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V leto 2016

Novoletno pričakovanje. (Foto Č. Košak)

Kakšno bo 2016? Numerologi na-
povedujejo, da bo prihodnje leto v 
znamenju števila 9 (seštevek številk 

letnice je enak 9) in bo zato izrazito borbe-
no. Ljudje so naveličani različnih izgovorov, 
izgubljajo potrpljenje in nakopičeno neza-
dovoljstvo bo v prihodnjem letu siloviteje 
izbruhnilo.

Pravzaprav ni potrebno biti ravno nume-
rolog, da lahko uganeš, da prihodnje leto 
ne bo ravno lahko. Temeljni sprožilci ne-
stabilnosti in napetosti so položeni že v 
letošnjem letu. Je lahko kdo izmed nas v 
začetku lata 2015 pričakoval in napovedal 
največjo selitev prebivalstva po 2. svetovni 
vojni ? Da in ne. Po mojem vedenju tega, v 
takšnem obsegu v Sloveniji, ni napovedala 
nobena uradna institucija, niti noben javni 
medij. Vendar je že na začetku leta 2013 
Dnevnik objavil analizo Ihat Ali Ozcana ma-

jorja turške vojske, z diplomo pravne fakul-
tete in doktoratom s področja terorističnih 
gibanj, ki je navedel, da je že takrat  v Tur-
čiji, uradno živelo 265 000 sirskih begun-
cev, vendar točnega števila ni poznal nih-
če in do konca leta so pričakovali, da bo 
njihovo število naraslo na milijon. V Siriji so 
neposredno v spopadih sodelovali radikal-
ni islamisti iz Egipta in Turčije, delovali so 
pripadniki posebnih britanskih in francoskih 
enot in mrgolelo je agentov vseh mogočih 
obveščevalnih služb in v državo je prihajalo 
orožje po vseh mogočih kanalih. Tudi Turči-
ja je, skupaj z ostalimi zalivskimi državami, 
z orožjem podpirala Asadovo opozicijo, po 
drugi strani pa je nanjo že takrat padlo celo-
tno breme vzdrževanja beguncev. Kakšno 
vlogo sta odigrali EU in ZDA ? Po mnenju 
turškega majorja, EU razen lepih besed ni 
ponudila ničesar. ZDA pa se spričo slabih 
izkušenj v Iraku in Afganistanu, niso želele 

vmešavati. Je bilo ob teh informacijah, ter 
eskalaciji spopadov v Siriji težko napove-
dati begunski val in predvidevati, da bosta 
vsega naveličana Turčija in zadolžena Grčija 
raje pospešili begunski val kot ga zadrževali 
? Mimogrede, če frau Merkel res tako po-
trebuje mlado delovno silo, bi lahko omo-
gočila bolj elegantno, manj nevarno, pred-
vsem pa bolj humano, begunsko pot z or-
ganiziranjem direktnih železniških prevozov 
od Carigrada do Berlina. V tem trenutku se 
južna in vzhodna Evropa še krepko otepata 
z visoko stopnjo brezposelnosti in gospo-
darske stagnacije. Kratkovidna, egoistična, 
neoliberalistična ekonomska doktrina še 
vedno išče izhod iz krize s kleščenjem soci-
alnih transferjev in propagira floskulo, da je 
kriza pravzaprav priložnost za prestrukturi-
ranje nezaposlenih in sugerira domnevo, da 
si je, konec koncev, vsak sam kriv, ker se 
»prav ne znajde«. V takem položaju se bodo 
socialne, kulturne, verske in tudi varnostne 
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Dr. M. Manestar in D. Papež. (Foto arhiv D. Papež)
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Praznično morje luči. (Foto I. Košak)

Na prednovoletnem 
sreËanju pri zagrebškem 
klubu laringektomiranih

napetosti neizbežno povečale. Ne Nemčija, 
ne Francija, deloma tudi Belgija, niso bile do 
sedaj posebej uspešne pri integraciji prise-
ljencev v družbeno socialno tkivo. V Nemčiji 
so že pred prihodom beguncev zažigali do-
move ekonomskih migrantov in to se nada-
ljuje tudi v teh božičnih praznikih. Mimogre-
de, tudi pri nas so na vrata organizacije, ki 
skrbi za begunce, najprej narisali svastiko in 
jih kasneje še zažgali. Nemški desničarji pa 
si želijo »močnega moža« kot je Putin in že 
skoraj na glas obujajo spomine na Hitlerja.

Ti politični premiki in ekonomske tendence 
so že močno vplivale na Slovenijo in bodo 
še bistveno bolj, kot zgolj s posledicami 
bodeče žice. Bolečina in tragični položaj 
beguncev sta trenutno zasenčila vsa druga 
vprašanja in EU se je izkazala za zelo ne-
uglašen orkester. Na mestu so pomisleki, 
da ne kaže usodo majhnega naroda lahko-
miselno izročati v tuje roke. Poleg birokrat-
skega zamegljevanja bistvenih vprašanj in 
preko tega, s tem povezanega povečanega 
pritiska na ukinjanje socialnih pravic, lahko 
pričakujemo še izrazitejše težnje po privati-
zaciji javnega zdravstvenega sistema. Kljub 
ne ravno zavidljivemu gospodarskemu po-

ložaju bi morale te težnje ostati v razumnih 
mejah, če je potrebno tudi s protesti in izra-
žanjem nezadovoljstva. Izgubljene socialne 
pravice se vrnejo zelo, zelo težko, navadno 
pa nikoli. Kaj lahko storimo na društvu ? V 
težavnih razmerah je pametna pot majhnih, 
pa vendar odločnih korakov. Mislim da, slo-
žni zmoremo dovolj prizadevnosti in ener-

Na povabilo naših prijateljev iz klu-
ba laringektomiranih Zagreba, ki 
nas vsako leto vabijo na njihovo 

prednovoletno srečanje, sem se tega za-
radi bolezni udeležil kar sam. Naj takoj na 
začetku povem, da se je srečanje odvijalo 
v prekrasnem modernističnem sakralnem 
objektu hercegovskih frančiškanov v Za-
grebu „Avenija Gojka Šuška“ na Dubravi. 
Te monumentalne stavbe, ki zajemajo sa-
mostan, cerkev, kapelo, dvorano za dru-
ženje in spremljevalne objekte so uspeli 
zgraditi od leta 1993 do leta 1995 in to do 
popolnosti, v lepoti in skromnosti. 

V kapelici, kjer se je pričelo srečanje sta 
me sprejela predsednik društva dr. Miloš 
Manestar z ženo Biserko in me seznani-

gije, da bi v prihajajočem letu dosegli vsaj 
temeljne cilje.

Vsem članom, prijateljem društva in njiho-
vim družinam želim v imenu društva in svo-
jem osebnem imenu vesel Božič, srečno 
Novo leto 2016 ter veliko zdravja in osebnih 
uspehov.

Ivan Košak
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la z frančiškanskim patrom Zoranom, ki 
je drugače doktor teoloških ved, vendar 
sam tega naziva ne želi uporabljati in sem 
to izvedel po drugi poti. Predstavi pa se 
kot fra. Zoran bolnišnični kaplan, saj de-
luje v bolnišnici od kar je tudi sam preživel 
delno operacijo grla. Da je duhovna opora 
članstvu, predvsem pa velik človek, to je 
pokazal ob bogoslužni daritvi, ki poudari 
vpogled človeka v sebe in svoja dejanja 
postavlja na prvo mesto in s tem ponuja 
razmislek o sebi in svoji poti. 

Po končani maši in odpeti pesmi zborč-
ka, smo se preselili v dvorano za druženje, 
kjer so se pred pogostitvijo zvrstili številni 
govori, med drugim fra. Zorana, dr. Ma-
nestra, vodij področnih klubov, številnih 
zdravnikov, predstavnikov zdravilišč med 
njimi tudi predstavnik Thalaso terapija iz 
Crikvenice, ki vabi v popolnoma prenovljen 
center, že za Sv. Blaža. Še nekaj govorov 
predstavnikov firm in sponzorjev. Seveda 
je zapel zborček Optimisti, toda logope-
dinja in zborovodkinja Tamara, pač ne bi 
bila Tamara, če ne bi vse laringektomirane 
zbobnala v en velik zbor, s katerim smo 

Udeleženci prednovoletnega srečanja. (Foto arhiv D. Papež)

ostalim zapeli dve pesmi, celo jaz upam, 
da nisem preveč mimo pel. 

Seveda je prehitro prišel čas slovesa in 
prebijanje skozi zagrebški promet, pa je 
klub vsemu šlo. Seveda smo se razšli z 
dobrimi željami ob prihajajočih praznikih, 
in na koncu hvala vsem članom društva, 

posebej dr. M. Manestru in ženi Biserki ter 
fra. Zoranu za tople besede in na podarjeni 
monografiji cerkve in samostana hercego-
vskih frančiškanov z osebnim posvetilom., 
ki mi bo topel spomin na to srečanje. Se-
veda ostaja želja za obilo zdravja in sreče 
ter skorajšnje srečanje.

Danilo Papež

Božično novoletni čas je skoraj po 
pravilu tudi čas bilanc, obračunov 
za nazaj, analiz in seveda dobrih 

sklepov. In HVALEŽNOSTI… Hvaležnosti, 
da smo še tu, da smo ŠE, da smo preži-
veli še eno leto, ki je prineslo tudi marsikaj 
lepega.

Lani ob tem času sem pisala o tem, zakaj 
je DLS še vedno moje društvo. Nekaj misli 
je ostalo neizgovorjeni oziroma neizpisa-
nih, zato sedaj nadaljujem »lansko zgod-
bo«.

Res, je Novo leto čas obračunov, analiz in tudi novih načrtov. Marta je naša dolgoletna članica, ki jo je življenje vodilo skozi več 
ne ravno lahkih preizkušenj. Dogovorila sva se, da nam za zadnjo letošnjo številko Obvestil zaupa nekaj svojih spoznanj, ki lahko 
koristijo še komu drugemu. V prvem delu nadaljuje razmišljanja o društvu v drugem prispevku pa niza spoznanja tudi o težkih tre-
nutkih, poslabšanju bolezni in izgubi…

Ivan Košak

DLS - moje društvo 
drugi del

Razmišljala sem o bolezni, o vsem hu-
dem, ki smo ga vsi doživeli. Vsi smo na 
isti barki, ki jo ali so jo zibali in premetavali 
valovi bolezni, orkani operacij in terapij. 
Vsak po svoje smo prenašali vse, kar nas 
je doletelo. A na tej barki imamo na sre-
čo krmarja, ki se trudi plovbo uravnavati 
tako, da čim lažje prebrodimo vse najhuj-
še in čim varneje pridemo čez največje 
čeri. Krmar je seveda v podobi DLS-na-
šega društva. 
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Vsi smo na isti barki in vsak po svoje smo prenašali vse, kar nas je doletelo. (Foto S. Tomšič)

Poleg tečajev nadomestnega govora, 
ki so nepogrešljivi začetni del novega 
življenja vsakega člana, so tu še druge 
dejavnosti, ki nas spodbujajo k skrbi za 
telo in duha. To sta predvsem Program 
za ohranjevanje zdravja in Program psi-
hosocialne rehabilitacije. Oba sta široko 
zastavljena s ciljem ponuditi vsakemu kaj 

nih sadov. Treba se je udejstvovati, sode-
lovati ali vsaj hvaležno sprejeti ponujeno. 
In treba je znati pohvaliti vse tiste, ki se 
trudijo, da nam je lepo. Pohvala dobro 
déne.

Naj bo cilj psihosocialne rehabilitacije tudi 
to, da se naučimo biti zadovoljni, hvaležni, 
da pozabimo na kritizerstvo in da rajši po 
svojih močeh sodelujemo in pomagamo.

naredi samo ranljive ljudi. Težko se spri-
jaznimo s tem, da življenje odteka in se 
izteka. Vendar se moramo naučiti živeti v 
teh trenutkih, ko smo na odhodu ali je na 
odhodu kdo od naših bližnjih.

V času poslabšanja ali umiranja bi mora-
li pozabiti na ihto do življenja in umirjeno 
odživeti do konca. To je čas, ki ponuja 
priliko, da se poslovimo, da uredimo od-
nose med seboj, v družini, da si povemo, 
kako smo hvaležni za marsikaj, kako se 
imamo radi….

Čas topline in bližine…. Čas bogatenja…

Umirjen človek med svojci, ki mu poma-
gajo in ga spremljajo, lažje odide, ljube-
zen in bližina zmanjšata bolečino - tudi 
telesno. In svojci z občutkom, da so na-
redili vse, po smrti bližnjega kljub žalova-
nju lažje živijo. Tu niso izvzeti niti otroci, 
ki jih izkušnja spremljanja lahko le pomiri 
in bogati.

Čas bolezni je hud čas, je pa tudi bogat 
čas, ker nam »presortira« prioritete v ži-
vljenju in nam marsikdaj omogoči pravza-
prav kvalitetnejše bivanje, ki je polnejše, 
omogoči pristnejše odnose… Pa tudi 
umiranje in smrt nam poleg žalosti lahko 
zapustita tudi kaj lepega – občutek, da 
smo polno živeli, da smo pomagali po 
svojih močeh, da smo naredili vse, da 
smo lajšali… 

Sama sem, kljub prehitremu odhodu mo-
jega moža, hvaležna za to priliko spre-
mljanja in sobivanja v najhujših časih, za 
možnost dostojnega slovesa brez zamer 
in brez paničnega boja proti resnici, da 
smo umrljivi…

Marta Gabrejna Braniselj

zase, ponuditi možnost za gibanje, za 
druženje, za sodelovanje… Vendar oba 
terjata ogromno organizacije, dela, žrtvo-
vanja organizatorjev. Mogoče prevečkrat 
pozabimo na to, ko začnemo naštevati 
napake, pa premlevati, kaj vse nam ni 
bilo všeč… Vsak, ki je kdaj poskusil so-
delovati v pripravah ali organizaciji, dobro 
ve, da samo kritiziranje ne obrodi nobe-

Kaj pa če…..

Kljub skrbi za telo in duha, kljub naši pozi-
tivni naravnanosti bolezen včasih pokaže 
zobe in stvari se obrnejo na slabše. Ven-
dar se dá tudi ta težki čas preživeti čim 
bolj kvalitetno in umirjeno.

Bolezen je dobra učiteljica, če se ji le 
pustimo podučiti. Odpravlja ego in nas 
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Ne vem, zakaj nisem nikoli našel 
časa za Kraški rob ? Z železniške 
proge, ki teče pod njim je takšen 

pogled na našo obalo, da me »potegne« 
vedno znova, pa čeprav sem ga videl, naj-
brž že stokrat. Večkrat sem se s kolesom 
spuščal s Črnega kala in skoraj vsakič pre-
mleval, zanimivo je, nekega dne bom že 
našel čas zanj. No, pa za takrat si vsaj lah-
ko odpustim. Saj veste kako gre ? Vroči-
na, po dobrih štirih urah kolesarjenja si ves 
prepoten, pred teboj je spust pri katerem 
skoraj ne bo več treba vrteti pedal, v dalja-
vi se blešči morje in ob njem domišljija že 
slika rosne kapice na ledeno mrzlem »kri-
glu« piva. Kdo ne bi popustil? Zato sem 
osebno z veseljem sprejel Martin predlog, 
da se v soboto 7. novembra odpravimo na 
Kraški rob in nisem bil edini, saj se nas je 
skupaj zbralo kar 11.

Vse pa že na začetku ni šlo gladko, vsaj 
»ljubljanski« skupin ne. Malo pred Logom 
pri Brezovici se je romunski tovornjak s 
prikolico prevrnil na bok in pri tem zmečkal 
varnostno ograjo. In rezultat, od Ljubljane 
do Vrhnike smo potrebovali skoraj uro. Ko 
smo prispeli je bil »primorski del« ekipe 
že kar malo živčen. No za »kafe« pa smo 
si kljub vsemu našli čas. Startli smo pod 
steno pri Črnem kalu. Ko se ozrem nazaj 
proti Črnemu kalu, nad pokrajino domini-
ra mogočni avtocestni viadukt Črni kal pri 
Gabrovici. Menda je najzahtevnejši pre-
mostitveni objekt, ki je bil do sedaj zgrajen 
v Sloveniji. Ima enajst veličastnih stebrov 
in najvišji dosega 87,5 metra. Po višini ga 
v Sloveniji prekaša le Trboveljski dimnik. 
Vanj je bilo vgrajeno: 8 000 ton armaturne-
ga jekla, 50 000 kubičnih metrov betona 
in 1 300 ton kablov za prednapenjanje. 
Nekdo od naših pripomni: »Danes tega, 
najbrž sami ne bi mogli zgraditi ?« Glede 
na razsutje naših največjih gradbincev, naj-
brž res ne. Ja, kam plovemo? Pod steno 
se počasi dvigujemo in kmalu prečkamo 
železniško progo in se pričnemo vzpenjati 
na Marčev hrib. Vreme je sončno, kmalu 
se ogreje in je prav prijetno. Vetrovke in 
bunde romajo nazaj na nahrbtnike. Ob celi 
poti nas spremlja ruj v čudovitih odtenkih 
rdeče barve nekje od ognjeno redeče do 

Po Kraškem robu

Kraški rob ponuja prelepe razglede. (Foto Č. Košak)

Ogledujemo si jamo Ladlico. (Foto Č. Košak)

karminske. Po robu nadaljujemo do ante-
ne proti Rebri (459 m).

Če Kraški rob opazujete z obale se zdi 
kot mogočno obzidje, ki straži in kontrolira 
dostop v notranjost celine. Že sam pogled 
nanj razkriva njegov strateški pomen za ta 
košček obale. Menda so tu že v sivi pra-
davnini budne stražarske oči spremljale 
kaj prihaja po morju. Tu so se v zgodovi-

ni križali različni interesi takratnih velesil. 
Utrdbo v Črnem kalu je dal v 11. stoletju 
zgraditi mejni grof Ulrik I Weimarski z na-
menom , da zavaruje svoje posesti v Istri 
in nadzoruje prometne poti, ki so potekale 
iz Rižanske doline na kraško planoto. Leta 
1370 utrdba prešla v roke Benečanov, ki 
so takrat dominirali po celotnem Sredoze-
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Člane PK-Dolenjske sta s svojo prisotnostjo počastila tudi M. Tomšič in njen mož S. Tomšič. (Foto S. Tomšič)

Zadovoljni pohodniki pred jesensko obarvanim rujem. (Foto Č. Košak)

mlju. Po robu je takrat tudi tekla meja med 
Avstrijo in Beneško republiko. Zaradi nje in 
pa zaradi turških vpadov so na Kraškem 
robu zgradili številne stražne stolpe. Po 
beneško –avstrijski vojni leta 1521, je bila 
utrdba  vključena v socerbsko gospostvo 
in je pridružena deželi Kranjski. V uskoški 
vojni leta 1615 so jo opustošili. Kraški rob 
diha zgodovino, pa ne samo srednjeve-
ško. Ob vsej poti srečujemo strelske jarke, 
ki jih je v 2. svetovni vojni kopala nemška 
vojska. Nekaj časa je tu Churchill načrtoval 
zavezniško izkrcanje, dokler se ni odločil 
za »mehki trebuh« Italijo, ki se potem ni 
ravno izkazala za tako zelo mehko. Še sre-
ča, si predstavljate kaj bi zavezniško izkr-
canje naredilo temu kraškemu svetu. Sledi 
bi bile veliko hujše kot jih je 1. svetovna 
vojna pustila v dolini Soče.

Kraški rob je zares pravi kraški svet in pre-
more kar nekaj kraških jam. K prvi večji 
jami Ladrici smo se spustili ob »zajli« si jo 
ogledali in se vpisali v vpisno knjigo. Na 
planoto smo se vrnili po isti poti in nada-
ljevali preko pašnikov do ljubke cerkvice 
Marije Snežne . Na poti smo že skoraj tri 
ure in zaslužili smo si malico. Kot je v na-
vadi v naši druščini vsakdo potegne nekaj 
iz nahrbtnika in ponuja naokoli. Ni , da ni. 
Dvorjakova Zvonka spet blesti s specialite-

tami iz domače pečice. Po okrepčilu smo 
se začeli spuščati proti Černotičem vendar 
smo pred vasjo zapustili kolovoz in se vrnili 
nazaj na rob,ki ponuja veliko lepše razgle-
de. Na kratko smo si ogledali še ostanke 
srednjeveške utrdbe Črni kal. V strmi steni 
pod nami pa v plezanju uživa mladina. Kot 
se spodobi za mladi tehnološko napredni 
rod, svoje podvige snemajo z dronom. 
Vsaka čast. Med plezalci je presenetljivo 
veliko deklet. Ko si jih pod steno v miru 
ogledam, so vse prave manekenke. Pa saj 

na nek način tudi morajo biti. Kar posku-
site, kako bo šlo z 10 kg viška »špeha« na 
plezalni steni.

Po pohodu smo seveda vsi prepričani , 
da smo si zaslužili vsaj eno pivo. Tu ni kaj 
dodati. S tistimi,ki jih pred Novim letom ne 
bomo več srečali si voščimo »srečn`ga pa 
zrdav`ga«. Bilo je lepo in upamo, da bomo 
lahko kašen tak pohod ponovili tudi v pri-
hajajočem letu.

Ivan Košak

Iz podroËnih klubov

Novoletno sreËanje
PK Dolenjska 
in Bela Krajina

V meglenem sobotnem jutru, 
05.12.2015, sta nas na parkirnem pro-
storu pred gostiščem Vovko, Ratež pri 
Novem mestu z nasmehom na obrazu 
pričakala g. Stazinski Nikola z ženo 
Ano.

Glede na to, da je bilo vreme neprijazno 
megleno in hladno, nas je prijazno ose-
bje gostišča Vovko  popeljalo v domače 
in tople prostore, ki so bili že praznično 
okrašeni in pripravljeni za prijetno dru-
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ženje. Manjkala je samo še naša dobra 
volja. K dobri volji sta pripomogla tudi ga. 
Marija in njen mož g. Srečko Tomšič, ki 
sta nas počastila s svojo prisotnostjo, 
kljub obilici obveznosti, ki jih imata. Po 
enournem klepetu se je začelo kosilo, ki 
je bilo odlično pripravljeno. Da pa ne bi 
samo jedli in pili, sta poskrbela dva har-
monikarja, ki sta nas dodobra razmigala 
s hitrimi polkami. Plesalo je vse kar hodi 
in gre. Kaj pomeni dobra volja in vese-
lje do druženja, nam je vsem pokazal g. 
Janez Opara, ki se je kljub svojim letom 
spretno vrtel po plesišču in v tekmova-
nju plesnih parov dosegel odlično drugo 
mesto.

Organizatorji letošnjega novoletnega 
srečanja, so nas posebno razveselili z 
zelo bogatim srečolovom, ki je vsake-
mu izmed nas prinesel lepe in uporabne 
nagrade. Vsem donatorjem, ki so kljub 
težki situaciji darovali svoje izdelke in s 
tem popestrili novoletno srečanje  larin-

Janez Opara se je kljub svojim letom spretno vrtel po plesišču. (Foto S. Tomšič)

gektomiranih PK -Dolenjske se najlepše 
zahvaljujemo.
V poznih popoldanskih urah, smo si za-
želeli lepe božične praznike, vse lepo v 

prihajajočem letu in samo eno željo, ki je 
skupna vsem nam zdravja.

Vera in Tomi Svažič

“Kam le čas hiti, le 
kam se mu mudi” 
poje naš narodno 
zabavni ansambel 
in imam obču-
tek, da se mu res 
mudi vsako leto 
bolj. To leto smo 
se zaradi prostor-
ske zasedenosti 
zbrali že 12. de-
cembra, tako, da 
je vse skupaj bilo 
še hitreje. Pečat 
raznim druženjem 
in dejavnostim, ki 
jih doživljamo v 
področnem klubu 
skozi vse leto, daje 
vedno prav zadnje 
srečanje  v letu. 
Kot vedno, je bila 
tudi tokrat ude-
ležba kar velika, le 
par članov se za-

Poslovili smo se od leta 2015
PK Prekmurje

Prekmurci se poslavljajo od leta 2015. (Foto L. Flisar)

radi drugih zadržanosti ni moglo udeležiti, 
tistim pa v imenu vseh prisotnih želim vse 
dobro v letu 2016. Ob prejetem koledarju 

smo se tudi letos delavničarke potrudile 
in vsakemu navzočemu pripravile majhen 
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Članarina za leto 2016

Izvršni Odbor DLS je na 1. seji, dne 28.12.2015 sprejel sklep, 
da se  članarina za leto 2016 ne spremeni in ostanejo  zneski:

Člani 10,00 EUR
Podporni člani 22,00 EUR

Laringektomirane člane v težjem socialnem položaju, pa naprošamo, 
naj naslovijo prošnjo za oprostitev članarine.

Laringektomirani člani v težjem socialnem položaju, 
ki bodo društvu predložili potrdilo, 

da mesečno v letu 2015 prejemajo dohodke 
enake ali nižje od 460,00 evrov,

bodo lahko uveljavljali subvencionirane kotizacije.

Transakcijski račun DLS: 6100 0000 1418 487
          

     
Izvršni odbor DLS

spominček, ki bo vse spominjal na ta do-
godek.

Ob nagovoru našega predsednika Geze, 
smo se ob tej priliki tudi seznanili z dej-
stvom, da je dosedanjemu predsedniku 
zopet potekel dveletni mandat in da je po-
dročni klub po smrti Janeza Koveša ostal 
brez poverjenika. Ker je bilo dovolj priso-
tnih za sklepčnost, smo ob tej priliki tudi 
izglasovali, da Geza še naprej predseduje 
našemu klubu, za poverjenika pa je bil na 
predsednikov predlog izglasovan Ladislav 
Flisar, že dolgoletni član našega društva. 
Vsi želimo in upamo, da bo ta “tandem” 
peljal naš področni kljub še naprej po poti 
kot smo jo poznali do sedaj, saj prav izku-

šnje našega dolgoletnega vodje kluba da-
jejo garancijo za to. Obema v imenu vseh 
čestitam in želim mnogo strpnosti in dobre 
volje v naslednjih dveh letih in da jima ne-
sebično še naprej stojita ob strani soprogi, 
saj le tako bosta odlična.

Sledila je pogostitev, ki je bila kakor vedno 
v gostišču na Letališču v Rakičanu dobra. 
Za potešitev sladkih brbončic pa smo po-
skrbele same, vsaka po svojih zmožnostih 
in znanju, tako da je bilo vsega “polno 
kapo” če se izrazim malo po domače. Za 
drugačno potešitev naših duš pa sta tudi 
letos poskrbela s svojim skečem Jana in 
Borut z aktualno temo trenutnega stanja 
v družbi in državi, da smo se jima od srca 
nasmejali. Tri mlade saksofonistke med 

njimi Gezova in Mancikina vnučka Lani, 
pa so nam pobožale dušo z nekaj lepo 
odigranimi skladbami primernih prav za ta 
predbožični čas.

Tako je bila dana osnova za prijeten klepet 
in dobro počutje, ki se lahko ustvari le v 
sproščenem vzdušju in okolju. Dobro pivo, 
ki sta ga prinesla s seboj na zabavo Bo-
jan in Veri je dalo vsemu temu še dodatno 
piko na i. Tako duševno hrano pa potre-
bujemo vsi, da laže kljubujemo oviram, ki 
so nam nastavljene na življenjski poti. Zato 
ob koncu tega zapisa želim vsem veliko 
pozitivne energije, misli in dejanj in polno 
zdravja v letu 2016, da bomo lahko še veli-
kokrat preživeli lepe trenutke v naši družbi.

 Vida Koveš


