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Pripravlja se pokojninska reforma. (Foto VUŠ za fotografijo)

Predlagana pokojninska reforma, 
oziroma predlog zakona ZIPZ-2 je 
pri nas že naletel na veliko kritike in 

celo odkritega nasprotovanja in odločnega 
zavračanja zlasti sindikalnih organizacij. Z 
namenom, da svoje pripombe predstavi-
mo tudi predstavniki invalidskih organi-
zacij, oziroma se z zakonskimi novostmi 
čim bolje seznanimo, je dne 15. 4. 2010 
NSIOS organiziral posvet s predstavniki 
MDDSZ oziroma avtorji zakona. Obseg 
tega prispevka ne dopušča kompleksne 
obravnave vseh razlogov za in proti uved-
bi pokojninske reforme, temveč se bomo 
omejili predvsem na argumente, ki so jih 
na posvetu navajali predstavniki MDDSZ v 
prid uvedbe zakonskih sprememb in naj-
bolj bistvene ugovore predstavnikov inva-
lidskih organizacij in najpogosteje izražene 
pomisleke javnosti in stroke.

Zakaj predlagane zakonske spremembe 

Predlagana pokojninska reforma, 

Posvetovanje o predlogu Zakona 
o pokojninsko invalidskem 
zavarovanju (ZIPZ-2)

žanjejo toliko nasprotovanja? Nekatere 
spremembe so gotovo nujne, zlasti tiste, 
ki so rezultat oziroma posledica demo-
grafskih gibanj. Vendar so posledice teh 
novosti tako obsežne, da bi njihovo bolj 
postopno uvajanje in elastično prilagaja-
nje neposrečenih rešitev, gotovo vzbujalo 
manj nasprotovanja. Avtorji zakona po-
udarjajo, da imajo njihova prizadevanja tri 
temeljne cilje: doseči dolgoročno vzdržnost 
pokojninskega sistema, poenostaviti po-
kojninski sistem in izboljšati njegovo pre-
glednost, ter doseči večjo odvisnost višine 
pokojnin od obsega vplačanih prispevkov. 
Na vzdržnost pokojninskega sistema po-
membno vplivajo tudi demografski dejav-
niki, zlasti stopnja rasti prebivalstva in sta-
rostna struktura. Po demografski projekciji 
naj bi prebivalstvo v Sloveniji iz sedanjega 
1,99 milijona počasi naraščalo na 2,02 mi-
lijona do leta 2014, potem pa bo počasi 

in vztrajno upadalo do leta 2050, ko naj 
bi se znižalo na 1,89 milijona. Pričakovano 
trajanje življenja sedaj za moške 72,6 let, 
naj bi se povečalo na 79,8 let leta 2050 
in za ženske sedaj iz 80,2 let na 85,2 let 
v letu 2050. Rezultat teh procesov je sta-
ranje prebivalstva, oziroma spremembe v 
starostni strukturi, delež starejših od 65 let 
se je gibal takole: leta 2004 je znašal 15%, 
leta 2010 se je dvignil na 16,5%, leta 2020 
bo dosegel 20,4% in leta 2030 bo obsegal 
25,1%. Temu bodo seveda sledili izdatki 
za pokojnine, ki so se, oziroma se bodo po 
mnenju avtorjev zakona, v odstotkih BDP 
(bruto družbenega proizvoda) gibali takole: 
leta 2008 10,22%, leta 2009 10,25  %, leta 
2010 10,31% in leta 2020 11,24  % BDP.

Vendar 29. člen, ki določa pogoje za pri-
dobitev starostne pokojnine vključuje tudi, 
zlasti s stališča sindikatov, zelo sporno do-
ločilo: »Moški pridobi pravico do starostne 
pokojnine pri starosti 65 let in ženska pri 
starosti 63 let, če sta dopolnila najmanj 
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Živahni posveti invalidskih organizacij. (Foto Arhiv)

15 let zavarovalne dobe.« Vzrok nesogla-
sij so deloma tudi v 31. členu, ki določa 
izračun pokojninske osnove iz 34 let za-
varovanja od katerih so bili plačani vsi 
prispevki. Na neplačevanje prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje smo 
postali v Sloveniji pozorni v lanskem letu v 
stečajnem postopku Steklarske nove, ko 
država kot glavni lastnik ni plačevala pri-
spevkov za svoje delavce ali drugače, če 
hočete je »goljufala sama sebe«. Kasneje 
se je ugotovilo, da to sploh ni bil osam-
ljen primer in po nekaterih ocenah, naj bi 
bilo na tak način oškodovanih celo okrog 
160.000 delavcev. Za rešitev teh zadreg, 
pa država kar nekako »ne zmore postrga-
ti« potrebnih sredstev. Je modro in etično 
ta pogoj postaviti delavcem, preden drža-
va sama pokaže dober zgled? Ne vzbuja 
tak način dvomov v predlagane zakonske 
rešitve? Zakaj dvig starostne meje do pri-
dobitve pravice pokojnine na 63 in 65 let? 
Ta sprememba ima nedvomno predvsem 
finančni učinek, vendar avtorji pokojninske 
reforme poudarjajo, da zlasti želijo poda-
ljšati delovno dobo, ki je (mimogrede) tre-
nutno res med najnižjimi v EU, saj izhajajo 
iz predvidevanj, da bo v Sloveniji čez 10 let 
primanjkovalo delavne sile. Zlasti ta drugi 
argument je močno vprašljiv. Predvsem 
imamo trenutno skoraj 100.000 brezpo-
selnih delavcev in pri reševanju teh težav 
se država ni ravno posebej izkazala, saj 
imamo opraviti tudi s strukturnim proble-
mom te brezposelnosti. Povedano dru-
gače, zlasti delodajalcem v gradbeništvu 
primanjkuje več (predvsem slabo plačanih) 
sezonskih delavcev, ki jih ne moremo kar 
enostavno pokriti s presežki šivilj iz bivše 
Mure. Če k temu dodamo še vse pogo-
stejše zahteve delodajalcev po skrajšanju 
odpovednih rokov, znižanju odpravnin, 

skratka po vrsti ukrepov, ki bodo še po-
spešili odpuščanje in povečali armado 
brezposelnih, lažje razumemo tudi skepti-
cizem sindikatov. Načrtovanje potrebnega 
števila delavcev sta še dodatno zapletla 
kapitalizem in globalizacija, saj so se tudi 
številna slovenska podjetja, zlasti delovno 
intenzivnih industrijskih panog (npr. čev-
ljarska, tekstilna itd.), odločila do so eno-
stavno, predvsem slabo plačana delovna 
mesta, preselila v Azijo ali Afriko. Po drugi 
strani pa z zaposlovanjem starejših delav-
cev že do sedaj v Sloveniji nismo zabeležili 
posebnih uspehov. Anketa Združenja de-
lodajalce v letu 2008 je pokazala, da je le 
7% anketiranih podjetij v zadnjih treh letih 
zaposlilo delavce, ki so stari 55 let in več. 
Kar 54 % podjetij je bilo pripravljenih za-
posliti starejše delavce le pod določenimi 
pogoji: na primer le visoko izobražene, le 
za določen čas ali če bi dobili subvencijo 
oziroma davčno olajšavo. Očitno bodo za 

povečanje zaposlovanja starejših delavcev 
poleg pokojninske reforme potrebni še 
številni, dodatni, bolj »mehki ukrepi«, ozi-
roma stimulacije.

Kaj pa vprašanja, ki ožje zadevajo pred-
vsem invalide? Največ pripomb predstav-
nikov invalidskih organizacij je bilo izreče-
nih na račun kategorije telesne okvare. V 
predlogu ZPIZ-2 je ta pojem popolnoma 
izpuščen. Predstavniki MDDSZ so takšno 
ureditev zagovarjali z viri financiranja (inva-
lidnine naj bi se zagotavljale iz proračuna) 
in z utemeljitvijo, da bo telesna okvara 
vključena v celovito oceno invalidnosti. 
Takšni argumenti predstavnikov invalidskih 
organizacij niso prepričali, saj so na pojem 
telesne okvare, poleg invalidnine, vezane 
še druge invalidske pravice (npr. pravi-
ca do parkiranja itd.) Zato so vztrajali, da 
mora tudi ZIPZ-2 ohraniti kategorijo tele-
sne okvare.

Ivan Košak 

S prihodom pomladi je vse bolj aktualen tudi naš program Ohranjevanja zdravja 
in potreba, da »težko« (bolj kalorično) zimsko prehrano zamenjamo z lažjo in po 
potrebi izgubimo tudi kakšen kilogram »presežne teže«. V reviji Lisa sem naletel 

na članek, natančneje na intervju z univ. dipl. inž. živilske tehnologije ga. Marijo Merljak, 
ki se mi zdi kot nalašč za naše potrebe. Namesto strogih »znanstvenih diet« prispevek 
izpostavlja osebno odgovornost za zdravo prehrano in s tem za lastno zdravje, saj po-
udarja, vsak mora sam ugotoviti, česa mu primanjkuje. Prispevek se naslanja 
na najnovejša spoznanja prehrambne stroke in pobija pogosto površne stereotipe o 
škodljivosti nekaterih živil hkrati, pa te ugotovitve zelo posrečeno povezuje z našo tra-
dicionalno prehrano, torej recepti naših babic in mam. Osebno se mi zdi največja odlika 
prispevka, da v poplavi različnih prehranskih teorij poudarja pomen osebne presoje in 
ravnanje po lastni zdravi pameti. Ker je intervju za naše glasilo sorazmerno obsežen, 
sem se moral v povzetku omejiti na najpomembnejše poudarke in jedro intervjuja, za 
kar se iskreno zahvaljujem uredništvu revija Lisa. Intervju je pripravila Suzana Golubov, 
fotografije sta prispevala Goran Antley in arhiv Marije Merljak. Revijo Lisa, izdaja Adria 
Media Ljubljana je najbolje prodajani tednik v Evropi in v prispevkih obravnava teme 
številnih področij: zdravja, zdrave prehrane, rekreacije, mode, potovanj, itd. 

 
Ivan Košak

Sprihodom pomladi je vse bolj aktualen tudi naš program Ohranjevanja zdravja 

^esa nam primanjkuje v hrani ...
Najprej nekaj poudarkov iz razmišljanja 
Marije Merljak, univ. dipl. inž. živ. tehno-
logije:

»Najhujše je, da se človek drži die-
te kot pijanec plota. To velja za vse 
stvari.«

»Tisti trenutek, ko se nekdo odloči hujša-
ti, naj se ne postavi na tehtnico, ampak 
naj vzame meter in naj se izmeri čez tre-
buh, tam kjer je maščoba. Pravilno huj-
šanje je tisto, pri katerem se zmanjšuje 
obseg predelov, ki imajo maščobo. Niso 
pomembni kilogrami. Gre za preobliko-
vanje telesa.«

»Ta zima je bila dolga, in ker smo bili nezado-
voljni zaradi dolgotrajnega sneženja, smo se 
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Marija Merljak, univ. dipl. inž. živ. 
tehnologije. (Foto LISA)

bolj zadrževali znotraj in poleg maščob pojedli 
tudi kakšno sladkarijo preveč. Nekateri ljudje se 
počutijo tesnobno, kadar kar naprej dežuje, in 
takrat potrebujejo sladkarije.«

Če je nekdo predebel, mu re-
čem: Nehaj hujšati

Kaj nam pomlad zapoveduje glede 
prehranjevanja?

Marija: Toliko poudarjajo post, namesto da 
bi v spomladanskem postnem času po-
gledali okrog sebe, kaj nam v tem času 
narava ponuja. Treba je samo vzeti na pri-
mer regrat, trobentice, cikorijo in še kaj in 
jih uporabljati v jedeh, saj te grenčine po-
magajo odstraniti vse odpadne snovi, ki 
so se nabrale čez zimo. Gre za naravno 
pomoč, ne pa da nekdo reče, češ zdaj se 
bom natančno postil z različnimi čaji, ki 
so navsezadnje mogoče prišli od daleč, 
ne vzame pa tistega, kar ponuja tukajšnja 
narava. Preveč smo zgubili stik z naravo, 
premalo se opazujemo, poglabljamo vase 
in ne znamo se poslušati. Preveč je raz-
ličnih 'znanstvenih' diet, izmed katerih 
ima vsaka svoj prav. Ni možno, da bi bilo 
toliko različic, ker je celica, iz katere smo 
sestavljeni, ena sama. Vedno bo potrebo-
vala vse, kar potrebuje za gorivo in zaščito, 
brez tega ne gre. Če bi to upoštevali, po-
tem bi resnično jedli glede na letne čase in 
hrano cenili na drugačen način. 

Kaj s tem mislite?

Marija: Še vedno mislimo, da je hrana kar 
tako za pojesti. Ni res, hrana ima dvojni 
namen: da se najemo, zaradi česar imamo 
občutek zadovoljstva in sitosti, in da ohra-
njamo zdravje. Če se poslušam, potem 
bom vzela hrano, da mi dopolni ali urav-
novesi pomanjkanje določenih snovi. Res 
pa je, da smo včasih neučakani. Ko nam 
nekaj manjka, ne zaupamo hrani, ampak 
sežemo po tableti. Danes je biti zdrav prav 
preprosto. Vsak čas ima določene poseb-
nosti. Pred 50 leti so bile druge posebno-
sti in tudi hrana je takrat bila drugačna, mi 
pa smo še vedno sestavljeni iz istih celic, 
kar pomeni, da se moramo znati prilagajati 
vsaki situaciji. Če smo pod stresom, mo-
ramo vzeti toliko in toliko jedi in živil, da 
bo možganska celica dobila vse, kar po-
trebuje. Fizični delavec in umski delavec 
ne moreta jesti enake hrane, to ne gre. 
Prehranske piramide sicer veljajo za edine 
pravilne, a vse ljudi mečejo v isti koš. Ni 
treba iti vsakič k zdravniku, da nam pove, 
katere so naše potrebe. 

Temveč? 

Marija: Zjutraj se je najprej treba vpraša-
ti, ali imam energijo ali je nimam, ali imam 
veselje do življenja ali ga nimam, čutim tes-
nobo ali je ne, imam težave s kožo, imam 
problematične lase, jezik ali nohte ... Ko 
se opazujem, lahko na primer ugotovim: 

Kaže, da mi primanjkuje cinka, ker imam 
bele pike na nohtih. Slej ali prej bom slab-
še videla, čeprav jem korenček, moram 
dobiti vitamin A, pri čemer cink pomaga. 
Slej ali prej bom zbolela, ker je cink izredno 
pomemben za imunski sistem, slej ali prej 
tudi ne bom vonjala in okusila hrane, ker je 
tudi to posledica pomanjkanja cinka. Prišel 
pa bo nekdo in rekel: Gospa, vaš EMŠO je 
v resnici vzrok vaših tegob. Zadoščalo pa 
bi, da bi samo pogledali nohte, ki kaže-
jo na pomanjkanje cinka. Zase si je treba 
vzeti čas. Strokovnjak lahko te stvari po-
veže in brez obsodb človeku svetuje, kaj bi 
zanj lahko bilo dobro. Ni pa dobro človeku 
soditi, ker ga s tem lahko samo bolj za-
tolčeš. Bolje mu je svetovati, da si pripravi 
hrano z določenimi sestavinam, ki mu jih 
primanjkuje. Če mu primanjkuje cinka, mu 
svetujem, naj si skuha malo več fižola, da
na solato bučna semena, vzame lečo ali 
namaz iz leče, tudi kakšen zrezek naj si pri-
vošči, ker ima tudi govedina cink, naj vse 
to kombinira in se opazuje. Morda premalo 
poslušamo svoje prebliske, ker hitimo ali si 
ne zaupamo. Pojdi na tržnico in kupi tisto, 
za kar boš dobil preblisk, da bi rad jedel, 
ker ti tisti trenutek telo sporoča, da bi ti to 
danes ustrezalo, čeprav si prej nameraval 
kupiti nekaj drugega. 

Glede načina prehranjevanja in živ-
ljenja?

Marija: Človek mora uporabljati modrost 
in se veseliti življenja. Tako lahko narediš 
ogromno dobrega, šteje pa samo dobro 
in dobri odnosi. Če to prenesem na pre-
hrano: še kako je pomembno, kakšna 
sem, ko kuham ali ko že nakupujem živila. 
Kako se počutim, kaj mešam, kaj hočem 
narediti ... Tudi znanstveno je dokazano, 

da juha, skuhana kar tako in prinesena na 
mizo, nima pravega okusa, ni 'žmohtna'. 
Posledično se človek ne nasiti, ker pride 
do določenih blokad na celični membrani 
in se začne rediti. Če hrane ne izkoristiš 
kot hranila, gre tja, kamor ne bi smela. 
Prehranjevanje je obred, pri katerem se 
usedeš za mizo, ustaviš, družiš z družino 
ali prijatelji, in ko se družiš, je hrana ugod-
je. Mi pa hitimo, hodimo jest v menze, ki 
navadno nimajo domačnosti. 

Glede enostranskih pogledov na ži-
vila in diete?

Marija: Prav glede jajc se veliko zdravnikov 
moti, ker jih prepovejo jesti zaradi holeste-
rola. Da pa imajo holin, ki naredi holesterol 
topen, tega pa ne upoštevajo. Sodobni 
strokovnjak mora vedeti, kaj vse vsebuje 
jajce, ker imamo več mikrobiološke pod-
pore, hkrati pa mora vsa strokovna dogna-
nja povezati s starimi izkušnjami. Lahko se 
vprašamo, zakaj včasih, ko so jedli veliko 
jajc, niso imeli povišanega holesterola. Res 
pa so zraven jedli še regrat, ki ima vlakni-
ne. Torej, če gledamo na jajce samo kot 
na jajce, ga ne bi jedla. Tudi pri dietah je 
tako, če gledaš samo na eno stvar, si na-
redil napako. Ko imaš recimo veliko um-
skega dela, napetosti, ti prija sladko, ker 
ti je zmanjkalo glukoze. Takrat se tudi ne 
počutiš dobro. 

So se kljub pomanjkanju včasih bo-
lje prehranjevali? 

Marija: Imam občutek, da stari ljudje niso 
toliko jedli regrata, ker so imeli pri roki 
radič, ki ga je bilo lažje nabrati in sčistiti, 
kmet pa ni imel dovolj časa zanj. Sicer pa 
je tudi stari način prehranjevanja imel do-
ločene pomanjkljivosti. Več je bilo rahitisa, 
pljučnic, če ni bilo drugega, so jedli samo 
kruh, ampak to je premalo. V današnjem 
času pa zmoremo več, več delamo in gre-
mo z razvojem naprej. Ljudje pravijo, da je 
življenje stresno. Zakaj? 

Še vedno smo mi tisti, od katerih je naše 
življenje odvisno. Če sem ves dan delala 
umsko, si bom skuhala kosilo, ki bo imelo 
več vitaminov B. Uporabljala bom ajdo, ki 
so jo jedli že včasih, piro, med ... V tem 
trenutku živim čudovito življenje brez ka-
kršnekoli nostalgije in obremenitev današ-
njega časa. Če si poln življenja, k tebi pri-
haja lepo. Včasih so nam dajali ribje olje 
in vitamine B-kompleksa ter kvas, kar je 
dobro za možgane. Zanimivo, da so nam 
včasih dali kakšno žličko sladkorja za do-
bro počutje. Še se spomnim strica, ki je 
hodil v trgovino nekam daleč in nam v na-
hrbtniku prinesel bombončke. Spominjam 
se trenutka, ko je prišel in jih izvlekel iz na-
hrbtnika, mi smo dobili samo enega, kar 
je bilo lepo, čeprav je bil le majhen bom-
bonček. 
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Verjetno res ni vse v količinah? 

Marija: Pri obilju gre morda za to, da imaš 
premalo zadovoljstva in želiš to nadome-
stiti z nečim od zunaj, tudi z velikimi porci-
jami. Med prazniki ljudje privlečejo domov 
dva do tri vozička hrane, samo da je veli-
ko. Pozabili smo, da smo nekoč bili zado-
voljni z malim, ki je bilo z občutkom. Zaradi 
blaginje ne znamo več ceniti malih stvari. 

Nadaljevanje s prejšnje strani sokovi, ne preveč čajev, ki čeprav so zdra-
vilni, lahko v velikih količinah škodujejo te-
lesu. Voda je topilo, ki razstopljene hranilne 
snovi pripelje v celice, hkrati pa odplakne 
odpadne snovi iz njih. Če ne pijemo, se 
telo muči in smo tudi zaradi premalo po-
pite vode utrujeni. Lahko te začne boleti 
glava, ker so določene odpadne snovi 
prešle skozi krvno možgansko pregrado v 
možgane. Voda pomaga pri nastanku nev-
rotransmiterjev - spalnih hormonov. Ljudje 
se bojijo piti vodo zvečer, da ne bi hodili 
preveč na stranišče. Te nevarnosti ni, če 
žile delujejo pravilno. Izredno pomembna 
je tudi sol. Preveč solimo, kar pomeni, da 
imamo preveč natrija in premalo kalija, 
razmerje med natrijem in kalijem pa je zelo 
pomembno. Bistveno je, da uravnavamo 
razmerje količine vode v celici in zunaj nje. 
Premalo kalija povzroči visok pritisk. Kalij 
uravnava to razmerje, zato je pri sebi do-
bro imeti banano. 

Mar o banani ne govorijo vse naj-
slabše? 

Marija: Ima visok glikemični indeks (GI), 
ima pa tudi toliko drugih vitami nov in mine-
ralov. Banana ima zraven še snovi, da se 
kljub visokemu GI ne zredite. Hitro te na-

med natrijem in kalijem, med vodo, ki je v 
celici in zunaj nje. Če tega ni, izgubljamo 
energijo. Sama voda je diuretik, če pa do-
damo še malo rastline s kalijem, te spod-
budijo tudi organe, da še bolj aktivno izlo-
čajo odpadne snovi. Z odpadnimi snovmi 
gredo tudi odpadne kisline. Utrujeni smo 
lahko tudi zato, ker organizem želi spra-
viti v ravnovesje dobre in slabe bakterije. 
V našem črevesju bi morali vsako leto, še 
posebej spomladi, zamenjati mikrofloro. 
Treba je piti kislo mleko, jogurt in kefir, da v 
črevo damo prijazne bakterije, ki se naseli-
jo na tista mesta, kjer se je zaradi slabšega 
imunskega sistema ali zakisanosti lahko 
razrasla kandida. Tisti, ki imajo preveč že-
lodčne kisline, mu navadni jogurti ne bodo 
dovolj koristili, zato je bolje piti probiotične 
jogurte ali še raje probiotična prehranska 
dopolnila. Ko imamo normalno mikro floro, 
mora v telesu biti kandide samo 10 od-
stotkov, če je je več, si zelo utrujen. Tisti, ki 
so pozimi jedli antibiotike, nimajo več do-
brih bakterij, ker so jih zdravila uničila. 

Kaj pa pomanjkanje vitaminov? 

Marija: V spomladanskem času imajo 
ljudje premalo vitaminov B in C. C-vitamin 
je komandant za vse procese in ga potre-
bujemo zelo veliko. Če si kar naprej v stre-
su in kadiš, porabiš ogromno C-vitamina. 
Če ga nimaš, procesi ne potekajo dobro. 
Na koncu potrebujemo samo še iskrice, 
to pa so B-vitamini. Ti so aktivatorji pre-
snove, gorenja. Če bi želel veliko narediti, 
a nič ne ješ, ne moreš nič 'zakuriti' ali sla-
bo 'zakuriš'. B-vitaminov je veliko: B1, B2, 
B3. Tu je taka razno likost, da moraš paziti, 
da boš imel vse. Ni pa tako zapleteno, ne-
kaj B-vitaminov dobiš v stročnicah, nekaj 
v mesu, nekaj v mleku, nekaj v zelenjavi. 

Staroslovanska solata iz prosa:

Proseno ali ajdovo kašo in jajca sku-
hamo posebej. Paradižnik, papriko, 
feferone in česen drobno narežemo 
in primešamo ohlajeni proseni kaši. 
Začinimo s poprom, soljo, limoninim 
sokom in olivnim oljem. Potresemo s 
sesekljanim peteršiljem, meto in meli-
so, da postane solata zelenkasta, pri-
vlačna in okusna.

Kremna krompirjeva juha z blit-
vo:

Potrebujemo: 3 krompirje, kavni lon-
ček kuhane blitve, olivno olje,  žličko 
smetane, timijan, česen.

Na olivnem olju prepražimo česen, da 
zadiši. Dodamo krompir, rahlo pope-
čemo, zalijemo z vodo, kuhamo 10-
15 minut, dodamo poparjeno blitvo. 
Vse skupaj prelijemo v mešalnik, zme-
šamo do kremne vsebine. Na krožni-
kih popestrimo z žličko smetane.

Tri pomake:

Potrebujemo:

–  tri vrste olja: arašidovo, olivno in se-
zamovo 

–  česen, peteršilj, sesekljane mandlje, 
orehe, lešnike, pinjole, pistacije

– sok vsaj ene limone

Prva pomaka:  olivno olje, pistacije, 
lešniki, česen, peteršilj in limonin sok.

Druga pomaka: sezamovo olje, man-
dlji, peteršilj, česen, limonin sok.

Tretja pomaka: arašidovo olje, orehi, 
pinjole in peteršilj, česen, limonin sok. 

Če ponudimo takoj, potem solimo. 
Sicer solimo, tik preden zaužijemo s 
polnovrednim kruhom.

Lani sva bila s soprogom v Parizu, kjer so 
nama prinesli male porcije hrane, a tako 
neznansko dobre in lepo okrašene. Zelo 
pomembno je, kako človek skuha hrano in 
kako postreže. Če je lepa na pogled, boš 
manj pojedel in bolj bo zalegla. Verjetno je 
s tem povezano tudi to, da je veliko pre-
debelih, izbirčnih in alergičnih otrok. 

Kaj bi svetovali za lažji začetek po-
mladi? 

Marija: Najprej se moramo razstrupiti in 
uživati regrat; ko so jetra prepojena z od-
padnimi snovmi in s presežki sečne kisline, 
se ne počutimo dobro. Za razstru pljanje so 
dobri še cikorija, por, veliko česna, mlada 
čebulica, zelena, pastinak. Ob razstruplja-
nju je pomembno piti vodo, ker je ta po-
membna za odvajanje odvečnih snovi. Za 
vsakih 25 kilogramov lastne teže je treba 
spiti liter tekočine. Treba je spiti liter in pol 
navadne vode, drugo so lahko mineštre, 

siti, ima tudi vitamin B6, da ti pomaga pri 
dovolj močnem izločanju želodčne kisline. 
Da nam dovolj kalija, kar pomeni, da je tudi 
v presnovnih procesih hitrejše prehajanje. 
Banano priporočajo vsem bolnikom, ki 
imajo težave s srcem in ožiljem prav zaradi 
kalija in magnezija. Tudi zelena, peteršilj in 
krompir imajo kalij. 

Zakaj smo spomladi utrujeni? 

Marija:Tudi zaradi tega, ker telo teži k 
uravnovešenosti, k pravilnemu razmerju 
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Če potrebuješ B-vitamine, moraš jesti me-
šano hrano. 

Na katere nepravilnosti bi opozorili 
pri dietah? 

Marija: Če je nekdo debel, mu rečem: 
Nehaj hujšati. Ko se nekdo loti shujševalne 
diete, je že pod stresom. Reče si, da mu 
bodo vse prepovedali. Že v naprej doživi 
nasilje, ki ima obratni učinek, in posle dično 
se upira. Najprej je treba ugotoviti, zakaj je 
kdo debel. 

Veliko jih je zaradi stresa, ker imaš v stres-
nih situacijah preveč kisline v želodcu, in 
ko je je preveč, ne razgradiš beljakovinske 

hrane, ki je po membna pri prenašanju od-
večne maščobe na kurjenje. Najprej moraš 
urediti kislino z zeljem, krompirjem, kore-
njem ... Nekateri so debeli zaradi slabo-
krvnosti, ki je zelo pogosta pri mlajših, pa 
tudi pri starejših ljudeh. Če želimo, da telo 
izdela karnitin, ki odnaša odvečno maš-
čobo na kurje nje, potrebujemo železo. 
Slabokrvni ne bo shujšal, morda shiral. 
Težava je tudi ščitnica. Uravnati jo moraš 
tudi z dovolj B - vitamina, če imaš stresne 
situacije, nimaš dovolj tega vitamina in ščit-
nica ni uravnana. Problematika pri težavah 
s ščitnico je tudi želodec, ker tirozin, ki je 
ena izmed aminokislin, ščit ničnemu hor-

monu pomaga pri kurjenju odvečnih maš-
čob, zato moraš najprej po praviti ščitnico. 
Velik razlog za predebelost je pomanjkanje 
maščobnih kislin omega 3, ker je v celič-
ni membrani plast holeste rola, ki mora biti 
vedno prepustna, topna. Topljivost hole-
sterola delajo maščobne kisline omega 3. 
Izredno pomembno je pravo razmerje med 
dobrim in slabim holesterolom. 

Ko nekdo reče, da ima povišan holeste-
rol, mora najprej urediti to, šele potem se 
lahko loti hujšanja. V tistem trenutku, ko 
urediš svoje telo in ugotoviš svojo šibko 
točko, preideš na zdravo telo, ki ne skla-
dišči maščobe. 

Žalostno, smešno. Nedelja je, na 
kavču ležim, a žena mi užitek kvar, 
dere se: »Nalogo so ti zaupali, daj 

napiši o pohodu nekaj stari.« Malce še po-
ležim, pa si mislim:« Napiši, saj boš nekaj 
skup spravil, pa še imel boš mir.« Pa tudi 
to sem verjel, da bom za nagrado dobil 
kakšen »pir«. V trenutku sem bil do popol-
nosti zbran. Črke so v mojem zvezku kar 
letele na 1, 2 in 3 strani. Upam, da boste z 
napisanim zadovoljni, brez kakršnekoli za-
mere. Jaz sem, žena pa se po opravljeni 
nalogi več ne dere na mene. Ko sem to 
vse skup spravil, sem se »hitil« nazaj na 
hrbet. V upanju, da bo ženo nehal jezik sr-
bet. Sedaj pa dovolj »heca«. Se bom lotil 
bolj resne teme, ki mi je bila zaupana. Saj 
nismo cirkusanti, smo resno društvo. Pa 
tudi naše sporočilne »cajtunge« so resna 
zadeva. No malo »heca« pa nikomur ne 
škodi. Ta naš Papež, vam rečem, je pra-
vi »barabin« Ima nos. Ali pa če hočete 
še boljše povedano, ta pa zna. Točno ve 
komu, kdaj in kaj zaupat, da bo ta »prava 
fešta«. 

Tokrat je nas Jožeke in Jožice malce 
dregnil, ustno pa tudi pisno (glej zadnja 
Obvestila), da se naj malce izprsimo, ker 
smo se za god nekako ven izvlekli. Ta 
prava imena je izbral, ker je Borisu nalogo 

Pohod za 
»oja~at«

dal in ga je dobro poznal, je vedel, da nas 
Boris bo kar pošteno gnal. Pa tudi to je 
vedel, da Jožice in Jožeki bodo prinesli kar 
nekaj materiala za »ojačitev«, da se ta pot 
z lahkoto premaga. Tako se je tudi zgodilo. 
Privlekli smo kar precej tega za »ojačat«. 

Po zakuski in okrepčilu smo štartali z na-
šim vodičem Borisom na vrh Golek. Ja, 
je kar 800 metrov višinske razlike. Ni tako 
enostavno. Zato pa je vsak imel »ruksak« 
in v njem zase primerno tekočino, ker smo 
vedeli, da bodo vmes postojanke za do-
datno ojačitev. Sicer je res,  da jih nismo 

... je kar 800 metrov višinske razlike .... (Foto M. Kranjc)

Iz podro~nih klubov

PK [tajerska 
in Koro{ka

NOVA ^LANA
JAVORNIK BORIS    
 LOVRENC NA POHORJU

KRAJNC ALOJZ  
 RAVNE NA KOROŠKEM

imeli toliko, kot jih je imel Jezus, ko je svoj 
križ nosil, »magari« je municije za odže-
jat v »ruksakih« bilo za še več. Nismo jih 
rabili več, imeli smo jih po potrebi. Bi re-
kel, nekako ravno prav, da smo z lahkoto 
pridirjali na vrh. Bi se pa rad pohvalil, da 
ne bom vedno samo druge, zadnji sem 
se povzpel na vrh. Ja, pač sem si malce 
sam dodal eno titulo. Kje pa ste videli, da 
kakšna pomembna osebnost ali predsed-
nik pride prvi? Kot vam je vsem znano, se 
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Znova na »kraju zločina» pri Ančki. (Foto D. Papež)

zločinec vedno vrne na kraj zločina, tako 
smo si tudi mi zapomnili, kje nam je pred 
odhodom bilo tako luštno.  In vidi vraga, 
»trofili« smo in se vrnili nazaj na turistično 
kmetijo Ančka. Prijazni domačini so točno 
vedeli kaj rabimo. To so nam tudi naredili 
in prijazno postregli. Enolončnico so nam 
pripravili. Naj vas ime ne zavede, bilo je 
tega dovolj za večkrat si nabasat v krožnik. 
Povem vam, skoraj vsi so si dvakrat nade-
vali, tako okusna je bila. Saj vem, da vas 
zanima kaj je bilo po tem. Saj veste kako je 
na Štajerskem. Kupica za kupico, beseda 
da besedo in se je malce zavleklo. Poslovili 
smo se. Se pa ni toliko zavleklo za nas do-
ločene, ki po ta pravi fešti, ne radi pridemo 
domov po belem dnevu. Če je fešta, nek 
traje. Naredili smo si še eno postojanko. 
Nekaj municije je še ostalo. Ostalo je pa 
prispeval naš vodič Boris, pri katerem smo 
se ustavili in na njegovem dvorišču raz-

kazali svoj neprecenljiv repertoar. Pišem v 
svojem imenu, res mi je povsod bilo lepo, 

ker smo res ta prava klapa. Pardon elit-
na klapa. Težko bo ponoviti tako fešto, no 
dajmo se presenetit. Dobil sem občutek, 
da le nekdo bere moje članke, ker ko sem 
zadnjič napisal o novih članih, da je to za 
njih škoda,  ker se ne udeležujejo, se jih 
je sedaj kar nekaj udeležilo. Videl sem, 
kar žareli so od sreče. Sedaj pa k našim 
organizatorjem: Brane in Boris oprosti-
ta mi, da ne bom napisal zaradi izjemne 
organizacije, kot sem večini, kapa dol. Ne 
morem. Ena je samo še ostala, druge sem 
že zmetal. Vem, da vaju zanima za koga je 
ta zadnja. Pa za tvojega »vnukeca« Boris. 
Za našega najmlajšega vodiča. Zaslužil si 
jo je, ker me je varno pripeljal na vrh. Ne 
vem, če se drugače ne bi zgubil. Vidva dva 
pa se bosta morala zadovoljit z »Vsa čast 
vam. Škrljak (klobuk) dol.« 

Jože Marcijuš

Farovec ~aka palice, vabe, črvičke in rokavčke, saj pik-
nik poteka ob ribniku. 

V najemu bo tudi pokrit prostor, za kate-
rega bo potreben samoprispevek, ki bo 
vsekakor manjši, čim več nas bo. Zato 
se svojim poverjenikom prijavite 
najkasneje do ponedeljka, 17. 5. 
2010!

S seboj pa prinesite obilo dobre volje!

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

Danilo Papež

diši po sveže pokošeni travi, rožicah in se-
veda roštilju. Zato tudi letos PK Štajerska 
in Koroška vabi v soboto, 22. 5. 2010, na 
pohod in piknik na naš prelepi Farovec. 
Zbrali se bomo ob 9. uri pred vsem že do-
bro znanim gostiščem Jasmin na Križnem 
vrhu. Joj, kje je že to? Saj vem – v letu dni 
se to pozabi, zato naj vam osvežim spo-
min. Gostišče se nahaja natančno na pol 
poti med Slovensko Bistrico in Poljčanami. 
Od tukaj se bomo družno podali na pohod 
do Farovca, kjer bo tudi potekal naš tradi-
cionalni piknik. 

Ob ribniku pa bo spet veselo, saj se bomo 
družili in veselili ob dobrotah iz roštilja in 
kotla, pa tudi juha ne bo manjkala. Vse 
naše strastne ribiče pa naj spomnim na 

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

Jožeki in Jožice »se jačajo«. (Foto D. Papež)

Leto je naokrog in že nas lepo, toplo in 
sončno vreme vabi v naravo, kjer že vse 
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 PK Dolenjska

Na kmečkem turizmu v dobrem razpoloženju.

Predsednik našega kluba Jože in soproga 
Ivana sta organizirala planirani izlet na čis-
to drugi konec Slovenije - v Prlekijo. Kljub 
temu, da vremenska napoved ni bila ravno 
vzpodbudna, saj je bilo pričakovati dež in 
ohladitve, se nas je v soboto, 10. aprila, 
zbralo 16 in že ob 7. uri smo krenili novim 
dogodivščinam in novim krajem naproti. 

Vožnja po Mirenski dolini mimo Sevnice, 
Laškega, Celja in nato po avtocesti mimo 
Maribora je kar hitro minila in že smo bili v 
Sv. Juriju ob Ščavnici, ki je bil tudi glavni cilj 
našega izleta. 

Najprej smo si ogledali oljarno Kocbek, 
kjer stiskajo bučno in sončnično olje, dela-
jo pa tudi čokolado, kamor dodajo seme-
na sončnic in buč. Po zanimivi predstavitvi 
postopkov priprave olja in degustaciji smo 
obiskali še trgovino, kjer smo nakupili olje 
za lastne potrebe in za prijatelje. 

Naslednja postaja je bila Stara gora, kjer 
nam je prijazni vodič razkazal podružnično 
cerkev Sv. Duha, ki ima druge najstarejše 
orgle v Sloveniji. Sprehodili smo se tudi do 
makete mlina na veter, ki lepo ponazarja, 
kako so ljudje včasih s pridom uporabljali 
moč vetra, ki pa ni vedno smo koristen in 
je letos tam napravil že precej škode. 

Poučno in zanimivo je bilo tudi v Muzeju 
kmečkega orodja, ki je sistematično raz-
stavljeno v nekdanji šoli. Poznalo se je, da 
izhajamo iz kmečkega okolja, saj nas je 
vodič le redko spravil v zadrego, ko nis-
mo znali odgovoriti, za kaj se posamezno 
orodje uporablja. 

Dolenjci na 
izletu v Prlekiji

Čas je hitel in tudi naši želodci so kljub 
okusnim štrukeljčkom, ki sta jih naši prijaz-
ni gospe pripravili za pot, začeli opozarjati 
nase. Zapeljali smo se na turistično kmeti-
jo Novak v Ženiku, kjer nas je pričakala vsa 
družina. Odlična domača hrana, pijača in 
harmonika, ki sta jo izmenoma igrala oče 
in sin domačinov, je pričarala dobro vzduš-
je, da smo pozabili vse naše tegobe in pre-

šerno zaplesali. Bili smo daleč od doma, 
zato je bilo potrebno »dvigniti sidro«. Še 
gasilska fotografija vseh udeležencev in 
domačinov in odpravili smo se domov, ka-
mor smo prispeli v večernih urah. 

Zadovoljni z lepo preživetim dnevom smo 
se razšli z željo, da se kmalu zopet sre-
čamo. 

Franc Plantan 

V 
spomin 
Jožetu 

Solza, žalost, bo-
lečina te zbudi-
la ni, a ostala je 
tišina, ki močno 
boli ... 

Poznali smo ga kot 
zelo skromnega, 
prijaznega in do-

Veri 
v 

slovo 
Spomini so kot iskre, ki 
pod pepelom tlijo, a ko 
jih razgrneš, vedno zno-
va zažarijo.

(J. W. GOETHE) 

Kar ne moremo verjeti, da si nas zapustila tako nenadno, 
vedno si bila optimistka, nikoli klonila, a kruta usoda je bila 
močnejša. 

Počivaj v miru, v imenu PK Dolenjske, Bele Krajine ter dela 
Posavja.

Jože Prešiček 

brega člana našega društva. Zelo rad se je družil z nami, 
vedno povedal kaj lepega, vzpodbudnega in nikoli tarnal. 

V imenu PK Dolenjske vsem domačim izrekam globoko so-
žalje. 

Jože Prešiček 
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 Leopold Mihelič

Dragi Dolenjci
Dragi Dolenjci, vljudno vabljeni na piknik, ki ga bomo priredili v zidanici pri g. Jožetu 
Zupančiču na Golobinjeku, dne 18. 5. 2010, ob 10 uri. Za piknik smo se od-
ločili predvsem zato, ker vsi  naši člani bolj težko hodijo in se bomo tako malo družili. 
Zbrali se bomo v Mirni Peči pred lekarno ob 9.30 uri. Prijavite se prosim do 16. 
5. 2010 na tel: 041 760 142. S seboj prinesite le dobro voljo, ostalo bomo 
delali sproti.
Lep pozdrav.        Jože Prešiček

 PK Prekmurje

Sonce je bogato razsulo zlate žarke po pokrajini, obeta-
la se je čudovita sobota. In res je bila. Vznemirljivo, novo 
čustvo me je obhajalo. Pa vendar že doživeto in znano. 
Drget metuljev v želodcu, trepet prstov, pa saj to sem že 
čutila, vedno, ko je bilo prvič.

Maja, Bena in Vili so se pripeljali po naju. Smejali smo se 
v pozdrav, se dotikali in veselo klepetali. Saj so šele včeraj 
pripotovali domov iz Avstralije. Bili smo željni drug druge-
ga in veselili smo se našemu skupnemu cilju; praznovanju 
dneva žena v krogu članov in prijateljev društva laringekto-
miranih Prekmurja. Sonce pa je kar žarelo in v jedilnici na-
šega srečanja na letališču v Rakičanu se je razlivala zlata 
svetloba. Ljudje so se smejali, objemali, iskali so se z očmi 
in si klicali v pozdrav. Mednje sem stopila kot med stare 
prijatelje, stiskala sem ponujene roke, se smejala, vračala 
pozdrave. Nepozaben trenutek spoznanja, da sem z njimi 
od nekdaj, da se poznamo, da sem sprejeta, čeprav sem 
bila z njimi prvič.

Predsednik Geza nas je popeljal k razstavi ročnih del prid-
nih, čudežnih rok žena, ki so se združile v krožek pri Nadi. 
Nepopisno lepoto izdelkov je poudarjala skrbno priprav-
ljena postavitev, usklajenost barvnih kombinacij in okusno 

Dan žena 
Sonce je bogato razsulo zlate žarke po pokrajini, obeta-

nekoliko druga~e

Razstava pridnih rok prekmurskih žena. (Foto: V. Ščančar)

aranžirana kompozicija razstave. Bravo in čestitke vsem 
avtoricam. 

Mesec marec zaznamuje tudi akcija boja proti raku de-
belega črevesa in danke. Akcijo ozaveščanja o tej bolez-
ni smo podprli z organizacijo strokovnega predavanja. 
Razumljivo, zanimivo in na visokem strokovnem nivoju, 
podprto z video posnetki nam ga je predstavila gospa 
dr. Jana Cipot - Prinčič. Pozvala nas je k sodelovanju v 
državnem programu presejanja in zgodnjega odkrivanja 
predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in 
danki - SVIT.

Zahvalili smo se ji z bučnim aplavzom, predsednik pa s 
šopkom rož, pa tudi sleherna udeleženka tega poseb-
nega dneva je prejela cvet. Kosilo je potekalo v vedrem 
razpoloženju, častili in hvalili smo umetniške izdelke na 
razstavi, hoteli smo vedeti vse podrobnosti o nastajanju 
kakega prtička, spraševali smo popotnike o bivanju v 
Avstraliji, skratka uživali smo. 

Vrhunec dneva je pomenil srečelov, ki ga je reklamiral 
slogan : vsaka zadene! Vsi zadovolji in srečni smo se po-
slavljali - a ne za dolgo. Kmalu se bomo spet srečali.

Jožefa LonarNepopisna lepote izdelkov. (Foto: V. Ščančar)
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Družno zbrani ob »kralju živali«. (Foto: S. Ribaš))
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nekoliko druga~e

 PK Ljubljana

Ob prihodu je bila večina družbe že zbrana. (Foto: Č. Košak)
Tako kot vsako leto, je tudi letos področni 
klub Ljubljana v soboto, 24. aprila, organi-
ziral, sedaj že tradicionalni piknik na Križni 
gori nad Škofjo Loko. Kljub slabi vremen-
ski napovedi, ki je obetala oblačno vreme 
in ponekod krajevne plohe sem ostal opti-
mist, saj iz z svojih obsežnih izkušenj vem, 
da vedno ko ima DLS piknik, posije sonce. 
Za dodatno spodbudo pa je poskrbel tudi 
naš vodja področnega kluba Ljubljana in 
glavni kuhar Žika Manič, ki je k našemu 
»standardnemu jedilniku«, ki obsega pred-
vsem šobsko solato, perutničke in pečene 
klobase, dodal tudi sveže pečenega odoj-
ka in tako na pikniku dosegel rekordno 
udeležbo. Zaradi tega je bila moja motiva-
cija še toliko večja.

Ko je napočil čas za odhod, sem se pre-
budil v oblačno jutro. Ljubljano je prekrivala 
tanka meglica in zunaj je bilo videti le redke 
sprehajalce. Vseeno sem nestrpno priča-

Piknik 
na 
Križni 
gori

koval, kaj mi bo prinesel dan. Po zajtrku 
sem zajahal kolo in skupaj z očetom sva 
se odpeljala proti Škofji Loki, najinemu iz-
hodišču za Križno Goro. Pot naju je vodila 
skozi Stanežiče, Medno, Medvode ter kra-
je ob Sori. Po kakšni uri vožnje se je vreme 
počasi izboljšalo. Oblaki so se razkadili in 
skoznje je posijalo prvo pravo jutranje spo-
mladansko sonce. Kazalo je, da bo čudo-
vit dan. Ob prihodu v Škofjo Loko je sledil 
mimogrede ogled starega mestnega jedra, 
nato pa kratek premor ob hladni pijači. V 
razgledovanju po mimoidočih sva med 
drugim opazila tudi g. Ravasa, ki je po po-
staji »iskal izgubljeno ovčico« (izgubljenega 
člana), s katerim je bil dogovorjen za pre-
voz. Pozdravili smo se in si izmenjali nekaj 
besed. Kmalu zatem sva nadaljevala proti 
Križni Gori. Kljub strmemu vzponu in ne-
kaj kapljam znoja, je bila nagrada na vrhu 
povsem vredna truda, saj se je odprl pre-
krasen panoramski razgled na Škofjeloško 
pogorje in Ljubljansko kotlino. Ob prihodu 

Z doktorico Jano smo zaplesali tudi kolo. (Foto: Č. Košak)

Nadaljevanje na naslednji strani
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Porta Nigra, zgrajena okoli leta 180 n. št. (Foto: arhiv)
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Dne 22. 5. 2010, bo PK Ljubljana, v so-
delovanju s PK Obala, organiziral izlet na 
Primorsko. Kam se bomo odpravili, in kaj 
si bomo ogledali?

Kot ponavadi bomo startali z Vilharjeve 
ulice in se napotili proti Kozini, oziroma 
natančneje do naselja Rodik, kjer nas bo 
pričakal Branko Bubnič, vodja PK Obale. 
Skupaj  bomo obiskali turistično kmetijo 
Linč in se »podprli« s pravo primorsko ma-
lico. Potem bomo nadaljevali po italijanski 
obali do  znane turistične lokacije mesteca 
Sesljan, ki leži 70 m nad morjem. Sesljan 
je postal ob koncu 19. stoletja v takratni 
Avstro-Ogrski, poleg Gradeža in Opatije, 
eno najbolj priljubljenih obmorskih letovišč. 
Iz Sesljana se bomo odpravili po Rilkejevi 
pešpoti (pot se imenuje po znanem av-

Vabilo na izlet
strijske pesniku Rainerju Maria Rilkeju) do 
Devina. Dva kilometra dolga pot poteka po 
zanimivem in naravnem okolju, v katerem 
se mediteransko rastlinje prepleta s floro 
Srednje Evrope. V Devinu si bomo ogledali 
park in protiletalski bunker iz 2. svetovne 
vojne. Nato bomo obrnili, s pobočij nad 
Trstom uživali v razgledih na Tržaški zaliv in 
obiskali še zgodovinske zanimivosti cerkve 
sv. Marije. Po teh ogledih se bomo vrnili v 
Rodik, kjer nas bo čakalo kosilo. 

Če nam bo ostalo še kaj časa, ga bomo 
izrabili za obisk bližnje okolice in se potem 
vrnili v Ljubljano.

Ker je v okviru izleta predvidenega kar 
nekaj pešačenja in obisk dveh kilometrov 
pešpoti, vam priporočamo primerno 
obutev.

Avtobusni vozni red: odhod z avtobus-
ne postaje Kranj ob 7.00, iz Ljubljane 
– Vilharjev ulice ob 7.30 in iz Vrhnike ob 
7.50 uri. Prosim vse prijavljene, ki bodo 
vstopali na vmesnih postajah, da mi to 
pravočasno javijo. Vse udeležence pro-
sim, da se prijavijo najkasneje do dne 20. 
5. 2010. Saj bom lahko le tako pravočas-
no preskrbel primeren avtobus in s tem se 
bomo vsi  izognili nepotrebnim nevšečno-
stim.

Prijavite se lahko na sedež DLS tel.: 01  
436 03 58 ali moj GSM 051 395 393.

Spoštovani prijatelji, vidimo se na izletu, do 
takrat se lepo imejte in pazite nase.

Lepo vas pozdravljam.

Vodja PK Ljubljana, Žiko Manič

je bila večina družbe že zbrana in nekateri 
so bili že »pošteno na delu«. Tudi Žika je 
že »obratoval na polnih obratih«. Pri pri-
pravi hrane je našemu glavnemu kuharju 
pomagal tudi Matjaž, ki pa je bil letos še 
posebej razpoložen. Potem, ko smo se vsi 
dodobra podprli, je sledilo tudi druženje 
in družabne igre, kot na primer bližanje, 

Nadaljevanje s prejšnje strani metanje obročev, itd. Z doktorico Jano 
smo zaplesali tudi kolo. Žika nam je po-
kazal tudi 35-40cm velikega lignja, ki ga 
je njegov sin ujel v Umagu. Kljub temu, da 
nekaterim udeležencem piknika tovrstno 
razkazovanje ni bilo povsem všeč, je Žikin 
ulov požel bučen aplavz. Kmalu zatem je 
končno napočil »vrhunec dneva«. Dolgo 
pričakovani odojek je bil pečen. Takoj smo 
se ga vsi z veseljem lotili in se prepriča-

li, kakšen je, če ga pripravi pravi mojster, 
oziroma profesionalec. Ko so bili želodci 
polni, je sledil čas za oddih. Nekateri so se 
odločili za kratek sprehod, medtem ko so 
drugi raje debatirali. Dan se je počasi po-
mikal proti koncu in nastopil je čas za slo-
vo. Tako smo si segli v roke in se poslovili v 
upanju, da se v naslednjem letu srečamo v 
enakem, če ne še v večjem številu.

Črt Košak

Sesljanski zaliv. (Foto: S. Internet)


