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Na 4. kongresu hrvaških logopedov se je zbralo več kot 280 strokovnjakov.  
(Foto M. Jeličić)

V   organizaciji Edukacijsko-rehabilita-
cijske fakultete in Hrvaškega logo-
pedskega društva je od 22. do 25. 

septembra, ob pokroviteljstvu Univerze v 
Zagrebu, potekal 4. kongres logopedov 
Hrvaške z mednarodno udeležbo pod na-
slovom »Logopedija in izzivi novega časa«. 
Kongres je potekal na Znanstveno-učnem 
kampusu Borongaj v Zagrebu. Na kongre-
su, ki je bil multidisciplinaren, so sodelovali 
strokovnjaki različnih specialnosti, ki se 
znanstveno ukvarjajo s preventivo, z odkri-
vanjem in diagnosticiranjem ter s terapijo 
oseb različnih starostnih skupin (od zgod- 
njega otroštva pa do obdobja starosti). 

Predstavitve prispevkov so potekale v 
obliki plenarnih predavanj, vzporednih pre- 
davanj, delavnic, okroglih miz in predsta-
vitev posterjev na različnih tematskih po-

Socialni program 
»Nau~imo se govoriti« 
predstavljen na 4. kongresu hrva{kih logopedov

dročjih: glas in glasovne motnje, motnje 
fluentnosti, razvoj jezika in govora, nevro-
gene in jezikovne motnje, komunikacija, 
podporna in nadomestna komunikacija, 
motnje sluha, afazija, disleksija in disgra-
fija, disfagija idr.

Na kongresu se je zbralo več kot 280 stro-
kovnjakov iz Hrvaške in tujine, ki so pred-
stavili več kot 70 strokovnih in znanstvenih 
prispevkov. To je bila priložnost za izme-
njavo informacij, novih idej in tehnologij ter 
možnost spoznavanja njihove uporabnosti 
v vsakodnevni diagnostnični in terapevtski 
praksi. 

V sekciji glas in glasovne motnje je bilo 
predstavljenih pet prispevkov s področja 
govorne rehabilitacije laringektomiranih 
oseb. Med njimi je bil predstavljen edini 

prispevek s tega področja iz Slovenije. V 
njem je bil orisan in s pomočjo fotografij 
in video posnetkov prikazan najstarejši so-
cialni program Društva laringektomiranih 
Slovenije »Naučimo se govoriti«. Prispevek 
je bil med poslušalci dobro sprejet in je 
vzbudil zanimanje stroke. Med poslušal-
ci smo z veseljem pozdravili predsednika 
Hrvaške skupnosti laringektomiranih prim. 
dr. Miloša Manestra, ki je z velikim zanima-
njem prisluhnil vsem predavanjem. Ob tej 
priložnosti je nastala tudi skupna fotogra-
fija s prim. dr. Milošem Manestrom pred 
Edukacijsko-rehabilitacijsko fakulteto. 

4. kongres hrvaških logopedov je ponudil 
številne priložnosti za izmenjavo strokov-
nih izkušenj in za načrtovanje novih stro-
kovnih sodelovanj. mag. Mladen Jeličić
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Udeleženci jesenskega tečaja govora. (Foto D. Papež )

Sprehod ob morju. (Foto D. Papež)

Spremljevalke in spremljevalci v razgovoru  
z mag. P. Bavčar. (Foto D. Papež)

Stran 2

Življenje nas postavlja pred vedno 
nove preizkušnje. Tako se je tudi 
meni zgodilo, da sem se po več-

letnem premoru ponovno znašla v vlogi 
spremljevalke. Pred časom sem namreč 
kar precej let spremljala na srečanja dia-
betikov zdaj že pet let pokojnega moža. 
Tokrat pa sem pospremila hčer Zdenko na 
srečanje, ki ga je pripravilo Društvo larin-
gektomiranih v času od 3. do l0. oktobra v 
Simonovem zalivu. 

Moram priznati, da sem se spočetka po-
čutila precej nelagodno v tej družbi: jaz 
starka med toliko mlajšimi ljudmi, po sta-
rosti večinoma vrstniki moje hčere ali celo 
mlajšimi. Kot da bi po dolgem času spet 
prišla v razred, vendar ne več kot profeso-
rica, temveč kot učenka. 

Toda počasi se je ta občutek nelagodja 
začel spreminjati v spoznanje, da nismo 
šolski razred, temveč velika družina, v 
kateri se vsi trudijo vsem čim bolj poma-

Vtisi iz Simonovega zaliva

gati. Medtem, ko so laringektomirani vsak 
dan dvakrat po dve uri vadili ob predani 
pomoči logopedov Ane Jarc ter gospo-
da iz Maribora, katerega imena se žal ne 
spomnim več, da bi si čim prej povrnili 
dar govora, smo svojci spremljevalci ime-
li srečanja, na katerih smo si izmenjevali 
izkušnje, kako premagovati težave, ki jih 
je v družine prinesla na novo nastala si-
tuacija. Med temi pogovori, ki jih je zelo 
spretno vodila psihologinja iz ORL klinike 
v Ljubljani ga. Petra, sem prišla do mnogih 
novih spoznanj. Med drugim tudi do tega, 
da tegobe, ki jih človeku prinaša starost 
niso najhujše. Da je mnogo težje tistim, ki 
tako rekoč na polovici življenja ne morejo 
več normalno komunicirati z ljudmi. Sem 
pa občudovala njihov življenjski optimi-
zem in veliko prizadevnost, da bi si čim 
bolj omogočili povrnitev v normalno življe-
nje. Posebno sem občudovala vodjo tega 

srečanja Danila Papeža, kako se je trudil, da bi vsem udeležen-
cem omogočil čim bolj uspešno in prijetno druženje. Pohvale je 
vredna tudi njegova žena Jana, ki nas je ob slovesu presenetila 
z zelo domiselnimi lastnoročno izdelanimi spominki za vsakega 
udeleženca posebej. Jana, še enkrat prav lepa hvala za prijazno 
misel. Organizirali so nam tudi izlet v Milje v Italiji, med potjo tja in 
nazaj nas je voznik avtobusa zabaval s šaljivimi domislicami, da 
smo se do solz nasmejali. 

Na poslovilnem večeru pa nas je, kot že prej vse dni, neutrudno 
spravljal v dobro voljo »z vsemi žavbami namazani« Jože Vovko in 
prav žal mi je, da zaradi mojih starostnih tegob nisem mogla biti 
z vami vse do zaključka večera. 

Vesela sem, da sem vas spoznala in hvaležna, ker ste me kljub 
starostni razliki tako lepo sprejeli medse. Imeli smo se zelo lepo in 
želim vsem skupaj, da bi se na prihodnjih srečanjih imeli še lepše. 

Iva Zavadlav
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Na vajah se trudijo laringektomirani po svojih najboljših močeh. (Foto D. Papež)

Dan smo začeli z jutranjo telovadbo. (Foto D. Papež)

Prvič se oglašam v naših Obvestilih. 
Rad bi vam opisal moje počutje v 
Izoli, na tečaju govora v mesecu ok-

tobru. V nedeljo sva se s soprogo in hčer-
kama, ki sta naju peljali, odpravili v Izolo z 
namenom, da se udeležim tečaja govora,  
na katerem bi pridobil veliko koristnih na-
svetov, čim bolj izboljšal govor, ter z ženo 
preživel lep teden v Simonovem zalivu. 

Udobno smo se namestili v lepo ureje-
nih sobah in si privoščili dobro večerjo. 
Naslednji dan smo začeli s telovadbo. Po 
kratkem premoru smo pričeli s tečajem go-
vora. Našo skupino je vodila ga. Ana. Kot 
vsak začetek, je bil tudi ta težak. Sam sem 
se trudil, kolikor sem mogel. Včasih mi je 
šlo bolje, drugič malo slabše. Največja sti-
ska zame je bila, ko sem bil na vrsti jaz, da 
povem določeno besedo. Takrat sem kar 
odpovedal. Kasneje sem premišljeval, kaj 
je bil vzrok temu. Verjetno strah pred tem, 
da ne bom pravilno povedal. Kot se mi je 
zgodilo nedavno v trgovini, ko sem bil de-
ležen posmeha prodajalke, ki ni razumela 
kar sem ji povedal in sem ji zato pokazal 
listek z napisom kaj potrebujem. Tako, kot 
se s problemom komunikacije srečujem v 
vsakdanjem življenju. Zelo sem bil vesel, 
da sem se udeležil tečaja govora. Veliko 
mi je pomenil in tudi koristil, saj sem se ve-
liko izboljšal v govoru. Sam program je bil 
odličen in mislim, da smo vsi, ki smo se ga 

Uspe�en te~aj 
govora v Izoli

udeležili veliko pridobili. Ob tej priložnosti 
bi se rad zahvalil g. Papežu za ves njegov 
trud ter vsem ostalim, ki so si zelo priza-
devali in se trudili za naše boljše počutje. 
Želim si, da bi se še kdaj udeležil takega 
tečaja. Imeli smo lepo vreme, dobro hrano 
in lepo urejene sobe. Tudi izlet v Italijo je 

bil lep, še posebno zabaven je bil voznik 
avtobusa, ki mu vicev ni zmanjkalo. 

V petek smo zaključili naš tečaj in se po-
slovili. Sam nisem mogel spregovoriti niti 
besede, ni šlo. Mogoče bo naslednjič bo-
lje. 

V soboto smo si še enkrat pomahali v slo-
vo in se odpravili domov, vsak na svoj ko-
nec Slovenije. Vse skupaj še enkrat lepo 
pozdravljam in upam, da se kmalu spet 
vidimo. Jožef Kenje 

UREDNIŠKI ODBOR:

Odgovorni urednik: Ivan Košak, 

urednik: Marija Tomšič, 

član: Danilo Papež. 

Oblikovanje in priprava za tisk  
 Leopold Mihelič

NOVI ^LANI

NOVAK DRAGICA   SL. KONJICE
GRIČNIK ŠTEFI ZAGORJE OB SAVI
POLANEC JANEZ SP. DUPLEK
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Ob zaključku pohodov na počivališču pri železniškem mostu. (Foto B. Bubnič)

Pogled na Planico s 
postojanke TV ekipe. 
(Foto B. Bubnič) 

Manjši posnetek 
prikazuje snemalno 

mesto na skali,  
slikano iz doline  

(Foto P. Mihelič)
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Že v Bovcu, na programu »ohranjeva-
nje zdravja«, je bilo dogovorjeno, da 
se bo pohod v visokogorje odvijal od 

8. do 10. oktobra. Imeli smo tudi določen 
datum v rezervi, ampak izkazalo se je, da 
je bil ta vikend eden lepših v zadnjih te-
dnih. Po vsem tem dežju v mesecu sep-
tembru, povodnjih, smo se zbrali v prekra-
snem sončnem dnevu. Zborno mesto je 
bilo tako kot lansko leto, in to v Kranjski 
Gori.

Zbirali smo se po deseti uri in prišli smo 
vsi, kateri smo bili prijavljeni. In to po 
imenih Ivan, Boris, Slavko, Franc, Marta, 
Andrejka in jaz in seveda tudi naši vo-
dniki: Boštjan, Cveto, Tadej in pa Janez. 
Prtljago smo odnesli v sobe in se pripravili 
na prvi pohod. Časa je bilo le za pozdrav 
in za kavico. 

»Mašne« obleke smo zamenjali za po-
hodne, napolnili nahrbtnike, tudi s pi-
jačo in jedačo, ter se odpravili na prvo 
turo, ki nas je vodila proti gori, po imenu 
Kumlehova Glava, z višino 1780 m. Večji 
del poti je potekal po gozdu, po vlažnih 
in blatnih stezah, ponekod jih sploh ni 
bilo, kajti deževje in hudourniki so nare-
dili svoje. Nekako po dveh urah hoje smo 
prispeli do gore visoki Mavrinc, na višini 
1560 m, kjer smo se odpočili in privoščili 

Kranjska Gora 2010 
- pohodi za zdravje

kosilo» iz nahrbtnika». Po polurnem po-
stanku pa smo se odpravili še na naš za-
dnji cilj tega dne. Čakal nas je še 200 me-
trski kar zahteven vzpon med ruševjem in 
skalami. Tudi Franc je omenil, da takega 
vzpona, strmega, še nismo imeli. Ampak, 
ko prideš na vrh, pozabiš na vse težave, 
še posebej, ko si v tako dobri družbi v 
tako lepem dnevu in ko lahko opazuješ 
okolico in vidiš te naše prelepe Julijske 
Alpe in Karavanke, z dolinami, v katerih 
so kraji: Kranjska Gora, Podkoren, Gozd 
Martuljek, Rateče. Sledil je sestop. Dolg 
sestop do ceste, ki pelje na Vršič. Ustavili 
smo se v Mihovem domu in si privoščili 
čaj, se odpočili in se odpravili do hotela. 
Večerja, počitek in priprava za naslednji 
dan.

Pozdravilo nas je prekrasno jutro, naš cilj 
gora Ciprnik na višini 1750 m. Odpeljemo 
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Slap Skočnik pada 30 metrov v globino in ustvarja fantastične žlebove. 
(Foto I. Košak)

Vrh Cipernika brez človeških »vsiljivcev« s svojo panoramo. (Foto P. Mihelič)
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se do Planice, kjer pustimo avtomobile. Sledi dolg 
in strm vzpon, a na srečo pot poteka po gozdni, 
lepo urejeni poti, mulatjeri, tako pravi Tadej (bo 
že držalo). Po slabi uri hoje se ustavimo in si pri-
voščimo pogled v dolino, kjer ležijo naše lepoti-
ce - skakalnice in med njimi velikanka, ki je znana 
daleč naokrog. Prelep pogled se ponuja po celo-
tni dolini, vse do koče v Tamarju, nad njo ponosno 
stoji Jalovec z višino 2645m, pred nami pa Ponce, 
gorska veriga, ki leži na meji z Italijo. Poslikamo to 
dolino v vsej njeni lepoti v tem jesenskem času in 
se odpravimo naprej proti zastavljenemu cilju. Po 
naslednji uri hoje smo na vrhu Ciprnika. 

Tudi s tega vrha je prekrasen pogled naokoli, vse do 
avstrijskih in italijanskih Alp in še naprej. Prekrasen 
sončen dan nam je omogočil to in vesel sem bil, da 
sem bil deležen tega pogleda po okoliških gorah. 
Sledila je malica, počitek in slikanje. Nato smo se 
odpravili proti Vitrancu, od tu pa je sledil dve uri dolg 
spust v dolino, po zelo zahtevni poti, ki je vodila 
po smučišču in po neurejenih poteh izven smuči-
šča. Pozno popoldne, ko je sonce že zahajalo za 
gorami, smo prispeli do hotela. Sledil je komentar 
na današnjo pot, čestitke in tudi nazdravili smo na 
uspeh. Sledi je kratek počitek in priprava na večerjo. 
Ob tej priliki pa moram pohvaliti domačina za dobro 
pripravljeno hrano in čudovito postrežbo. 

Po večerji smo še malo posedeli ob kozarčku »ruj-
nega«, poklepetali in pripravili načrt za naslednji 
dan. Vodstvo se je odločilo za ogled slapa Skočnik, 
ki leži pod goro Kukova špica.

Nedelja 10. 10. 2010, bujenje in priprava na zajtrk, 
pakiranje in priprava na zadnji pohod tega viken-
da. Zapustimo sobe ob 9. uri in se odpravimo proti 
Gozd Martuljku. Parkiramo avtomobile, nadenemo 
si nahrbtnike, v roke stisnemo pohodne palice in 
odkorakamo novi dogodivščini naproti. Pot nas pe-
lje proti potočku, ki mu je ime Beli potok, ga preč-
kamo in pot nadaljujemo proti gozdu. Prekrasni so 
gozdovi v jesenskem letnem času, ponujajo nešteto bila slabo markirana, prispeli do vrha, kjer 

sta slapova in lovska koča. Hladno je bilo 
pod tem grebenom, kajti sonce sem še ni 
posijalo. Oblekli smo si topla oblačila, na-
deli kape in rokavice, se okrepčali. Sledil 
je ogled slapa, ki pada 30 m v globoko, 
okroglo brezno in pri tem ustvaril fantastič-
ne žlebove, za katere bi človek rekel, da 
spadajo v skrivnostno podzemlje. Slikanje 
in sledil je sestop.

Rahlo utrujeni, prepoteni, a zadovoljni smo 
prišli do izhodiščne točke, kjer so bili parki-
rani avtomobili. Tudi klopi in mize smo imeli 
zraven. Posedli smo se, še eno rekli, ne-
kaj spili in se odpravili vsak proti svojemu 
domu, še z eno lepo, novo izkušnjo več. 
Lepo se je bilo družiti v tem prekrasnem 
delu naše čudovite dežele, v tako dobri, 
veseli, družbi. Še vreme nam je bilo naklo-
njeno. Pogrešal pa sem našega stalnega 
člana Gezo in pa seveda Mirana. Upam, 
da se naslednje leto udeležita pohoda.  
Srečno!

Branko in Andrejka Bubnič

toplih barv, ki pomirjajoče vplivajo na počutje človeka, pohodnika, da ne čuti 
nobene utrujenosti, ko se potepa po njih. Tudi z nami je bilo tako. Korakali 
smo v koloni, en za drugim in le globok dih in korak v listju se je slišal. Brez 
besed smo stopali proti cilju in po dobri uri vzpenjanja po lovski poti, katera je 
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Na vrhu 1745 m visokega Ciprnika (Arhiv  I. Košak)

Gorski pohodi iz 
Kranjske Gore 2010

Na vrhu je čas za oddih in malico (Foto I. Košak)

Če bi moral le z nekaj besedami opi-
sati letošnje planinske pohode mi-
slim, da bi jim nekako najbolj ustre-

zal angleški izraz »cross country«, pa ne iz 
neke snobistične nuje, po kateri moramo 
za vsako našo stvar, najti angleško bese-
do in da se seveda »važimo« z znanjem 
angleščine, ampak iz dveh razlogov, ker 
imajo Angleži v naši zgodbi svojo vlogo 
in vsebinsko izraz najbolj ustreza našemu 
početju. Strogo po angleško - slovenskem 
slovarju, se sicer »cross county« prevaja 
kot križem po deželi, kar pa za gorske po-
hode ne ustreza povsem, oziroma neka-
kšna »križarjenja« po gorskem svetu niso 
ravno hudo priporočljiva, saj se pogosto, 
ne končajo ravno najboljše. Včasih »cross« 
prevajamo v slovenščino kot nekakšen 
»tek čez drn in strn«, kar pa velja za krajše 
razdalje in zveni nekako dramatično. Če 
pa »cross coutry« razumemo v drugem 
pomenu, v katerem se sicer tudi pogosto 
uporablja, kot hoja »malo po poteh« in 
malo ali pa »precej zunaj poti«, bi pa težko 
našli krajšo in vsebinsko bolj ustrezno be-
sedo za naše gorske podvige. Pa pustimo 
prevajalske finese. 
Vremenska napoved za letošnje pohode 
v začetku ni bila najboljša, se je pa poča-
si izboljševala tako, da je bilo vreme med 
pohodi že skoraj idealno. Dne 8. 10. 2010 
se je zbrala naša ekipa 8 udeležencev, kot 

bi dejali naš bratje Srbi »mali ali probrani«,                  
v Kranjski Gori. Nekaterih pohodnikov, ki 
so bili lani z nami, letos iz različnih razlogov 
ni. Mirana so okupirale županske volitve, 

Gezi nagajajo kolena, Črtu pa izpit iz raču-
novodstva. Smo pa letos po drugi strani, 
pridobili dva nova pohodnika, pridružila 
sta se nam Boris in Slavko. Kmalu so pri-
speli še pripadniki SV: Cveto, Janez in Ta-
dej. Sedaj smo kompletni in lahko gremo. 
Naš prvi cilj je dolina Pišnice in vzpon na 
1561 m Visoki Mavrinc. Če pogledate na 
zemljevid, sta Visoki Mavrinc (za katere-
ga najdemo na nekaterih zemljevidih tudi 
ime Špica v sedelcih) in Kumlehova glava 
prva višja vrhova iz Kranjske Gore v sme-
ri doline Pišnice, ki glede na svojo višino 
nista nič posebnega, nekakšen uvod v 
»prave« Julijske Alpe. K tej varljivi podobi 
pripomore tudi turistična urejenost same 
Kranjske Gore, saj se zlasti tujim turistom 
zdijo planinske ture v 5 kilometrski okolici 
nekakšen »špancir«. Žal, je ta predstava 
zelo zmotna, kar privede do odmevnih re-
ševalnih akcij, zlasti znana so 2-3 iskanja 
pogrešanih angleških turistov v dolini Pi-
šnice. Tega konca Julijcev ne podcenjujejo 
samo tujci, tudi neka slovenska mamica je 
na internetu spraševala o primernosti pla-
ninskih tur za nosečnice v okolici Kranjske 
Gore. Ne smem pomisliti, kakšne posledi-
ce bi lahko imela odločitev nosečnice, ki bi 
se podala na primer na Kumlehovo glavo. 
V začetku udobna gozdna steza je vse 
bolj strma, vse ožja in ponekod je sploh 
ni. Gorski hudourniki in erozija pač delajo 
svoje. Na vrhu Mavrinca si malo oddahne-

Stran 6
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mo. Proti severu, pa nam sicer lep razgled 
zapira markantna 1782 m visoka Kumle-
hova glava. Kot pravi planinci tega seveda 
ne moremo dolgo prenašati in kmalu pade 
vprašanje: »A skočimo še na Kumlehovo 
glavo?« 
Ja, zakaj pa ne. Tadej nas sicer posvari, da 
steza ni najbolje vzdrževana in proti vrhu 
glave je vse več »zoprnega rušja«. Kmalu 
spoznamo, da so bile te pripombe zelo na 
mestu. Ponekod se steza povsem izgu-
bi, brez Tadeja sploh ne bi šlo. Nekatere 
prečnice so prav nerodne in zdrs na teh 
mestih ne bi bil prav nedolžen. Tudi po-
samezni skoki zahtevajo kar malo plezari-
je. Zoprnega rušja pa je za vsaj 10 minut 
hoje. Še dobro, da je suho. Če rineš po 
takšnem ruševju, ko je mokro, prideš ven 
popolnoma skopan. Vendar so vse te zo-
prnije na vrhu poplačane. Špik in Škrlatica 
sta na naši desni kot na dlani, na levi strani 
pa Ponce in nekoliko zadaj drzni Jalovec. 
Severno pred nami pa se vzdiguje Cipr-
nik, naš jutrišnji cilj. Splačalo se je. Nazaj 
grede se ustavimo v Mihovem domu, ker 
srečamo slovenske študente, ki vodijo po 
teh krajih mednarodno skupino (večino iz 
bivše Juge). Fantje z zgovorno Primorko 
hitro navežejo pogovor in dekle se kar ne 
more načuditi, da laringektomirani zaide-
mo tudi v takšne gore. 
Naslednji dan se zapeljemo do zgledno 
urejenega Doma v Planici, kjer menda raz-
polagajo z bar komoro, v kateri se lahko 
alpinisti privajajo na najbolj ekstremne gor-
ske razmere. Po dobri uri hoje dospemo 
do TV postojanke, s katere ekipe snemal-
cev posredujejo panoramske posnetke na 
Planiško skakalnico. 
S te točke je razgled res enkraten. Nadalju-
jemo v ključih strmo skozi listnat gozd. Če 
v dolini kdaj pa kdaj pozabimo na laringek-
tomijo, se v takšnem vzponu skozi vlažen 

gozdni zrak nanjo hitro spomnimo. Ko se 
traheofiks napije kondenza je hudič, dihaš 
kot na škrge. Lovimo sapo in kašljamo, 
da je veselje. Še naš Slavko (Dobelšek), 
ki s kolesom v povprečju opravlja po 
60 km na dan prizna, da je tempo hud. 
Zato za diktiranje ritma določimo Franca 
(Plantana), ki je nekako naše merilo: »Če 
ne zmore Franc, potem tudi noben drug 
laringektomiran ne.« Včasih zdravi takšne 
težave težje razumejo. Vršni del poti je 
podoben tisti iz prejšnjega dne. Slabo vi-
dna steza se včasih izgublja med skalnimi 
skoki in rušjem, le vrh 1745 m visokega 
Ciprnika je veliko bolj prostoren. Čas je za 

malico. Opravimo nekaj gasilskih posnet-
kov in urno naprej proti Vitrancu, kjer se 
odločimo za povratek po stezah pod vi-
tranško sedežnico. Kar ni bila najboljša 
odločitev. Oba naša gorska specialista 
Boštjan in Tadej sta imela polne roke dela 
z iskanjem steze, ki se na nekaterih me-
stih strmo spušča po blatnem ali z vlažnim 
listjem pokritem terenu. Drugo težavo pa 
so predstavljale široke plazovite poseke, 
na katerih se je steza povsem izgubila. Te 
poti brez izkušenih gorskih vodnikov, ne 
morem ravno priporočiti in še eno opozo-
rilo, da poti okrog Kranjske Gore niso rav-
no najbolje vzdrževane. Zvečer pri večerji 
Boštjan prejme obvestilo o akciji iskanja 
pogrešane planinke in v šali omeni težave 
in »vaje«, ki jih imajo ravno angleški turisti 
z dolino Pišnice. 
Naslednje jesensko jutro pa je že naznanilo 
prihajajočo zimo, saj so preko noči pomr-
znila vsa avtomobilska stekla in naši šoferji 
so imeli kar precej dela s strganjem. Cilj 
za naš zadnji dan je obisk slapa Skočnik 
pri Gozd Martuljku. Do slapa drži samotna 
steza in kraj je slabo obiskan, prava posla-
stica za poznavalce. Glede težavnosti pa 
naši gorski vodniki pravijo, da bo to »pra-
va promenada«. Po slovesu od prijazne-
ga penziona Miklič, se odpravimo v Gozd 
Martuljek. Izstopili smo pri železniškem 
mostu in nadaljevali po slabo označeni 
stezi v gozd. Po približno kakšni uri hoje, 
pa s širšega kolovoza zavijemo v levo, na 
vabljivo gozdno stezico, ki pa se po ka-
šnih dvajsetih minutah hoje prične vse bolj 
spuščati v vse ožjo grapo, ki se zdi kot 
zatrep. Res smo vse bližje šumenju vode, 
vendar po mojem mnenju še precej pre-
nizko, saj naj bi slap izviral nekje na 1500 
m. Ko svoje dvome zaupam Francu, mi ta 
odvrne, da imamo morda tudi mi angleške 
vodiče. Z njim se moram strinjati, sploh se 
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Iz podro~nih klubov

PK Štalerska 
in Koro{ka

Tako trgajo na Štajerskem. (Foto D. Papež)

mi zdi, vsa ta pot nekam angleška. Kmalu 
se najini dvomi potrdijo. Ne gre več naprej. 
Znajdemo se pod kakšnim, približno 10 
metrov visokim, s travo poraščenim sko-
kom, po katerem je treba naprej po oz-
kem grebenu, v strmo z bukovim listjem 
posuto pobočje. Evo, ti promenade. Če 
se držimo nasvetov predpisanih planinskih 
vodičev, je za tako strma travnata pobočja 
primerno, le varovanje s cepinom. Mislite, 
da pretiravam? Jaz sem v to prepričan, 
odkar sem videl zdrs starejšega gospoda 

Že spet trgatev. Komaj takrat sem se za-
vedal, da smo leto starejši. Ne vem točno, 
če sem bil srečen ali žalosten. Namreč ve-
sel sem, da nam je uspelo preživeti še eno 
lepo leto, pa čeprav smo toliko starejši. 
Ne, ne drži tista: »Po jutru se dan pozna«. 
Zbudili smo se kar v megleno sobotno ju-
tro, ki ni najboljše kazalo na konec preču-
dovitega dne. Megla sicer ni bila takšna, 
da bi ptiči morali hodit peš, ni pa bilo, bi 
rekel, prijetno. Naš priden voznik avtobusa 
nas je »prefural« malce naprej, potem pa 
kar v »rikverc«. Zmotil se je, oproščeno mu 
je. Prišli pa smo le do našega prijetnega 
domačina gospoda Protnerja, magari ri-
tenski. Lepo nas je sprejel z ostalimi dru-
žinskimi člani. Spregovoril je nekaj kratkih 
in jedrnatih besed, bi rekel tisto najnujnej-
še, ker itak je od lanskega leta vedel, kdo 
in kaj smo. Ja, ni vam težko, »trofili« ste. 
Točno tako je, kot se na štajerskem spo-
dobi. Prvo šilček, potem pojedina, nato 

Trgatev
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D. Papež in muzikant na »papatraktorju«. (Foto J. Marcijuš)

pa še res žlahtna štajerska kapljica. Po tej 
»ojačitvi«, smo se odpravili, da naredimo 
tisto zaradi česar smo prišli. Nekoliko manj 
nas je bilo kot lansko leto, trsov pa neko-
liko več. Pa nič zato. Napadli smo veliko 
bolj vneto. Napad je bil učinkovit in hiter. 
Ja, že spet prehiter, glede naših doma-
čink, kuharic, ki niso imele dovolj časa za 
pripravo kosila. Je pa naš domačin že spet 
imel plan B, z nekaj 100 trsov dodatka. 
Tega smo še bolj ognjevito napadli. Naš 
Papež in muzikant tega nista pričakovala, 
sta šla k našim domačinkam na rahel kle-
pet. Po hitri telefonski intervenciji našega 
domačina, sta kar se je dalo hitro prišla s 
»papatraktorjem«, nazaj na prizorišče pod 
klopotec, kjer se je delo v tem času kon-
čalo. No, potem pa se je začela »čaga«. 
Harmonikar je svoj meh raztegnil, kolikor 
se je le dalo. Pa še naše ženice so ga kar 
obkrožile in začele pesem za pesmijo. Še 
klopotec, ki je ves čas miroval, je na kon-

na Polhograjski grmadi po travnati strmini, 
z manj naklonine, kot je bila naša, ki pa 
se je k sreči končal brez hujših posledic. 
Ko zadevo le nekako zmečkam, fantom 
povem, da se bom naslednjič na takšen 
pohod prikazal s cepinom, pa naj se komu 
zdi to še tako komično. 
Od tu naprej je šlo gladko in kmalu prispe-
mo do lovske koče. Kratko predahnemo, 
potem pa naprej k ogledu slapa Skočnik, 
ki sicer ni zelo visok, vendar te prevzame 
z nekakšno divjo pristnostjo. Po spustu v 

dolino se ustavimo še na počivališču pri 
železniškem mostu. V prelepem sončnem 
vremenu uživamo na klopcah, pijemo in 
klepetamo. Mislim, da smo vsi zadovoljni. 
Se je splačalo? Na to bo najbrž odgovoril 
vsak zase, zame se je. S hribi je že tako, 
da si včasih v kakšni neprijetni situaciji bolj 
po tiho zamrmraš tisto: »Gora ni nora, nor 
je ta, ki gre gor.« 
Potem v dolini, pa je vse pozabljeno. Bom 
šel naslednjič še? Zagotovo. 

Ivan Košak
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S harmoniko v nov napad. (Foto D. Papež)

Daniel za nobeno 
ceno ne bo izdal, 
kje rastejo takšni 
jurčki. (Foto S. Hameršek)

ali sonce ali vino, raziskava je še v teku. 
O rezultatu vas bom pravočasno obvestil. 
V glavnem iz tega meglenega jutra se je 
prelevil čudovit dan. Harmonikar je ponov-
no začel raztegovati svoj meh. Začel se je 
ples, vriskanje in petje. Res smo si naredili 
nepozabno druženje, tako kot mi larin-
gektomirani itak znamo. Slovo. Ja, tako 
kot je na takšnih srečanjih navada. Vsak 
je dobil eno buteljko vina, da ja ne bi med 
potjo domov omagal. Zaželeli smo si čim-
prejšnje srečanje in odšli vsak k svojemu 
domu. Ne se bat, vsi smo ga našli. Tako 
močno pa že ni teklo. Pa tudi podlaga ni 
bila od muh. 

Papež, že spet si dokazal, da ti glede or-
ganizacije ni para, pa tudi ta prava ekipa 
smo se zbrali. Hvala ti, pa tudi našim do-
mačinom v upanju, da bomo v naslednjem 
letu dobili novo priložnost v malce večjem 
številu. To bo »čaga«.

Jože Marcijuš

Sem Daniel Vuradin, dolgoletni član Društva laringektomiranih 
Slovenije. Rad se udeležujem vseh srečanj in pohodov, seveda 
z ženo Ljubico. Veliko časa preživim v naravi, saj imam vinograd 
in sem tudi vnet gobar. Ne grem prej iz gozda, dokler ni košara 
polna. Tako se je zgodilo tudi v petek, 8. 10. 2010, da sem bil 
po določenem času zelo vesel. Pred mano je bil pravi velikanski 
jurček, seveda okrog njega, pa še cela družina manjših. Enega 
sem razdrobil, da bo za seme in veselje za drugo leto. Le kraja 
tega gnezda ne smem izdati. Povem samo to, da je nekje na 
Štajerskem. 

Po vrnitvi sem se ustavil pri Hamerškovih, kjer je nastal ta posne-
tek. Vedel sem, da bo Silva to uredila. Zelo rada slika in sodelu-
jeta z možem Jožetom v DLS PK Štajerske. 

Silva Hameršek

cu popustil in začel dajat ritem namesto 
bobnov, kot da bi vedel, da mi moški ne 
moremo kaj dosti pri tem pomagati. Se mi 
zdi, da bi še sedaj trajala ta »fešta«, če ne 

Predstavitev 
Daniela Vuradina

bi želodčki začeli jamrati. Kosilo kot vsako 
drugo, pojedli smo ga. Nato se je začela 
degustacija naših štajerskih vinskih do-
brot. Ja, malce nas je ogrelo, pa ne vem 

PK ŠTAJERSKA  
IN KOROŠKA

Vabi na pomartinov pohod, ki bo 
v soboto, 20. 11. 2010, ob 12. 
uri. Zbrali se bomo pred Zoo cen-
trom Tukano v Zgornjih Hočah pri 
Mariboru (cesta za Pohorje – Areh, 
na desni strani), od koder bomo 
izvedli pohod do izletniške kmetije 
Šafarič, na pomartinovo kosilo in 
veselo druženje, dokler nam ne po-
idejo moči.

Prijavite se svojim poverjenikom 
najkasneje  
do 15. 11. 2010.

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

Do našega pomartinovega snidenja, 
pa vam želim veselega MARTINA!

Danilo Papež
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Lepote jesenskih barv se ne da opisati. (Foto M. Krajnc)

Pohod je bil idealen, ne predolg, ne prekratek. (Foto D. Papež)

Letos predzadnjič skupaj. (Foto arhiv D. Papež)

Ja, ja, konec se bliža. Predzadnjič smo se 
baje v tem letu zbrali Štajerci in Korošci 
na našem pohodnem »veseličenju«. Vse 
kar je lepo, se hitro obrne. Leto je mimo. 
Škoda. Tokrat smo se zbrali v Vojniku, kjer 
nas je pričakal naš organizacijski vodič 
Brane. Po kratkem klepetu, pozdravljanju 
pa tudi poljubljanju, da ne bo prišlo do po-
mote, ne francoskem temveč prijateljskem 
od srca, smo se odpravili na prizorišče, ki 
nam bo ostalo res v trajnem spominu na 
Šmartinsko jezero. Tam nas je z odprtimi 
rokami pričakala boljša Branetova polovi-
ca Ivica, ki je že imela pripravljen domač 
kruh, zaseko in čajček. Ne, ne Janko ni-
sem pozabil, tudi tvoj vinski čajček je bil 
enkraten. »Fajn« nas je pogrel. Vsi smo 
malce prigriznili. Vsem je teknilo. Vedeli 
smo, da bomo rabili nekaj moči pri našem 
pohodu. Mislim, ne nič ne mislim, vem. 
Takega sprehoda si je vsak želel. Po stop- 

Sre~anje  
na  
Šmartin- 
skem  
jezeru

nji težavnosti idealen. Ne predolg, ne pre-
kratek, ne pretežek, ne prelahek. Vsi smo 
ga z lahkoto prehodili okrog Šmartinskega 
jezera. Papir res vse prenese. Napisati ali 
opisati se res vse da, toda te prečudovite 
jesenske barve dreves, ki krasijo to 
umetno narejeno jezero, se ne da po 
mojem niti naslikati, kaj šele opisati. Res 
rad pišem in rišem, tega pa si zagotovo ne 
bi upal uprizoriti na sliki. Raje bi to drugim 
prepustil. Niti spočiti, niti utrujeni, ravno ta 
pravi smo se vrnili nazaj na prizorišče, kjer 
nas je čakala pojedina. Ja, na žlico. To kar 
imamo mi laringektomirani najraje, golaž. 
Res je bil odličen. Po njem pa še pecivo, 
ki ga je nekaj naših pridnih ženic speklo. 
Klepet po teh dobrotah je kar trajal. Na 
koncu pa kot strela z jasnega. To je naše 
predzadnje srečanje v tem letu, nam je bilo 
povedano. Nekako smo vsi bili prepričani 
na nekaj več, ali si vsaj želeli več. Ta ume-
tna recesija, nam je vse dodatne radosti, 
se zdi, pobrala. Ne, pa ni. V spominu in 
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Kulturni dom v Lendavi je delo najvidnejšega madžarskega arhitekta Imreja 
Makovecza. (Foto V. Huber) Nadaljevanje na naslednji strani

 PK Prekmurje

Bilo je lepo, škoda da je trajalo en sam dan. (Foto arhiv D. Papež)

srcih bomo do nadaljnjega srečanja ostali 
enotni. Res nas nič ne more vreči s tira. 
Poslavljanje je bilo nekako po vsebini ena-
ko kot sprejem v Vojniku. Ni nam bilo, a kaj 
češ moral je vsak na svojo stran, ob željah, 
da se čim prej ponovno srečamo. Kaj reči 
na koncu. 

Bilo je lepo, škoda pa da je trajalo le en 
dan. Ne morem, da ne bi omenil, kot je 
že znano, za tiste, ki ne smemo domov 
pred temo, smo iskali žrtev kje naj poča-
kamo do teme. Ni nam bilo težko. Sama 
sta se ponudila naša gostitelja, Brane in 
Ivica. Naredili smo si »čago«, ki bi si jo 
vsak želel ponoviti. Torej: Brane in Ivica 
velika HVALA. Mi čakamo na poziv, ne bo 
nam težko priti. Zdaj že dobro vem kaj nas 
čaka. Hvala vam od srca na vsem.

Jože Marcijuš  

PK Prekmurje je za člane DLS v septem-
bru organiziral pohod, ki je zajel ogled 
Lendave, lendavskih goric in Lendavskega 
gradu. Zbrali smo se v Lendavi ob pre-
krasni kulturni stavbi, v kateri se nahaja 
gledališka in koncertna dvorana s 444 se-
deži, ki je delo najvidnejšega madžarske-
ga arhitekta Imreja Makovecza. Arhitekt 
Makovezci je priznan v svetu kot zago-
vornik organske arhitekture, ki vnaša v 
strukturo in detajle zgradbe elemente zgo-
dovine in mitologijo kraja, kjer stoji stavba. 
Pritličje in galerijo stavbe pa krasijo kipi 
domačega likovnega umetnika, akadem-
skega kiparja Ferenca Kiralya. Po ogledu 

Pohod v Lendavo in 
Lendavske gorice
stavbe in po pitju vročega čaja, ki nas je 
ogrel za na daljno pot, ker nam vreme na 
začetku pohoda ni bilo ravno naklonjeno, 
smo se odpravili med rahlimi dežnimi ka-
pljicami proti Kapelici svete Trojice. Pot 
nas je vodila med vinogradi, kjer se je že 
začela prva trgatev odličnega lendavskega 
grozdja. 

Okolica je vinorodna dežela, ki se razpro-
stira zahodno od Blatnega jezera do ob 
murski vinorodni okoliš ob predelu ob meji 
s Slovenijo. V lendavskih goricah uspe-

vajo tudi številne odlične vinske sorte z 
odličnimi kakovostnimi vini. Vinograde še 
danes obdaja mir neokrnjene narave in 
številne vasice, ki čakajo, da jih odkrivamo 
in pogledamo.Tu pa tam se je iz vinogra-
dov slišalo vriskanje in prijeten klepet pri 
obiranju grozdja. Tako smo mimogrede 
prispeli na vrh griča, ki leži na nadmorski 
višini 260 metrov, od koder je lep razgled 
na mesto in prekmursko ravnico in kjer se 
nahaja najstarejše pokopališče z zanimivi-
mi nagrobnimi spomeniki in s Kapelico sv. 
Trojice. Zbrali smo se v prostorih kapelice, 
kjer počiva v stekleni skrinji mumificirano 
truplo vojščaka Mihaela Hadika, ki je po 
legendi junaško umrl v največji bitki s Turki 
leta 1603. Kustosinja, ki nam je razkaza-
la kapelico, nam je tudi opisala nastanek 
kapelice. V začetku je to bila vojaška po-
stojanka, ki jo zaradi skrbno izbrane lo-
kacije Turki nikoli niso mogli zavzeti. Po 
koncu turške nevarnosti so hvaležni ver-
niki in ugledna družina Gludovacz, v letih 
1727/28, dali zgraditi kapelico. 

Po ogledu kapelice in mumije smo se od-
pravili na drugi vrh, kjer stoji ponosni ba-
ročni grad. Lendavski grad je prvič ome-
njen leta 1192. V obdobju turških bojev 
je utrpel precejšnje poškodbe, zato so 
zadnji lastniki, plemiška družina Esterhazy 
grad leta 1712 obnovila in ga prezidala v 
obliki črke L. Današnjo baročno obliko z 
mansardno streho pa ima od 18. stoletja 
naprej. Pomembno vlogo za razvoj gra-
du ima veleposestniška družina Banffy, 
ki je izoblikovala duhovno-kulturno in po-
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litično življenje na gradu. Lendavski grad 
in okolico je obiskal tudi znameniti kralj 
Matjaž. Leta 1573 so v gradu natisnili tri 
knjige protestantskega pridigarja in učitelja 
Kultsarya, vendar v madžarskem jeziku. V 
gradu smo si ogledali stalne zbirke: Grad 
na preži, etnološke zbirke, arheološke 
zbirke, spominsko sobo kiparja Zale, ki je 
Lendavčan. Njegova kiparska dela krasijo 
glavno mesto Madžarske, Budimpešto.
Ogledali smo si tudi čudovito razstavo me-
tuljev, zbranih iz celega sveta, ki jih je zbral 
akademski slikar. Na gradu se še zmeraj 
zbirajo kiparji iz celega sveta, kjer ustvar-
jajo svoja kiparska dela. Po ogledu gradu 
smo se odpravili nazaj v mesto, kjer smo 
si ogledali še muzej dežnikov. Zgradba to-
varne dežnikov je bila zgrajena leta 1907. 
Proizvodnja dežnikov se je razvila iz skro-
mne šivalnice Bele Wortmana in je začela 
z delom leta 1904. Ogledali smo si tudi 
muzej tiskarne. Od leta 1889 je izhajal 
tednik Dolnje lendavski glasnik, kasneje, 
med drugo svetovno vojno, pa tudi časo-
pis Ljudska pravica, je naslednik časopisa 
Delo, po izjavi kustosinje. 

Ogledali smo si tudi staro lekarniško po-
hištvo, kajti prva lekarna v Pomurju je bila 
ustanovljena leta 1835 v Dolnji Lendavi.

Za Lendavo so značilne tudi bogate kuli-
narične jedi, nacionalna jed je bograč ter 
perec (slano pecivo iz kvašenega testa, 
ki ga jemo namesto kruha, posebej poleg 
bograča). Naše društvo ima srečo, ker nas 
gospe iz lendavskega območja zmeraj ob 
kakršnem koli srečanju razvajajo z okusni-
mi pereci.

V Lendavi je še veliko stvari, ki bi bile vre-
dne ogleda, na primer: Vilo na dvorišču 
cerkve, Meščansko hišo na Glavni cesti, 
Muzej meščanstva, Center Banffy, Ti Bela 
hiša, Slaščičarno, Knjižnico, Zgradbo 
nekdanje meščanske šole, Mestno hišo, 
Sodišče, Sinagogo, Evangeličansko cer-
kev, Cerkev svete Katarine in še in še… 
Naštete stvari smo si pustili za ogled za 
kdaj drugič.

Omenila bi še Zdravilišče in kopališče 
Terme Lendava, ki se ponaša z edin-

stveno fosilno, zdravilno termo mineralno 
vodo, ki ima ob izvoru 62 stopinj in vsebuje 
veliko parafina.

Po pohodu in ogledu zgoraj omenjenih 
zanimivosti, smo se vrnili pred kulturno 
stavbo, kjer smo parkirali avtomobile in si 
privoščili pecivo in perece iz naših avtomo-
bilskih prtljažnikov in nahrbtnikov, nato pa 
smo se odpeljali v gostišče Tropikano na 
pozno popoldansko malico, kjer smo se 
pogovarjali in družili do večernih ur.

Zdenka Huber                                                     

Nadaljevanje s prejšnje strani

Vreme udeležencem pohoda ni bilo ravno najbolj naklonjeno. (Foto V. Huber)

Kaj je lahko lepšega, kakor miren, sončen jesenski dan. (Foto G. Lepoša)

V zadnjih Obvestilih nas je vodja PK 
Prekmurje prijazno povabil na zadnji po-
hod v tem letu, povezan s kostanjevim pi-
knikom. Prijetni občutki so me spreleteli, 
kajti vedela sem, da se nam obeta zopet 
prijeten dan druženja. V vabilu je bilo zapi-
sano, da bo tokratno druženje pod pokro-
viteljstvom mizarstva »BANFI« iz Kapce. 
Kajti gospod Karel Banfi je že približno 
dve leti po operaciji grla in od takrat naprej 
sta z ženo Gizelo popestrila naše društvo. 
Seveda je čez teden, v lepi Banfijevi mani-
ri, vsak dobil še osebno vabilo.

Trontelj in ostali vremenarji s TV kanalov so 
nas strašili z deževno soboto, ampak nas 
to ni ustavilo. Pred okrepčevalnico »MALI 
BU«  v Kapci smo se zbrali skoraj vsi, ra-
zen redkih, ki pač niso mogli zaradi drugih 
zadržkov. Po popiti kavici smo se odpravili 
proti cilju. Velika večina peš, nekateri med 

Pohod v Polanski gozd
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Karči paja kruj. Po prevodu v knjižno slovenščino - Karči peče kruh. (Foto G Lepoša )

Udeležanci pohoda pri Copkovemu mlinu. (Foto G Lepoša )

nami, ki nas noge ne ubogajo več, kakor bi 
mi hoteli, pa smo se odpeljali z avtomobili. 
Copekov mlin, ki ždi ob robu Polanskega 
gozda ob potoku Črnec, je bil naslednja 
postojanka. Mlin je bil pred časom obno-
vljen in sedaj služi lahko tudi svojemu na-
menu, bolj pa je poznan kot spomenik iz 
2. svetovne vojne, kjer so aktivisti OF za 
Prekmurje z Miškom Kranjcem na čelu 
tajno sestankovali. Na ta isti dan je veliko 
število pohodnikov iz vse Slovenije, tudi s 
spominskim pohodom obeležilo te zgodo-
vinske dogodke, tako da je bilo pri mlinu 
zelo živahno. 

Na eni strani potoka Črnec stoji, kot že re-
čeno mlin, na drugi strani ne daleč stran 
pa lično urejen lovski dom lovske družine 
Velika Polana, kjer je bil naš končni cilj. 
Veliko naših članov, teh nižinskih krajev še 
ni videlo in smo mnogi ugotavljali, koliko 
lepih kotičkov je v tej naši mali deželi in, da 
jih je vredno vedno znova odkrivati. Ne na-
zadnje lovski dom stoji ob robu največjega 
rezervata črne jelše v Evropskem prostoru 
in sem prihajajo gozdarski strokovnjaki in 
študentje iz vseh Evropskih dežel. 

Ko smo se naužili lepe narave, tudi vreme 

nam je bilo naklonjeno, kaj pa je lepše-
ga, kakor miren in sončen jesenski dan, 
ko se ti pogled kar ne more ustaviti v tej 
prečudoviti barviti naravi, sta nas pričaka-
la prijazna gostitelja z bogatim aperitivom 
pred lovsko kočo. Ko pa smo stopili na-

prej, pa so se mize šibile od samih do-
brot. Oči so bile skoraj večje od želodcev, 
ampak tudi slednje smo od vsega, kar je 
bilo ponujeno do dobra povečali. Gizelina 
kisla juha, 60 kg odojek, takšni rastejo 
samo pri Banfijevih, kolikor se jaz v te sva-
ri razumem so odojki do 25 kg, Gizeline 
koruzne pogače in nekaj smo spekle še 
ostale, to je bila ponudba, ki bi jo stežka 
našli kje drugje. Temu primerno je bilo tudi 
vzdušje. Vilči in Vlado sta na drugi strani 
koče že pripravljala finalni del tega dneva. 
Ob zakurjenem ognjišču so se pripravljali 
kostanji za pečenje in kruh za »pajanje«. 
Posedli smo se okrog ognja, uživali v vsem 
dogajanju, zgodbe od zadnjega srečanja 
ali pozabljene še od prej, so privrele na 
dan in jih ni zmanjkalo. Sladki kostanji, 
»pajani krüj« in dobra kapljica pa sta vsem 
tem pogovorom in preživelim težavam 
dala lepši ton. Kaj naj rečem, dan je minil, 
ampak ne navaden dan, to je bil še eden 
v nizu, ki jih bomo pomnili. Zapomnili in 
cenili, pa bomo vsi res široko odprto srce 
naših gostiteljev, ki so ob tem današnjem 
trendu uspešnih poslovnih ljudi, znali ohra-
niti tisto najplemenitejše »veliko srce«. Še 
enkrat hvala. Vida Köveš 

V Polanskem logu najdemo največji 
kompleks s črno jelšo v Evropi. Pot 
skozi gozd lahko prehodimo po Gozdni 
učni poti v Polanskem logu, zasnova-
ni tako, da vsak obiskovalec najde 
primerno razdaljo, ki jo je pripravljen 
prehoditi. Poleg črne jelše je tu našlo 
zavetje še polno drugih predstavnikov 
rastlinskega in živalskega sveta. Med 
njimi tudi črna štorklja, ki se v naspro-
tju z belo izogiba bližine ljudi in gnezdi 
v gozdu. Zagledamo pa lahko tudi 
divjega prašiča, jelena ali srno.

Čudovito
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Ob iztekajočem se letu 2010 organizira PK PREKMURJE tradicionalno 

»PREDNOVOLETNO SRE^ANJE«
za člane, svojce in podporne člane, ki bo 

 v soboto, 4. 12. 2009, ob 13. uri v PENZIONU LETALIŠČE v 
Rakičanu.  

Ker je mesec december čas obdarovanj, se bomo tudi mi med seboj obdarovali, 
zato s seboj prinesite skromno darilce za obdaritveni srečolov. 

Pripravite pa tudi skeče ali kakšne druge zabavne točke, da se bomo v tem po-
poldnevu čim bolj veselo poslovili od iztekajočega se leta 2010.

Svojo udeležbo potrdite do 1. 12. 2010 na tel. št.: 528-15-87 oz. na GSM: 
031/215-514 (Geza Lepoša) ali tel. št.: 576-13-25 oz. GSM: 031/803-393 (Janez 
Köveš).

 
Za PK Prekmurje, Geza Lepoša 

DRUŠTVO 
LARINGEKTOMIRANIH 

SLOVENIJE
PODROČNI KLUB 

PREKMURJE VA
BILO

Enkratna naravna dediščina na tako strnjenem prostoru je prava 
redkost. Polanski log je zatočišče za mnoge ogrožene rastlinske 
in živalske vrste z Rdečega seznama.

Pot skozi gozd lahko prehodimo po Gozdni učni poti v Polanskem 
logu, zasnovani tako, da vsak obiskovalec najde primerno razda-
ljo, ki jo je pripravljen prehoditi.

Med strokovnjaki je ta ekosistem znan daleč naokrog, saj so 
tu pomembna rastišča »prekmurske smreke« - črne jelše v 
Evropskem prostoru. Naši logi so polni tudi raznih živalskih pred-
stavnikov, ki jih prav tako lahko mimogrede srečamo na naši poti 
skozi gozd. Največkrat bo to srna ali srnjak, mogoče pa tudi jelen 
ali košuta. Jelenjad rada priroma iz obširnih gozdov sosednje 
države v naše loge v poletnem času.

Iz istih gozdov prihajajo tudi divji prašiči, ki so se v naših močvir-
nih logih že povsem udomačili. Na obrobju gozdov pa zasledimo 
zajca ali danes le še bolj redkega fazana. Počasi tekoče ravnin-
ske vode z mrežo mrtvih rokavov in porasle plitvine so odlično 
zavetje vodni perjadi: črna štorklja, divje race, ponirki, čaplje.

Močvirska logarica ali »rdeči zvonček« kot mu radi pravimo 
domačini. Prav tako rastlina z Rdečega seznama ogroženih 
rastlinskih vrst je značilen predstavnik močvirskih travnikov. 
Rastišča so dokaj redka in jih lahko najdete le s pomočjo 
domačina.          (Vir Internet)
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.. Črna štorklja je enake velikosti kot njena bela sorodnica, 

njeno perje je kovinsko črne barve z izjemo belega trebuha. 
V sončnem sijaju se v njenem perju preliva mavrica. Kljun 
in noge so pri odraslih pticah rdeče barve, pri mladostnih 
osebkih pa sivozelene. Pri slednjih je tudi črnina brez kovin-
skega leska. Je selivka, ki pa se v Afriko poda kak mesec 
kasneje od bele štorklje. Razlika med črno in belo štorkljo 
se kaže tudi pri izbiri habitata; medtem ko je bela štorklja 
naselila prostor, ki ga je oblikoval človek, pa je črna ostala 
v večji meri vezana na gozd, tako pri gradnji gnezda kot pri 
prehranjevalnih navadah. Pri iskanju hrane jo lahko opa-
zimo v potoku sredi gozda ali v reki v senci drevesnega 
pasu pri iskanju rib in dvoživk, nikoli pa je ne bomo videli 
stopicati za traktorjem in iskati živali v zorani brazdi ali na 
pokošenem travniku.

Primerna tura za sprehod skozi gozd za tiste z več kondi-
cije je obnovljena pešpot ob potoku Črncu, ki so jo včasih 
uporabljali naši predniki do Lendave, ko so hodili v gorice.

Vabilo na 
novoletno 

praznovanje
Področni klub Severne Primorske 

vabi svoje člane na novoletno 
praznovanje, ki bo  

11. 12. 2010 v ZATOLMINU  
v gostišču PRI ŠTEFANU.

Prijave sprejemata,

Stane Fabjan na tel: 053649141
Brane Čus na tel: 031 438 782
do srede 8. 12. 2010!

Lep pozdrav.
Stane Fabjan

PK Severna 
Primorska 
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 PK Dolenjska
Na povabilo našega vodje Jožeta in Ivanke 
Prešiček, sva se oba z ženo udeležila ko-
stanjevega piknika. 

Zbrali smo se pri lekarni v občini Mirna 
Peč ali po domače v občini treh dolin. Po 
prvi dolini teče potok Igmanca, po sredini 
doline teče potok Temenica, ki je ponikal-
nica. Na Ponikvah ponikne pod sv. Ano, 
pod pečino Zijalo pride na površje, teče 
po dolini Mirne Peči do Goriške vasi, kjer 
spet ponikne in se spet prikaže na površje 
v Prečni, nato se izliva v reko Krko, tako 
smo ob teh poplavah imeli kar veliko jeze-
ro. Tretja dolina pa je globodolska, kjer so 
tri vasi, Gorenji, Srednji in Dolenji Globodol. 

Na povabilo našega sotrpina g. Štefana 
Slaka in njegove sestre, smo se odpravili 
v njihovo zidanico, seveda z avtomobili v 
znano vinsko gorico Šmaver, ki se naha-
ja v Trebanjski občini. Od tu je prekrasen 
razgled v Globodol, delno pa smo si tudi 
ogledali vasi v občini Dobrnič in Šmaver, ki 
je zelo velika vinska gorica, parcele so zelo 
ozke cca 20 m in dolge od 100 do 150 
m. Naš sotrpin, Štefan s sestro nas je lepo 
sprejel, oba sta nas gostoljubno pogostila, 
kot je v navadi, čaj, nekaj kratkega, kdor je 
želel in sladico. 

Po kratkem klepetu so se izletniki podali 
po poti, ki pelje na vrh gore. Ogledali so 
si vrste zidanic, velike, majhne, starejše in 
novejše, te so tudi precej večje, tako da 
imajo ljudje tudi svoja prebivališča. Vsaka 
zidanica pa ima svojo hišno številko in prav 
na vrhu stoji tudi cerkvica sv. Ane. Ob poti 
smo si ogledali ribnik z velikim številom 
ribic ter prekrasnih lokvanjev, jaz pa sem 

Kostanjev 
piknik s 
kraj{im 
pohodom

Udeleženci kostanjevega piknika. (Foto I. Prešiček)

Jurček velikan, ki ga je našel Vili Stuhne. (Foto I. Prešiček)

moral ostati pri zidanici, ker žena težko 
hodi zaradi obrabe hrbtenice. 

Preden so se vrnili, sva z ženo spekla ko-
stanj na stari način. Marsikateri od njih še 
ni videl kako smo pekli kostanj takrat, ko 
smo bili še pastirčki, prav začudeno so 
gledali. Kostanj sem nataknili na tanko 
aluminijasto žico, eden do drugega, včasih 
smo rekli »rešta«, pa tudi na plošči smo ga 
pekli. Sicer pa brez mesa in klobas ni šlo, 
zato je poskrbel naš zvesti kuhar Franci 
Saje. Naš Vili je našel ogromnega jurčka, 
ki pa ga nismo pustili vnemar, ampak smo 
ga spekli. Bil je doooobeeeer, odličen. 
Bilo je vsega dovolj, pa še kavico so nam 
postregli. Da ne govorim, veselo smo bili 
razpoloženi in zelo dobre volje. Pa recimo 
še kdaj ..... 

Prav lep pozdrav vsem.
Janez Opara                      
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 PK Ljubljana

Udeleženci izleta v Belo Krajino pred hišico za mladoporočence. (Foto I. Prešiček)

Dolenjci smo se odločili spoznati belo-
kranjski konec. Dne 22. 10. 2010 smo 
se zbrali v Mirni Peči, pot nadaljevali do 
Novega mesta, kjer so vstopili še štirje 
člani našega društva, nadaljevali smo do 
Ruprč vrha, tam pa se nam je pridružil še 
g. Plantan. Po njegovem zagotovilu, da 
nam bo vse dobro, smo se podali proti 
Črnomlju, kjer smo bili dogovorjeni z g. 
Štrbencem, našim nadaljnjim vodičem. 
S soprogo sta nas prav po belokranjsko 
pogostila. Pogače na pretek, vroči čaj, pa 
tudi kaj kratkega ni manjkalo, že navse-
zgodaj veselo razpoloženje. 

G. Štrbenc nam je rade volje in ljubiteljsko 
pripovedoval o zanimivostih in novostih v 
Črnomlju in njegovi okolici. Odpravili smo 
se na bližnji hribček, imenovan sv. Jurij, 

Izlet PK Dolenjske 
v Belo krajino

160 m nadmorske višine. Včasih je bila tu-
kaj grajska posest. V počastitev 24 padlim 
borcem stoji spomenik, ki ga je postavil g. 
Niko Župančič (brat Otona Župančiča), na 
tem mestu je skupaj pokopanih 250 žrtev. 
Pot smo nadaljevali v središče Črnomlja, 
kjer so ponosni na staro cerkvico, ki je bila 
zgrajena leta 1410. Med drugo svetovno 
vojno je bila požgana, zato so jo po kon-
cu vojne obnovili tako, da danes cerkvica 
služi svojemu namenu. Domačini so nanjo 
ponosni in v njej prirejajo razne koncerte, 
poroke in tudi razne razstave. V starem 
mestnem jedru je večji del stavb pod spo-
meniškim varstvom. Odpeljali smo se na-
prej v Veliki Nerajc, tu se začne Krajinski 
park. Društvo Krnica se trudi ohranjati 
zgodovinske znamenitosti in to jim tudi 
uspeva. Ga. Vera Vardjan nam je veliko 
povedala o načinu življenja v starih časih, 

razkazala zanimive hišice, tako imenovane 
»hisi«, ki so služile za spanje mladoporo-
čencev. Zaščitni znak krajinskega parka 
je ptiček vodomec. Ga. Vardjan izdeluje iz 
gline razne predmete, med njimi tudi vo-
domca. Podali smo se naprej proti Pusti 
Gradcu, kjer nam je g. Daniel Klepec na 
domačiji razkazal vodni mlin in žago, prav 
tako na vodo. Povedal nam je, da so že 
v starih časih znali izkoriščati vodno ener-
gijo. Kraj in tudi cerkvica, ki je kulturni 
spomenik, ležita v rečnem zavoju Lahinje. 
Prelepo Slovenijo imamo, a jo vse premalo 
poznamo. 

Čas je tekel neznansko hitro in bilo je tre-
ba odriniti na kosilo, ki se nam je pošteno 
prileglo. Po kosilu smo si šli ogledat še iz-
vir Krupe, ki je v neposredni bližini kmetije, 
kjer smo imeli kosilo, imajo pa tudi možno-
sti nastanitve. Ob povratku nas je čakala 
še kavica in sladica. Gostitelji so bili zelo 
prijazni in gostoljubni, še se bomo vrnili. 
Dan se je nagibal proti večeru in bilo je tre-
ba na pot proti domu. 

Moj vtis iz izleta, kaj naj napišem, bilo je 
prelepo. Ob tej priložnosti bi se lepo za-
hvalili našemu dobremu in zanesljivemu 
šoferju g. Ludviku, vodiču g. Štrbencu 
in njegovi soprogi za bogato pogostitev. 
Hvala še enkrat vsem sodelujočim. 

Preživeli smo en prelep dan, takšnih si še 
želimo, pa kmalu na snidenje. Lep pozdrav 
vsem. 

Ivana in Jože Prešiček

PK Ljubljana vabi na zanimivo in poučno predavanje dr. Jane Cipot-Prinčič, ki 
bo v sredo, 17. 11. 2010, ob 16. uri. Tu se bomo poučili o zelo zanimivih 
temah, kot so zdravljenje z matičnimi celicami, osteoporoza in zdravo prehra-
njevanje. Po končanem predavanju bo sledila tudi pogostitev z našo gorenjsko 
specialiteto, gobovo juho. 

Prijavite se lahko do vključno 15. 11. 2010 na moj mobilni telefon 051-395-393 
ali telefon sedeža DLS 01/436-03-58. Vljudno vabljeni in upam, da se boste 
predavanja udeležili v čim večjem številu.

Vodja PK Ljubljana, Žika Manić

VABILO

Cerkvica Vseh svetnikov  na Šipku pri 
Pustem Gradcu (Foto vir Internet)
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