfaltu, tako pač ni šlo. Teren je teren 
in treba ga je sprejeti, kakršen je. Eni z več 

dobre volje, drugi z manj… Eni z več po-
guma, drugi z manj… Eni z več kondicije, 
drugi z manj… Ampak kondicija se prido-
bi s trdim delom in napori, ona ne pride 
sama od sebe! Kljub vsemu smo prevozili 
kar lepo število kilometrov in spoznali skoraj 
vse kraje blizu in malo dlje. 30 do 50 km 
kolesarjenja na dan tudi ni kar tako!

Podali smo se do Malinske in po dolgem 
in počez po kolesarskih poteh proti Sta-
rom groblju, malo krožili in raziskovali, pa 
se spet vračali. Drugi dan smo zamenjali 
smer: Čičići, Rudine, jama Biserujka, zaliv 
Soline. Spotoma smo si ogledali tudi jamo, 
ki je prav lepa in zgledno urejena. Potem 
je bil na vrsti Omišalj in po drugi poti spet 
do jame Biserujke. Tu smo se dodobra na-

mučili po pravi kraški MTB potki, ki nam je 
res »dala popra«. Kar naporno je bilo, am-
pak posebno doživetje. Le nekatera kolesa 
so morda malo preveč trpela. Vendar smo 
zmogli in to tudi šteje! Smo pa zato nasle-
dnji dan »udarili« po asfaltu do mesta Krk in 
nazaj. Vroče sonce, pregret asfalt, kolesa, 
ki so dobro tekla, znoj pa tudi. Ostal je še 
en dan za kolesarski maraton čez Poljico 
do Glavotoka. Kar daleč je bilo, nazaj pa 
še dlje. Ampak sedaj smo bili že utrjeni in 
vajeni vsega. Če se vmes malo ustavimo, 
okrepčamo s kakšno pijačo in z lepo bese-
do, je vse lažje.

Tu in tam nam je ostalo še dovolj energije za 
kakšen podvig: npr. peš osvajanje najvišje-
ga vrha otoka Krka (Obzovo- 568 m), kjer 
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Kolesarji se objemajo v hladni senčici... (Foto B. Kostajnšek)

smo v čudovitem večeru pospremili sonce 
k počitku in se že v temi vračali nazaj proti 
bivališču. Pravi balzam za dušo je bil tudi 
ta večer: pogled na morje, sonce v zatonu, 
pordelo in žareče nebo, mir in prijateljska 
ekipa… Vsaka beseda je bila odveč (kot 
je odveč marsikdaj, še posebej če ni prav 
lepa!).

In ko takole v tišini razmišljaš, prav zlahka 
ugotoviš, da nam je lepo in da se moramo 
vsi kdaj potruditi, da bi bila naša srečanja 
uspešna in prijetna, brez nepotrebnega ba-
lasta slabe volje… 

Pa še program se imenuje psihosocialna 
rehabilitacija: laringektomiranih, pa tudi nas 
ostalih!

Na novo snidenje…

Marta Gabrejna Braniselj                                                                                                    

Piši Joško, je »reko« naš predsednik. 
Nič več ne pišeš. Bom sem »reko«. 
Obljuba dela dolg in jo bom izpol-

nil, le z rahlim zamikom. »Pozabo« sem, 
pa tudi časa ni, ker sem v pokoju. Sem 
pa srečen da živim z žensko, ki si vse za-
pomni. Še na prvi najin poljub se je spo-
mnila, ne da se ne bi tega, kaj se je do-
gajalo pred kratkim. Ko še diktatorka ne 

Njivice

Strokovne konzultacije pred hotelom. (Foto S. Tomšič)

bi bla, ha, ha, ha. To so bili zlati časi, ne 
pa v tej namišljeni demokraciji. Nekaj vr-
stic pa bom ja menda skup spravil, saj itak 
rad klepečem, kar mi seveda ne gre najbolj 
zaradi glasu, med glasnimi, bom pa to z 
lahkoto načečkal. Papir itak vse prenese, 
pa tudi mojo bedarijo bo. No uvod je kon-
čan. Gremo v zaplet: Kako smo se imeli? 
Ma prva liga. Saj si itak to sami naredimo. 

Smo že stara klapa z nekaj novimi člani, 
ki so se, kar hitro vpeljali, saj jim drugega 
itak ni preostalo. Kolesarji po svoji, poho-
dniki po svoji poti. Eni malce na plaži za 
sprostitev, drugi po mestu, po trgovinah, 
pa še kje .V glavnem, povsod se je nekaj 
dogajalo. Vreme? Tako kot se spodobi za 
ta čas. Za mene osebno, odlično. Saj ve-
ste, da so družabne igre, vedno vrhunec. 
Letos, tudi ni bilo drugače. Ta novi člani 
so nama skoraj vse nagrade pobrali. No, 
nismo se vsi stari asi tudi borili, pa se mi 
vseeno zdi ,da smo že malce zarjaveli ali 
pa imamo že preveč zmagovalnega odra 
in nam enostavno ni. Ne mi vsega verjet, le 
»hecam« se. Pomembno je da v naši pa-
radni disciplini balinanju stari as Vuradin ni 
popustil do konca in zmagal. Nek se zna 
ko je »gazda u kuči.« Si je reko: tega pa 
nama ne bodo vzeli. Sobe,nastanitev ? V 
redu .Hrana? Bi reko za mene ,pa tudi ne-
kaj drugih sem slišal; nisem delal ankete; 
pa ni bila »glih« najboljša. To je bila edina 
šipka točka. Čas, kaj naj rečem ? Hitro se 
je iztekel. Morali smo se je odpravit domov. 
Na koncu bi se rad zahvalil vsem, ki so pri-
pomogli k ostalim bolj pomembnim stva-
rem zaradi, česar smo se imeli tako »fajn«. 
Ne bom vse imenoval,le njihove funkcije 
bom izpostavil. Hvala organizatorju, hva-
la merilcema krvnega pritiska, ki sta nam 
sproti svetovala kako in kaj, hvala našim 
zvestim »soldatom«, ki so nas vsako jutro 
do dobra razgibali, hvala našemu vodiču. 
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Prva liga je, pa tudi meni Joško hvala, da 
si to skup spravil in napisal, drugi te itak ne 
bojo pohvalili, k večjemu »šinfali« .Tako. To 
je to .Lepo se imejte . Kratko in jedrnato. 
Kaj praviš gospod predsednik ?A si zdaj 
zadovoljen? Saj itak vem da si,ker taki stil 
pisave obožuješ, pa sem si reko, naj ti bo. 
Na koncu, vam vsem skupaj z mojo boljšo 
polovico, pošiljava lepo pozdrave in vam 
priznava ; vse vas imava rada.

Joško Marcijuš

Mediteranska idila. (Foto S. Tomšič)

Joško: “Nek se zna, ko je gazda u kući...” (Foto I. Košak)

Nedelja 7.maj. Zjutraj zgodaj vstane-
va, ker greva na pot proti Izoli, kjer 
bo potekal tečaj nadomestnega 

govora, prej pa je treba še poskrbeti za na-
jine živalce. Z muko se spravim pokonci, ni 
neke prave volje, pa še vreme je kislo. Po 
opravljanem delu se končno odpraviva na 
pot. Dve uri vožnje in že sva tam. 

Po prijavi na recepciji in nastanitvi v sobi, 
nama do večerje ostane še nekaj časa, 
zato se odpraviva na sprehod po obali. 
Razpoloženje je že malo bolje. Po večerji 
smo imeli spoznavni večer, kjer nas je na-

Na tečaju nadomestnega 
govora v Izoli

Skupina tečajnikov. (Foto  D. Papež)Nadaljevanje na naslednji strani
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Razstavljeni izdelki delavnice žena. (Foto  D. Papež)

govoril vodja tečaja, Danilo Papež. Razložil 
nam je kaj bomo delali. Moški bodo imeli 
govorne vaje, spremljevalke pa delavnico, 
ki jo bo vodila Jana Papež. Seveda vse to 
po jutranji telovadbi in zajtrku. Tako smo 
drugo jutro začeli z telovadbo, ki res raz-
giba in dokončno spravi pokonci , zajtrk in 
že smo začeli z učenjem ročnih spretnosti. 
Jana nas je naučila izdelovati lepe stvari: 
od izdelave čestitk, rož iz papirja do serviet 
tehnike. Vsaka se je trudila po svojih mo-
čeh. Vmes pa je potekal pogovor, včasih 
o resnih stvareh, ki zadevajo zdravje naših 
partnerjev, bilo pa je tudi veliko smeha. V 
sredo popoldne pa smo odšli na ogled solin 
v Sečovlje, kjer smo si ogledali muzej in sta-
re soline. In tako je še prehitro prišel petek, 
zadnji dan našega druženja. Popoldne smo 
ženske pripravile prostor, kjer je potekal naš 
poslovilni večer. Fantje pa so še pilili svojo 
točko, ki so nam jo pripravili za preseneče-
nje. Kmalu po večerji smo se zbrali. Moški 
del si je ogleda naše izdelke, ki smo jih tako 
pridno delale in dale na razstavo, me pa 
smo komaj čakale kaj so nam pripravili za 
presenečenje. Ni dolgo trajalo, ko so prišli 
na oder in nam verjeli ali ne zapeli dve pe-
smice. Vsak se je trudil po svoje, a bili so 
eno srce parajoče. Ne morem opisati teh 
občutkov veselje, ponos, hvaležnosti.

Še enkrat, dragi prijatelji, hvala za tople 
besede, objeme. Za nesebični trud logo-
pedov, Jani in Daniju, vsem udeležencem 
tečaja in osebju hotela. Ne adijo, ampak na 
snidenje.

Yvonne Jankovič Vsak se je trudil po svoje, a bili so eno srce parajoče... (Foto  D. Papež)

Ker je za laringektomirane osebe 
zelo pomembno, da se kar najhi-
treje vključijo nazaj v družbo in se 

naučijo čim bolje komunicirati, jim društvo 
DLS omogoči enotedenski tečaj govora 
v Izoli. Letos so enotedenske delavnice 
tečaja govora potekale od sedmega pa 
do trinajstega maja. Vodja je bil g. Danilo 
Papež, njegova žena Jana pa je pripravila 
delavnice z različnimi ročnimi deli, da je 
zaposlila partnerke tečajnikov.

Tečaj govora Izola maj 2017
Zbrali smo se v nedeljo popoldan v nam 
že čisto domačem Simonovem zalivu 
v Izoli. Po dobri večerji smo se dobili v 
sejni sobi kjer nam je g. Papež razložil, 
kako bi naj potekali naši dnevi. Predsta-
vil je tudi ga. Ano Jarc in mag. Mladena 
Jeličiča, ki sta kot logopeda zadolžena 
za govor tečajnikov. K vsakemu logope-
du sta dodeljena še dva pomočnika, ki 
z lastnimi izkušnjami tudi veliko pripo-
moreta, da se tečajniki seznanijo s tem, 

da se velika večina nauči ezofagalnega 
govora. Kot pomočniki so letos sodelo-
vali Branko Štupar , Vili Ščančar, Slavko 
Ribaš in Slavko Dobelšek. Naši dnevi so 
potekali po ustaljenem urniku: najprej te-
lovadba na obali, kjer smo se vsako jutro 
pridružili skupini domačinov, ki tu izvajajo 
svoje vaje. Z njimi je prav prijetno sode-
lovati. Imajo telovadne vaje, ki so osnov-
ni pomen skupine, jih pa povezuje tudi 
prijetno druženje in prijaznost ter imajo 
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celo svojo himno, ki jo zapojejo vedno 
po končani telovadbi.

Po zajtrku pa so sledili tečaji govora za 
laringektomirane in delavnice ročnih del 
in pogovori za spremljevalke. Na teh de-
lavnicah smo izdelovale razne predmete, 
ki smo jih po končanem tečaju odnesle 
tudi domov. Vse smo rade prihajale in se 
trudile kar najbolje izdelati svoje izdelke, 
čeprav nekatere nimamo veliko smisla za 
ročno delo. Tako smo se zatopile v delo, 
da nam je ura zelo hitro minila. Naši moški 
pa so med tem pridno trenirali govor, se 
trudili in nekateri tudi uspeli, da so bili nji-
hovi govori na koncu tečaja že bolj razu-
mljivi. Je pa zelo velika razlika na obrazih 
udeležencev: prvi dan so vsi nekako zbe-
gani, mogoče malo prestrašeni, nekateri 
celo obupani. Zadnji dan pa je na večini 
obrazov že nasmeh in večja sproščenost. 
Vidijo namreč, da ta operacija ne pomeni 
konca, temveč le začetek nekega nove-
ga, drugačnega obdobja, ki pa ni nujno 
slabše. Da se s pridnim treningom tudi 
velika večina nauči novega načina govor-
jenja in s tem boljše vključenosti v družbo. 
Seveda je g. Papež organiziral tudi izlet. 
Tokrat smo se z avtobusom odpeljali do 
Sečoveljskih solin. Avtobus se je ustavil 
na parkirnem prostoru pred solinami. Tam 
pa nas je že pričakal vlakec, ki deluje na 
sončni pogon in zato ni obremenjujoč za 
okolje. Ta nas je nato odpeljal prav v osr-
čje solin, kjer so v ličnih solinarskih hiškah 
urejene muzejske zbirke, ki prikazujejo 
kakšno je bilo nekoč življenje solinarjev. 
Prav prijeten in poučen izlet.

Kar prehitro je minil ta teden v Izoli. Ves 
čas so nas tudi razvajali z dobro in razno-
vrstno hrano in s prijaznostjo vseh zapo-
slenih. Zadnji večer pa smo pripravili malo 
druženja. Dame smo pripravile razstavo 
ročnih del. Ki smo jih ustvarjale cel teden. 
Gospodje pa so se pod vodstvom Slav-
ka naučili zapeti dve pesmi. Bili so zelo 
prisrčen pevski zbor, kjer so vsi z vese-
ljem sodelovali. Zato so si prislužili bučen 
in iskren aplavz. Marsikdo pa je imel tudi 
solzne oči od ganjenosti.

Drugi dan pa slovo. Vedno se je težko 
posloviti, ko v enem tednu stkeš kar ne-
kaj prijateljstev. Z obljubo, da se ponovno 
srečamo na naših tradicionalnih srečanjih, 
smo se poslovili in odšli vsak na svoj dom.

Anka in Slavko Dobelšek

V krogu združeni telovadci. (Foto D. Papež)

Na izletu v solinah. (Foto arhiv D. Papež)

Zadnji dan je na večini obrazov že nasmeh in večja sproščenost. (Foto D. Papež)
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25.5.2016; to naj bi bil eden veselih dni. 
Kajti to je moj rojstni dan. A namesto ve-
selja je postal dan strahu in dvomov.

Še isti večer je moj partner pod nujno od-
šel na ORL v Novo mesto. Upaš, da vse-
eno ne bo slišal tistega najhujšega. Tola-
žiš se, da je morda to le hudo vnetje. Po 
dveh dneh pa šok. Strahovi so se uresni-
čili. Kaj zdaj? Kako naprej? Po temeljitem 
pogovoru sva se odločila, da se boriva.

In tako, skoraj leto dni po prvem šoku, 
sva dobila priložnost, da se udeleživa 
tečaja nadomestnega govora v Izoli. Po 
prvi živčnosti, vidiš, da si prišel med sebi 
enakimi, nekateri z več staža, nekateri 
na novo. A vsi z istim namenom. Tukaj si 
lahko kar si. Žalosten, vesel, preplašen. 
Bivanje v Izoli ti prinese veliko. Operira-
ni imajo tečaj govora in tukaj se jim res 
stoodstotno posvetijo. Že po nekaj dneh 
opaziš ogromno razliko.

Medtem smo spremljevalke imel delavni-
ce, kjer smo izdelovale krasne stvari in se 
vmes pogovarjale o težavah. Organiziran 
je bil izlet V soline, kjer tudi izveš marsikaj, 
kar nisi vedel. V glavnem, krasno, škoda, 
da tako hitro mine in moraš nazaj na stare 
tirnice.

Vsem skupaj najlepša hvala in upam, da 
kmalu nasvidenje.

Yvonne Jankovič

Utrinki s tečaja 
nadomestnega govora

Kaj zdaj? Kako naprej? Vprašanji, ki si jih pogosto zastavljajo žene in spremljevalke. (Foto D. Papež)

Yvone Jankovič. (Foto D. Papež)

Ljudje med seboj komuniciramo in se 
sporazumevamo z govorom. Člo-
vek, ki izgubi dar govora je hudo 

hendikepiran,saj ima bistveno manjše mo-
žnosti za sporazumevanje. Velika muka je 
začeti se učiti še enkrat govoriti n lahko 

Iskrice s tečaja -
- misli in razmišljanja udeležencev tečaja 
nadomestnega govora

vam povem, da ko prvič po dolgem času 
spet izgovoriš svojo prvo besedo je obču-
tek kot da bi splezal na visoko goro – ne-
verjeten!
Hvaležen sem društvu, ki mi je omogoči-
lo, da sem imel možnost se udeležiti te-

čaja govora. Hvala tudi logopedinji ga. Ani 
za požrtvovalnost in potrpljenje. Sam pa 
obljubljam, da bom pridno uporabljal to 
znanje vsakodnevno, ker bom le tako iz-
boljšal svoj govor.
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Na kliniki ORL v Ljubljani se sreču-
jemo laringektomirani in njihovi 
svojci, ter bolniki pred laringek-

tomijo, ki še posebno potrebujejo pod-
poro in izkušnje že laringektomiranih, 
zato tudi ime « skupina za samopomoč«. 

 Na skupini sodelujeva tudi predstavnika 
društva laringektomiranih Slovenije, M. 
Tomšič in M.Kristan.

Skupina se zbere vsak torek , ob 11. uri 
pod strokovnim vodstvom mag. Petre 
Bavčar, univ.dipl.psih., spec.klin.psih. in 
logopedinje Rozalije Kušar. Večkrat pa 
so prisotni na skupini tudi specializanti 
klinične psih. in tudi zdravniki te stroke, 
ki nam odgovorijo na marsikatero vpra-
šanje, ki nam povzroča težave. 

Skupina se posede v krogu, se predsta-
vimo drug drugemu, nato pa ima vsak 
možnost povprašat stvari, ki ga zanima-
jo, skrbijo glede poteka rehabilitacije go-
vora po odstranitvi grla, prehranjevanja, 
sposobnosti opravljanja dela in aktivno-
sti, nega stome po odhodu iz bolnice v 
domače okolje. S svojimi dolgoletnimi 
izkušnjami poizkušamo vsakemu posa-
mezniku podati informacijo, ki ga zani-
ma.

Prisotni na skupini so tako laringektomi-
rani, ki so še v bolnici, veliko se jih pa 
rado vrača na to skupino še pozneje, da 
se srečamo, pogovorimo se poveseli-
mo, potarnamo in tako nas to povezuje, 
da lažje živimo z laringektomijo in ve-

S tečajem sem bil zelo zadovoljen, organi-
zacija ok, jaz bi tukaj še kar ostal.

Zadovoljen sem bil z vsem, še posebej mi 
je bilo všeč, ko se spoznaš s svojimi »sotr-
pini« in izmenjaš mnenja in načine. 

S tečajem govora sem bil zelo zadovoljen, 
tudi s profesorico, se je zelo potrudila z 
nami, da nas je spravila v še boljše stanje 
govora. Z organizacijo in izletom sem še 
kar zadovoljen. Morali bi narediti še ka-
kšne igre, pri katerih bi uporabljali govor.

Dobri obroki hrane in okusni.

Bilo je kakor je bilo.

Zapisala: prof. Ana Jarc Prof. Ana Jarc. (Foto D. Papež)

Skupina za samopomoč

dno nam zmanjka časa, ker ura prehitro 
mine. 

Skupaj prebrodimo marsikatero težavo, 
zato vabimo na skupino vse s težavami 
in tudi tiste, ki ste jih že premagali, da 
pomagamo tistim, ki se še spopadajo z 
njimi.

Hvala vsem, ki se udeležujete skupine 
za samopomoč, da nam je lažje v življe-
nju.

Marija Tomšič

NOVI ČLANI

Združeni smo močnejši. (Foto D. Papež)

ŽUPNEK BOŽIDAR, GROBELNO

PAČNIK FRANC, PODGORJE PRI 
SLOVENJ GRADCU

KRIŽAN FERDINAND, KOPER

MUHIČ DANILO, MARIBOR

VREZEK FRANC, TRBOVLJE

DROFENIK JANEZ, ROGATEC

REPNIK ANTON, FRAM
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S kolesi po luknjah 
Notranjskega krasa
Rakov Škocjan - 11.6.2017

Ko smo lani s kolesi obvozili Cerkniško 
presihajoče jezero, nam je bilo kar 
malo žal, da nismo utegnili obiskati 

še Rakovega Škocjana, ki je samo streljaj 
naprej. Zato smo turo planirali za letos. Ko 
začneš enkrat raziskovati Notranjsko in 
njene »luknje«, požiralnike in udornice, pa 
presihajoče rečice, temu zlepa ni konca. 
Kar samo nas vleče naprej. In koliko je še 
ostalo….. Za spremembo smo ujeli krasen 
sončen dan in je senca notranjskih gozdov 
še kako prav prišla.

Kolesarsko turo smo pričeli na Uncu in se 
takoj povzpeli po stari dunajski cesti čez 
unške klance do Unške koliševke. Kar str-
mo in naporno je bilo. Saj so po teh klancih 
»furmani« včasih potrebovali po dva para 
konj, da so s tovorom zdelali strmino in se 
čez Ravbarkomando prevesili proti Postoj-
ni. No, mi smo to neustrašno zdelali brez 
»forajta« konjske vprege. Samo na lastno 

moč naših pedalov ali nog. Pri udorni jami 
- koliševki - smo naredili postanek in se 
peš spustili po strmem bregu do vhoda v 
italijanske vojaške rove. Hrib tam okoli je 
namreč cel naluknjan. Rove so skopali itali-
janski vojaki med obema vojnama, ko je tod 
mimo tekla Rapalska meja. Mejo sta včasih 
označevala dva velika kamna, ki smo jima 
rekli »konfini«. Za raziskovanje celega labi-

rinta rovov bi rabili dobre 
svetilke in cel dan, saj so 
skopani na vse strani: po 
stopnicah gor, pa dol, pa 
spet okrog. Skupaj kar km 
in pol še prehodnih bun-
kerjev (vseh naj bi bilo sko-
panih celih 15 km).

Mi smo nadaljevali proti Ra-
kovemu Škocjanu. Naprej 
je šlo lažje, saj ni več tako 
strmo. Pa tudi hudo daleč 
ni. Škocjana smo se lotili v 
spodnjem toku reke Rak, 
ki je nadaljevanje Stržena 
iz Cerkniškega jezera. V 
Tkalca jami ponikne, se v 
Planinski jami združi z reko 
Pivko in priteče na dan kot 
Unica na Planinskem polju. 
Ampak to je že zgodba za 
naslednje raziskovanje…

Preden je Rak našel pot na-
zaj v podzemlje, je v tisoč-

Udeleženci kolesarjenja po Notranjskem krasu. (Foto Č. Košak)

Veliki most, proti stvaritvam narave nismo bog ve kaj. (Foto Č. Košak)



OBVESTILA - Št. 250 Stran 9

Nadaljevanje na naslednji strani

letjih izdolbel Veliki naravni most – veličasten 
obok, preko katerega pelje tudi cesta. Rak 
teče po površju vsega malo več kot dva ki-
lometra, vmes poplavlja polje, včasih tudi ce-
sto. Mi smo se tokrat po suhi makadamski 
cesti odpeljali naprej proti Malemu naravne-
mu mostu in Zelškim jamam, kjer Rak priteče 
iz podzemlja. Vode v strugi je bilo zelo malo, 
kar nam je omogočilo, da smo se peš spu-
stili pod naravni most, pod veličastne stene 
in oboke, se splazili čez spolzko kamenje do 
vhoda v Zelške jame. Res je Notranjski kras 
ena sama luknja do luknje…

In luknja je že bila tudi v želodcu. To smo 
uspešno napolnili in se zapodili naprej pro-
ti Zelšam, kjer smo se še enkrat ustavili pri 
cerkvici sv. Volbenka, grajeni v obliki tripere-
sne deteljice. To je menda najbolj akustična 
cerkev daleč naokoli in se redno uporablja 
za izvedbo vsakovrstnih koncertov.

Od tu do Dolenje vasi ni več daleč. Seveda 
še obvezna rehidracija, saj po malici le paše 
eno pivce, potem pa črta po stari cesti iz 
Cerknice proti Rakeku in naprej na Unec. A 
lej ga zlomka!! Ne bo šlo tako na lahko! Rav-
no pred hišo moje sestrične v Cerknici smo 
imeli gumi defekt. Še dobro! Takoj smo dobili 
asistenco v obliki mize, stolov, piva, kave… 
Tako so fantje lahko v miru zamenjali zračni-
co in usposobili kolo. Hvala Majda in Tine, 
hvala fantje za tehnično podporo! Še malo 
fotografske razstave slik Cerkniškega jezera 
je dopolnilo lep dan. Potem pa res črta proti 
Uncu in našim vozilom.

Lep dan je bil, krasna družba, lepa tura, pa 
tudi notranjske luknje in jame so vedno lepe 
in ob vsakem letnem času drugačne. Na-
daljevanje čaka: Planinska jama, Planinsko 
polje…

Marta Gabrejna Braniselj

Pod Malim mostom je kot v gotski katedrali. (Foto Č. Košak)

Po gumi defektu smo bili deležni asistence pri Martinih sorodnikih. (Foto Č. Košak)

V  aprilu smo v naši pohodniški sku-
pini sklenili, da smo z nabiranjem 
kondicije šele prav začeli, zato 

naj majski pohod ne bo preveč zahteven 
in smo hitro sprejeli štajerski predlog-Bi-
striški vintgar. Nestabilno vreme je sicer 
malo nagajalo, vintgarji so navadno že v 
principu bolj vlažni, če jih dodatno dobro 
namočijo še spomladanske plohe, se 
lahko prav hitro spremenijo v ne preveč 

V Bistriški vintgar
prijazne drsalnice. Kakorkoli 14. maja 
smo se zbrali v Slovenski Bistrici in jo 
ubrali v vintgar.

V svojem spodnjem delu je vintgar bolj 
podoben prostrani dolini in  je  zgledno 
turistično urejen. V slabi uri smo prispeli 
do rimskega kamnoloma, v katerem so 
Rimljani lomili kamenje za bližnje nekro-
pole. Pri kamnolomu je na prostem, po-

stavljena lepo urejena mineraloška zbir-
ka, ki obiskovalcem predstavlja najpo-
gostejše kamenine tega področja: granit, 
tonalit itd. Nadaljevali  smo v smeri slapa 
Šum in globlje v vintgar. Gozd je od tu 
nekako bolj »prvobiten« po pobočju ležijo 
podrta drevesa in naša četica leze, pleza 
preko njih kakor najbolje ve in zna. V na-
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Nadaljevanje s prejšnje strani

slednji uri nas je napisna tabla seznanila, 
da smo prispeli do Maroltove jelke, ki naj 
bi bila najdebelejša v tem delu Evrope. V 
višino je merila 43 metrov in  obsegala 
skoraj 50 m3 lesa. Žal, se je jelka zaradi 
požara in starosti podrla in kar nekako 
žalostno je gledati padlo velikanko, ki jo 
prerašča mah. Naprej nas je preseneti-
la prehodna ploha, ravno dovolj močna, 
da smo bili prisiljeni  iz nahrbtnikov po-
tegniti anorake in se zateči v Štampo-
hrjev mlin.  Ta »izsiljeni postanek« smo 
zato izkoristili še za kratko malico. Od tu 
naprej Bistriški vintgar, vsaj zame, dobi 
nekakšen pravljični pridih. Hodimo po 
gozdu mimo opuščenih mlinov, povsem 
preraščenih z mahom, kar jim daje ne-
kakšen stoleten in zlovešč videz. V teh 
krajih, si prav z lahkoto predstavljam ka-
kšno »vaško grozljivo legendo«, kako je 
pred več kot sto leti v takšnem mlinu, ob 
polnoči goljufivega mlinarja obiskal sam 
vrag in ga direktno »ekspediral« v pekel. 
In vse od tistih časov, si nihče več ne upa 
prevzeti takšnega mlina, še najmanj pa 
kakšni goljuf »tič«. Ali ne bi bilo fino, če 
bi še dandanašnji vrag opravljal takšno 
funkcijo npr. z našimi tajkuni ? Žal, so 
to le pravljice. Ko pridemo iz  gozda se 
je pot pričela blago vzpenjati ob robu 
travnikov in mimo  posameznih hiš  proti 
Trem kraljem. Na poti smo že dobre štiri 
ure, žejni smo in domišljija vse pogosteje 
pošilja fantazijske predstave. Ko dohitim 
Duška in Borisa rečemo o tem »eno mo-
ško«. Kako diferencirano delujejo naše 
fantazije, medtem ko se Dušku prikazuje 
steklenica Laškega, imam jaz pred očmi 
»krigel« točenega po katerem polzijo ro-
sne kapljice.

Samo še malo in za vogalom so že Trije 
kralji s prijazno, zgovorno natakarico in 
kar na enkrat lahko fantazije uresničimo. 
Pridobili smo skoraj 900 m višinske razli-
ke, opravili približno 11km, skupaj s po-
stanki smo bili na poti nekaj več kot 5 ur 
in bilo nam je lepo.

Ivan Košak

DRUŠTVO
LARINGEKTOMIRANIH
SLOVENĲE

Pri mineraloški zbirki. (Foto Č. Košak)

Četica leze in pleza preko podrtega drevja... (Foto Č. Košak)

Zapuščeni mlin. (Foto Č. Košak)
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Prijatli v Bovcu
Spim. Zvoni telefon. Na drugi stani moj 
prijatelj Brane, ki mi pravi: ta ta in ta 
gresta na prvo bojno linijo Soške fronte. 
A greš zraven? Zaspanemu in zmede-
nemu, mi na misel prvo pridejo besede 
zame edinega priznanega in spoštova-
nega predsednika. Citiram: »Drugarice 
i drugovi. Situacija je veoma složena. 
Neprijatelj vreba sa svih strana. S vana 
i s nutra«. Pa si rečem. Joško, pojdi, 
kajti to je čast dolžnost in privilegij da 
braniš svojo lepo deželo. Nabavimo mi 
dobrot za cel bataljon. Pa v Bovec in vidi 
ti vraga. Tam nas pričakajo domačini in 
pravijo: »Dame in gospodje. Hvala vam 
lepa da ste nas prišli branit, le sto let ste 
prepozni.« To nas ni vrglo s tira. Ker ni 
bilo sovražnika ki bi ga napadli, smo vrgli 
sidro in napadli naše s seboj prinesene 
dobrote. Pohodi,balinanje in kartanje in 
ko se je tu malce zaiskrilo,smo za miren 
spanec vrgli kako partijo ,človek ne jezi 
se. Kaj naj rečem? Borili smo se s »toti-
mi« našimi dobrotami dokler se je dalo. 
Časa je zmajnkovalo. Domov se je bilo 
treba spakirat. Predsednikovo besedo 
bom na koncu uporabil. Upam da ne bo 

V Bovcu je Joško napadal dobrote... (Foto Č. Košak)

hud. Skratka, lepo smo se imeli. Na kon-
cu, vsem članom in podpornim članom, 

elitna skupina prve Soške fronte pošilja 
lepe pozdrave.ČAO.

Joško Marcijuš

Dolina Soče. (Foto internet)
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17 najbolj nenavadnih, zabavnih in resničnih dejstev
Od 1,4 -2,3 kg tehtajo bakterije, ki živijo v našem telesu. Znanstveniki so jih identificirali 1700 vrst.
Podgana lahko zdrži brez vode dlje čas od kamele.
Zareza v drevesnem deblu vedno ostane na isti razdalji od tal, čeprav deblo stalno raste.
Če razbijemo kokošje jajce pod vodo v globini 20. metrov, bosta beljak in rumenjak ostala skupaj.
23 odstotkov vseh okvar fotokopirnih strojev povzročijo ljudje, ki se usedejo nanje in fotokopirajo svoje zadnjice.
Komarji imajo zobe.
Koze in hobotnice imajo pravokotne zenice.
Pot nilskih konjev je rdeče in oranžne barve tako, da so stari Grki menili da »švicajo« kri. Pot je antibakterijska zaščita in hkrati služi za 
zaščito pred soncem.
Če preštejemo, kolikokrat se škržat oglasi v eni minuti in to število delimo z dva, dobimo točno temperaturo izraženo v stopinjah Celzija.
V povprečju je na vsakih 200 ljudi en psihopat.
Na Aljaski je dovoljeno ubiti medveda, prepovedano pa ga je zbuditi zaradi fotografiranja.
Lubenica je zelenjava, paradižnik pa sadje.
Obstaja 92 znanih primerov izgubljenih jedrskih bomb v morju.
Nekateri Eskimi uporabljajo hladilnik zato, da jim hrana ne bi zmrznila.
Strela sedemkrat pogosteje udari v moške kot v ženske.
Polži lahko spijo tudi cela tri leta.
Vsaka kapljica morske vode vsebuje približno milijardo atomov zlata.

Malo za šalo v tej poletni vročini, vendar tudi zares, saj nič od napisanega ni zraslo na mojem zelniku, ampak le povzemam 17 
najbolj nenavadnih, zabavnih vendar resničnih dejstev objavljenih v reviji Viva in na internetu. 

Ivan Košak

Bakterije. (Foto internet) Zelenjava. (Foto internet)

Vrooočeee... (Foto internet)

Lahko noč za tri leta... (Foto internet)
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Iz PodroËnih klubov

PK Prekmurje Obiskali smo 
sosedo - Hrvaško

Dogovorili smo se, da v tem letu obiščemo 
naše sosede Hrvate, saj je med nami kar 
večina članov, ki že desetletje ali več niso 
obiskali Zagreba ali Krapine. Tako smo 
napolnili avtobus in 20.5.2017 odpeljali 
iz Murske Sobote najprej do Krapine, kjer 
smo si ogledali Muzej neandertalcev, ki je 
eden najlepših v Evropi in sedaj v posodo-
bljenem stanju prikazuje nastanek sveta in 
človeštva, res vredno ogleda. Potem smo 
krenili proti Zagrebu in med vožnjo napra-
vili kratek postanek za malico, ki jo že po 
stari navadi imamo vedno s seboj, za kar 
poskrbi naš vodja kluba Geza in soproga 
Mancika, ostale prisotne pa kaj spečemo 
po dogovoru. Klepet ob hrani tudi prispe-
va del sproščenega časa na potovanju. 
Tako smo v Zagreb prišli dobro razpolo-
ženi in okrepljeni, kajti počasi se vsem leta 
kopičijo in je potrebno kar nekaj kondicije 
za ogled znamenitosti, ki jih ponuja Za-
greb. Ogledali smo si trg Bana Jelačiča, 
katedralo Blažene device Marije, kamnita 
vrata, Markovega trga na katerem se na-
hajajo Banski dvori in še marsikaj zanimi-
vega se da videti. Dobro podkovani vodič, 
ki nas je tudi tokrat spremljal, pa nam je 
res z velikim znanjem opisoval dogod-
ke od starejše zgodovine do sedanjosti. 
Bogatejši za zares veliko lepih ogledov 
Zagreba smo se vračali proti domu skozi 
Lepoglavo. Napravili smo še kratek po-
stanek, da smo »počistili« kar je ostalo od 
dopoldanske malice. Prijetno utrujeni smo 
v večernih urah prispeli domov, upam da v 
večini zadovoljni z videnim in slišanim na ta 
lep pomladni dan.

Vida Köveš

Muzej neandertalcev je eden najlepših... (Foto L. Flisar)

Že preko 20 let prirejajo v kraju Hotiza ri-
biške dneve, ki trajajo kar tri dni, zadnji 
dan prireditve pa je namenjen predvsem 
upokojenski generaciji. Letos se je tudi 
naš področni klub odločil, da smo se tega 
dogodka udeležili, ker pač na Hotizi živimo 

Prijetno popoldne ob 
pečenih ribah v Hotizi

Člani PK-Prekmurja iz Hotize so ostalim pokazali kje je potek meje. (Foto L. Flisar)

tudi člani in podporni člani našega področ-
nega kluba. Tako smo bili člani iz Hotize kar 
počaščeni, da smo se tokrat lahko zbrali 
na naši lokaciji. Da pa nebi bile glavni vzrok 
za srečanje le dobro pripravljene ribe, ki jih 
domačini po posebni recepturi pripravljajo 
že generacije v preteklosti, smo opravili tudi 
krajši pohod do reke Mure. Ta del ozemlja je 
sicer po arbitražni razsodbi sedaj dodeljen 
državi Hrvaški, tudi to je bil eden od razlo-
gov, da smo se sprehodili po lepo urejeni 
poti in smo domačini pokazali gostom re-
zultat razsodbe. Sicer pa narava ne ve za 
mejne razdelitve in je vredna užitka ob le-
pem sprehodu. Hitra nevihta nam je konec 
sprehoda sicer malo pokvarila, toda lepo 
pečene ribe ob prihodu nazaj so vse popra-
vile in zopet smo zaključili prijetno druženje 
in si zaželeli da bi bilo še večkrat tako.

Vida Köveš
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PK ©tajerska
in Koroπka Piknik Farovec 2017

21.5.2017 se je zopet zgodil naš tradicio-
nalni piknik s pohodom Farovec. Ob desetih 
smo se zbrali na našem stalnem zbirališču 
na Križnem vrhu od koder smo polni dobre 
volje in energije krenili proti jezeru in krasno 
urejenim prostorom za druženje.

Tam se je že prej zbrala „kuharska ekipa“ 
pod Danilovim vodstvom, da pripravi vse za 
sprejem lačnih in žejnih udeležencev pikni-
ka. Branko, Slavko, še en Branko, Andrej 
in pomočnica Majda so hiteli s pripravami, 
pod kotlom pa je Danilo že prižgal plin, da 
se je začela greti juha, ki jo vsako leto skuha 
pridna Jana. Tudi letos je bila odlična in je 
vsem šla dobro v slast. Kar nekaj je v našem 
društvu tudi odličnih „slaščičark“ ki nam po-
strežejo z dobrim pecivom, ki se ga le redko 
kdo lahko ubrani.

Dobro podprti smo se odpravili na potep po 
stezicah okoli jezera in pri tem občudova-
li naravo, ki se je v maju razbohotila v vsej 
svoji lepoti. Na gozdnih stezicah smo sre-
čali tudi srno, ki je pred nami stekla globlje v 
gozd. Pridne dame so po poti nabirale be-
zgovo cvetje za čaj ali sirup. Ob vrnitvi do je-
zera, pa smo posedeli na klopcah, klepetali 
in opazovali ribiče in tudi ribe, ki tu veselo 
skačejo iz vode. Tudi nekaj naših udeležen-
cev se je lotilo ribarjenja, če so kaj ujeli, pa 
ne vem, ker sem bila preveč zaposlena z 
drugimi pomembnimi stvarmi kot je na pri-
mer klepetanje s prijateljicami, s katerimi si 
imamo vedno toliko za povedat. Zagnana 
balinarska skupina je med tem že balinala, 
druga skupina je metala obročke na količek, 
eni so se lotili rezanja zelenjave in pripravlja-
nja glavnega obeda. Z velikim veseljem smo 
si postregli zelo okusno pripravljeno hrano, 
pa tudi kaj za poplakniti ni manjkalo. Vsak 
si je lahko gasil žejo po želji. Prijetno utrujeni 
od dobre hrane, svežega zraka, naših špor-
tnih dejavnosti, smo kar malce obsedeli za 
mizami in nadaljevali z debatami. Zopet nas 
je malo prebudila dobra kavica.

Ker pa se je dan že pričel prevešati v pozno 
popoldne smo se pričeli počasi poslavljati. 
Nekaj je bilo potrebno še pospravit, posode 
znosit v avtomobile in še kratek posvet za 
naprej. Ko sva se že peljala proti domu mi je 
Slavko rekel:“čudim pa se jaz od kod Jani in 

Tradicionalni piknik na Farovcu. (Foto M. Krajnc)

Zagnana kuharska ekipa. (Foto D. Papež)

Od kod Jani in Daniju toliko energije? (Foto D. Papež)

Daniju toliko energije, da vedno tako odlično 
poskrbita za vse, da nič ne manjka in Jana 
še skuha tako dobro juho za toliko ljudi pa 
šele prišli smo iz Izole kjer sta tudi imela vse 
niti in odgovornost v svojih rokah“. Možu 

sem zelo resno pritrdila, vedela pa sem kaj 
bi na to rekel Danilo. Rekel bi, da brez do-
brih prijateljev in pridnih pomočnikov ne bi 
bilo tako kot je. To je res, levji delež pa je le 
na Jani in Daniju.     Anka in Slavko Dobelšek
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Da ne bi pretrgali tradicije je tudi letos PK 
Štajerska v maju organiziral pohod v oko-
lici ribnika Farovec s piknikom. Menda se 
je zaradi zasedenosti objekta letos dogajal 
v nedeljo 21.maja. No pa je šlo meni na 
roko, saj laže dobim prosto kakšno nede-
ljo kot soboto. Tako, da moj mož tokrat ni 
bil samski.

Zbrali smo se lepem številu. Nekateri se 
nismo srečali že kar precej časa, zato je 
bilo res prijetno,veseli smo bili drug dru-
gega. V svoji sredi smo pozdravili tudi ne-
kaj novih članov in upam ,da so se med 
nami počutili dobrodošle. Po okrepčilu z 
Janino okusno enolončnico, ki je zelo pri-
jala, so se naši žar mojstri posvetili svojim 
obveznostim. Ostali pa jih raje nismo mo-
tili in smo se odpravili raziskovat okolico. 
Nekateri, tisti bolj tekmovalne narave, pa 
so se seveda posvetili družabnim igram- 
balinanju,bližanju, krogcem .... Pri teh 

Farovec

Tekmovanje z obroči. (Foto D. Papež)

igrah je zanimivo sodelovati kot opazova-
lec, saj je tekmovalna vnema podobna tisti 
na olimpijskih igrah.

Ob takšnih srečanjih čas prehitro mineva. 
Po okusnem kosilu naših mojstrov ,se je 

dan prevesil že kar v pozno popoldne in 
ker je bilo pred nama še kar lep kos poti 
domov, se je bilo pač treba posloviti. 

Hvala organizatorjem, bilo nama je lepo.

Zvonka in Silvo Dvorjak

PK Obala Od Bernardina 
do Pirana

Ni prvoaprilska šala ampak Primorci smo 
se res uspeli za 1. april zbrati na izletu od 
Bernardina do Pirana. Potrdilo se je dej-
stvo, da najmanj poznamo domače kraje, 
saj se nam je zataknilo že pri parkiranju. 
Dogovorili smo se, da se dobimo na parki-
rišču na Fornačah, ki je vedno omenjeno, 
ko se govori o Piranu. Neprijetno pa smo 
bili presenečeni, ko smo ugotovili, da je 
to parkirišče le za domačine. Zato smo s 
morali v garažno hišo, ki nas je kar drago 
stala, pa še naučiti smo se morali, kako iz 
nje do obale, ali vzeti parkirni listek s seboj 
ali ne-no vse smo se lepo naučili in pričeli 
s sprehodom po prenovljeni promenadi 
ob parkirišču. Sedaj je res lepo, saj ma-
kadama ni več, pri morju pa je nekaj mest 
več za sončenje. 

Počasi smo pršili do Tartinijevega trga. 
Naša domačinka Rita nam je povedala 
nekaj o zgodovini mestne hiše Benečan-
ke, ki je spremenila svojo barvno podobo 
iz prvotne rdeče, ki je bolj padla v oči, v 
sedanjo belo. Po ozki strmi uličici smo pot 
nadaljevali do cerkve sv. Jurija, jo obhodili 
in se naužili lepega razgleda vse naokoli. 

Ni šala, pohodniki PK-Obale so se zbrali 1. aprila. (Foto B. Bubnič)
Nadaljevanje na naslednji strani



OBVESTILAŠt. 250 -Stran 16

Nadaljevanje s prejšnje strani

PK Ljubljana

Nato smo se spustili do piranske punte, 
nadaljevali ob morju in si po urici hoda 
privoščili kavico. Kot rečeno, glede na to, 
da smo tukaj doma, nas večina ni bila v 
piranskem akvariju, ki se nahaja v starem 
mandraču, zato smo z veseljem vstopili in 
si ogledali prebivalce našega morja, nismo 
se mogli načuditi ribam, ki so delovale kot 
kamni med algami, tako da smo se morali 
kar potruditi da smo ločili ribo od kamna. 
V 25 bazenih, ki jih osvetljujejo z umetno 
svetlobo smo si ogledali:hobotnice, mor-
ske pse, brancine, pisane ustnače, glava-
če, zobatce, alge, posebnosti so tudi zelo 
redke živali, ki jih drugače skoraj nikoli ne 
vidimo, kot so morski pajki, rarogi, mali 
morski ježki, spužve in drugi. 

Navdušeni nad videnim smo se zbrali pred 
akvarijem in se pričeli vračati proti avto-
mobilom. Ko smo prispeli do vstopa v ga-
ražno hišo smo bili veseli, da smo vzeli s 
seboj parkirni listek, drugače bi ostali pred 
zaklenjenimi vrati.

Po pohodu pa na pico... (Foto B. Bubnič)

Ogled je bil za nami, ostala nam je še pot 
do Picerije Porto v Luciji, kjer so nam na 
terasi pripravili mizo, da smo se lahko lepo 

okrepčali, se malo poklepetali in se nato 
odpravili vsak proti svojemu domu.

Andrejka  Bubnič

Na Ljubljanskem 
graduKo smo preudarjali, kaj naj si ogledamo na 

spomladanskem izletu PK – Ljubljana, smo 
ugotovili, da večina članov še ni obiskala 
prenovljenega Ljubljanskega gradu (mea 
coulpa, tudi sam sem med njimi) zato smo 
ga izbrali za naš cilj. Prvotno smo načrto-
vali pohod na 20. 5.2017, pa nam je name-
ro pokvarilo deževno vreme in obisk smo 
morali prestaviti na naslednji teden.

Že na zbornem mestu, Vodnikovem trgu 
- ljubljanski tržnici, smo se prepričali o 
množičnem obisku tujih turistov naše pre-
stolnice. Sončno vreme privablja v mesto 
vse mogoče tujce, posebej opazni so Azij-
ci: Kitajcev, Japoncev, Korejcev je kolikor 
hočeš. Japonci se menda nadvse čudijo 
našim melekomatom. Korejce (seveda ne 
tiste iz Severne Koreje) pa v Ljubljano vle-
če lanski obisk njihovega super zvezdnika 
akcijskih filmov, nekakšnega korejskega 
Brada Pitta, ob katerem je bila hkrati pred-
stavljena tudi Ljubljana. Tujce prepustimo 
njihovem raziskovanju našega trga, saj tudi 
mi radi stikamo po tujih tržnicah in se po 
zaviti Študentovski ulici odpravimo na vrh 
grajskega griča. Za večino članov vzpon ni 
pretirano naporen, saj Ljubljanski grad pre-
more le 366 m nadmorske višine ponuja, 

Ljubljanski grad ponuja nekaj izrednih razgledov. (Foto Č. Košak)

pa nekaj zelo lepih razgledov na stari dela 
mesta.

Ko smo prispeli pred vhod v grajsko utrd-
bo je prišlo do kratkega stika v vodniški 
službi, saj so nam najprej obljubili vodiča 

kasneje pa sporočili, da so žal vsi zasede-
ni in nam ponudili »elektronske vodiče« z 
magnetofonskimi opisi grajskih znameni-
tosti. Ta rešitev je imela svojo pozitivno in 
negativno plat. Pozitivna je vsekakor večja 
individualna samostojnost, saj si je vsak 
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lahko ogledal predvsem tisto, kar ga naj-
bolj zanima in po želji večkrat posluša isti 
posnetek, negativna stran, pa je kljub pre-
jetemu prospektu, relativno slabo označen 
razpored grajskih znamenitosti in kot po-
sledica precej slaba orientacija. Osnovna 
dejstva in kratek pregled zgodovine Gradu 
nam je zelo nazorno predstavila digitalna 
aplikacija »Virtualni grad«, ki v formi risane-
ga filma poljudno prikazuje grajsko zgodo-
vino in njen ogled priporočam tudi ostalim 
članom društva. Saj so žal, računalniški, 
zgodovinski prikazi prava redkost v naših 
muzejih. Za ostale naše bralce, bom po-
dal le nekaj osnovnih dejstev. Arheološke 
najdbe dokazujejo, da je bil grajski grič za-
radi svoje strateške lege naseljen že v 12. 
stoletju pred n.št. Na njem so prvotni na-
seljenci postavili gradišče, naselje obdano 
s palisadami. Po požigu rimske Emone je 
v zgodovinski mrak potonila tudi grajska 
utrdba, vendar lahko še danes v grajskih 
zidovih poiščemo posamezne kamne iz 
podpeškega apnenca , ki s svojimi rimskim 
napisi pričajo, da so gradbeni material iz 
porušene Emone ponovno uporabili pri 
gradnji zidane utrdbe. V začetku 12. sto-
letja so koroški grofi Spanheimi postavili 
sprva leseno potem pa zidano utrdbo. V 
času turških vpadov so grad močno utrdili 
in ga povezali z mestnim obzidjem, kar je 
lepo vidno na Valvazorjevi veduti Ljubljane 
iz leta 1681. V 16. stoletju je pod dana-
šnjim razglednim stolpom gradu stal leseni 
tako imenovani »Stolp piskačev«. Mesto 
je v Gradcu najelo štiri trobentače, tri po-
zavne in en rog , ki so vsako dopoldne s 
trobentanjem oznanili 11. uro, oziroma so 

se oglasili kadar so se odpirala ali zapira-
la grajska vrata ali če je v mesto prihajal 
kakšen pomemben obisk. O obrambni 
vlogi gradu posebej pričata Peterokotni 
stolp in stolp Strelcev. Vhod v slednjega 
»straži« mogočen bakren zmaj z izjemno 
močno zakrivljenim »lulčkom« delom moj-
stra Jože Bertonclja iz Krope. Z »lulčkom« 
imajo menda največ zabave otroci in tuji 
turisti. Pod Napoleonom je grad opravljal 
funkcijo vojašnice v drugem delu, pa je bila 
nastanjena vojaška bolnišnica. Kasneje je 
Grad vse bolj prevzemal vlogo, ki jo je si-
cer že deloma v srednjem veku, namreč 
vlogo kaznilnice. Tukaj je bil zaprt Erazem 
Predjamski, kasneje pa turški ujetniki, 
vodje kmečkih uporov in protestanti. Med 
prvo svetovno vojno je bilo tu nastanjeno 
»malo morje« italijanskih vojnih ujetnikov. Tu 

so bili zaprti slovenski slikar Ferdo Vesel, 
karikaturist Hinko Smrekar in pisatelj Juš 
Kozak. Najbrž pa je najbolj znan zapornik 
in oster politični nasprotnik avstro –ogrske 
monarhije, pisatelj Ivan Cankar avtor slovite 
izjave: »Pustimo Avstro-Ogrsko v njenem 
lastnem dreku.« Leta 1914 ga je po lastni 
izjavi »neko babše« naznanilo orožnikom, 
ker je rekel nekaj dobrega o Srbih.

Kaj pa ostale znamenitosti ? Strop grajske 
gotske kapela sv. Jurija je poslikan z grbi 
deželnih glavarstev. Ker so posvetne posli-
kave v sakralnem objektu izjemna redkost 
predstavlja ta kapela redek arhitektonski 
biser. Posebej so mi bile všeč zbirke, ki 
vsebinsko povezujejo Ljubljanski grad z do-
gajanjem po ostali Sloveniji. V času našega 
obiska je bil del muzejske zbirke posvečen 
vplivu protestantizma na Slovenskem in 
razstavljene so bile replike 50 litrskih sodč-
kov v kateri so protestanti tihotapili svoje 
knjige. Razstavljena je replika najstarejšega 
kolesa z osjo, ki datira leta 3 200 p.nšt. in 
45 000 let stara neandertalska piščal. Deli 
muzejske zbirke se menjajo skladno s pro-
gramsko shemo tako, vedno lahko obišče-
mo neko posebej zanimivo temo.

Za ogled gradu in muzejske zbirke potrebu-
jemo vsaj dobro uro. Tako, da smo na koncu 
obiska že pošteno žejni. Zadovoljni smo se 
urno spustili v stari del mesta na pivo, ozi-
roma druge ustrezne osvežilne pijače. Še 
opozorilo, ne priporočam pitja piva na grajski 
terasi boste odšteli za mali Union 2,90 eur. 
Ja, kaj hočemo! Prenovljeni Ljubljanski grad 
je postal prvovrstna turistična točka.

Ivan Košak

Za konec obiska, še poslovilna “gasilska”. (Foto S. Tomšič)

Na grajskem dvorišču. (Foto Č. Košak)
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Vse člane, podporne člane, sodelavce in prijatelje društva vabimo na  

35. obletnico ustanovitve Društva laringektomiranih Slovenije in  
22. Tradicionalno letno srečanje laringektomiranih Slovenije, ki bo potekalo  

v soboto 23.9.2017 na Zgornjem Jezerskem v Gostišču ob Planšarskem Jezeru.
Parkirišča za avtobuse in osebne avtomobile se nahajajo ob gostišču.

Program srečanja:

1. Med 9. – 10. uro prihod udeležencev in topla malica

2. Ob 10. uri pozdrav udeležencem srečanja

3. Od 10. -14. ure ogled naravnih, kulturnih zanimivosti okolice, možnost rekreacijskih iger 

4. Ob 14. uri nagovor predsednika, morebitnih gostov ter kosilo

5. Po kosilu družabni del srečanja z glasbo

Društvo oziroma posamezni Področni klubi bodo organizirali avtobusne prevoze v smereh:

Gorenjska in Ljubljana:

Kamnik odhod (z avtobusne postaje) ob 7.00 – Mengeš 7.15- Domžale (z avtobusne postaje) ob 7.22- Ljubljana  
(postaja na Vilharjevi) 7.45 – Škofja Loka(avtobusna postaja) 8.15 - Kranj (z avtobusna postaje) 8.30 

Prijave in informacije : Milan Zajc 031 270 139 ali Marija Tomšič 01 436 03 58 

Štajerska in Koroška:

Maribor: odhod (z avtobusne postaje) ob  6.00 – Hoče (avtobusna postaja pri Hoferju) ob 6.15 Slovenske Konjice  
(avtobusna postaja) ob 6.40 – Zreče ob 6.50- Vojnik 7.10

Prijave in informacije : Danilo Papež 041 719 253

Prekmurje: 

Vsi odhodi razen Ptuja so iz avtobusnih postaj.

Odhod Lendava 5.00- Murska Sobota- 5.30 – Ormož 6.15 – Ptuj (pri železniški postaji) 7.00

Prijave in informacije : Geza Lepoša 031 215 514

Primorska: 

Prevozi bodo organizirani po dogovoru z organizatorjema.

Prijave in informacije : Stane Fabijan 041 762 808 in Magda Čebokli 068 130 004

Dolenjska: 

Krško odhod ob 6.00 – Novo mesto-6.30 - Mirna Peč - 6.40 -Trebnje -7.00

Prijave in informacije : Nikola Stazinski 070 755 660 in Jože Prešiček 041 760 142

Z organizatorji prevozov se boste lahko dogovorili o morebitnih modifikacijah, vstopnih postaj itd.

Z namenom, da bi srečanje potekalo čim bolj organizirano, vas prosimo, da se čim prej prijavite vodjem PK ali poverjenikom.  
Skrajni rok za oddajo prijav za vodje – PK in poverjenike 18.9.2017.

Predsednik DLS: Ivan Košak


