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Dne 13.7. 2012 smo hkrati s Tradicionalnim 
letnim srečanjem društva obeležili tudi 30. 
rojstni dan DLS. Prireditev je bila pravza-
prav skromna, morda se je komu zdela 
celo preskromna. Vendar se je jedro ta-
kšne zasnove praznovanja oblikovalo že v 
razpravah Izvršnega odbora v lanski jese-
ni, ki jo je že zaznamovala precejšna ne-
stabilnost finančnih prilivov. Po drugi strani 
so takšno odločitev še poglobila in utrdila 
letošnja vsesplošna družbena »stabilizacij-
ska« prizadevanja v katerih smo slovenski 
invalidi že večkrat poudarili,da smo sicer 
posebej ranljiva skupina, vendar smo hkrati 
tudi integralni del družbe s katero smo pri-
pravljeni deliti tudi vse tegobe. Upam, da 
se bo s takšno bolj »praktično« naravna-
nostjo strinjala tudi večina članstva, s ka-
tero je morebitne »protokolarne prihranke« 
bolj smiselno usmeriti v posebne socialne 
programe društva. Sicer smo se slovenski 
invalidi že navadili, da od deklarativne »po-
litične podpore« ostane v praksi bolj malo. 
Drži tudi tista mornarska:»Da, se dobre 
jadrnice izkažejo v viharjih, ne na mirnem 
morju.« 

Bili smo že skoraj na polovici mesca julija, 
pa so tiste dni v Ljubljani in okolici, vrstile 
kratke poletne nevihte kakor na dnevnem 

redu. Vreme je bilo ravno toliko nestano-
vitno, da bi nam lahko pošteno pokvarilo 
praznično proslavljanje v zelenem parku 
Zajčje Dobrave. No, k sreči se nam to ni 
zgodilo in zbralo se nas je preko 250 sla-
vljencev z vseh koncev Slovenije, ter va-
bljeni gostje: Dr.M. Manestar predsednik 
Hrvaške zveze laringektomiranih in dr. I. 
Hočevar- Boltežar s sodelavkami ljubljan-
ske ORL klinike. Dan pred pričetkom na-
šega srečanja smo prijeli žalostno vest, 
da nas je zapustila ga. Martina Marinšek 
prva predsednica našega društva tako, da 
smo se z minuto molka poklonili njenemu 
spominu. Po uvodnem nagovor predse-
dnika društva je udeležence pozdravil dr. 
M. Manestar, ki je DLS ob obletnici daroval 
umetniško sliko.
Dr. M. Manestar in ing. S. Ribaš sta sku-
paj razvijala tradicionalno sodelovanje edi-
nih dveh narodov iz bivše Jugoslavije,ki 
sta uspela ohraniti organizirano delovanje 
laringektomiranih na nivoju, ki sega pre-
ko republiških meja. Naše društvo je dr. 
Manestru vrnilo pozornost z znakom DLS 
iz originalne idrijske čipke, ki jo je društvu 
poklonil PK – Severne Primorske izdela-
la, pa ga je ga. Fabijanova. PK - Severne 
Primorske se je na slovesnosti izkazal še 
drugič, ko je njegov član Dušan Ivančič 

društvu poklonil umetniško sliko z moti-
vom Soče kot simbolom sodelovanja in 
povezovanja laringektomiranih. S tem je 
bi formalni del srečanja zaključen in lahko 
smo prešli na neformalni del, v katerem na-
vadno obnovimo stara in nove znanstva, 
poklepetamo s prijatelji in se tudi spomni-
mo tistih članov,ki žal niso več z nami. Ni 
bilo potrebno veliko, da se je razmahnila 
spontana družabnost.

Prav je, da se kratko ozremo v preteklost 
in se spomnimo dela in prispevkov naših 
predhodnikov na katerih temelji današnje 
društvo. Pred 30 leti in v zelo skromnih 
pogojih je 27 laringektomiranih ustanovilo 
DLS. Ga. M. Marinškova je pričela delo 
z društvom dobesedno z ničle ob moral-

Ob 30-letnici DLS

Dušan Ivančič je društvu daroval svojo sliko. (Foto M. Čebokli)
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ni podpori prof. dr V. Kambiča in prof. Z. 
Radšleve, ter širokosrčnem gostoljubju 
ljubljanske ORL klinike. Prva predsedni-
ca DLS je bila živahna in natančna gospa 
hkrati, pa »prava dama«. Na društvu še 
hranimo njena finančna poročila v katerih 
je s sodnikom lastno natančnostjo ute-
meljevala in opravičevala vsak porabljeni 
dinar. V času predsedstva Slavka Ribaša 
je društvo pričelo navezovati stike z zve-
zami laringektomiranih v tujini, včlanilo se 
je v Nacionalni svet invalidskih organizacij 
Slovenije in preko svojega predstavnika 
aktivno sodelovalo v FIHU. Maja 1998 je 
društvo prvič pridobilo lastne prostore kar 
je omogočilo še bolj pospešen razvoj dru-
štvene dejavnosti. Obogatili smo nekaj že 
obstoječih posebnih socialnih programov 
in razvili nekatere nove. Danes lahko oce-
njujemo, da so posebno kvalitetni progra-
mi, ki neposredno zadevajo enovito reha-
bilitacijo laringektomiranih, ne le zgolj po 
oceni uporabnikov, temveč tudi zunanjih 
nepristranskih opazovancev in ne naza-
dnje, tudi s strani povsem formalne kon-
trole. Ker je vsak laringektomirani »zgodba 
zase«, ne obstajajo recepti za razvijanje 

Dr. M. Manestar predsednik Hrvaške zveze laringektomiranih. (Foto M. Čebokli)

Na srečanju, samopostrežni princip … (Foto M. Čebokli)

Za živahno družabnost, ni bilo potreb-
no veliko … (Foto J. Pesjak)

posebnih socialnih programov, ki bi ustre-
zali vsem laringektomiranim, ampak je po-
trebno temelje programov zasnovati tako, 
da jih lahko čim bolj elastično prilagajamo 
čim večjemu številu uporabnikov. Pri tem 
nam stroka sicer lahko ponudi metodolo-
ške osnove, vendar moramo laringekto-
mirani sami definirati vsebino, saj mi sami, 
najbolje poznamo svoje potrebe. Ker je 
način zadovoljevanja teh potreb močno 
odvisen splošnega družbenega razvoja, še 
bolj pa od stopnje družbenega blagosta-
nja, se morajo socialni programi prilagajati 
tudi tem okoliščinam.Za samo govorno 
rehabilitacijo laringektomiranih je zelo raz-
veseljivo, da slovenska stroka, ozirom obe 
ORL kliniki v Ljubljani in Mariboru podpi-
rata ezofagalno tehniko nadomestnega 
govora, saj tudi društvene izkušnje kaže-
jo, da je takšna izbira dolgoročno najbolj 
optimalna. Zahvaljujemo se vodstvu, stro-
kovnjakom in sodelavcem obeh klinik,da 
podpirajo obiske društvenih poverjenikov 
v pred in post operativni fazi laringekto-
mije, saj številni primeri dokazujejo pove-
čano uspešnost rehabilitacije kot rezultat 
takšnega dela. 

Žal razvoj ni prinesel zgolj pozitivnih spre-
memb. V zadnjih letih se je spričo gospo-
darske recesije celota EU oprijela neo-li-
beralističnih receptov urejanja družbeno 
–ekonomskega razvoja. Na državne trans-
ferje, investicije in potrošnjo prebivalstva 
se ne gleda več kot na motor, ki lahko 
potegne gospodarstvo iz krize, temveč na 
neracionalne in nepotrebne oblike troše-
nja družbenega produkta. Gospodarsko 
krizo in nepremičninski balon so zakuhale 
ameriške banke, ki so jim veselo asistirale 
evropske banke (med njimi tudi sloven-
ske), ki sedaj vse po vrsti terjajo, da jih do-
kapitalizira država s proračunskim (kar je 
enako davkoplačevalski) denarjem. 
Finančni trgi zahtevajo »klestenje« državnih 
izdatkov in potrošnje prebivalstva, ker naj 
bi ljudje živeli preko svojih možnosti. Kdo 
pa so finančni trgi ? Za največje ameriške 
finančne trge se ocenjuje, da individualni 
vlagatelji opravijo manj kot četrtino pro-
meta, preostale tri četrtine izvedejo velike 
investicijske banke in druge finančne kor-
poracije.
Kako je sploh mogoče, brez bančnega ali 
katerega koli drugega finančnega kredita, 
živeti preko svojih možnosti? Skratka su-
bjekti, ki so krizo povzročili sedaj nareku-

jejo recepte in si »prizadevajo za ozdravi-
tev narodnega gospodarstva«. Ti ukrepi 
že v posameznih državah južne Evrope 
povzročajo pravo revščino. Vse ostrejšim 
ukrepom iz neo-liberalistične orožarne 
smo priča tudi v Sloveniji. Takšen razvoj ni 
naklonjen, ne državni socialni politiki in ne 
delu invalidskih in humanitarnih organiza-
cij. V zadnjih 15 letih je velike spremembe 
v delo društva prinesel razvoj informacijske 
tehnologije. DLS si bo moralo, enako kot 
vse ostale invalidske organizacije, krepko 
prizadevati, da bo vsem tem spremem-
bam vsaj približno sledilo. Danes lahko z 
ustreznim znanjem angleščine na internetu 
izveste skoraj vse, ne le o raku grla, pač 
pa tudi o vseh ostalih vrstah te bolezni. Če 
kdo želi, si lahko na internetnem omrež-
ju ogleda celo video posnetke posame-
znih kirurških posegov. Po drugi strani se 
tudi znotraj zdravstva, še posebej v tujini, 
razvija vse več kritičnih misli in dvomov v 
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Pohodniki na startu. (Foto Č. Košak)
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V programu Ohranjevanja 
zdravja
Veselje ima večjo vrednost, če ga z ne-
kom deliš. 

Res je,lepo se družiti,veseliti, klepetati. 
pohajati,hoditi, planinariti, raziskovati, ple-
sati,... pa še kaj. Lepo je, če nas je veli-
ko in če to počnemo skupaj. Lepo je, če 
čakamo, kdaj se bomo spet videli in zno-
va podoživljali vse tako, kot znamo samo 
mi. Tokrat smo vse to in še več počeli in 
med sabo delili v programu«Ohranjevanja 
zdravja«, ki se je letos odvijal v razkošnem 
Bohinj Park Eko hotel s petimi zvezdica-
mi v Bohinjski Bistrici. Hotel je zgrajen z 
veliko pozornostjo do okolja in je trenu-
tno eden najbolj naprednih in energijsko 
varčnih hotelov v evropskem prostoru. 
Bohinjska Bistrica je največji kraj v Bohinjski 
kotlini, poleg naravnih lepot veliko turistov 
privabljajo bogastvo pohodniških možno-
sti: sprehajalne, planinske poti, nordijska 
hoja, alpinizem, kolesarjenje,smučarski 
centri in še bi se našlo.Za potepanje po 
Bohinjski Bistrici je kolo dobra izbira. 
Lahko se odločiš za po kolesarski poti 
ali za adrenalinsko vožnjo po strmih ko-
lovozih. Na recepciji so nam rekli, da 
bomo marsikaj videli, marsikaj bo ostalo 
tudi očem skrito. Ni važno katero smer 
bomo ubrali. Važno je,da ne hitimo,da 
si vzamemo čas in uživamo v lepotah. 
Zborno mesto, ki so nam ga napisali, naj 
bi bilo med 12.-14. uro v imenovanem ho-
telu. Vsi srečni, da smo spet skupaj smo 
se objeli in pozdravili. In po drugi uri nas 
je predsednik že seznanil z nalogami, ki 
so pred nami. Seznanil nas je tudi kateri 
bodo naši vodniki na pohodih. Poznamo 
jih od prejšnjih aktivnostih, ki so bili z nami. 
Andrej,Cveto,Boštjan in Tadej, dobrodošli 
v našem društvu, ki vedno poskrbite, da 
nam je z vami lepo. Glede pohodov nam 
je Cveto- vodnik vse razložil, da bomo 
razdeljeni v tri skupine. Prva skupina naj 
bi bila za tiste, ker več zmorejo, druga 
za malo manj in še tretja, ki pa jih lahko 
pripeljejo do izhodišča in potem se poda-

jo na lažjo pot. Seveda ni pozabil omeni-
ti, da bomo vsako jutro imeli tudi ob pol 
osmih telovadbo, nakar bomo tudi razde-
ljeni v skupine kot na pohodih. Za danes 
je bilo planirani pohod za vse tri skupine 
na Ajdovski gradec. Vodnik pravi nič tež-
kega, tako smo odšle vse skupine skupaj. 
Tukaj je zelo mirno okolje za sprehode v 
neokrnjeno naravo, na kar smo se tudi 
mi prepričali na našem prvem pohodu. 
Po pohodih pa je bila prijetna osvežitev v 
udobju najmodernejšega wellness cen-
tra in uživanju ob kopanju v bazenih s 
termalno vodo, v savni ali pa sproščujoči 
masaži. Zvečer nas je čakala bogata ve-
čerja, kar se tudi za tak hotel prispodobi. 
Že je jutro in Cveto, Andrej, Boštjan in 
Tadej so nas že čakali za jutranjo telovad-
bo. V naši skupini nas je Cveto, kar dobro 
razgibal,tako, da bomo imeli več kondici-
je za pohode. Sledil je zajtrk in po zajtrku 
merjenje krvnega pritiska. Kmalu je prišla 
ura deset in morali smo se podati na novi 
pohod, za našo skupino Nemški Rovt-
Slap Grmečice, Srednjeveška livarna pri 
Plavžarici. V naši skupini nas je bilo okoli 
dvajset in nas je vodil Boštjan. Ker smo bili 
žejni, smo se med potjo tudi ustavljali in 
občudovali lepote pokrajine. Ogledali smo 
si tudi slap, ki je ob visokem vodostaju 
mogočen slap, ob nizkem vodostaju pa 

slap curlja in potok se v tolmunu izgublja v 
prod. Po ogledu slapu nadaljujemo do po-
točka Plavžarica. Ob njem stojijo ruševine 
peči, kjer so nekoč talili železno rudo. Ker 
smo morali prečkati potok so se nekateri 
tudi sezuli in prečkali potok, ostali smo raje 
naredili krajši krog in po suhem sestopili. 
Da smo svoj popoldanski prosti čas naj-
bolje prijetno izkoristili in pri tem poskrbeli 
za naše dobro telesno in duševno počutje 
smo izkoristili možnost sprostitve v savni ali 
v bazenu. Naslednji dan po jutranji telovad-
bi, ki poskrbi Cveto vedno na drugi lokaci-
ji, se po zajtrku in merjenju pritiska, ki sta 
ga izvajala zakonca Milan in Štefka podali 
seveda naša skupina na čelu z Boštjanom 
na Rudnico- Stara Fužina- ladjico v Ribčev 
Laz in potem, ko zaključimo turo z kombi-
jem v Bohinjsko Bistrico. Seveda so ostale 
dve skupine izbrale lažjo pot. Hoje za našo 
skupino naj bi bilo okoli 3-4 ure. Večji del 
poti hodimo po gozdu, vendar vlaga je 
ogromna, tako da kar curlja z naših obra-
zov. Verjetno ima največ obiskovalcev hrib 
Rudnica, ki nam ponuja razglede na obe 
bohinjski dolini. Tukaj si privoščimo daljši 
postanek za počitek in obenem se sre-
čamo s pristankom helikopterja. Vožnja z 
ladjico je tokrat odpadla, pa kdaj drugič. 
Zvečer si privoščimo obilno večerjo,ker po 
večerji greva še na prijetno hojo.

učinkovitost posameznih metod zdravlje-
nja raka, še posebej kemoterapije. Spričo 
mogočnega vpliva farmacevtske industrije 
lahko naletite na povsem nasprotujoče si 
trditve. Posameznik se vse težje odloča že 
»za zdrav življenjski slog« še težja pa je od-
govorna odločitev izbire »primerne in učin-

kovite« metode zdravljenja raka, kar mu 
sicer formalno – pravno omogoča naša 
zdravstvena zakonodaja. Če bo hotel ne-
vladni sektor temu razvoju slediti bo moral 
s pomočjo izobraževanja zvišati tudi svoj 
nivo kvalitete dela.

Vseeno me pozitivna energija, s katero naši 
pomočniki logopedov, poverjeniki, vodje –
PK in ne nazadnje tudi naši člani sodelujejo 
v društvenih programih prepričuje,da lah-
ko društvo s slogo in trdim delom preživi 
tudi v tako nenaklonjenih časih. 

Ivan Košak
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Na vrhu 946 m visoke Rudnice. (Foto M. Krajnc)

Kam pa zdaj? (Foto Č. Košak)

En dva tri in tukaj smo zopet na razgiba-
vanju. Cveto nas dodobra razgiblje Pritisk 
je v redu, kar želiva tudi ostalim, da bi bil v 
mejah normale. Tudi danes nas čaka pri-
jeten pohod do Stare Fužine in pohod do 
koče na Vojah in Mostniški slap, hoje pri-
bližno 3-4 ure. Ostale dve skupine izberejo 
lažjo varianto. Stara Fužina je tipična vas v 
alpskem stilu z ohranjenimi starimi kmeč-
kimi domovi. Razvita je bila železarska de-
javnost, ki se je skoncentrirala predvsem 
ob Mostnici, kjer je Zoisov grad. Od izhodi-
šča se vzpnemo do parkirišča na robu vasi 
in zavijemo proti Hudičevemu mostu. Tukaj 
prvič ugledamo zelene tolmune na dnu 
korit. Ne bo si težko predstavljati, zakaj 
je most dobil takšno ime. S Hudičevega 

mostu je lep pogled na Mostnico. Hudičev 
most je dal postaviti preko globokega bre-
zna Žiga Zois. Pot nadaljujemo ob čudovi-
tem kanjonu Mostnice in naprej med trav-
niki s čudovito floro, mimo stanov in seni-
kov skozi planino Voje, ki so ena najlepših 
travnatih alpskih dolin. Nadaljujemo do 
slapa Mostnice. Korita Mostnice so dolga 
skoraj dva kilometra in visoka do dvajset 
metrov. Po ogledu slapu, si odpočijemo in 
odžejamo in okrepčamo z dobrimi doma-
čimi žganci. Nazaj grede se odpeljemo do 
našega hotela. Popoldan nas čaka prije-
tno plavanje v bazenu,  druge pa savna. 
Zadnji dan pred odhodom domov še ve-
dno izvajamo telovadbo in merjenje priti-
ska. Po obilnem zajtrku se napotimo da-

nes vse tri skupine do Ukanca in z gondolo 
do koče Merjasec, in naša skupina s se-
dežnico naprej do Orlove glave in potem 
pohod na vrh Šije 1886m. Hoje naj bi bilo 
približno 3-4 ure. Z gondolo se skoraj v 
hipu povzpnemo za kar tisoč metrov.  Na 
vrhu nas pričaka vetrovno vreme,zato se 
dobro oblečemo. Pot je bila prijetna, edino 
je bilo potrebno paziti na kamenje. Na vrhu 
si odpočijemo in naš fotograf Črt naredi 
posnetke. Po travnati poti se počasi spu-
stimo do koče, kjer počakamo na gondo-
lo. In potem do hotela z kombijem. Seveda 
utrujene noge si potem sproščamo v baze-
nu in popoldan opravimo še zadnje testi-
ranje pred odhodom domov. Seveda smo 
morali opraviti pet vaj, da so lahko naši 
vodniki ocenili našo gibljivost v tem času. 
Zadnji dan pokanje prtljage, pozdravlja-
nje in vidimo se na naslednjem sreča-
nju. Seveda ne morem mimo tega, da 
se ne zahvalim predsedniku,ki je vztraj-
no snemal s kamero, njegovemu sinu 
Črtu, ki bo vse to ovekovečil v glasilu in 
seveda našim vodnikom, ki so se trudili 
na naših pohodih, da so jih izpeljali izre-
dno dobro. In seveda tudi nam, ki smo 
tako pridno se udeleževali teh pohodov. 
Imejte se lepo, kjer koli že boste.

Aleksandra in Karel Ružič 

“Joj, a že jutri gremo domov?” Kako hitro je 
minilo teh pet dni! Tako smo se spraševali 
v četrtek, 6. 9. 2012 udeleženci programa 
Za ohranjevanje zdravja DLS v Bohinjski 
Bistrici. Skoraj večini je namreč čas tako 
hitro in prijetno minil, da bi to druženje z 
lahkoto podaljšali še za kak dan.

Vse se je pričelo v nedeljo z našim priho-
dom in nastanitvijo v Bohinj Park ECO ho-
telu. Po prisrčnih pozdravih znancev, ki se 
že nekaj časa nismo videli, so nam „naši“ 
vojaki Cveto, Andrej, Tadej in Boštjan na 
kratko predstavili okvirni program aktiv-
nosti za naslednje dni. Takoj prvi dan pa 
smo že izkoristili za pohod na bližnji grič 
Ajdovski gradec, da se malo razgibamo po 
vožnji iz vseh koncev Slovenije.

Program za ohranjevanje 
zdravja Bohinjska Bistrica 
2012
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Na vrhu 1880 m visoke Šije. (Foto arhiv Č. Košak)

Zaslužen počitek je najlepši del  
planinske poti. (Foto Č. Košak)

Drugo jutro so aktivnosti potekale po že 
znanem urniku. Najprej telovadba. Seveda 
v treh skupinah, prilagojenih sposobnostim 
posameznika. Nato zajtrk in merjenje krv-
nega tlaka, ki sta ga zelo prijazno in priza-
devno opravljala ga. Štefanija in njen mož 
Milan. Sledilo je malo druženja v avli hotela 
nato pa ob desetih pohod. Ti pohodi so 
bili vsak dan razdeljeni v tri skupine: v prvi 
so bili tisti, ki so menili, da so najbolj tele-
sno pripravljeni, saj so jih čakali malo težji 
in daljši pohodi. V drugi skupini smo bili tisti 
srednji (seveda še vedno drži pregovor, da 
je srednja pot, najboljša pot), v tretji skupini 
pa oni, ki so zaradi različnih vzrokov izbrali 
malo manj hoje, vendar so bili tudi ti kar 
pridni pri premagovanju poti.
Vsak dan smo se odpravili na raziskova-
nje bohinjskih lepot in posebnosti. Obiskali 
smo kar nekaj prečudovitih slapov, preho-
dili pot po levi strani Bohinjskega jezera, ki 
je kar precej dolga, saj je Bohinjsko jezero 
največje naravno jezero v Sloveniji. Nazaj 
pa smo se po jezeru popeljali z ladjico na 
električni pogon, kar je bilo zopet posebno 
doživetje.

Zadnji dan pa so se pohodniki povzpeli z 
žičnico na Vogel in od tam nadaljevali po-
hode. Branko, Andrejka, Dušan in Vita pa 
so dva dni namesto pohodov raje izbrali 
kolesarjenje do slapa Savica in po bohinj-
ski okolici. Tudi Slavko in Jože sta si pri-
voščila nekaj krajših kolesarskih podvigov. 
Ker je v hotelu tudi lep bazenski kompleks 
z zunanjimi in notranjimi bazeni ter savna-
mi, smo s pridom izkoriščali tudi to. Zelo 
je namreč prijalo, da smo po pohodu utru-
jene noge in ostale mišice razvajali v savni 
ali bazenu.

Nekaj pa je treba povedati še o hotelu. Tu 
je zaposleno zares izredno prijazno ose-
bje. Ko smo imeli na začetku nekaj tehnič-
nih težav (saj je hotel precej moderen in vsi 
nismo bili vešči ravnanja z nekaterimi na-
pravami) so nam takoj priskočili na pomoč. 
Tudi urejenost sob je bila vzorna, da niti ne 
omenjam, da so nam sobarice poskusile 
ustreči pri naših željah v zvezi s posteljnino, 
brisačami...
Hrana! Ja ta je bila pa res zelo okusna in 
raznovrstna, tako da se je našlo za vsake-
ga po njegovih željah.

Ne morem mimo tega, da se zopet zahva-
lim g. Košaku, za organizacijo tako čudo-
vitega tedna. Pa našim vojakom, ker smo 
v njihovih rokah varni in poskrbijo za nas, 
če pride do kakšnih težav. 
Zahvala pa gre tudi vsem ostalim udele-
žencem, saj s svojo prisotnostjo polepšajo 

IN MEMORIAM

 
Janeza Šporarja

Na koncu meseca avgusta smo se poslovili od našega 
prizadevnega člana Janeza Šporarja. Odšel je nepričako-
vano, nekako nenadoma, kar bolj zaboli. Najbrž v društvu 
ni aktivnega člana,ki ne bi poznal »našega starega – no-
vega« delovnega predsednika Občnega zbora, kot se je 
v šali, rad poimenoval Janez sam. Te odgovorne in včasih 
lahko tudi neprijetne dolžnosti ni nikoli odklonil. Njegov 
optimizem in energija sta bila kar nekako nalezljiva, pose-
bej v zvezi z balinanjem, njegovo veliko ljubeznijo, ki ga je 
poznal z vseh plati kot: igralec, komentator, sodnik, orga-
nizator in ne nazadnje kot zagnan društveni funkcionar. 

Pri presoji balinarskih vprašanj je bil zelo dosleden, skoraj pedanten. Balinanje je 
bilo sicer njegova velika ljubezen vendar ne edina, imel je še nekaj stranskih: kri-
žanke, knjige, računalnik, vezenje gobelinov (eden izmed njih krasi tudi društvene 
prostore) in kitaro. Janez je bil kreativna in vsestranska osebnost človek, ki kljub 
vsem zdravstvenim težavam »ne more biti pri miru.« Po drugi strani, pa je bil ume-
tniška duša. Mislim,da je bila kitara njegova druga, če že ne vzporedna ljubezen 
z balinanjem. Kitare in glasbe ni razumel kot nekakšnega neobveznega amater-
skega ubiranja strun pač, pa nasprotno kot zelo resno, disciplinirano,umetniško 
udejstvovanje. Letos, v programu Psihosocialne rehabilitacije na Krku, ko sta z ga. 
M. Cigan pripravljala kratek glasbeni vložek, sem ga lahko opazoval, kako nepo-
pustljivo vztrajal na glasbenih vajah in kako kritično je presojal izvedbo. Presenetil 
me je z izjavo, v kateri je glasbeni nastop primerjal s športnim: »Umetnik naj se do-
bro pripravi in naj pred nastopom ne je in ne pije.« Ne morem tudi mimo Janezove 
trdne in neuklonljive podpore, ki jo je izkazoval ženi Ani. Spominjam se predavanja 
ga. M. Strojinove na temo kako zakonec doživlja laringektomijo, na katerem je 
Janez zelo odkrito spregovoril o tesnobi in tudi najbolj skritih, egoističnih s stiskah 
partnerjev, ko izvedo za diagnozo rak. Janez se je dobro zavedal tudi morebitnih 
temnih plati partnerskega odnosa, pa je vseeno stanovitno podpiral Ano.
Janez, tvoj optimizem in energijo bomo zelo pogrešali na društvu. Soprogi Ani, 
družinskim članom in sorodnikom v imenu DLS in svojem osebnem imenu izre-
kam iskreno sožalje.

Predsednik DLS:
Ivan Košak

naše druženje, ki je polno smeha in klepe-
tanja, tako da lahko vse te lepe občutke 
odnesemo s seboj in nam lepšajo jesen-
ske dni, ki prihajajo. 

Anka in Slavko Dobelšek
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Piknik na jezercu 

Iz podro~nih klubov

»Fešta« na Šmartinskem jezeru. (Foto B. Motoh)

Udeleženci piknika. (Foto B. Motoh)

 PK Štajerska 
 in Koro{ka

Toliko tega se je v meni nabralo, da ne vem kako to spravit na kar 
se da najmanj besed. Kje začeti? Kje nehati? Ko sem se včlanil 
v to društvo pred petimi leti, sem bil ves presrečen. Malce izgu-
bljen zaradi nevednosti bolezni, ki me je doletela. Videl sem se 
v tem društvu kot sem že enkrat omenil. Družina smo. Nekako 
smo si enaki. Razumemo se. Ne vem ali se res stvari obračajo 
na glavo? Je to res? Kaj sem res potreboval 5 let, da ugotovim, 
da se delimo kot naša oblast, na leve in desne. To bi se moralo 
čim prej nehat. Popadič iz nadaljevanke Bolji život, bi rekel, da 
nas to pelje »u božju mater«. Takšno »šimfanje« 
kot se dogaja še zdaj po srečanju v Ljubljani 
namreč še nisem slišal, v svojih 58-ih letih. Če 
smo eno društvo dajmo skupaj držat. A vas res 
tisto pecivo toliko moti? Spekle bi ga ve, ki to 
najbolj »šimfate«. Jaz bi ga peljal, če ne bi šlo 
na avtobus. Kajti, če smo eno društvo, naj si 
bomo te enaki na celotnem ozemlju naše male 
lepe dežele. Prepričan sem, če bi vsak prinesel 
pecivo, nas ne bi kot pravite »močvirniki« na-
gnali. Le pogostili bi se radi povsod, pa potem 
kar naprej »šimfali«. Ko pa je potrebno to na pa-
pir prinesti pa ste kot polpismeni »čobani«. Moj 
prijatelj Brane je naredil na Šmartinskem jeze-
ru pravo »fešto« s svojo boljšo polovico. Nihče 
niti besede ni iz sebe spravil in jima rekel vsaj 
mali hvala, »magari« sta si zaslužila veliki, veliki 
HVALA. Naš Slavc s svojo boljšo polovico nam 
je priredil veliko presenečenje pogostitvijo, ko 
smo bili v Mozirskem gaju. Bilo je peciva kolikor 
češ, slastnega, enkratnega. Nihče niti besede 
ni črhnil za naše obvestilo, torej vas ne moti le 
pecivo. Zaslužili so si. Hvala vam. Upam. Ma kaj 
upam, vem da ni prepozno, ker smo vsi ena-

ki. Dajmo gledat le naprej, nič levo, nič desno. Vsi 
smo in moramo biti kot pomemben člen v verigi. 
Naj nas veže. Vi, ki jo hočete zlomit, sem prepričan 
da vam ne bo uspelo. Eno je sonce. Ena luna. Naj 
bo te še eno društvo laringektomiranih v naši de-
želi. Dosti je eno. V se kaj odsekaš na polovico ti 
prej ko slej manjka ta druga polovica. To sem dojel 
še kot otrok. Dajte še vi »šimfarji« to dojet, saj ste 
po mojem dovolj stari, polnoletni. No sedaj pa še 
o pikniku, ki sta ga Ivica in Brane organizirala. Ivica 
in Brane, če vaju ne bi poznal bi mogoče rekel, 
pa to vama je »ratalo«. Takšno lokacijo, ki sta jo 
izbrala le sanjaš lahko. Res si se imel s čim non-
stop ukvarjat. Tudi pecivo moram omenit. Bilo ga 
je. Če pa še tukaj ima kdo kaj »za rečt«, ta je za 
odstrel, bi rekli jagri. Naša žar mojstra sta svoje 
delo opravila z odliko. Vreme ustrezno temu letne-
mu času. Malce prevroče, pa nič hudega. Sence ni 
manjkalo. Športni objekti so zdržali. Le nastavki za 
puščice v pikadu so pri koncu malce primanjkova-
li, prevelika želja za igro je bila. Kaj rečt na koncu. 

Nič novega, kaj že piše. Dajmo manj »šimfat«. Zavedajte se, da le 
eni ne morejo tega društva držat skupaj. Vsi bodimo del te verige. 
Dedek Joško si želi. Dihajmo kot ena družina. Naj vas nihče ne 
omaja ali prepriča v drugo. Nič levo. Nič desno. Le naprej je treba 
gledat, tam je naša bodočnost. Bodimo enkrat »fijakarski« konj 
in peljimo le v eno, skupno, boljšo smer. Ta je pred nami. Koliko 
časa? Tega vam ne morem povedat. Vsak ima svoj čas. Dajmo 
ga združit v eno. Dlje bo trajalo in boljše nam bo. 

Marcijuš Josip 
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Izlet s trgatvijo

Če si Štajerec si nekako kar ne moreš 
predstavljati prave jeseni brez trgatve. 
Zato naš Danilo Papež vedno poskrbi, da 
se člani področnega kluba za Štajersko in 
Koroško udeležimo izleta s trgatvijo.
Ker je v teh dneh, ki že dišijo po jeseni, 
veliko naših članov zaposlenih z neodlo-
žljivimi domačimi opravili, se nas je tokrat 
trgatve udeležilo nekoliko manj članov. Pa 
vendar se nas je zbralo 42 parov pridnih 
rok. In ni nam bilo žal.

Takoj po prihodu na prijazno Protnarjevo 
domačijo na Vodolah pri Mariboru, ka-
mor se je večina pripeljala z avtobusom, 
so nam postregli z odlično obaro, da nam 
bo trganje lažje steklo od rok. Pa tudi kaj 
po grlu lažje steče, če se prej podložimo. 
Nato smo se z veseljem in zagnanostjo 
med smehom in dovtipi podali do vinogra-
da, kjer so nas že čakali polni trsi. Letos 
je grozdje še posebno sladko, saj je bila 
narava radodarna z lepimi sončnimi dnevi. 
No tudi nas ni razočarala. Bilo je prijetno 
toplo in ne prevroče. Kar veliko grozdnih 
jagod je romalo tudi v naša usta, ker se jim 
ni bilo mogoče upirati, ko je bilo grozdje 
tako vabljivo. »Gajbice« so se hitro polnile 
in delo se je ob prijetnem klepetu in sme-
hu počasi bližalo koncu. Gospod Protnar 
nam je povedal, da smo bili zelo pridni in 
smo nabrali grozdja za približno 5000 litrov 
mošta.

Sledilo je še okusno kosilo, ki se je zaklju-
čilo s krasnim jabolčnim zavitkom. Ves čas 
so nam točili tudi rdeče ali belo vino, pa 
tudi brezalkoholnih pijač ni manjkalo, tako 
da se je za vsakega našlo nekaj.
Obdarili so nas tudi z buteljkami v krasni 
embalaži. Seveda je v njih vino lanskega 
letnika, za katerega smo tudi mi pomagali 
trgati grozdje.

Bil je zopet zelo prijeten dan kot je pri na-
šem društvu že ustaljena praksa. Veliko 
smeha, raznih „debat“, nekateri so posku-
sili tudi malo zapeti. Kar veliko naših članov 
s seboj vedno prinese dobro voljo in smeh, 
tako kot na primer Slavica in Slavko, ki 
imata zelo nalezljiv smeh. 

Pozno popoldne smo se odpravili proti 
domu polni lepih vtisov. S seboj pa smo 
poleg vina lahko odnesli vrečke sladkega 
grozdja, ki je nam in našim družinam po-
sladkalo še kar nekaj naslednjih dni.

Anka in Slavko DobelšekNatrgali so za približno 5000 litrov mošta. (Foto D. Papež)

Okusno kosilo so zaključili z jabolčnim zavitkom. (Foto D. Papež)
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Kmetavzarji pri kme~kem 
opravilu

Elita mafija trdo in zbrano dela. (Foto B. Motoh)

Elitna skupina obljubo je držala, 
Leto je mimo, spet je na Rogli pristala. 
Itak smo vedli, da nam tega ne more nihče vzeti, 
Takoj pri prvem stiku smo začeli vriskati, peti. 
A kaj češ si ne moremo pomagat smo takšna skupina, 

Nihče, ki nas ne pozna, ne bi mogel reči, da nismo družina. 
Ata, mama, teta, stric so se pesmi pele. 

Roke, telo in noge so kot gromska strela letele. 
Občinstvo je gledalo, je to res ali je farsa, 
Gledali so nas kot, da smo prileteli z Marsa. 
Lepo, kaj lepo, krasno smo se imeli, 
Izpolnilo se nam je kar smo si želeli. 

Kot že pri naslovu vidite sem spremenil svoj besedni zaklad od 
zadnjega pisanja, ko sem pisal kako smo se imeli pri Prešičkovih. 
Tam sem napisal »mafija«, pa sem dobil opomin od našega »han-
tlmojstra« Borisa, da mi nismo nobena »mafija«. Kdor išče ta naj-
de. Upam, da bo sedaj v redu. V glavnem imeli smo se odlično. 
Vsi smo bili na »visini zadatka », malce je le izstopala naša organi-
zatorka in šefica kuhinje Darinka. Vsi smo ji pomagali po najboljših 
močeh. No tu sebe ne bi tiščal v ospredje, da sem pa enkrat 
na roštilju pekel, je pa res. Tega mi ne more nihče oporekati. Le 
spomnim se, da sem kar naenkrat postal iz pomočnika kar glavni 

Elita na Rogli 
pekač. Šef Brane je namreč dezertiral. Ni bilo časa, da bi usta-
novili vojno sodišče za to dezertacijo, ker pet dni v takšni družbi 
prehitro mine. Omenil bi še rad, da je Prešičkova boljša polovica 
imela rojstni dan. Pogostila nas je, kot le Dolenjci znajo. Nič hu-
dega, če bi nas tudi po gorenjsko je naša Darinka imela tega na 
zalogi še za nekaj dni. Naša slavljenka si je zaželela, da teh nekaj 
besed, ki sem jih v imenu vseh napisal, podelimo z vami. Naj ji bo. 
Vsaj par vrstic moram napisat naši Ivani, 
drugače nas gledala bo postrani. 
Želimo ti dosti zdravja, denarja pa še več, 
saj ga itak nikoli ni preveč. 
Ko pridemo spet k tebi Ivančica naša, 
naj bo cvička vedno polna flaša. 
Miza naj bo polna tvojih dobrot, 
seksaš pa lahko le doma in ne drugod. 
Tega se drži, nikoli ne pozabi, 
če pa Joža ne bo hoto, ga zagrabi, 
pa ga na sebe stisni, 
naj dela, da mu bo švic tekel dolta po riti. 
To ti pišem v imenu elite cele, 
vsi smo enaki, ko so dobrote, lotimo kot gromske strele. 
Ostani nam taka, ne spreminjaj se niti malo, 
uživaj v polno, saj ti je do 100 še kar nekaj ostalo. 

Marcijuš Josip 

Res je. Vsi smo živeli in preživeli brez tega društva. Še naprej bi 
živeli in preživeli. Le ta bolezen in usoda nas je združila. Začetek 
te bolezni je kot vsi veste zelo krut gotovo za take »lapeže« kot 
sem jaz. Saj je ostalo prejšnje staro društvo, le da to ni več to. Vsi 
bi govorili, mi pa s svojim pisanjem nismo prišli nikamor. Ko nekaj 
napišeš o prvi temi, je na repertoarju že peta. Bila je potreba nekaj 
ukrenit. Včlaniti se v društvo. To je to, sem spoznal. Jaz nas vidim 
kot člane vse enake, od predsednika do tistega člana, ki se je 
včeraj vklopil. Le družimo se po zmožnostih. Saj vsi povsod res 
ne moremo biti. Tako smo se tudi mi, ta elitna mafija, zopet kot 
že vrsto let zbrali pri Motohovih. Kaj smo delali? Ja kaj če šofer 
drugo kot vozit. Mi kmeti kaj »čemo drugo« kot prijet za »kurbuse« 
in pobirat koščice iz njih. Letos jih je bilo nekoliko več, se mi zdi, 
kot prejšnja leta, pa nič zato, borili smo se do konca, do zadnjega 
»kurbusa«. Tako kot je Dudek Regici odgovoril ga je ta 31. v me-
secu vprašala po telefonu, ko je bil na fronti. Ja Dudek kdaj prideš 
domov. Ves srečen je rekel: »Jutri, saj je Tuđman rekel, da se 
bomo borili do zadnjega.« Tako tudi nam ni sape zmanjkalo. Zato 
so poskrbeli naši pridni domačini in smo se borili do zadnjega 
kurbusa. Agregatna in tekoča ojačitev ni manjkala, še prek ga je 
curljalo in kapljalo, le do besede je bilo težko priti. Bilo je »heca«, 
smejanja, klepeta, pa še do kakšnega vica se je moglo prit. V 
glavnem tri generacije so se združile in odlično ujele. Vem, da vsi 
imate radi otroke, povem pa vam, da nam je najmlajši udeleženec 
kar popestril dan. Brane, Ivica kaj naj rečem. Hvala vam. Molili 
bodo, da drugo leto ne bo kakšne naravne katastrofe. Naj obilno 
obrodi, naj se zopet ponovi ta naša tradicija. Pridemo. Hvala vam 
na dobrotah.

Marcijuš Josip
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Vabilo na pohod s 
kostanjevim piknikom

Branko  
Štupar

Izlet na madžarsko  
»morje« Balaton

Ljubiteljski slikar Branko Štupar. (Foto D. Papež)

Stran 9

V pretekli številki Obvestil smo objavi-
li intervju z našim ljubiteljskim slikarjem 
Brankom Štuparjem, ker se je izkazalo, 
da se slabo poznamo med seboj, saj je 
bilo pogosto zastavljeno vprašanje: »Kdo 
sploh je Branko Štupar?« Vam tokrat po-
sredujemo njegovo fotografijo.

Ivan Košak 

PK Štajerska in Koroška organizira ok-
tobrski pohod s kostanjevim piknikom v 
soboto, 20.10.2012. Zbrali se bomo, kot 
že napisano 20.10.2012, ob 10 uri pred 
ZOO centrom TUKANO v Zgornjih Hočah 
pri Mariboru (cesta za Pohorje – Areh, na 
desni strani), od koder se bomo družno 
podali na pohod, vmes pa pridno nabirali 
jesenske sadeže, ki nam jih nudijo prele-
po obarvani jesenski pohorski gozdovi. Za 

jedačo in pijačo bo poskrbljeno. Ker pa je 
ta jesen malo nepredvidljiva, in nam lahko 
veter ponagaja in nam lahko strese vse ko-
stanje z dreves, bi apeliral na vse, ki že ho-
dijo po naših prelepih gozdovih, da s seboj 
(za vsak slučaj) prinesejo kakšno pešičko 
kostanjev, da si jih bomo lahko spekli.
Svojim poverjenikom se javite najkasneje 
do 16.10.2012!

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 Koroška
Danilo Papež

 PK Prekmurje

Ker Prekmurje po svoji geografski legi večji 
del meji na sosedo Madžarsko, je seveda 
zanimiva tudi za naše enodnevne izle-
te. Bili smo že v Porabju, tokrat pa smo 
krenili proti Blatnemu jezeru v Keszthely 
in Badacsony. Letošnje poletje bomo po 
vročem in suhem vremenu verjetno dolgo 
pomnili, tako da nismo imeli bojazni da 
nam bo v soboto 25.8. vreme ne bi bilo 
naklonjeno. Avtobus je tega dne odpeljal 
iz Murske Sobote ob 7. uri proti Lendavi, 
kjer smo vstopali ostali potniki, ki prebiva-
mo na tej relaciji. V Lendavi so vstopili še 
zadnji udeleženci izleta, poleg njih pa tudi 
gospa vodička Gabi Feher. Ceste so ure-
jene, meje proste tako da smo brez zaple-
tov krenili proti cilju. Gospa vodička nam 
je vseskozi ob vožnji pripovedovala razne 
zanimivosti iz zgodovine krajev kjer smo 

trenutno potovali in na splošno zgodovino 
Madžarov, ki je zelo pestra. Pokrajina je po 
večini ravna in se na vse strani izven nase-
lij kamor seže oko razprostirajo obdelana 
polja in travniki. Letos je bil pogled na ta 
prostranstva žalosten, saj je dolgotrajna 
suša skoraj vse pridelke uničila do konca. 
Ob poslušanju zgodovinskih zanimivosti je 
pot hitro minevala in že smo opazili v daljavi 
Blatno jezero. Poiskali smo primerno sen-
co in se vstavili, kajti po nekaj urni vožnji 
so naši želodci postali prazni. S seboj smo 
imeli izdatno malico, ki so nam jo tokrat 
pripravili Geza, Mancika, Majda in Šani. 
Naši vinogradniki pa so poskrbeli damo se 
odžejali. Takole okrepljeni smo se podali 

do Keszthlija naše prve postaje. Mestece 
z dolgo zgodovinsko tradicijo leži tik ob je-
zeru. Ob veliki izbiri raznih znamenitostih 
smo se odločili za ogled muzeja dinastije 
Festetics-cev, ki si dolgo gospodovali v 
tej pokrajini. Zelo lepo vzdrževana palača 
zgrajena v neobaročnem stilu, ki je bila 
nekoč v n njihovi lasti je sedaj namenjena 
muzeju. Pohištvo in oprema je kljubovalo 
vsem revolucionarnim obdobjem skozi ka-
tere se je prebijala Madžarska, tako da ima 
obiskovalec muzeja kaj videti. Ure so mi-
nevale pred nami je bil še dobršen del poti, 
zato smo se po kratkem okrepčilu, saj je 
bila vročina neusmiljena odpravili naprej 
do Badasconea. Mestece leži prav tako 
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ob jezeru, obdajajo pa ga vinorodni griči 
vulkanskega izvora, na katerih je posajena 
žlahtna vinska trta, ki daje daleč po svetu 
prepoznavno Surkebarat. Časa ni bilo v iz-
obilju, ker smo imeli še veliko poti pred se-

boj zato smo po pokušinah te žlahtne ka-
pljice zopet zasedli svoja mesta v avtobu-
su in krenili proti Hevizu. Vračali smo se po 
drugi strani, preko Zalaegerszega in tako 
smo se ustavili še na naši zadnji izletniški 

točki. To je prijetno mestece Heviz, ki ima 
naravno termalno jezero, največje v EU. 
Voda vsebuje polno žvepla,radia, kalcija 
in magnezija. Okolica jezera je zelo lepo 
urejena, jezero je bilo polno kopalcev, po-
seben čar pa jezeru dajejo posebni lokvanji 
s čudovitimi cvetovi, ki so edinstveni v EU, 
saj prezimijo le v topli vodi, kakor je v jeze-
ru na Hevizu, tudi mestece Heviz je lepo 
urejeno, tako da se je bilo prav prijetno 
sprehoditi po uličicah v bližini jezera. Vroč 
dan je na vseh nas pustil sledi, ko je vroče 
sonce zašlo smo ponovno oživeli, ko smo 
si postregli preostanek naše malice in pija-
če iz avtobusnega bifeja. Pokramljali smo 
o vtisih iz bogatega enodnevnega izleta, 
obujali spomine na izlete na Madžarsko v 
starem sistemu, ki je bil pri naših sosedih 
veliko radikalnejši kakor v naši bivši državi, 
toda kljub temu smo našo sosedo vedno 
radi obiskovali. Za veliko zanimivosti iz 
zgodovine sosedov pa se moramo zahva-
liti gospe Feherjev, ki je vsak trenutek na 
avtobusu in po krajih kjer smo se ustavili 
izkoristila za opis raznih znamenitosti in 
dogodkov skozi čas. 
Želimo si še več podobnih izletov in dru-
ženja. 

Vida Köveš 

Izlet na Madžarsko. (Foto Z. Ščančar)

Na razstavi »Mura odprto«. (Foto Z. Ščančar)

Ogled razstave 
»Mura odprto«

V Pomurskem muzeju Murska Sobota so 
junija letos odprli razstavo »Mura-Odprto«, 
ki predstavlja ustvarjalni svet modne kon-
fekcije tovarne Mura. Razstava je del mre-
žnega projekta »Uf, industrija«, ki govori 
o oblikovanju in oglaševanju izdelkov ter 
zajema šest samostojnih razstav zgo-
dovine Gorenja, IMV, Taluma, Zlatoroga, 
Železarne Ravne in Mure. Razstave so 
pripravili v šestih slovenskih krajih, ki so 
se letos pridružili mestu Maribor kot par-
tnerska mesta v projektu Evropska pre-
stolnica kulture. Projekt EPK poteka že 
od leta 1985, njegov osnovni namen in 
cilj pa je s koncerti, razstavami in različni-
mi projekti predstaviti bogastvo evropskih 
kultur. 

Avtorici razstave »Mura odprto« direk-
torica muzeja Metka Fujs ter dolgole-
tna Murina modna oblikovalka Zdenka 
Ščančar sta pomurskim članom društva 
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Lepo pozdravljeni, 
dragi Dolenjci!

organizirali ogled in strokovno vodstvo po 
razstavi. Direktorica muzeja je predstavila 
kratko zgodovino tovarne moške in žen-
ske konfekcije Mura, ki se je razvila iz dveh 
obrtnih šivalnic v dvajsetih letih prejšnjega 
stoletja. Po elektrifikaciji Murske Sobote 
je obrat doživel nagel razvoj in tako po-
stal največja tovrstna tovarna v takratni 
Dravski banovini. Po drugi svetovni vojni 
in nacionalizaciji se je tovarna Mura po-
stopoma razvila v največjo konfekcijsko 
tovarno v srednji Evropi, saj je bilo konec 
osemdesetih v Muri že 6500 zaposlenih. 
Konfekcijska tovarna je za svoje delavce 
gradila stanovanja in počitniške objekte, 
pomagala je pri gradnji šol, vrtcev in tr-
govin, izobraževala strokovnjake tekstilne 
industrije in s področja marketinga, da-
jala štipendije in spodbujala razvoj avto-
busnega prometa in celotnemu Pomurju 
prinesla vsesplošni napredek. 

Mura je v pretežno ruralni prostor prva 
prinesla sodobno oblikovanje konfekcije, 
napredno oblačilno kulturo in najnovej-
šo medijsko komunikacijo. Oblikovalka 
Zdenka Ščančar je opisala proces mo-
dnega oblikovanja, kako nastane oblači-
lo, ki ga kupimo v trgovini, kje oblikova-
lec najde ideje za svoje modele, zakaj je 
neka barva moderna in kje vse so se tkale 
tkanine za Murine kolekcije. Oblikovalci 
najdejo ideje za svoje modele v naravi, 

umetnosti, lepi sliki ali filmu. Navdih so 
lahko oblačila afriških in azijskih ljudstev, 
mornarske ali vojaške uniforme ali moda 
iz preteklih časov. Oblikovalci konfekci-
je morajo oblikovati sodobne in konku-
renčne kolekcije oblačil, ki jih želi nositi 
veliko število ljudi. Zato spremljajo do-
gajanje na modnem trgu, vsako sezono 
obiščejo evropske modne centre, kot 
so Pariz, Milano, Firence, Dusseldorf… 
Tam si ogledajo modne revije in sejme 
in se seznanijo z najnovejšimi modnimi 
trendi, barvami in tkaninami za naslednjo 
modno sezono. Zanimiv je podatek, da 
je za Muro pred osamosvojitvijo samo v 
Sloveniji tkalo tkanine 20 tekstilnih tovarn 
in večina jih, dandanes, več ne obratuje. 
Najzahtevnejši, vendar za oblikovalce naj-
lepši del oblikovanja kolekcij je risanje skic 
za posamezne modele. Na osnovi skic 
modelarji izdelajo krojne dele, po katerih 
se oblačila krojijo in sešijejo. Kolekcijo 
sestavlja večje število različnih modelov 
oblačil, med katerimi trgovci izberejo in 
naročijo za svojo trgovino tiste, za katere 
smatrajo, da bodo všeč njihovim kupcem. 
Šele nato se v tovarni izdela večje število 
posameznih oblačil, ki jih nato prodajajo 
trgovine v različnih krajih države in v tujini.

Večji del razstave je namenjen predsta-
vitvi Murinih moških in ženskih oblačil iz 
različnih obdobij štiridesetletnega mo-

dnega oblikovanja. Najstarejši izdelek je 
moška obleka iz poznih šestdesetih let 
in je še vedno kot nova, najmanj je srajc, 
ki se z vzdrževanjem hitreje uničijo, no-
vejša oblačila so izposojena in jih bodo 
po zaprtju razstave ljudje spet nosili. 
Razstavo spremlja tudi pregled načina 
oglaševanja Murinih izdelkov s pomočjo 
katalogov, plakatov, radijskih oglasov 
in TV reklam. Marsikdo se je med ogle-
dom razstave spet spomnil srajce Črna 
roža, Muralistov, slogana « Iz Mure z lju-
beznijo«, Muradesigna in prvih ogromnih 
»jumbo« plakatov ob naših avtocestah… 
navsezadnje je znano, da brez reklame in 
sporočil ekonomske propagande ni uspe-
šne prodaje.

Tovarna Mura je pomemben del zgodovi-
ne ljudi v Pomurju. Z njo je bila povezana 
četrtina pomurskega prebivalstva, zato 
so tudi med člani društva tisti, ki so so-
ustvarjali, izdelovali in nosili njene izdelke. 
Med ogledom je bilo veliko obujanja spo-
minov, saj so nekateri razstavljeni izdelki 
šli tudi skozi njihove roke. In ti spomini so 
bili predvsem zelo lepi, saj je bila nekoč 
Mura nosilka razvoja in blaginje naših ljudi 
in v tistih časih velika zgodba o uspehu, 
katerega del so bili tudi sami.

Zdenka Ščančar

 PK Dolenjska

Odločil sem se napisati par besed o mojih 
zdravstvenih težavah.

Poleg bolezni, ki jo vsi dobro poznamo, 
me pestijo še druge zdravstvene težave. 
Zaradi njih sem bil spet, kar precej časa 
(en mesec),v bolnišnici. Ker bo zdravlje-
nje počasno in dolgotrajno, ugotovljen je 
bil, ugriz klopa, diagnoza, »borelioza«, (pa 
me še čaka nekaj neprijetnih zdravstvenih 

težav in preiskav v bolnišnici), kot vam je 
znano sem imel v kratkih letih štiri opera-
cije, in po zdajšnjih informacijah me letos 
čaka še ena, pa tudi moči nimam več, 
vam sporočam, da z novim letom zapu-
ščam položaj vodje Področnega kluba 
Dolenjske. Upam in želim, da me razu-
mete. Vsekakor bom zelo rad ostal del 
društva, saj se v družbi tako pozitivnih in 
veselih ljudi zelo dobro počutim. 

Zato vas prosim, da malo razmišljate o 
novem vodji, za našo regijo, vsakega pre-
dloga bom zelo vesel, sporočite mi na tel. 
041 760 142. To bomo uredili na predno-
voletnem srečanju.

Z lepimi pozdravi, 
Jože
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 PK Ljubljana

PK Ljubljana vabi člane in podporne člane, da se udeleže 
celodnevnega avtobusnega izleta v Zagreb, ki bo v pe-
tek, 19.oktobra 2012.
V Zagrebu, kamor bomo prispeli okoli 10.00 ure, si bomo 
ogledali, s pomočjo vodiča, ki bo govoril slovensko, center 

Zagreb. (Vir: internet)

Obveščamo vse člane, ki imajo sete za vodno terapijo, da bomo 
ponovno začeli z vodno terapijo pod vodstvom fizioterapevtke ga. 

Vabilo na izlet v Zagreb
mesta z Gornjim gradom, saj se tu nahajajo najpomemb-
nejše znamenitosti Zagreba.

Za kosilo se bomo ustavili v prijaznem gostišču v Samoboru, 
to je kraju blizu Zagreba, kar je v smeri našega povratka 
domov.

Kotizacija znaša 12 Eur na osebo, s čemer je krit pre-
voz, vstopnine in kosilo (brez pijače). Kotizacija se pobere 
na avtobusu.

Odhod avtobusa:
ob 7.00 uri iz avtobusne postaje Kranj
ob 7.45 uri iz postajališča na Vilharjevi cesti v Ljubljani 
(zraven izhoda iz podhoda železniške postaje)

Prijavite se do vključno ponedeljka, 15.oktobra 2012 
na telefon DLS 01 436 03 58 (Marija Tomšič) ali 040 527 
619 (Slavko Ribaš).

Vodja PK Ljubljana: 
Slavko Ribaš

Obvestilo plavalcem 
Ljubljanskega podro~ja

Mije Klešnik, vsak torek ob 13.15 uri od oktobra do junija, na 
Fakulteti za šport, Gordanova 22, Kodeljevo.

NOVI ČLANI

TURK ANTON   KOČEVJE
OVEN ANDREJ   VELENJE

UREDNIŠKI ODBOR:
Odgovorni urednik: Ivan Košak, urednik: Marija Tomšič,

član, Danilo Papež.
Oblikovanje in priprava za tisk: Designpro d.o.o.

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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