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Po tem, ko naju je gospa Marija poklicala 
in naju prosila, da bi zapisala prispevek o 
letošnjem oktobrskem tečaju govora la-
ringektomiranih v Izoli, sva se odločila za 
sodelovanje, katerega rezultat ravnokar 
prebirate.
Začela bova s kratkim pogledom v pre-
teklost. Lahko bi rekla, da so pred nekaj 
leti najini trije sinovi odrasli, še zadnji je 
prestopil prag polnoletnosti. To nama je 
prineslo nekaj več skupnega preživljanja 
kakovostnega časa. Ponovno sva si lahko 
privoščila malo več dopusta, tudi kakšen 
dodatni jesenski vikend paket ob morju. 
Ko sva lani po takem jesenskem dopusto-
vanju ob morju prišla domov, se nama je 
pridružil še nekdo – moja bolezen. Moral 
sem v bolniško, žena pa za par mesecev 
na zavod za zaposlovanje. Tako se je za-
čelo drugo življenje.

Po operaciji, okrevanju po njej in obseva-
nju v začetnih mesecih letošnjega leta, me 
je marsikaj presenečalo – med drugim to, 
da zdravniki na Koroškem, s katerimi sem 
prišel v stik, niso prav veliko vedeli o moji 
bolezni, postopkih zdravljenja, niti o pri-
pomočkih, ki jih potrebujemo za življenje. 
Posledično sem jih sam kar nekaj plačal, 
čeprav niso poceni, saj sva z ženo šele 
čez čas v eni od mariborskih lekarn izve-
dela kaj vse lahko dobiva brez plačila. Ko 
sem hotel svoji zdravnici pokazati en tak 
pripomoček, je dejala: »Kar zaprto imejte!« 
Verjetno ni treba posebej poudariti, da te 
takšen odziv ne samo preseneti, temveč 
tudi užalosti, nekako distancira. A gremo 
naprej!
Prišlo je vabilo za šolo govora v Izoli. Dobro 
je tudi to, da ga je žena že dobila v novo 
službo, vendar si prav zaradi nove službe 

ni mogla privoščiti celotedenskega bivanja 
z menoj v Izoli, temveč je ostala le preko 
vikenda. Ko sva se pripravljala na odhod 
v Izolo, sva se odločila, da si malo pope-
striva vožnjo, zato sva izbrala potovanje z 
vlakom. V Koper sva prispela precej hitro, 
zato sva si pred pričetkom šole lahko še 
ogledala mesto.
Na samem začetku šole govora mi je bilo 
kar precej tesno pri srcu iz različnih razlo-
gov, predvsem pa zato, ker sem se neko-
liko bal kako bom navezal stike s povsem 

Prvi~ na tedenskem 
te~aju nadomestnega 
govora v Izoli

Udeleženci na tedenskem tečaju nadomestnega govora v Izoli. (Foto S. Tomšič)
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Poskrbljeno je bilo tudi za spremljevalke. (Foto S. Tomšič)

tujimi ljudmi. Zanimivo je bilo to, da je to 
navezovanje stikov steklo čisto lahkotno, 
kot bi srečal brata ali sestro. 
Urnik našega tedenskega bivanja je bil do-
kaj natrpan. Zjutraj smo vstajali ob 7.30, 
na kar smo imeli telovadbo na terasi. Le ta 
nam je še bolj spodbudila apetit, zato smo 
ob 8.00 že hiteli v jedilnico. Ob 9.00 smo 
se lahko, če smo seveda želeli, udeležili 
kakšnega od sprehodov po okolici Izole. 
Sprehodi so trajali do 10.00. Od 10.15 do 
12.00 je potekal tečaj nadomestnega go-
vora. Pri tečaju smo se razdelili v ljubljan-
sko in mariborsko skupino. Našo skupino 
je vodil g. mag. log. M. Jeličić, ki je imel 
dva pomočnika iz naših vrst, ki sta nam 
pomagala. 
V času našega intenzivnega tečaja so ime-
li naši partnerji svoje delavnice s psiholo-
ginjo gospo Žarko. Vodila je predavanja, 
skupinske pogovore, v katerih so si lahko 

Na jutranjem pohodu. (Foto S. Tomšič)

Šaljive igre družabnega večera. (Foto S. Tomšič)

naši partnerji izmenjavali izkušnje, če je kdo 
želel pa tudi individualne razgovore. Moja 
žena se je žal lahko udeležila le dveh takih 
srečanj, ki pa jih je doživela zelo pozitivno.

Po aktivnih vajah nadomestnega govo-
ra smo imeli kosilo, nato pa prosti čas. 
Izkoristili smo ga po svojih željah oz. zmo-
žnostih, nekateri za kopanje, drugi za 
sprehode. Enkrat smo šli tudi na daljši izlet 
v Trst. Po prostem času je sledil popoldan-
ski tečaj govora, ki je trajal do večerje. 
Čeprav je po dveh dneh intenzivnega ži-
vljenja v šoli govora moja žena morala do-
mov in sem občutil kar nekaj praznine, je 
čas hitro stekel naprej in naenkrat je prišel 
konec tedna z zaključno »gavdo« kot reče-
mo Korošci. Naše ženske so zelo lepo pri-
pravile srečelov, šaljive igre, ustanovile so 
pevski zbor in že zapele svojo prvo pesem, 
pa tudi pojedli in popili smo, kar smo želeli. 
Kar je »luštno«, hitro mine, sploh, če je 
hkrati dobro in koristno. Prišel je čas za 
odhod. Ni me sram zapisati, da sem imel 
solzne oči, ko smo se razšli. Še je veliko 
dobrih ljudi med nami! 
Vsem, ki so sodelovali pri organizaciji in 
izvedbi letošnjega oktobrskega tečaja na-
domestnega govora v Izoli, se oba z ženo 
najlepše zahvaljujeva!

Boris in Edita Konečnik

Pre~udoviti dnevi v Izoli
Moram vam povedati, kako lepo smo se 
imeli v Izoli. Ni bilo poskrbljeno samo za 
laringektomirane temveč tudi za nas, spre-
mljevalce. Hvala naši Žarki, ki je skrbela, 
da nismo bili osamljeni med tem, ko so se 
naši dragi učili govora. Vsak dan se je za-
čel s telovadbo, da smo se malo razmigali 
in stopili v nov dan. Naša Žarka je vsak 
dan skrbela, da smo bili vsi spremljevalci 
na kupu in se zabavali po svoje. Delili smo 
svoje strahove o bolezni, ki je prizadela 
naše najdražje, predvsem pa o veselih tre-
nutkih v našem življenju. Poizkusile smo se 
tudi v jogi in še v drugih stvareh. Vsak dan 
smo se zbrali in šli k obali, malo potelova-
dili, malo spoznali osnove joge, pomemb-
nost dreves in še in še. Naša Žarka se je 
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Posebna zahvala gre Žarki. (Foto S. Tomšič)

trudila, da nam res ni bilo dolgčas in da 
smo bili vsi skupaj. Več nas je, lažje nam 
je, več kot govorimo o svojih strahovih s 
katerimi smo se morali spoprijeti ob dia-
gnozi naših dragih, lažje to prenašamo. 
Vidiš, da nisi sam in to je zelo pomembno. 
Pravzaprav smo se imeli res lepo in smo si 
napolnili baterije za nadaljevanje življenja. 
Hvala tudi Mariji, ki je vse to organizirala, 
najlepša hvala vsem trem logopedom, Ani, 
Nataši in Mladenu, ki so ves svoj čas po-
svetili našim dragim, pa tudi nas ste pri-
jazno sprejeli. Le kaj bi mi brez vas vseh.
Zelo lepo je bilo tudi v Trstu, na izletu. Všeč 
mi je bila grška cerkev, saj sem jo prvič vi-
dela v živo. Pa tudi grad se mogočno dvi-
ga nad Trstom. Moj najdražji je bil tudi zelo 
dobre volje, poglejte dokaz.
Škoda le, da vse lepo prehitro mine. 
Upam, da se še kdaj vidimo v Izoli – seve-
da. Stkala so se nova prijateljstva, katera 

je potrebno negovati in ne izbrisati iz spo-
mina. Hvala vsem, ki ste nam to omogočili 
in seveda hvala za vašo družbo in veselje, 
katero smo si delili. 
Še enkrat hvala vsem posebno po tebi 
Žarka, saj smo te obremenjevale vsak dan 
in si nam bila vedno dobre volje in z na-
smehom na voljo.

Vilma Perpar

Prvič na tečaju nadomestnega govora. (S. Tomšič)

Prve u~ne ure 
nadomestnega govora 

Od 6. do 12. oktobra 2012 je v Simonovem 
zalivu v Izoli potekal tečaj nadomestnega 
govora. Tečaja so se udeležili nekateri/e že 
prekaljeni/e laringektomirani/e in nekaj no-
vincev. Celoten tečaj je bil časovno polno 
izpopolnjen, tako z govornimi vajami, kot 
ostalimi dejavnostmi; telovadba, spreho-
di, strokovnimi predavanji, delavnicami za 
svojce, izlet v Trst z ogledom gradu. Tako 
je čas hitro minil 
Sam sem se prvič udeležil takega tečaja in 
sem bil na koncu izredno vesel in srečen 
s takim načinom učenja, kot tudi druže-
nja s sebi enakimi, ki imajo enake teža-
ve. Posebno me je razveselilo strokovno 
delo obeh logopedinj in psihologinje, ki 
so se maksimalno potrudile za visok nivo 
poučevanja in psihološkega pristopa ter 
obravnave, tako nas »brez glasu«, kot tudi 
svojcev, kajti oni morajo prenašati ogromni 
del našega hendikepa. Sedaj gledam na 
mojo pomanjkljivost lažje, saj sem spoznal 
nove ljudi, sklenil nova prijateljstva in po-
znanstva iz vse Slovenije, ter tako vem, da 
nisem sam. 

S tečajem, oziroma delavnicami za svojce 
je bila tudi žena zelo zadovoljna, saj je bilo 
izredno zanimivo druženje in je pridobila 
nove izkušnje ter prijatelje. Posebno bi se 
zahvalil psihologinji g. Žarki Brišar Slana, 
obema logopedinjama g. Ani Jarc in g. 

UREDNIŠKI ODBOR:

Odgovorni urednik:  
Ivan Košak, urednik: Marija Tomšič,

član, Danilo Papež.

Oblikovanje in priprava za tisk:  
Designpro d.o.o.

NOVI ČLANI
 
    PEKLAR MARJAN    PODVELKA
    BEBER VILMA    SLOV. KONJICE
    JOŽE SEDOVŠEK    HOTINJA VAS
    FUJS MARJETA    MURSKA SOBOTA
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Štajerska skupina pod vodstvom mag. M. Jeličiča. (Foto S. Tomšič)

Takšnih in podobnih srečanj si še želijo. (Foto S. Tomšič)

Pevski nastop spremljevalk. (Foto S. Tomšič)

Nataši Prebil za trud in potrpljenje pri za-
četku poskusa govora. Posebna zahvala 
pa seveda glavni organizatorki ga. Mariji 
Tomšič za neutrudno delo. Prav tako se 
zahvaljujem vsem strokovnim sodelavcem. 

Torej naj še enkrat rečem;enkratno in naj-
lepša hvala. 
Lep pozdrav!

Kokec Marija in Karel

V oktobru 6. do 12. sem bil drugič letos, 
na govornem tečaju v Simonovem zalivu. 
Že na prvem, ko mi je bilo vse novo razen 
mojega logopeda mag. Mladena Jeličiča, 
sem se kar hitro vživel v novo okolje. 

Tudi moja boljša polovica Nuša se je 
aktivno vključila v program za spremlje-
valce. Moj članek v majski številki pove 
veliko o prijetnih doživetjih v tem lepem 
okolju. Tudi tokrat me je spremljala moja 
življenjska sopotnica, ki mi že 30 let sto-
ji ob strani, deli z mano dobro in zlo. 
Posebno pa mi je v oporo in pomoč od iz-
bruha moje težke bolezni. Vso svojo vero 
v moje ozdravljene je prenašala name in 
me spodbujala naj se ne vdam in naj se 

Moji zadnji vtisi iz Izole
boriva naprej. Ne bi naprej razlagal, kako 
sva prestajala zadnjih 14 mesecev vendar 
moram reči,da v moji usodi nisem sam.
Tudi naše društvo za nas člane skrbi pr-
venstveno, da se izpopolnjujemo na teča-
jih govora, kjer se tudi med seboj bolje 
spoznavamo,pa tudi izmenjujemo vsako-
dnevne probleme in kako smo jih reševali.

O vsem kar nas teži smo se lahko po-
govorili z vodji tečaja tako,da bodo naša 
srečanja še plodnejša. Vsi udeleženci te-
čaja pa si takšnih in podobnih srečanj še 
želimo.

Silvo Toplak

Naslov društva:
DLS, Parmova 53/IV,  

1000 Ljubljana
Tel.: 01 436 03 58,  
faks 01 436 03 59

Transakcijski račun DLS:
6100 0000 1418 487
Davčna številka DLS:

68713401
E-mail: dls@t-2.net
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Kostanjev piknik

Iz podro~nih klubov

 PK Štajerska 
 in Koro{ka

Krasno sončno vreme, kar pretoplo za ta 
letni čas, nas je 20. oktobra člane DLS za 
Štajersko in Koroško pripeljalo v Hoče pri 
Mariboru. Prišli smo, da se skupaj odpra-
vimo do prostora kjer nam je naš vodja PK 
Danilo Papež s svojo ženo Jano pripravil 
kostanjem piknik.
Zbrali smo se na prijetni jasi, ki jo na dveh 
straneh obdaja gozd na drugi strani pa sa-
dovnjak in vinograd.
Že takoj ob prihodu so nam postregli s to-
plim čajem in zakuhanim vinom ter odlič-
nim ričetom.
Tako ogreti smo se kar pošteno razgovo-
rili in resnim pogovorom ter šaljenju ni bilo 
kraja.
Marsikdo je izkoristil priložnost bližine goz-
da in si odšel nabrat kostanj. Nekateri so 
našli tudi gobe in se veselili večerje. Pa tudi 
sprehod po tem gozdu je zelo prijeten.
Med tem časom so drugi že pripravljali ko-
stanj za peko, ki ga je kasneje Ivan odlično 
spekel, pa čeprav se je med peko zgodilo 
kar nekaj „eksplozij“ ker kostanj očitno ni 
bil dovolj narezan in ga je razneslo. Mi, ki 
smo gledali, smo se res od srca nasmejali 
tem nepredvidenim eksplozijam.
Ves čas je bilo na mizah tudi nekaj sladke-
ga, kar so spekle pridne gospe iz ptujske-
ga konca.
Naši zagnani balinarji pa so kar hitro pri-

Postreženi so bili že takoj pri prihodu. (Foto D. Papež)

Ričet je bil res odličen. (Foto D. Papež)

nesli svoje krogle in pričeli z igro ob kateri 
smo uživali tudi gledalci, ki smo navijali za 
svoje favorite.
Pridne „delavničarke“ so pripravile razsta-
vo svojih ročnih del. Med njimi je bilo ne-
kaj kosov zelo lepega nakita. Vsakemu od 
nas pa so podarile majhnega srčkanega 
duhca, saj se je bližala noč čarovnic.

Počasi se je približeval čas kosila, zato se 
nas je nekaj žensk spravilo k rezanju zele-
njave in drugim pripravam. Vse pa je nad-
zoroval „šef gostilne“ Dušan. Tako smo se 
ob tem smejali in zabavali, da nam je delo 
še prehitro minilo. Danilo in Dušan sta pri-
pravila tudi meso in vsi, ki nam je sveži zrak 
vzbudil povečan tek, smo uživali v zelo do-
brem odojku in piščancu ter zelenjavi,

Smo pa ta piknik izkoristili še za prazno-
vanje treh rojstnih dni. Postavili smo se v 
krog in Jana je najprej poklicala Mirka, ki je 
praznoval okrogli rojstni dan, nato Marijo, 
ki je ravno tako praznovala okrogli rojstni 
dan in nato še Silvo, ki pa ni praznovala 
„okroglo“ ampak ravno tiste dni.
Vsem je izročila simbolična darilca in vsi 
smo jim zaželeli vse najboljše.

Ker se je dan počasi nagibal proti pozne-
mu poldnevu in je postajalo že malo hla-
dno, smo se počasi pričeli odpravljati proti 
domu z zavestjo, da smo zopet preživeli 
en krasen dan, za katerega se moramo 
zahvalit Danilu z njegovimi pomočniki in pa 
tudi vsem udeležencem, ki prinesejo s se-
boj dobro voljo in jo delijo eden z drugim.

Anka in Slavko Dobelšek
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Kostanjev piknik

Napad na pripravljene dobrote. (Foto D. Papež)

V lepo sobotno sončno jutro smo odprli oči. Kam? Ne, niti trenutka 
nismo o tem razmišljali. Smo kot kriminalci, ki se vračajo na kraj zlo-
čina. Torej nismo pozabili kam in zakaj se vrniti na kraj pospravljanja 
dobrot. Smo starejši, malce sklerozni, toliko pa že ne, da ne bi vedeli, 
kje smo uživali v lanskoletnih dobrotah. 
Letos, bi rekel, so te dobrote prekašale lanskoletne. Začeli smo s 
toplimi napitki po izbiri, kajti ni več take »hice« in se je potrebno malce 
ogret. Eni s čajem, drugi s kuhanim vinom. Po ogrevanju pa kot vsi 
športniki v napad, le da smo mi napadli pripravljene dobrote. Meso 
kot meso je dobro. Ampak ta ričet je pa bil res dober. Še sedaj mi je 
žal, da sem ti rekel Dani ne preveč nadevat, kajti ko sem ga pojedel 
in mislil iti po »repete«, ga je že zmanjkalo. Nič hudega, leto se hitro 
obrne, pa tudi pametnejši bomo. Torej drugo leto iste napake ne bom 
naredil. Kostanje se peče na kostanjevem pikniku in smo si rekli. Te 
pa dajmo. No pa poglej hudiča. Ugotovitev. Ni s čem dati toplotne 
energije. Ja in kaj če drugo. Sekiro dati kmetu Joškotu pa »riljaj Lazo 
riljaj«. Ne jamram in ni mi bilo težko. V takšnih opravkih uživam, pa 
tudi ostalim, ki se še učijo sekat drva sem pokazal kako se to dela, 
celo zastonj brez dodatnega plačila. No te pa eni pravite, da sam 
sebe ne moreš hvalit. Športnih iger tudi ni manjkalo. Pa tudi sprehoda 
in nabiranja kostanja po goši, ne. Vsak se je pač po svoje sproščal. Bi 
rekel, smo se kar »fajn« razgibali. Klepet? O tem raje ne bi. Še sedaj 
mi v ušesih odzvanja. V glavnem imeli smo se za čisto desetko. Fala 
bogi, da sem bil na ta boljšem našem kramarskem sejmu in sem kupil 
eno kapo za tebe Dani. Tako da sedaj že zopet lahko glede organi-
zacije rečem: „Kapa ti dol.„ Pa ne se sedaj oponest in zadovoljit s to 
pohvalo, ki si si jo vsekakor zaslužil, temveč v istem tempu nadalje-
vat, ker si v tem res mojster. Lep pozdrav vsem članom in podpornim 
članom pošiljava Jelena in Jože. 

Marcijuš Josip

PK ŠtAjERSKA IN KOROŠKA 

v a b i  v s e  č l a n e  i n  p o d p o r n e  č l a n e  n a  t r a d i c i o n a l n o 

PREDNOVOLEtNO SREČANjE, ki bo v soboto, 15. 12. 2012, ob 16. uri  
v GOStILNI LOBNIK, v Orehovi vasi.

ponovno se nam bliža tako imenovan »veseli december« in ker je mesec december, mesec v katerem se obdarjamo, zato 
poskrbimo, da se bomo tudi mi obdarili v obliki srečelova; zato naj vsak udeleženec našega srečanja s seboj prinese skro-

mno darilce.

Za glasbo, jedačo in pijačo bo poskrbljeno, za tisto sladko po obilnem poznem kosilu pa naj poskrbijo s peščico dobrot 
naše žene ali možje, prav tako pa vas pozivam in opominjam, da lahko pripravite kake igre, ali skeče, da bo naša zabava 

bolj vesela in pestra. 

Svojim poverjenikom se prijavite najkasneje do torka, 11. 12. 2012, kjer dobite vse potrebne dodatne informacije.

pa še sporočilo za člane, ki bodo letos z nami prvič in seveda za tiste, ki so že pozabili, kje se gostilna lobnik nahaja. 
torej, Gostilna lobnik se nahaja v orehovi vasi, ob cesti v smeri letališča edvarda rusjana Maribor, v neposredni bližini 

železniške postaje orehova vas. 

Poverjeniki: 
Jožica petovar: 040 – 602 – 996, Zofka duler: 02/ 87 – 83 – 823, branko Motoh: 041 – 371 – 452
danijel vuradin: 041 – 775 – 392, Josip Marcijuš: 041 – 549 – 154, danilo papež: 041 – 719 – 253

Za PK Štajerska in Koroša 
Danilo Papež
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Oktobrski pohod ob reki Muri  
s kostanjevim piknikom

 PK Prekmurje

Vodstvo PK za Prekmurje je v skladu s 
sprejetim letnim načrtom aktivnosti za leto 
2012 v nedeljo, 22. oktobra 2012, organi-
ziralo pohod ob reki Muri s tradicionalnim 
kostanjevim piknikom. Letos je bila izbrana 
lokacija Ribiški dom Gradišče. Iz meglene-
ga, hladnega jutra se je razvil čudovit, son-
čen jesenski dan. Zbralo se nas je okrog 
35 članov. 

Začetek programa je pripadal okrepčilu 
s toplo juho – obaro. Ga. Mancika L. se 
je prostovoljno lotila priprave juhe, ostale 
članice so pripravile bogato izbiro razno-
vrstnega domačega peciva. Po zaužitju 
vseh teh dobrot smo se odpravili na pot. 
Pot nas je vodila ob hitri in visoki reki Muri. 
Na pohodu smo opazovali različna dreve-
sa in rastlinstvo v vseh mogočih barvah. 
Nekaj od tega so članice nabirale za po-
trebe izdelave cvetličnih šopkov. Tako smo 
mimogrede prišli do 5 km oddaljenega cilja 
– Brod na reki Muri v Krogu.

Kratek postanek smo izkoristili za ogled 
broda, ki še danes povezuje ljudi na 
obeh straneh reke Mure. Nekateri smo 
se izpostavili sončnim žarkom. Odmor je 
omogočil medsebojne pogovore, na ta 
način smo utrjevali medsebojne odnose. 
Po počitku smo se po isti poti vrnili na 
izhodišče, k ribiškemu domu. Med potjo 
se nam je pridružil častni predsednik, g. 
Ribaš Slavko, z ženo in nas počastil s 
svojo prisotnostjo. 

Po vrnitvi smo izgubljene kalorije nadome-
stili z odlično pripravljenim pečenim odoj-
kom – v lastni režiji ga. Mancike L. Čez čas 
je g. Vili zakuril ogenj in začel s peko ko-
stanjev. Ob lepem, sončnem popoldnevu 
smo opazovali ribiško tekmovanje. Med 
lupljenjem kostanjev in pitjem domače ka-
pljice, se je dan hitro prevesil prosti večeru. 
Poslovili smo se, dan nas je obogatil z za-
dovoljstvom. Misli so nam odtavale v čas, 
ko se bomo ponovno srečali.

Franc Huber

Okrepčilo med potjo. (Foto L. Flisar)

Posedanje ob Muri. (Foto L. Flisar)
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90 let Avgusta Lovi{~ka 
iz Doblarja

Gušto je praznoval častitljivih 90 let v krogu prijateljev  
(Foto arhiv Magda Čebokli)

PODROČNI KLUB PREKMURjE

v a b i l o  o b  i Z t e k a J o č e M  s e  l e t u  2 0 1 2  o r G a n i Z i r a  p k  p r e k M u r J e  
t r a d i c i o n a l n o

PREDNOVOLEtNO SREČANjE
Za člane, svojce in podporne člane, ki bo v nedeljo 16. 12. 2012,  

ob 12.30 uri v PENZIONU LEtALIŠČE v Rakičanu.

ker je mesec december čas obdarovanj, se bomo tudi mi med seboj obdarovali, zato naj vsak udeleženec s seboj prinese 
skromno darilce za obdaritveni srečolov.

pripravite pa tudi skeče ali kakšne druge zabavne točke, da se bomo v tem popoldnevu čim bolj veselo poslovili od izteka-
jočega se leta 2012.

Svojo udeležbo potrdite do 10. 12. 2012 na telefonsko številko:
528-15-87 ali 031/215-514 – Geza lepoša
576-13-25 ali 031/803-393 – Janez köveš

Za PK Prekmurje
Geza Lepoša

 PK Severna Primorska

2.11.2012 je naš Gušto praznoval 90-let svojega življe-
nja. Z ženo Jelko živita v domu za starejše v Črnem vrhu 
nad Idrijo.
Na njegovo željo sva z Branetom povabila nekaj članov 
PK S.Primorske. Zbrali smo se v domu in se odpeljali 
na skromno kosilo na turistično kmetijo. Kjer pa nismo 
bili sami, saj je kmetijo obiskala še druga skupina, ki je 
imela mladega harmonikarja. Zaigral je tudi našemu sla-
vljencu. Kako so se mu iskrile oči od veselja! To moraš 
doživeti, tega se ne da popisati.
Slavljenca smo obdarili s skromnim darilom in torto. Naša 
Metka pa jima je za hladne dni napravila volnene copate. 
Ker leta naredijo svoje, ju nismo dolgo zadrževali.

KAKO MALO JE POTREBNO, DA RAZVESELIŠ 
ČLOVEKA V JESENI NJEGOVEGA ŽIVLJENJA!

DRAGI AVGUST, VSE NAJBOLJŠE ŠE ENKRAT OD 
SRCA – DLS SLOVENIJE.

Čebokli Magda in Čus Brane
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PK SEVERNA PRIMORSKA

v a b i l o  n a  p r e d n o v o l e t n o  s r e č a n J e

PK Severne Primorske vabi vse člane in podporne člane, da se udeležijo 
PREDNOVOLEtNEGA SREČANjA, ki bo 22. 12. 2012 v Ročinju  

v gostilni GROZD. Zbirati se bomo začeli ob 12.00 uri.

Za potrditev vaše udeležbe pokličite na tel. št. najkasneje do 19. 12. 2012.

ivančič Marjetka: 031488686,ali 
čebokli Magda: 051451045

Za PK Severne Primorske:
Čebokli Magda

 PK Dolenjska
PK DOLENjSKA

v a b i l o  n a  p r e d n o v o l e t n o  s r e č a n J e

PK Dolenjska vabi vse člane, partnerje in podporne člane na  
PREDNOVOLEtNO SREČANjE, kot po navadi bo tudi tokrat v gostišču 

Špolar. Zbrali se bomo v soboto, 8. 12. 2012, ob 12. uri. 

vljudno vas prosim, da se udeležite v čim večjem številu, namreč izbrali bomo novega vodjo pk dolenjske.
Prijavite se najkasneje do srede 5. 12. 2012. na tel. 041 760 142

s seboj prinesite obilo dobre volje, da nam bo lepše.
Prisrčen pozdrav

Jože.

 PK Obala
PK OBALA

p k  o b a l a  v a b i  č l a n e  i n  p o d p o r n e  č l a n e  
n a  p r e d n o v o l e t n o  s r e č a n J e .

PREDNOVOLEtNO SREČANjE
Dobimo se v prostorih turistične kmetije »MLIN«, c. med vinogradi 44 

Bivje – Bertoki v petek, 28. 12. 2012 ob 18. uri.

Za potrditev vaše udeležbe pokličite na telefon 031 610 110.

Vsem članom in njihovim najdražjim, ter kolektivu ORL klinike želim v imenu
PK Obale veliko zdravja, osebne sreče, ter veliko osebnih in poslovnih uspehovv letu, ki je pred nami, v letu 2013.

SREČNO!

Vodja PK Obale
Branko Bubnič
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 PK Ljubljana

19. oktobra je PK Ljubljana organiziral iz-
let v Zagreb. Ogleda sem se veselil, saj 
Zagreba še nisem obiskal, to bo zame 
prvič. Na dan odhoda sem se prebudil 
v megleno jutro in kljub ugodni vremen-
ski napovedi ni nič kazalo, da bo temu 
tako. Na hitro sem pozajtrkoval nato pa 
sva se z mamo odpravila proti našemu 
sedaj že tradicionalnem zbirnem mestu 
na Vilharjevi cesti. Ob prihodu so bili že 
zbrani nekateri udeleženci izleta, kot npr 
g. Kristan, zakonca Kenje in zakonca 
Marinček. Kmalu se je razvila živahna de-
bata in ni minilo dolgo že je izza ovinka 
pripeljal naš avtobus z g. Ribašem. Ko 
smo se vsi posedli in prešteli je napočil 
čas za odhod.
Po približno dveh urah vožnje smo le pri-
speli v Zagreb. Naprej smo se ustavili ob 
koncertni dvorani Vatroslava Lisinskega 
imenovano po Vatroslavu Lisinskem, 
hrvaškem skladatelju iz 19.stoletja. 
Dvorana je namenjena predvsem kon-
certom, gledališkim predstavam, pa tudi 
kongresom. Leta 1990 se v dvorani odvi-
jala tudi prireditev Evrovizija in tam so se 
nam pridružili, dr. Miloš Manestar, njego-
va žena, sekretar g. Zoran ter vodička in 
ogled mesta se je tako lahko pričel. 
Začetki mesta Zagreb segajo v enajsto 
stoletje, natančneje v leto 1094, ki jo 

Obisk Zagreba

Na Kapitolu. (Foto Č. Košak)

Bogato založena tržnica Dolac. (Foto Č. Košak)

smatrajo kot uradno rojstno letnico me-
sta. Tega leta je namreč kralj Ladislav 
ustanovil današnji Kaptol in škofijo 
Zagreb. Mesto se je takrat raztezalo ob 
levem bregu potoka Medveščak in je 
segalo od današnjega Krvavega Mostu 
pa do Draškovičeve ulice. Po tatarskih 
vdorih in uničenju Zagreba v sredini 13. 
stoletja, je Kralj Bela IV odredil izgradnjo 
nove naselbine imenovane Gradec, ki je 
vse do sredine 19. stoletja soobstajala z 
Kaptolom. Ob koncu srednjega veka je 
bil Zagreb najbolj poseljeno mesto na 
Hrvaškem in po turških vdorih v 16. sto-
letju se je tudi središče politične oblasti 
z juga preselilo vanj. Leta 1850 je sledila 
združitev naselbin, kar je za mesto po-
menilo obdobje intenzivnega razvoja in 
gospodarske rasti. Danes Zagreb zajema 
17 mestnih četrti in v njem živi več kot 
800.000 prebivalcev. 
Kljub hitri vožnji skozi mesto smo lahko 
marsikaj videli. Zagreb slovi predvsem po 
svojih lepo urejenih parkih. Najbolj znana 
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je t.i. Zelena podkev. Gre za vrsto par-
kov, postavljenih v obliki podkve, vzdolž 
katerih so bile kasneje postavljene vile v 
katere so se vselile najpomembnejše kul-
turne in znanstvene ustanove Hrvaške. 
Peljali smo se tudi mimo Muzeja umetno-
stne zgodovine Mimara,ki ga Zagrebčani 
imenujejo tudi »mali Louvre«. Mimara 
muzej nosi ime po Anteju Topiću Mimari, 
hrvaškemu zbiratelju umetnin. Muzej se 
nahaja v prenovljenem delu nekdanje-
ga šolskega poslopja in danes spada 
med najmlajše muzeje v mestu. Sama 
stavba izhaja iz leta 1898 in je delo za-
grebškega arhitekta Kuna Waidmanna, 
temeljni kamen za izgradnjo pa je polo-
žil sam cesar Franz Jožef I med svojim 
obiskom Zagreba leto prej. V muzeju je 
razstavljenih preko 3700 del, od katerih 
jih približno 1500 sodi v stalno zbirko. V 
njem so tako shranjuena dela znanih sli-
karjev kot npr. Renoir, Rubens, Rafaello, 
Caravaggio in Cannaleto. 
Pot nas je nato vodila tudi mimo 
Hrvaškega narodnega gledališča. 
Gledališče je bilo v Zagrebu ustanovljeno 
leta 1836 in sicer na mestu, kjer danes 
stoji stara mestna hiša. Leta 1860 je bilo 
gledališče imenovano za Hrvaško naro-
dno gledališče, leto kasneje pa pridobilo 
tudi podporo z strani vlade in se je tako 
lahko kosalo tudi z ostalimi evropskimi 
kulturnimi ustanovami. Stavba, kjer se 
danes nahaja Hrvaško narodno gleda-
lišče izvira iz leta 1895 in je delo dveh 
slavnih dunajskih arhitektov, Ferdinanda 
Fellnerja in Hermana Helmerja. Na otvo-
ritvi gledališča je bil prav tako prisoten 
tudi cesar Franz Jožef I, ki je simbolično 
zaključil njegovo gradnjo. Od otvoritve se 
je v njem zvrstila že vrsta znanih oseb-
nosti, med drugimi tudi igralec Laurence 
Olivier, španski tenor José Carreras, bri-
tanska igralka Vivian Leigh, ter skladatelj 
Richard Strauss.
Po približno 20 minutah vožnje se je av-
tobus končno ustavil na Kaptolu in konč-
no smo si lahko privoščili kratek oddih 
in malo »pretegnili« noge. Kaptol, sicer 
malce dvignjen na gričevnatem platoju, 
predstavlja drugi del starega srednje-
veškega jedra mesta Zagreb in je prvič 
omenjen v letu 1134 v t.i. Felicijanovih 
poveljih, torej v času, ko je kralj Ladislav 
na tem mestu ustanovil svojo škofijo. 
Od takrat je Kaptol doživel precej bur-
no zgodovino. Leta 1242 so naselbino 
napadali Tatari. Sredi 16. stoletja pa je 
Kaptol postal tudi tarča turških vpadov 
zaradi katerih je okrog naselbine nastalo 
tudi mestno obzidje in zato je Kaptol do-
bil videz utrdbe. Po koncu turških vpadov 

se je Kaptol začel odpirati in se razvijati, 
predvsem njegov nižji del. V 20. stoletju 
je ta del mesta dobil tudi novo podobo, 
saj so del starih stavb podrli in na tem 
mestu postavili tržnico danes poznano 
kot Dolac.
Po opravljeni gasilski fotografiji je sledil 
še ogled katedrale, ki je bila prvotno po-
svečena Sv. Štefanu in izvira iz enajstega 
stoletja, je bila v času Tatarskih vpadov 
požgana. Na njenem mestu danes stoji 
nova katedrala posvečena Devici Mariji. 
Leta 1880 je katedralo prizadel potres 
med katerim se je zrušila cerkvena ladja 
in je bila zato potrebna obsežna preno-
va. Katedrala je svoj sedanji videz dobi-
la v 19. stoletju in sicer podlagi načrtov 
nemškega arhitekta Hermanna Bolléja, 
ki je vodil njeno prenovo. Končni rezul-
tat restavratorskih del sta bila tako dva 
na novo dodana stolpa na zahodni strani 
cerkve, ki danes služita predvsem kot ori-
entacijska točka. Ob vstopu v notranjost 
sta nas je najbolj prevzela visoka cerkve-
na ladja ter bogato okrašeni stekleni vi-
traži. Ogledali smo si tudi grob Kardinala 
Alojzija Stepinca ter njegov relief. Kardinal 
Stepinac je bil med drugo svetovno vojno 
najbolj znan po sodelovanju z okupator-
jem za kar je bil tudi obsojen.
Po ogledu Katedrale smo se odpravili 
proti tržnici Dolac in staremu mestne-
mu jedru Kaptola. Zgrajena leta 1930, je 
Dolac največja in najpopularnejša tržnica 
v Zagrebu in priznam, tudi mene je za-
mikalo da bi se za trenutek ustavil, toda 
ogleda še ni bilo konec. Kmalu zatem 
smo zavili v majhno in živahno ulico ime-
novano Skalinska ulica, ki je dobila ime 

po svojih stopnicah, ki so včasih vodile 
od Kaptola v Gornji Gradec. Prej je na 
tem mestu stal stolp z vrati, ki je loče-
val oba predela mest, vendar so ga v 19. 
stoletju podrli. Stopnice so danes prav 
tako izginile, ulica pa je še vedno obdr-
žala svoje prvotno ime. Po nekaj minutah 
hoje smo prispeli na Tkalčičevo ulico ali 
»Tkalča«, kot ji pravijo Zagrebčani. Danes 
živahna ulica polna kavarn in klubov je 
nekoč predstavljala mejo med Kaptolom 
in Gornjim Gradom. Na mestu kjer da-
nes poteka ulica je nekoč tekel potok 
Medveščak, ki je razmejeval obe naselbi-
ni in je bil zato prizorišče pogostih spopa-
dov. Podobno zgodovino kot Tkalčičeva 
ulica ima tudi Krvavi most. Kjer se danes 
nahaja ulica je namreč nekoč stal most, 
ki je predstavljal strateško točko med 
obema naselbinama in zato tudi pogosto 
postal predmet spora ter krvavih spopa-
dov med obema naselbinama. 
Po nekaj minutah hoje po starem me-
stnem jedru smo prispeli na Markov Trg, 
osrednji trg Gornjega Grada. Trg je po-
sebnega pomena ker se na njem naha-
jajo pomembne politične in pravne inšti-
tucije, kot npr. hrvaški parlament (Sabor), 
Banjski dvori, kjer zaseda vlada ter ustav-
no sodišče republike Hrvaške. Markov 
trg ima pomembno vlogo tudi zato saj na 
njem potekajo tudi ustoličenja predse-
dnikov. Je torej središče hrvaškega po-
litičnega dogajanja. Posebna zanimivost 
v tem delu mesta je bil tudi Lotrščakov 
stolp, ki predstavlja najbolje ohranjeni 
del starega obrambnega sistema mesta 
in iz katerega od leta 1887 vsak dan iz-
strelijo strel iz topa, da naznanijo poldne. 

Vodeni ogled Zagreba smo končali na Trgu Bana Jelačića. (Foto Č. Košak)
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Izletniki poskušajo samoborske specialitete. (Foto Č. Košak)

PK LjUBLjANA

v a b i l o  n a  p r e d n o v o l e t n o  s r e č a n J e

PK LjUBLjANA vabi člane in podporne člane na  
PREDNOVOLEtNO SREČANjE, ki bo:

v petek, 21. 12. 2012 s pričetkom ob 13.00 uri
v gostišču LIVADA, Hladmikova 15 v Ljubljani

Prosim, da svojo prisotnost na srečanju javite najkasneje do ponedeljka 17. 12. 2012 
na telefon dls 01 436 03 58 (Marija tomšič) ali 040 527619 (slavko ribaš).

Vodja PK Ljubljana 
Slavko Ribaš

Po kratkem ogledu zagrebške panorame 
mesta z razgledne točke smo se po sto-
pnicah odpravili proti Trgu Bana Jelačiča, 
osrednjemu trgu v Zagrebu. Tu je vsak od 
nas dobil prosto in se po svoje odpravil 
raziskovat mesto. Nekatere so že pošte-
no bolele noge zato so se raje ustavili v 
najbližji kavarni in se malo okrepčali, sam 

Lovski rog. Leta 1911 pa je svoja vrata 
tu odprl tudi znameniti Apolo, eden prvih 
kinematografov v Zagrebu. Danes v tem 
delu mesta stanuje le najbogatejši sloj 
Zagreba. Namenjen je torej predvsem ti-
stim meščanom, ki imajo veliko »pod pal-
cem«. Tudi trgovine tu ne zaostajajo prav 
veliko, saj so cene precej »zasoljene« in 

Ob prihodu nas je že čakala prijazna vo-
dička, ki nam je najprej razložila nekaj 
osnovnih podatkov o Samoboru nato 
pa smo se skupaj podali na ogled sta-
rega mestnega jedra. Samobor daje pri-
dih pravega muzejskega mesta saj ima 
vsaka hiša svojo zgodovino. Prvi zapisi o 
tem mestecu segajo že v leto 1242, ko 
je naselbina dobila svoje mestne pravice. 
V preteklosti so se tu ukvarjali predvsem 
z rudarsko dejavnostjo zato je Samobor 
znan predvsem po svojih rudnikih gipsa, 
kositra in železa. Danes je to ena najbolj 
priljubljenih turističnih destinacij v okolici 
Zagreba in tudi priljubljena izletniška toč-
ka številnih Zagrebčanov. Mesto je po-
znano predvsem po dobri hrani, ki smo 
jo tudi sami poskusili. Po kratkem ogledu 
starega mestnega jedra smo se odpravili 
v bližnjo gostilno na težko pričakovano 
kosilo, saj je mnogim od nas že pošteno 
krulil želodec. 
Ob prihodu nas je prijazno sprejelo ose-
bje in naši hrvaški prijatelji, ko smo se 
posedli je sledil uradni del srečanja. 
Nagovoril nas je g. Slavko Ribaš, ki se je 
hrvaškim kolegom zahvalil predvsem za 
izraženo gostoljubnost in podporo pri or-
ganizaciji izleta ter tudi v prihodnje izrazil 
željo za sodelovanje. Zatem se je začel 
del, ki smo ga vsi čakali. Mize so se kar 
šibile pod domačimi dobrotami in težko 
je bilo zbrati kaj bi najprej poskusil. Ko so 
bili želodčki polni je sledil čas za klepet, ki 
se je zavlekel v pozno popoldne. Toda kot 
pravi star pregovor »vsega lepega je en-
krat konec« in napočil čas za slovo. Segli 
smo si v roke se poslovili in se polni vtisov 
odpeljali proti Ljubljani.

Črt Košak

pa sem se z družino odpravil po Ilici, zna-
meniti nakupovalni ulici. Prvi zgodovinski 
zapisi o ulici Ilica segajo v leta 1431. Ulica 
je doživela veliko sprememb in na koncu 
obdržala svoj videz iz 18.stoletja. Ilica je 
znana po več stvareh. Je tretja najdaljša 
ulica v Zagrebu. Na njej se nahaja ena naj-
starejših zagrebških restavracij imenovan 

precej podobne evropskim. Po ogledu 
mesta in kratkem predahu v eni izmed 
starejših zagrebških pivnic je nastopil čas 
za odhod nazaj proti Kaptolu, kjer nas je 
že čakal avtobus. Ob drugi uri smo bili vsi 
zbrani, je voznik pognal avtobus in sku-
paj smo se odpeljali proti Samoboru, naši 
naslednji destinaciji.


