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Slavnostni strokovni simpozij 
ob 70-letnici Registra raka

Simpozij ob 70. obletnici Registra raka.

Z organizacijo strokovnega simpozija 
2. oktobra 2020 so naši onkološki 
in drugi zdravstveni strokovnjaki 

počast i l i  s lavnostno 70. obletn ico 
ustanov i tve s lovenskega Regist ra 
raka. Seveda je bilo tudi pri pripravi te 
slovesnosti upoštevati preventivne ukrepe 
za preprečevanje širjenja virusa COVID-19, 
predvsem zagotoviti predpisano socialno 
distanco in spoštovati omejitve števila 
udeležencev javnih shodov. Zato se je 
večina udeležencev povezala v slavnostno 
prireditev preko internetne povezave, 
oziroma aplikacije Zoom. Pokroviteljstvo 
slovesnosti je prevzel predsednik republike 
Borut Pahor.
Uvodoma je udeležence pozdravila v. d. 
direktorica Onkološkega inštituta univ. 
dipl. ekonomistka Andreja Uštar. Sledila 
je svetovalka predsednika republike ga. 
Vlasta Nusdorfer, ki je v predsednikovem 
imenu opravičila njegovo odsotnost, 
pozdravila vse udeležence in poudarila 

pomen sodelovanja medicinskih inštitucij z 
nevladnimi organizacijami, saj je tudi sama 
aktivno sodelovala s humanitarno fondacijo 
Mali vitez. Prof. dr. Vera Pompe Kirn po vrsti, 
drugi vodja registra, je obudila spomine na 
začetek svojega dela v organizaciji in na 
ustanoviteljico slovenskega Registra raka 
prof. dr. Boženo Ravnikar. Ker je naš register 
raka med najstarejšimi v Evropi je prav, da 
povemo nekaj več o njeni ustanoviteljici. 
Dr. Božena Ravnikar je bila profesorica 
onkologije, partizanska zdravnica in med 
leti1963 do 1982 direktorica Onkološkega 
inštituta. Med leti 1975 -1978 je bila 
regionalna predstavnica za Evropo pri 
Mednarodni zvezi registrov raka. Na tej 
funkciji jo je v letih 1996-2003 zamenjala 
dr. Vera Pompe Kirn. Dr. Vera Pompe je 
leta 1975 izpeljala prvi prehod registracije 
rakavih bolezni na računalniško obdelavo. 
Leta 2010 pa smo napravili še korak več 
pri spremljanju rakovih bolezni , saj je bila 
postavljena interneta platforma Slora, ki 

omogoča interaktivni dostop do podatkov 
o raku. V okviru simpozija sta slovenskemu 
Registru raka in njegovim sodelavcem 
čestitala tudi dva tuja vrhunska strokovnjaka 
dr. Roberto Zanetti in Elisabete Weiderpass. 
Dr. Zanetti je bivši direktor torinskega 
registra raka in dolgoletni predsednik 
Mednarodnega združenja registrov raka, 
dela na področju onkologije že več kot 
42 let. Dr. Zaneti je poudaril posebnost 
registrov raka, saj so v medicinski stroki 
svojevrstni unikum. Namreč, nobena druga 
medicinska disciplina ne premore tako 
tako obsežnih, kvalitetnih, raznovrstnih 
in hkrati standardiziranih podatkov, ki 
bi se lahko primerjali z registri raka, saj 
se dandanašnji razprostirajo na vseh 
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dr. Božena Ravnikar ustanoviteljica  
Registra raka.

In memoriam Danilu Papežu
Na koncu meseca oktobra smo izgubili našega dolgoletnega podpredsedni-
ka Danila Papeža. Ko mi je povedal, da odhaja na operacijo, ki je za moža-
karje naših let bolj rutinska zadeva, se mi niti sanjalo ni, da bo lahko vodila v 
tako številne in resne komplikacije. Mislim, da si tudi Danilo ni, saj nisem imel 
vtisa, da je posebej zaskrbljen. Ne vem, morda je to lahko tudi »sistemska 
hiba« nas laringektomiranih, saj ko enkrat kolikor toliko, preživiš zdravljenje 
raka grla, ni prav veliko zdravstvenih posegov, ki so še težji. Z Danilom sva 
začela posebej tesno sodelovati, ko je v društvu prevzel podpredsedniško 
funkcijo, torej pred več kot 12 leti. Seveda sva včasih različno gledala na po-
samezne težave in tudi razlike v temperamentu niso bile zanemarljive. Ven-
dar je kljub tem razlikam Danilo znal vstati in jasno povedati svoje mnenje, 
če je ocenil, da kdo namerno poskuša škodovati društvu. O oceni položaja 

laringektomiranih v naši domovini in današnjem času ni bilo razlik, o tem sva bila enotna. Posebej zagnan in neu-
moren je bil Danilo pri delovanju PK- Štajerske in Koroške, pa ne samo on ampak tudi njegovi ožji družinski člani. 
Res so si prizadevali za številne pestre, kvalitetne dogodke in čim boljše počutje članov Štajercev in Korošcev. 
Mislim, da se bodo z menoj lahko strinjali številni člani tega PK. Hvala.

V Imenu Društva laringektomiranih Slovenije in svojem osebnem imenu izrekam iskreno sožalje Jani, Julčki in 
drugim sorodnikom.

Predsednik DLS: 
Ivan Košak

5 kontinentov. Dr. Zaneti je še posebej 
navdušen nad racionalnostjo registrov raka, 
ker stroški njihovega spremljanja bolezni 
znašajo nekaj ducatov evrov na prebivalca, 
kar je zanemarljivo malo v primerjavi s 

Publikacija, ki jo je izdal Onkološki 
inštitut Ob 70. obletnici Registra raka

stroški navadnega zdravniškega pregleda. 
Koristi registrov raka, daleč presegajo 
njihove stroške. Mednarodne razsežnosti in 
prihodnost registrov raka je orisala
dr. Elisabete Weiderpass direktorica 
Internationally Agency for Research on 
Cancer iz Lyona. Zaradi svojega pomena, 
ki ga imajo registri pri spremljanju bolezni 
in analizi učinkovitosti zdravljenja raka se 
mednarodno sodelovanje na 
tem področju vse bolj širi in poglablja. 
Leta 2012 je bila sprožena iniciativa Global  
initiative for Cancer Development (GICD), 
torej pobuda za globalno spremljanje 
raka, ki spremlja podatke v 185 državah 
za 36 različnih vrst raka. Leta 2018 
pa projekt Global Burden of Cancer, ki 
spremlja globalno breme raka in podatke 
objavlja v Global Cancer Observatory. 
Leta 2018 so globalni parametri za 5 
najpogostejših vrst raka obsegali : icidena 
(število v letu novo obolelih za rakom) 18,1 
mio, morality (smrtnost) 9,6 mio,prevalenca 
(5 letno preživetje) 43,8 mio. Kakšna 
pa bo prihodnost ? V letu 2018 je za 
rakom zbolelo 18,1 mio ljudi in  projekcije 
predvidevajo da bi se lahko obolevnost 

do leta 2040 skoraj podvojila na 29,4 mio.
Strokovni del simpozija je zaklučil prof. Dr. 
Branko Zakotnik kordinator nacionalnega 
programa za obvladovanje raka, ki je 
prerdstavil strateške cilje tega programa, 
presejalne programe, metode zdravljenja in 
oceno uspešnosti zdravljenja raka.
Strokvnjakom in sodelavcem Registra raka  
čestitamo k častitljivemu jubileju.

Ivan Košak
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Zopet smo se dobili v Izoli, kjer so 
potekale govorne vaje od 22.6.  
do 26.6.2020.

Tokrat v drugačni zasedbi. Namreč 
zaradi pandemije Korona virusa ni bilo 

Tecaj govora v Izoli junij 2020

›

Na spomladanskih govornih vajah. (Foto I. Košak)

strokovnega osebja. Z maskami na ob-
razu nam ne bi prav nič pomagali.

Tako so nas je v skupini šestih prisotnih 
tečajnikov, vzeli v roke nas še učence, 
že dobro govoreči člani. In učenje je bilo 

zelo intenzivno, saj je imel vsak svojega 
učitelja, ki se mu je popolnoma posvetil. 

Zame je bila to lepa izkušnja in mislim, 
da smo vsi veliko odnesli in zelo napre-
dovali pri govoru. Ta oblika učenja, ko 
te učijo bivši pacienti, se mi zdi zelo po-
zitivna. Imajo izkušnje in ti lahko podajo 
marsikateri koristen nasvet. Zadnji dan 
smo celo zapeli dve pesmici, kar je g. 
Ivan s kamero celo ovekovečil. Podpi-
ram to obliko učenja in upam, da jo bom 
še kdaj deležna. Celi ekipi se zahvalju-
jem za trud. 

Ogledali smo si cerkev Sv.Trojice  v 
Hrastovljah. Freske so res lepe in ene 
najstarejših v Sloveniji.

Prijetno druženje se je zaključilo v petek 
pozno zvečer.

Sonja Angelovski

Leto se počasi izteka in če smo v 
prvem valu virusa menili, da nam 
je težko, je najbrž sedaj že marsik-

do pomisli, da pravzaprav takrat še nič 
nismo videli. Pandemija je prisilila vlado 
v določene nujne ukrepe in tudi druge, 
ki so milo rečen hudo arbitrarni. Mislim, 
da je bilo letošnje leto za izvajanje naših 
programov najtežje, pa ne samo za nas, 
tudi za vse druge invalidske in huma-
nitarne organizacije in celo več, za ves 
storitveni, »mehki sektor«, založništvo, 
muzeje , glasbo, vso umetnost, kulturo 
in tudi zdravstvo. Če v tej luči presojam 
naš program Ohranjevanje zdravja - Oto-
čec 2020 mislim, da smo lahko zadovolj-
ni. Vendar so kot pri vsaki stvari poleg 
pozitivnih, tudi kakšne manj pozitivne in 
naj mi bo, kot dolgoletnemu predsedniku 
dovoljeno, da omenim tudi te. To sicer ni 
v moji navadi vendar, pa včasih res »kaš-
ne stvari, izbijejo sodu dno«.

Otočec je bil letos, po številu 102 ude-
ležencev, naš največji dogodek in mis-

O Otočcu 2020, malo drugače

Nadaljevanje na naslednji strani

Na predavanju. (Foto Č. Košak)

lim, da smo imeli s takšno koncentracijo 
članstva precej sreče. Vreme je bilo »kot 
naročeno«. Predavanje prof. J. Peklaja, 
je kot zmerom, »zadelo žebelj na glavi-
co«. Ampak o tem sta svoje vtise zapi-
sali dve, članici in ni potrebe, da sam še 
kaj dodajam. Predavanje obeh logope-
dinj mag. N. Prebil in prof. R. Kušar je 

bilo obsežno, informativno in lahko smo 
se temeljito seznanili z zadnjim stanjem 
in tudi s kakšnimi manj razveseljivimi 
tendencami. Pohodi in kolesarjenje so 
bili raznovrstni, marljivi merilci tlaka in 
sladkorja so vestno opravljali svoje delo. 
Ocenjujem, da je bilo pri balinanju celo 
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Jutranje razgibavanje. (Foto Č. Košak)

manj prepiranja, kot po navadi. Res je, 
pogrešali smo prof. C. Iviška, vendar je 
bil prof. J. Dolinar, kot bi rekli v naši, lju-
bi, bivši JNA, »v celoti na visini zadatka«. 
Ja, včasih nekaj več discipline, ne škodi. 
Lani je večje število naših članov prosi-
lo prof. Ivška, naj mi posreduje želje, da 
zamenjamo lokacijo. Na osnovi opisa, 
interneta in verodostojnih priporočil sem 
predlagal Otočec, kjer sem bil pred več 
leti (letos še ne) vendar sem bil obveš-
čen, da so v hotel vložili velik denar in ga 
temeljito prenovili. Nekateri člani našega 
IO so predlogu nasprotovali, večina se 
je k sreči strinjala. V zaključnih pogovo-
rih z upravo hotela sem izvedel, da hotel 
premore NIJZ certificirano dvorano, kar 
je bilo v trenutnih razmerah več kot do-
brodošlo. Poleg tega ste lahko v hotelu 
opazili mlade gostje-mladinsko, sloven-
sko, žensko, namiznoteniško reprezen-
tanco. V razgovorih s serviserjem, ki v 
bližini hotela, skrbi za servisiranje teni-
ških loparjev, sem izvedel, da mu dela 
ne manjka in od posla prav dobro živi, 
saj so posebej ruske, mlade, teniške 
vzhajajoče zvezde zelo dobre stranke. 
Torej vsa dejstva, ki govorijo, da če že 
ni, bo Šport hotel v parih letih, elitna, 
športna lokacija. Edina res upravičena 
pritožba, ki sta mi jo posredovala naša 
člana je, če nimate sreče, dobite »špor-
tno posteljo« (beri zelo ozko, ta je bila 
vsekakor, izjemna). O tem sem obvestil 
recepcijo in so mi pritrdili. Nakar so me 

Predavanje o tehniki nadomestnega govora. (Foto Č. Košak)

obvestili, da v hotel Šmarjeta, v bazen 
in na plesišče zahajajo številni naši čla-
ni in hotel sporoča, da ima dovolj svojih 
gostov in si ne želi še naših. Torej naj-
brž številni člani, ki so lani predlagali 
zamenjavo lokacije, so letos obiskovali 
Šmarjeto. Ne vem ali nekateri udeležen-
ci domnevajo, da je nastanitev v Šport 
hotelu permanentna karta za vse Krkine 
hotele ? Pa, razumi kdor more? Bilo mi 
je nerodno, še posebej , ker se je osebje 
v Šport hotelu resnično trudilo ustreči 
vsem našim željam in po dogovoru bi 
se morda lahko našel kakšen razumen 

kompromis. O tem sem seveda ob-
vestil naše najbolj »poskočne« člane in 
je bilo kar nekaj hude krvi. Posledično 
sva se z vodjo recepcije dogovorila za 
glasbeni dogodek, da zmanjšamo pri-
tisk na Šmarjeto. Če kdo misli, da lah-
ko naši člani a la cart naročajo glasbo, 
je več kot naiven. Seveda je recepcija 
zbirala med lokalnimi glasbeniki in pri-
poročilo kakšnega godca ne škodi. Med 
posameznimi člani sem zaznal, morda 
se motim, kar rahlo posmehljiv odnos 
do turističnih bonov, ki ga ne razumem 
povsem. Po socialnem stanju smo zelo 
različni in posamezni člani so mi priznali, 
da so jim prišli zelo prav. S to vlado se 
v marsičem ne strinjam, vendar so turi-
stični boni »prava stvar« in akt patriotiz-
ma. Sam ga še nisem izkoristil, vendar 
ga bom ob prvi priliki. Če kdo misli, da je 
pri tem administrativna evidenca najtež-
ja je v hudi zmoti. Težava je nastopila pri 
turističnih in gostinskih delavcih, zanje je 
to bilo nekaj povsem novega. Za primer, 
v drugi polovici junija, ob uvedbi bonov 
se je v hotelu v Simonovem zalivu vila 
kakšnih 30 m dolga vrsta, ki je tam še 
nisem doživel, od pulta, preko cele re-
cepcije v preddverje, pred vhodna vrata 
in navzdol po stopnišču. No mislim, da 
so se do sedaj že privadili, vsaka novost 
pač potrebuje določen čas. Morda samo 
še malenkost, iz Šport hotela smo v Lju-
bljano odpeljala na ORL kontrolni pre-
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gled člana, ki je imel to smolo, da mu je 
datum kontrolnega pregleda sovpadel s 
terminom programa OZ in menda je pre-
voz pri nekaterih »starejših članih« vzbu-
dil negodovanje, da gre za »turizem«. 
Naj pojasnim za vso društveno javnost, 
da sva ta prevoz opravila na prošnjo 
pristojnega poverjenika, domala z argu-
mentom, »če nismo zmožni organizirati 
tega prevoza, naj nas hudič vzame«. To-
rej za stroške prevoza smo omogočili 6 
dnevno bivanje članu in njegovi soprogi 
na programu OZ Pri najboljši volji, vidim 
samo nekaj normalne solidarnosti in no-
benega »turizma«.

Ivan Košak Prof. J. Dolinar deli pravico pri balinanju. (Foto Č. Košak)

Nekaj moram napisati, za naš časo-
pis. Vsi pravijo, da ga radi vzamejo 
v roke, da ga radi prebirajo, gledajo 

slike a zelo malo je takih, ki bi kaj napisa-
li. Mislim, predvsem na nove člane, da bi 
lahko kaj napisali o svojem sodelovanju 
in počutju pri sodelovanju na programih 
društva in tudi na področnih klubih. Spom-
nim se, ko sem bil nov, mlad član društva, 
pa sem kar dobil nalogo, da kaj napišem. 
Bilo je rečeno, da je to tudi en od načinov 
rehabilitacije in to dejanje se je spodbujalo. 
Čedalje manj je tega.

Tokrat je tudi pravi čas, da bi kaj napisali o 
programu Ohranjevanje zdravja, ki je bilo 
s strani društva organizirano na Otočcu, 
na Dolenjskem. Bilo je kar pestro in za-
bavno, morda je tudi pripomoglo to, da 
se je odvijalo na novi lokaciji, v hotelu 
Šport.  Koronavirus turistični boni so tudi 
prispevali svoje za večjo udeležbo, čeprav 
na koncu ne vem kako se je vse to iz-
teklo. Med udeleženci se je čutilo veliko 
nerazumevanj, vprašanj, naša Marija pa je 
imela pri vsem tem največ dela. Ne bom 
pisal o programu, pohvala vsem, a videlo 
se je, da je manjkal glavni vodja progra-
ma, Cveto. Da je pravi vodja pri organi-
ziranju in izpeljavi programa tako, kakor 
mora biti, sproščeno, brez napetosti in v 
zadovoljstvo vseh udeležencev. Bilo je ne-
koliko okrnjeno. Koronavirus ukrepi so bili 
močnejši od volje. Karantena je naredila 
svoje .Predsednik  pa nas je lepo obdaril-

Otočec 2020
zaposlil, kar z dvema delavnicama-pre-
davanjema. Veselili smo se in zabavali v 
soboto, ko je »špilal« domači muzikant. 
Pobudnik tega dogodka, kolikor je meni 
znano, je bil naš član Danijel iz Novega 
mesta. Dogovarjal se je z vodilnimi hote-
la in to tudi dosegel. Čeprav je bil naša 
izbira priznani glasbenik Marijan Novina, 
Danijelov sosed, ki je večer prej igral v 
hotelu Šmarješke toplice in imel je res 
čudovit nastop, glasba pa taka, da smo Nadaljevanje na naslednji strani

veliko plesali. Plesalo je mlado in staro, 
tisti v čeveljcih in tisti v supergah. Upam, 
da se mu bo Danijel še enkrat zahvalil 
za večer, na katerem je uživalo tudi kar 
nekaj članov društva. Danijel Ratkovič, 
član PK Dolenjska, to je prijeten, dober 
človek. Pomagal bi vsakomur in to hitro, 
brez obotavljanja. Človek akcije, kot se 
reče. Kot domačin, se nam je pridružil pri 

Pred Sevniškim gradom z Milanom. (Foto arhiv B. Bubnič)
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kolesarjenju in nas popeljal do Kostanjevi-
ce. Po dolgem času na kolesu in to z no-
vim, je z nami prevozil 55km, od »šuba«. 
Pomagal je tudi pri organiziranju pohodov 
in se jih tudi udeleževal. Poklepetal je s 
slehernim udeležencem, se obenem slikal 
in to vse za dobro voljo in dobro poču-
tje. Mene osebno je odpeljal v mesto, pa 
po okoliških krajih in mi pokazal njihove 
znamenitosti. Vinograde z zidanicami na 
Trški gori, kjer je kmetijska šola Grm, cen-
ter Biotehnike in turizma, cerkev Marijine-
ga rojstva in ob cerkvi 400 let stare lipe, 
Krkin hram. Na gori je tudi Slakova pot, 
urejena v spomin dolenjskega  virtuoza na 
frajtonarci. Tu je imel tudi svojo zidanico. 
Ogledali smo si še marsikaj zanimivega, 
kar ponuja področje okoli Novega mes-
ta. Še enkrat, hvala Danijel.Ko sem se 
odpravil na pot, na Otočec, sva se z ženo 
odločila, da obiščeva člana PK Dolenjske, 
Beričič Milana. Stanuje pa v Sevnici. Pot 
naju je peljala do Trojan. Od tu na Izlake, 
mimo kraja Kisovec, kjer je bil rojen Rog-
lič in prek Zidanega mostu do Sevnice. 
Zahtevna pot, pot močnih živcev, ki po-
teka po ozki dolini, soteski, med  Savo in 
želežniškimi tiri. Vsakodnevni uporabniki, 
se mi kar smilijo. Ko pa prideš v bližino 
Sevnice pa se odpre lepa, široka dolina. 
Milan nas je že čakal v starem delu mes-
ta. Po pozdravu, klepetu ob kavici, naju 
je odpeljal do gradu od koder je zelo lep 
razgled na mesto in dolino. Nato naju je 

Andrejka, Katica in Daniel. (Foto B. Bubnič)

še povabil na nekaj sladkega, značilno za 
ta kraj, Melanijevo tortico. Čudovita sla-
dica, katera nas spomni, da je to rojstni 
kraj prve dame Amerike, Melanije Tramp. 
Milan zelo lepo govori. Med pogovorom 
se mi je zazdelo, da je nekoliko sam v 
tem koncu področnega kluba. Zato je bil 
tudi vesel obiska, pa čeprav je bil kratek. 
Z ženo sva hitela naprej, na zbirno mesto 
programa, na Otočec. Hvala Milan za pri-
srčen sprejem.

Kot ste opazili sem opisal druženje z dvema 
članoma, ki sta del našega društva. Člana, 
ki jima druženje veliko pomeni pri rehabili-
taciji, pri ohranjevanju zdravja. Nista samo 
fizično prisotna, ampak tudi prispevata k 
dobri volji tudi drugih, optimistična, z voljo 
do življenja, z željo nekaj videti, spoznati. 
Take družbe si želim in upam, da je vsak 
član našega društva v društvu našel neko-
ga in z njim spletel tudi prijateljske vezi. Zato 
tudi društvo je, zato obstaja.

Branko Bubnič

DLS
Parmova 53/IV
1000 Ljubljana

Tel.: 01 / 436 03 58, 
fax: 01 / 436 03 59

Transakcijski račun DLS:
SI56 6100 0000 1418 487

Davčna številka DLS: 68713401
E-mail: drustvodls.si@gmail.com

Spletna stran: www.dls-slo.si

UREDNIŠKI ODBOR:

Odgovorni urednik: 
Ivan Košak

Urednica: 
Marija Tomšič

Član uredništva: 
Andreja Bubnič 

Marta Gabrejna-Braniselj

Oblikovanje in priprava: 
Gorazd Meden

NOVI ČLANI
BRAČUN JERNEJ - BREŽICE
HODŽIĆ VASIM - LJUBLJANA
SIKOŠEK SREČKO - CELJE

SLEMENŠEK ZLATKO - VELENJE
PONIKVAR JERNEJ - RADOMLJE

HORVAT PETER - ANKARAN
MIKULIČ ALBIN - DOLENJA VAS

ČUDEN ANTON - SEMIČ
ALAUF BOJAN - LAŠKO



OBVESTILA - Št. 263 Stran 7

Na Programu Ohranjevanja zdravja 
na Otočcu smo povabili našega 
dolgoletnega predavatelja prof. 

J.Peklaja, da nam predstavi še kakšno za-
nimivo temo za udeležence tega progra-
ma. Predlagal nam je delavnico na temo 
Staranje – starost. 

Glede na različne starosti udeležencev 
Programa Ohranjevanje zdravja je bila 
tema zelo zanimiva in vsak, jo doživlja dru-
gače, tako nam ni bilo težko načeti to kislo 
jabolko.

Razdelili smo se v tri skupine, da smo laž-
je kontaktirali med seboj, kajti vsak je imel 
svoje poglede in doživljanje poteka življe-
nja.

Prof. J. Peklaj nam je podal smernice, ki 
so nam bile v oporo:

- Na kaj smo ponosni v življenju
- Nad čem smo razočarani - kaj nismo iz-
polnili
- Česa nikoli nismo izrekli svojim najbliž-
njim
- Česa nismo povedali svojim staršem

Tako smo nadgradili vsako temo posebej. 
Udeleženci so se razgovorili, tako je čas 
namenjen za razpravljanje kar prehitro mi-
nil. Treba je bilo podati sklepne misli. Zato 
je skupina zadolžila ga. Andrejko, ki je vso 
razpravo izčrpno poročala vsem udeležen-
cem, da so vsi dobili teme v razmislek za 
nadaljnje razpravljanje. 

Marija Tomšič

Jaz, Andreja Bubnič sem se prijavila 
za poročevalko razprave v 2.skupini 
pod vodstvom terapevta g.Pekla-

ja. Pogovarjali smo se o tem, na kar smo 
ponosni v svojem življenju.Večina je sogla-
šala, da smo ponosni na svoje družine in 
domove, ki smo jih ustvarili v času našega 
življenja. Veliko nas živi skupaj z mladimi v 
istih hišah in se srečujemo s težavami sku-

Predavanje prof. J. Peklaja
Prof. Jože Peklaj zna svoja predavanja tako zastaviti, da poslušalce vedno na nek nači gane in nas »prisili« da 

se poglobimo vase in začnemo razmišljati o res relevantnih vprašanjih.Tako je bilo tudi tokrat na Otočcu.  
Članici M. Tomšič in A. Bubnič sta vsaka iz svojega zornega kota zapisali o predavanju svoje vtise.

Ivan Košak

pnega bivanja in tega, da otroci nekako 
pričakujejo, da kaj skuhamo oz.popazimo 
na otroke. Nekateri odnosi so boljši, drugi 
slabši.

Vse pa je odvisno od nas samih in od tega, 
ali smo znali postaviti meje družinskim čla-
nom, članom

gospodinjstva, s katerimi sobivamo. Na 
svetu nismo zato, da bi ustregli drugim, 
ampak da živimo tako, da je najbolje za 
nas, za naše zdravje, telo in zadovoljstvo.

Edino zdravilo, ko nas kdo razočara, ko 
nam nekdo naredi krivico pa je odpuš-
čanje. Odpuščanje je v bistvu sebično 
dejanje, saj z odpuščanjem osvobodimo, 
pomagamo sebi, ne dajemo pomena pre-
teklosti in se posvečamo sedanjosti in pri-
hodnosti.

Največ, kar lahko naredimo zase je, da se 
imamo radi. Če imamo radi sebe, bomo 
znali imeti radi tudi druge. Če se mi poču-
timo dobro v svojem telesu, je to vidno tudi 
navzven in izžarevamo pozitivno energijo. 
Vsi ljudje si želimo biti srečni in zadovolj-
ni. Zato moramo biti pozorni na lepoto, ki 
nas obdaja, drugače vidimo samo delo in 

Prof. J. Peklaj na delavnici. (Foto Č. Košak)

trpljenje. Velikokrat nas do tega spoznanja 
pripelje bolezen, ki nas prisili, da se us-
tavimo in da se začnemo imeti radi vsak 
trenutek.

Čudežne besede našega življenja bi mora-
le biti: Žal mi je, Oprosti mi, Hvala ti, Rad-a 
te imam.

Najbližjim se še najlažje zahvalimo, če nam 
kakor koli pomagajo, težko pa nam gre iz 
ust priznanje,

ko naredimo kaj narobe in se moramo 
opravičiti. Najteže pa izrečemo besede lju-
bezni možu, partnerju, otrokom, staršem. 
V procesu osebnostne rasti naj bi se tudi 
tega naučili. Spoznati moramo, da lahko 
spreminjamo le sebe .

V imenu vseh prisotnih se zahvaljujem 
g.Peklaju in njegovi soprogi za prijetno te-
rapevtsko urico.

Andreja Bubnič

DRUŠTVO
LARINGEKTOMIRANIH
SLOVENĲE
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Lepo je spoznati nove 
prijatelje

Govorne vaje na soncu. (Foto N. Stazinski)

Teče dvajseto leto od operacije moža Danija in misli kar gredo 
nazaj skozi vsa ta leta, zato sem se odločila napisat nekaj be-
sed predvsem o tečaju govora v Simonovem zalivu. Teden je 

potekal po ustaljenem urniku od 11. do 17. oktober 2020, sicer malo 
spremenjeno zaradi kovida, vendar zelo prijetno.

Vodila ga je ga. Marija Tomšič, ki je skrbela, da je vse potekalo lepo 
in prav, seveda na njen umirjen način. 

Bili smo manjša skupina kot običajno. Člane laringektomiranih oseb 
sta vodili logopedinji Nataša Prebil in Rozalija Kušar. Tečaj je potekal 
na vrhunski ravni (povzemam besede g. Danija) saj samo on lahko 
oceni težko delo logopedov. 

Tudi tečajniki so izrazili svoje zadovoljstvo. 
Začutili so srečo in veselje ob vsakem 
najmanjšem glasu. Logopedinjam sta se 
pridružila tudi mož Dani Vuradin in Nikola 
Stazinski.

Partnerji in spremljevalci smo se sestajali z 
diplomirano psihologinjo Petro Bavčar, ki 
je s svojim znanjem, nasveti, pogovorom, 
pa tudi z nasmehom pripomogla našem 
dobrem počutju.To je bil pravi balzam za 
nas. Podala nam je veliko znanja in ori-
sala življenje ljudi brez grla. Prisrčno je 
bilo spregovoriti nekaj besed z Andrejo in 
Brankom Bubnič, ki sta nas prišla obiskat, 
pa tudi z Bernardo in Vilijem Ščančar, ki 
sta bila na letovanju v Izoli. 

Vesela sva, da sva preživela teden v tako 
prijetni družbi in upava, da se še kdaj sre-
čamo.

Ostanimo zdravi.

Dani in Ljubica VuradinUdeleženci jesenskega tečaja nadomestnega govora. (Foto N. Stazinski)
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Naš jesenski pohod
Evo mene,prijatelji moji. Puno vas je, 

al ko više broji, bi reko Mišo Kovač 
v svoji zadnji pesmi, ki jo je po moje 

posnel. Pa tudi jaz. Dedi Joško se vrača na 
stare tire. Odločil sem se, par vrstic napisat, 
kljub tem trem, ki se jim je še četrti priključil, 
pri katerih nisem glih najbolj zapisan. Žalita 
me lahko, ustavila me ne bosta da bi podal 
svoj pogled, na dogodke ki se dogajajo. 
Zbrali smo se kljub totemu koronavirusu, 
ki nam že lep čas kljubuje in smo si rek-
li »Ajmo u planine« Tudi bog je bil z nami, 
le zadnji dan je zajokal in nam poslal ne-
kaj solz z nebes. Malce preveč. Posledično 
smo malce prej zapustili prečudovit pohod. 
Nič hudega. Ponovili ga bomo, nekje na 
drugi lokaciji. Tokrat smo se odpravili v Po-
dolševo v Solčavske alpe, na tridnevni po-
hod, na kmetijo Majdač. Krasni domačini, 
krasna okolica. Res imaš kaj videt. Škoda 
tega zadnjega dneva. O skupini, ne bi zap-
ravljal besed, ker smo itak »uigran tim«, ki 
je komaj čakal, da se nekaj premakne. Se 
je. Ne da naša Marta, da se preveč poleni-
mo. Upam in si želim, da se zadeva izbolj-
ša in se bomo bolj pogosto zbirali. Pohod, 
kod pohod. Itak so vedno dve skupini, po 
zmožnosti posameznika. Lažja in težja. Vsi 
smo imeli dovolj. Vseh lokacij, se ne spom-
nim, ker nisem mislil pisat, ampak verjemite 
mi, v dveh dneh se je dalo, v času ki smo 
ga porabili, kaj videt. Prvi dan je bilo 23.000 
korakov, ki jih je pokazal telefon. Drugi dan 
nekaj več. Te pa naj nekdo reče, da smo 
lenuhi. Tudi v sosednji državi smo se malce 
sprehodili. Tak je pač pot nanesla, ker smo 
si želeli ogledat sv. Lenart, ki je na drugi 
strani meje. Ta druga skupina je imela svo-
jo pot, ki se je tudi zavlekla čez mejo. Na 
koncu se itak vedno srečava in si izmenjava 
doživetja, pa tudi kaj dorečeva. Večeri so 
bili pač  poglavlje zase. Druženje, klepetanj 
ter peka  kostanja, ki nama ga je prinesla 
naša vrla Ana. Malce mošteka je tudi bilo. 
Znotraj meja smo ga kresnili, kajti jutri je 
bil nov dan, nov pohod, novi izzivi. Hvala ti 
Anči. Boris, Boško, Cveto, pa tudi Silvo je 
priskočil na pomoč. Tudi vama hvala. Od-
lično sta ga spekla, saj vesta, če vas dedi 
Joško hvali, te je bil odličen. Le kooperanta 
nisem »najdo«, ki bi mi lupal kostanj. Nič 

Še kratek posvet pred vzponom. (Foto Č. Košak)

V vrsti za gondolo. (Foto Č. Košak)

Na koncu pohoda je seveda obvezna še ena skupinska. (Foto Č. Košak)

hudega, sem se potrudil da mi ni majnka-
lo robe. Dovolj imam. Ne bom več bluzil. 

Vse imam vas rad, brez izjeme. Vsem lepe 
pozdrave pošilja, družina Marcijuš.   

Josip Marcijuš
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Pregled dejavnosti 
skupine pohodnikov v 
letu 2020
Glede na to, da smo spet zaprti 

vsak v svoj dom, nam ne ostane 
drugega, kot spomini na vse, kar 

smo letos prehodili in doživeli. V razmerah, 
ki jih nismo bili vajeni, smo se še kar znašli 
in kljub omejitvam osvojili kar nekaj ciljev, 
da ne rečem vrhov. Cilj pohodnikov je se-
veda gibanje, hoja, tudi druženje, vendar 
predvsem na prostem. Zato je kar šlo.

V maju smo osvojili Kunigundo (Šentjun-
gert – 565m), kamor sta nas vodila za-
konca Motoh, ki sta domačina in pozna-
ta teren. Kar lepo smo se sprehodili, eni 
z berglami, eni brez… Kar 21 se nas je 
zbralo na tem pohodu. Tudi postrežba na 
koncu je presegla vsa pričakovanja. Ivica 
nam je na vrtu pripravila pravo pogostitev. 
Hvala Rožica za ves trud. Pridemo še!!

V juniju smo si za cilj izbrali Kokoško 
(670m) pri Kozini. To je neizrazit vrh na 
meji z Italijo, primorski hribček, kjer se z 
lahkoto sprehodiš do vrha, nudi pa lepe 
razglede na Trst in okoliške vasi. No, 
tokrat razgled ni bil najbogatejši, saj je 
še preden smo startali že deževalo. Tudi 

kasneje so se vlekle megle in nam zakri-
vale pogled, le dež je ponehal. Nahodili 
smo se pa le, vsaj toliko, da nam je ja-
bolčni zavitek na vrhu kar teknil.

Za julijski pohod smo že malo dvomili, če 
bo izvedljiv, saj smo si za cilj izbrali Mrzli-
co (1122m) nas Hrastnikom, ampak tam 
je ravno takrat razsajal virus. Odločili smo 
se za tranzit brez ustavljanja in se mimo 
Hrastnika zapeljali direktno na Kal, kjer je 
koča. Tu nas je pričakala obvezna kavi-
ca. Seveda smo se povzpeli tudi na vrh 
Mrzlice. No, ne prav vsi: nekateri so imeli 
na razpolago krajšo in manj zahtevno pot 
v okolici, kjer so se ravno tako razgibali in 
prezračili dušo. Vodil jih je Slavko, ki ima 
na Kalu močne sorodstvene vezi in je tako 
rekoč tam domač. Te vezi so pripomog-
le tudi k odlični postrežbi na turi. Družina 
Dobelšek je v čast novemu družinskemu 
članu tudi nam napolnila želodčke in nam 
polepšala dan. Hvala.

V avgustu smo se na predlog Jelene in 
Josipa Marcijuš in tudi z njuno pomočjo 
potikali po Pohorju. Povzpeli smo se sicer 
z gondolo, a še vedno je bilo dovolj hoje. 
Saj je Pohorje veliko in se ne konča zlepa. Na Pohorju. (Foto Č. Košak)

Pred Potočko zijalko. (Foto Č. Košak)
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Nadaljevanje na naslednji strani

Kar greš in greš. Najdeš tudi kakšen manj 
poznan slap… Za vsakega nekaj in za vse 
dovolj. In potem je tu še Mariborska koča 
(1086m), kjer privežemo dušo in že sanja-
mo o naslednjem pohodu.

Za september smo izbrali Smrekovec 
(2577m). Dobili smo se v Ljubnem ob 
Savinji in pot nadaljevali do Doma pod 
Smrekovcem. Od tu smo se povzpeli na 
vrh, pa še malo naprej po grebenu, da ne 
bomo premalo hodili. Tako smo osvojili 
kar dva vrhova. Vreme nam je res lepo 
služilo, razgledi tudi. Kot veliki strokov-
njaki smo opazovali okolico in določali 
imena gora, ki so se  bleščale v soncu. 
Včasih smo zadeli prav, včasih pa tudi ne. 
Še postanek v domu, kjer nam je znani 
(neznani) član našega društva pogostil z 
mineštro, ki je še kako teknila. Neznanec, 
hvala ti za pomoč in dobre misli.

Ob slovesu je beseda nanesla tudi na ok-
tober, ko gremo po navadi na tridnevno 
potepanje po hribih. Letos gremo v Po-
dolševo, če bo le vreme služilo. Ampak to 
je že nova zgodba za nov naslov….

Če strnem: kljub nemogočim razmeram, 
ki so nas letos doletele, kljub epidemiji in 

Kratek predah. (Foto Č. Košak)

moji polomljeni nogi smo pohodniško leto 
kar zgledno izpeljali. Če me občutek ne 
vara, smo bili vsi veseli in predvsem zado-
voljni, da smo sploh kam šli. Tudi udeležba 
je bila številčna. Želim si še tako naprej!

Pa še to: če bi se kdorkoli rad pridružil 
skupini, naj na društvu dobi moj kontakt, 
pa se slišimo… Dobrodošli!!                                                                    

Marta Gabrejna Braniselj

Kot dolgoletna podporna članica in 
žena Bubnič  Branka iz PK Obala, 
več kot 15 let, sem zaznala

 med ostalimi člani svoje in njihovo ne-
zadovoljstvo z delovanjem društva, pred-
vsem pa  s komunikacijo oz. bolje neko-
munikacijo med vodstvom in bazo.

V letu 2019 smo izpeljali vse programe, 
šepati pa je začelo delo področnih klubov 
in od tu dalje tudi nezadovoljstvo. Stanje 
se je začelo poslabševati v letošnjem letu, 
tudi kot posledica koronavirusa. Sodu je 
izbilo dno mogoče to, da je bil letos skli-
can delni občni zbor. Z velikimi napori je 
bil speljan Program psihosocialne reha-
bilitacije v Umagu, malostevilčen, vendar 
uspešen. Da je bilo udeležencev manj je 
razumljivo, saj do zadnjega nismo vedeli, 

Pestro dogajanje v društvu in 
najpomembnejši sklepi z zadnjega 
sestanka izvršnega odbora

kako bo s prehajanjem meje, prisoten je 
bil strah tudi pred virusom.

 Uspešno je bil izpeljan tudi Program za 
ohranjevanje zdravja na Otočcu. Tako v 
Umagu kot na Otočcu pa smo ugotavljali, 
da ni vse tako kot bi moralo biti. Vsak po 
svoje smo negodovali, pojavil

se je problem PK Štajerske in Koroške. 
Zaradi bolezni njihovega vodje g. Papež 
Danilota, ki mu seveda želimo čimprejšnje 
okrevanje, je zastalo oz .zaspalo celo po-
dročje. Poverjeniki s tega področja so 
se zbrali na sestanku pri predsedniku 
društva na sedežu v Ljubljani in sprejeli 
so sklep,

da g. Branko Motoh prevzame vlogo ko-
ordinatorja aktivnosti PK Štajerske in Ko-
roške. Posledično je bil sklican sestanek 

izvršnega odbora dne 18.9., na katerem 
sem z dovoljenjem predsednika

sodelovala tudi jaz.

G. Košaku se zahvaljujem, da mi je dovolil 
sodelovati, saj glede na to, da nimam te-
žav z govorom,

sem mu predala vse pomisleke članov, 
njihove želje, predvsem po redni izdaji na-
šega glasila. Dobili

smo tudi podatek, koliko sredstev ima na 
razpolago vsak področni klub. Pozvani 
smo bili, da področni klubi začnemo iz-
vajati aktivnosti, saj so naša sredstva za 
leto 2021 odvisna od le teh. Sedaj ko to 
pišem, pa smo zaradi koronavirusa ome-
jeni na združevanje le desetih oseb, tako 
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da je delo PK spet onemogočeno. Kot 
že rečeno, na sestanku IO so bili sprejeti 
naslednji sklepi:

- o imenovanju B. Motoha za koordina-
torja PK  Štajerske in Koroške

- o razširitvi Uredniškega odbora za izda-
jo Obvestil s podpornima članicama M. 
Gabrejna in A. Bubnič

Nadaljevanje s prejšnje strani - sekretarki M. Tomšič se omogoči 
dostop do elektronske pošte

- M. Gabrejna iz Ankarana se določi za 
pomoč pri administrativnih delih M. 
Tomšič. O načinu dela se bodo dogo-
vorili.

- Pri organizaciji gorskih pohodov se iz-
boljša širše obveščanje, preko interneta.

- Pri pohodih in kolesarjenju je potrebno 
tempo prilagoditi najšibkejšim udele-
žencem.

Toliko z moje strani. Upam, da bomo pre-
magali koronavirus, da bomo lahko normal-
no zaživeli, da nam bo FIHO v naslednjem 
letu namenil dovolj sredstev, da bomo še 
naprej uresničevali zastavljene programe.

Srečno !
Andrejka Bubnič

Vadba ravnotežja, 2. del

5. vaja: Dvig noge in roke navzgor (sliki 9, 10)
Začetni položaj: Kleče na kolenih, v bokih ste pokrčeni pod kotom 90 stopinj, roke so iztegnjene in dlani sta v širini 

ramen položeni na tla. Teža je enakomerno porazdeljena na roke in kolena, hrbet je vzravnan.
Opis vaje: Hkrati dvignite in iztegnite desno nogo naravnost nazaj ter desno roko navzgor in naprej (obe desni 

okončini), tako se čim bolj približate ravni črti peta – koleno – zadnjica – ramena (dvig roke in noge vsaj 
30 do 50 cm od tal). V zgornjem položaju zadržite nogo in roko 30 do 60 sekund, jo po isti poti vrnite 
v začetni položaj in vajo ponovite še z drugo nogo in roko.

Težavnost vadbe povečamo z vztrajanjem v zgornjem položaju, na mehkejši površini (peni) oziroma da vajo izvajamo z zaprtimi 
očmi.

*Opomba: s to vajo krepimo tudi zadnjične mišice in mišice hrbta.
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6. vaja: Kroženje žoge okoli trupa in noge (slike 11, 12, 13, 14)
Začetni položaj: Stoja na levi nogi, desna noga je rahlo pokrčena in približno 15 cm dvignjena od tal (lahko se dotika 

stojne noge). Roki sta pokrčeni pred telesom in z dlanmi držite žogo.
Opis vaje: Z žogo naredite kroženje okrog telesa – boka, nato obkrožite dvignjeno desno nogo (okoli stegen) in v 

kolikor lahko, na koncu obkrožite z žogo še stegno leve stojne noge. Po določenem številu ponovitev 
na levi nogi, vajo izvedite še na desni nogi.

Težavnost vadbe povečamo s številom ponovitev oziroma da vajo izvajamo z zaprtimi očmi. 

Pa pridno na vadbo …
Lep športni pozdrav, Cveto Ivšek

Iz PodroËnih klubov
Velika negotovost, ki jo povzročil drugi virusni val se je odrazila tudi v delu naših Področnih klubov, ki so se 
odločali diferencirano, kot so pač menili, da jim najbolj ustreza. PK-Prekmurja in PK-Severne Primorske sta 
se odločila, da tokrat ne objavita niti okvirnih datumov prednovoletnih srečanj in bosta v primeru izboljšanja 

številčnih omejitev druženja svoje člane obveščala po telefonu. Področni klubi: Štajerske in Koroške,  
Dolenjske in Bele Krajine, ter Ljubljane so predvideli okvirne datume v katerih bodo pripravili srečanja in jih 

objavili v posebnih vabilih, seveda pod pogojem, če bodo razmere to dopuščale. PK-Obale, pa je svoje  
vabilo objavil na koncu prispevka.

Ivan Košak

Vabilo na prednovoletno srečanje

P.K. Štajerska in Koroška vabi vse svoje člane na prednovoletno srečanje, ki bo letos v petek, 18.12.2020  
v gostišču Čebelica (Kušar Jožica, Vitanjsko skomarje 12, 3205 Vitanje).

Prijavite se najkasneje do 15.12. pri poverjenikih.

Na srečanje prinesite zraven peščico peciva ter obilo dobre volje.

 Jožica Petovar 040-602-996 Silvo Dvorjak 041-828-363
 Josip Marcijuš 041-549-154 Brane Motoh 041-371-452
 Danijel Vuradin 041-775-392 Slavko Dobelšek 031-396-650

V primeru, da bodo ukrepi takrat še veljali, srečanje odpade.

Ostanite zdravi!!

Brane Motoh   
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Vabilo PK-Dolenjske in Bele Krajine

Člane, podporne člane in simpatizerje laringektomiranih  
PK Dolenjske, Bele Krajine ter Sp. Posavja vabimo na prednovoletno srečanje.  

Glede na Korona pandemijo in okoliščine, ki bodo do takrat, upamo, da do tega tudi pride.  
Ne vemo kaj se bo zgodilo s Korono do takrat, no mi upamo, da bo boljše  

in zato 12.12. ali 19.12. planiramo srečanje v Novem mestu ali njegovi bližnji okolici.  
Srečanje moramo prilagodit okoliščinam ki so in bodo na voljo.  

Ob prijavi posameznikov bomo povedali točno lokacijo, datum in čas srečanja.  
Prijave bomo sprejemali do 10.12.2020 na štev tel.:  

Nikola Stazinski 070 755660  in  040 340023,  
Bizjak Vojko 040 707684 in Ana Stazinski 030 621847.

Za PK-Dolenjske in Bele Krajine: 
Nikola Stazinski 

Na obisku v Mestnem 
muzeju Ljubljana
PK Ljubljana

Covid 19 je zlasti prizadel umetniške in 
kulturne ustanove. Zato je potrebno po-
sebej pohvaliti pobudo ljubljanskih galerij 
in muzejev, ki so v letošnjem poletju stopili 
skupaj in z eno vstopnico ponudili obisko-
valcem obisk 11 muzejev in galerij na 13 
lokacijah. Za ceno 8,5 eur smo lahko do 
konca meseca avgusta obiskali 11 kultur-
nih ustanov. Take ponudbe ni kazalo za-
muditi in sončno soboto 15.8.2020 se nas 
je zbralo 14 članov PK –Ljubljana z name-
nom, da si ogledamo razstavo Zgodovina 
zelene prestolnice –Ljubljane.

Če danes primerjam muzejske razstave s 
tistimi, ki smo jih »obvezno obiskovali« v 
osnovni in srednji šoli sem začuden kako 
velik napredek je dosežen, kljub tradici-
onalno zelo skromnim sredstvom, ki jih 
država namenja tem ustanovam in to ne 
zgolj v Ljubljani ampak širom Slovenije. 
Lani sta me prijetno presenetila Pavčkov 

in Slakov muzej, sicer manjša, pa zgledno 
urejena in zelo dobro predstavljata oba 
znana Dolenjca. Zgolj pisne dokumente 
so zamenjali zvočni zapisi, projekcije, di-
gitalne inštalacije ali celo demonstrativne 

ponovitve starih obrtnih tehnik. Tako smo 
se pred leti, Ljubljančani lahko prepričali, 
kako naporno je, več mesecev tesati ko-
liščarski deblak. Zelo nazorna in poučna 
izkušnja.

Obisk Mestnega muzeja. (Foto Č. Košak)
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Kronski dragulj ljubljanske arheološke zbir-
ke je gotovo več kot 5000 let staro kolo z 
osjo. Ta najdba je menda svetovnega po-
mena, saj sta oba dela, do sedaj, najsta-
rejša na svetu. Kolo ima premer 72 cm 
medtem, ko je os doga 124 cm, na koncu 
je oglate oblike in izdelana je iz enega kosa 
hrastovega lesa. Izbira lesa in izdelava ka-
žeta, da ju je izdelal poznavalec in mojster 
te obrti. Kdor je imel vsaj enkrat opraviti s 
hrastovim lesom, si z lahkoto predstavlja 
koliko potrpljenja je potrebno, da z bakre-
nim orodjem izrezljate takšno os. Zanimivo 
je, da koliščarske naselbine, podobne tem 
na Ljubljanskem barju, v Evropi niti niso 
bile tako redke našli so jih v : Švici, Franciji, 
Nemčiji, Avstriji in Italiji. Skupaj so jih odkri-
li več kot 1000. Zelo dobro je s številnimi 
najdbami dokumentirano tudi obdobje an-
tične Emone. Z uveljavljanjem podvodne 
arheologije je reka Ljubljanica razkrila in 
prispevala številne najdbe, ki zelo dobro 
osvetljujejo življenje tistega časa. Ravno 
nasprotno, pa velja za naslednje obdobje 
zgodnjega srednjega veka, ki je v primer-
javi z rimsko dobo predstavljeno relativno 
skromno. Potem ko je leta 452 n.št. hun-
ska, »šiba božja« kralj Atila s svojimi hor-
dami pregazil ta del Slovenije in razdejal 
Ptuj, Celje in delno požgal tudi Emono si 
ta, ni več opomogla. Razen nekaj grobi-
šč, ki izvirajo iz tega časa so ostale najdbe 
zelo skromne. Če malo poenostavimo je v 
zgodovini Ljubljane zazijala več kot 600 let 
velika luknja. V uradnih pisnih virih je Lju-
bljana prvič omenjena v listini iz Ogleja leta 
1161. Srednjeveška Ljubljana se je razvija-
la med Ljubljanico in grajskim gričem in je 

Kolo - kronski dragulj muzejske zbirke. (Foto Č. Košak)

Maketa razvoja srednjeveške Ljubljane. (Foto Č. Košak)

v letu 1269 prvič pridobila mestne pravice. 
V tem času je imela celo svojo kovnico de-
narja Morda še zanimivost numizmatični 
strokovnjaki Narodnega muzeja so ugoto-
vili, da so v njej celo ponarejali srebrne pfe-
nige, ki so bili za razliko od originalov izde-
lani iz svinca. Kdo je to počel ? Najbrž tega 
ne bomo mogli nikoli ugotoviti. Leta 1504 
Ljubljana dobi prvega župana. V 16. sto-
letju je v Ljubljani prebivalo približno 6000 
meščanov in od tega najmanj dveh tretjini 
Slovencev. Predmestja, pa so bila povsem 
slovenska. V obdobju reformacije so dve 
tretjine meščanov sprejele protestantsko 
vero. Ko je leta 1597 postal škof Tomaž 
Hren, ki je bil sicer sin protestantskega 
mestnega svetnika, je v Ljubljano povabil 
Jezuite in pričelo se je najhujše preganjanje 
protestantov.  30. oktobra 1598 so morali 

protestanti v 3 dneh zapustiti mesto, sicer 
jih je čakala smrtna kazen. Naslednji dan 1. 
novembra se je škof Hren v slavnostnem 
sprevodu odpravil v protestantsko špital-
sko cerkev, kjer je raztrgal protestantske 
knjige, razbil krstni kamen in potem maše-
val. V času protireformacije je zaradi pre-
ganjanja protestantov Ljubljana izgubila 
najmanj 10% meščanov. Še posebnost, 
berači so morali nositi posebno značko, 
ki jim je dovoljevala beračenje. Po pisnih 
virih je bilo takrat izdanih 200 značk iz če-
sar lahko sklepamo, da je takrat v Ljubljani 
bivalo 200 beračev in tiste, ki te značke 
niso imeli so iz mesta izgnali. V letu 1641 
se je na Starem trgu v Ljubljani rodil naš 
verjetno najpomembnejši polihistor Janez 
Vajkard Valvazor. Njegovo najbolj znano 
delo je gotovo Slava vojvodine Kranjske, 
ki ga je angleški zgodovinar R.J.W. Evans 
označil kot »mamutsko delo ljubečega 
portreta avstrijskega podeželja in njegovih 
prebivalcev«. Ker Slava vojvodine Kranjske 
obsega 15 knjig, 3532 strani in 528 ilustra-
cij si tako oceno vsekakor tudi zasluži. Z 
opisom in razlago presihajočega Cerkni-
škega jezera, pa je bil Valvazor sprejet v 
članstvo elitne akademije Royal Society v 
Londonu, kar za njim še ni uspelo nobene-
mu našemu zgodovinarju. Protireformacija 
ni okrepila samo versko nestrpnost tem-
več, tudi praznoverje, lov na čarovnice, ki 
je v  15. stoletju  kar malo potihnil je v 16. 
iz 17. stol. znova oživel in v letih 1691 in 
1692 so v Ljubljani pokončali najmanj 32 

Nadaljevanje na naslednji strani
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Nadaljevanje s prejšnje strani

čarovnic in 3 čarovnike. Mimogrede, o 
času humanizma in razsvetljenstva je  v 
Mestnem muzeju postavljena tudi poseb-
na razstava z naslovom Znanje in razum, 
ki je tudi vredna ogleda. V času francoske 
okupacije postane Ljubljana prestolnica 
Ilirskih provinc, kar ji prinese novo velja-
vo in samozavest. Število prebivalstva je 
naraslo, saj je imel prvi guverner general 
Marmont v svoji upravi zaposlenih več kot 
400 uslužbencev in vojaška posadka je 
štela 4000 vojakov. Slovenske izobražen-
ce je najbolj navdušila uvedba slovenščine 
v osnovne in srednje šole, ter ustanovitev 
delne univerze. Vendar so Francozi reor-
ganizirali še veliko več, uveljavili so enako 
zakonodajo kot v Franciji. Code civil- Ci-
vilni zakonik je bil najnaprednejši v tistem 
času, pravni temelj meščanskih pravic, 
saj zagovarja enakost pred zakonom in 
predstavlja temelj nove bolj pravične druž-
be. Ukinjeni so bili številni fevdalni privile-
giji, obrtni cehi in uveljavljena prosta obrt 
in trgovina. Za razliko od izobražencev, 
pa je bilo ostalo prebivalstvo precej manj 
navdušeno nad Francozi. Razlog so bile 
napoleonske vojne, ki so imele za posle-
dico velike vojaške izdatke, visoke davke 
in novačenje slovenskih fantov v franco-
sko vojsko. Pravzaprav je ironično, da je 
Ljubljani tudi  Napoleonov poraz prinesel 
precej blišča. Leta 1821 se je v Ljubljani 
odvijal kongres Svete alianse (po njem je 
dobil ime ljubljanski Kongresni trg) in  obi-
skali so jo vladarji velesil tistega časa: av-
strijski cesar Franc l.,cesarica Karolina Av-
gusta, ruski car Aleksander I., neapeljski 

Leta 1821 se je v Ljubljani zbrala vsa diplomatska smetana tistega časa. (Foto Č. Košak)

kralj Ferdinand IV, ter kraljeva visokost mo-
denski vojvoda. Ljubljana je  5 mesecev 
sprejemala politično smetano tistega časa  
in postala pravo evropsko diplomatsko 
središče. Najbrž je bilo ta kongres večje-
ga pomena kot srečanje med Bushem in 
Putinom na Brdu, saj se je prebivalstvo v 
mestu povečalo za 500 , oziroma za kar 
4%. Marčna revolucija 1849 je v Slovenijo 
prinesla odpravo cenzure in ustanavljanje 
številnih narodnih društev in takrat pri-
spe v Ljubljano tudi železniška proga, kar 
ima kasneje velike posledice v transportni 
dejavnosti (usihanje vodnih prevozov po 
Ljubljanici in propadanje furmanov).To  je 
čas začetka industrijske revolucije. Leta 
1835 so se v drugi ljubljanski cukrarni od-
ločili, da bo črpalko poganjal parni stroj 
in zato to tovarno štejemo kot prvi indu-
strijski obrat na Slovenskem. Potres, ki je 

leta1895 prizadel Ljubljano pomeni hkrati 
simbolično prelomnico, po kateri se začne 
Ljubljana pod vodstvom podjetnega župa-
na Ivana Hribarja spreminjati iz zaspanega 
provincialnega mesta v glavno slovensko 
mesto. Dve svetovni vojni sta pustili pečat 
na ljubljanskem prebivalstvu v mestu  pa 
nista imeli za posledico večjega fizičnega 
uničenja. V socialistični Jugoslaviji se s 
priseljevanjem novih prebivalcev Ljubljana 
močno povečala in v devetdesetih   letih 
se uveljavlja kot prestolnica Slovenije.

Zapis  je močno skrčen povzetek neka-
terih najpomembnejših dejstev zgodovine 
Ljubljane , ki so v razstavi plastično pred-
stavljena z dokumenti, fotografijami, kipi, 
maketami  in računalniškim instalacijami. 
Priporočam.

Ivan Košak

PK-LJUBLJANA vabi na prednovoletno srečanje , ki bo v soboto 
19.12.2020 ob 13 uri v gostilni ZAJC, Mala loka 6, pri Domžalah.

Prijave sprejemamo na tel. DLS: 01 436-03-58 v času uradnih ur,  
Milan Zajc (št.: 031 270 139) ali Mariji Tomšič (št.: 031 885 557)

Vabljeni!
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PK Obala

Aktivnosti PK Obala  
v letu 2020

Obiskali smo gledališče
Zjutraj sem ob poslušanju radia zasledila, da koprsko gledališče po zaprtju zaradi koronavirusa, odpira svoja vrata 26.9. s predstavo 
Shoes v glavo. Popoldan sem že imela telefon v rokah in sklicala člane, za katere sem mislila, da bi šli na predstavo. Žal sem dobila 
le pet potrditev, rezervirala sem karte in šli smo na predstavo, žal le trije. Strah pred okužbo je pri starejših zelo prisoten, čeprav si vse 
ustanove prizadevajo, da upoštevajo vse varnostne ukrepe. V tem primeru, vsaka druga vrsta je lahko zasedena in vsak drugi sedež 
mora biti prost.

No, predstava, komedija se je razpredala v šestih prizorih, štirje igralci z Borisom Devetakom na čelu, ki je igral tudi v TV seriji TV Poper 
so komično prikazali dogajanje na meji, v gozdu, v bolnišnici, v banki in na pogrebu. Aktualna problematika, komično prikazana in 
preživeli smo en lep, sproščujoč večer.

Andreja Bubnič

Na hitro sta sklicala člane. (Foto B. Bubnič)
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Mesec oktober moramo tudi izkoristiti za 
srečanje s člani društva PK Obala, saj se 
letos še nismo videli. Programa psihoso-
cialne rehabilitacije in Programa ohranje-
vanja zdravja se udeležujeva v glavnem le 
midva z Brankotom.

Ker je situacija glede virusa omogočala, 
sva spet na hitro sklicala naše člane, tok-
rat sva bila bolj uspešna in zbralo se nas 
je deset.

Marezige so istrsko naselje, od Kopra od-
daljeno 10 km. Domačini intenzivno obde-
lujejo vinograde in so predvsem znani po 
vinu refošk, po katerem vas poznajo tudi 

Izlet v Marezige in ogled  
vinske fontane

mnogi iz notranjosti in jo na dan Martino-
vanja obišče veliko ljudi iz vsepovsod. Ko-
nec lanskega leta so v sodelovanju z MO 
Koper in vinarji, ter oljkarji, poleg znane 
vinske kleti, uredili še vinsko fontano, na 
izredni lokaciji. Vredni ogleda. Ker se Ma-
rezige nahajajo na hribu nad Vanganelsko 
dolino je iz razgledišča lep razgled na Ko-
per z okoliškimi kraji in Tržaski zaliv. Ob le-
pem vremenu pa pogled seže vse do Alp 
in Dolomitov na italjanski strani.

Vsako leto prirejajo tudi praznik refoška, 
kjer podeljujejo nagrade najboljšim pride-
lovalcem. Letošnji v mesecu maju pa je bil 
žal odpovedan, spet zaradi koronavirusa.

Fontano so uredili pred enim letom in no-
beden od nas domačinov je še ni videl, 
videla sta jo pa Jože in Mira iz Soštanja, 
ki sta bila v bližini in sta se nam z veseljem 
pridružila. To potrjuje dejstvo, da domačini 
po večini ne poznamo lepot v svoji oko-
lici, hodimo pa več sto kilometrov daleč 
na ogled raznih drugih znamenitosti. Zato 
sem vesela, da nam je tokrat uspelo v re-
lativno kratkem obdobju enega leta odkriti 
lepoto Marezig in okolice, ki imajo pa tudi 
bogato zgodovino, Marežganski upor iz 
leta 1921.

Andreja Bubnič

V Marezigah. (Foto B. Bubnič)

Glede na to, da smo maloštevilni v PK Obala upam, da se bomo 11.12.2020 lahko  
srečali na prednovoletni zabavi na naši stalni lokaciji Turistična kmetija Mlin.

     Vljudno vabljeni
Andreja Bubnič


