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Občni zbor DLS je bil v društvenih prostorih v Ljubljani. (Foto F. Hlaj)

Zelo težko je iz leta v leto kaj domisel-
nega napisati o odvijanju rednega 
letnega Občnega zbora, še posebej 

v našem društvu, saj po rezultatih dela in 
odzivu članstva, društvo deluje dobro. Na 
srečo nimamo tajkunov, divje privatizaci-
je, ali kakšne druge afere v slogu »čista 
rutica« ali »zamašena kanila«, ki bi z od-
mevnimi članki polnile stolpce dnevnega 
tiska, kot je to normalno za našo deželico. 
Zato pa imamo društvo, ki z največjo mero 
odgovornosti do svojega članstva in vseh 
laringektomiranih v Sloveniji, predstavlja in 
zastopa na grlu operirane; žal pa ne vedno 
tudi uspešno.

To se je pokazalo pri prizadevanjih za pri-
dobivanje pravice laringektomiranih do 
seta za vodno terapijo (plavalnega seta). 
Kajti tudi mi laringektomirani si neizmerno 
želimo zaplavati v bazenu ali se v poletni 
vročini ohladiti v morju, kakor pač vsi nor-
malni ljudje. Da o namakanju v kadi sploh 
ne govorim. Žal je to za nas misija nemo-
goče ali z drugimi besedami smrtno ne-
varno početje, brez omenjenega seta za 
vodno terapijo. In zdaj pa ne samo to, da 
nismo pridobili pravice do seta, na podlagi 
strokovnih mnenj so nam zmanjšali ali od-

Ob~ni zbor DLS 2010

vzeli še del že obstoječe pravice iz naslo-
va tehnično – medicinskih pripomočkov. 
Posebnost je vsekakor endotrahealna ka-
nila – kratka – enodelna – silikonska »uni-
verzalna za vse primere!«. Seveda smo bili 
člani sekretariata povabljeni na Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer 
smo bili pozvani naj posredujemo pri-
pombe in naše predloge. Podali smo pri-

pombe, potrudili smo se pridobiti nekatera 
pozitivna strokovna mnenja, ter predstavili 
naše gledanje na potrebe, saj jih najbolje 
poznamo. Žal pa smo že vnaprej vedeli, 
da so v duhu demokracije in zagotavlja-

Poslovanje DLS v letu 2009 je bilo uspešno. (Foto F. Hlaj)
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Podelili smo 14 priznanj za 10 let in 18 za 5 let. (Foto Č. Košak)
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nja nesramno visokih plač posameznikov, 
naša prizadevanja nična in bomo tako žrt-
vovani v imenu pokrivanja finančnih lukenj
v zdravstvu, v deželici na bolj oblačni strani 
Alp. Pa bodi dovolj o tem, saj sem na to 
temo pisal zgolj zaradi neštetih vprašanj 
članov »Zakaj so nam ukinili pripomočke 
in nas potisnili v kameno dobo?« »Zdaj ve-
ste zakaj!«. Upam pa, da bodo pristojni in 
odgovorni imeli kdaj »VEST–e«.

No, sicer pa tudi to spada k Občnemu 
zboru, ki se je odvijal v skupnih prostorih 
DLS na Parmovi 53 in to 25. 3. 2010, ob 
10. uri. Po krajšem premoru zaradi zado-
voljitve statutarnih določb, je Občni zbor 
odprl in pozdravil predsednik DLS Ivan 
Košak. Spomin na naše preminule čla-
ne pa smo počastili z minuto molka. Da 
upravičimo sloves o dobri praksi, smo 
na predlog predsednika izvolili organe 
Občnega zbora in to po tradiciji, za pred-
sednika Janeza Šporarja, ter za člana 
Janeza Köveša in Jožeta Knepa. Ko je 
verifikacijska komisija potrdila, da je priso-
tnih 38 članov DLS in skoraj toliko pod-
pornih članov, se je resno delo zbora pri-
čelo; in to s podelitvijo priznanj. Letos smo 
pa podelili zgolj 14 priznaj za 10 let in 18 
priznanj za 5 let. V ostalih kategorijah pa 
nismo imeli tekmovalcev – če se izrazim 
v olimpijskem duhu. Na podlagi dnevne-
ga reda so prišla na vrsto poročila o delu 
društva in predlog zaključnega računa za 
leto 2009, ki ga je podal predsednik DLS 
Ivan Košak. Poudarek je bil predvsem na 
realizaciji vseh programov, ki so bili pred-
videni v letu 2009, tako na nivoju DLS, ka-
kor tudi na nivoju posameznih področnih 

Prekmurska »delegacija«. (Foto Č. Košak)

klubov. Finančno pa je društvo poslovalo 
pozitivno, celo do te mere, da smo lahko 
nekaj sredstev z odobritvijo FIHA prenesli v 
letošnje leto, za primer zmanjšanja dotoka 
sredstev od iger na srečo. 

Posebej se je predsednik zahvalil vedno 
večjemu številu članov in podpornih čla-
nov, ki so se odpovedali delu dohodnine, 
v korist društva. Prav tako pa se je zahvalil 
Žiku Maniču in Petru Brožiču, ki že nekaj 
let tekmujeta za laskavi naslov »Člana, ki je 
pridobil največ donatorskih sredstev«.

Poročilo Nadzornega odbora je podala 
novoizvoljena predsednica Jožica Petovar, 
ki je materialno in finančno poslovanje
skozi delo Nadzornega odbora ocenila za 
pozitivno. 

Ker v razpravi po poročilih ni bilo pripomb 
in vprašanj, je delovni predsednik podal 
Občnemu zboru v glasovanje in potrditev 

podana poročila, ki so bila seveda brez 
pripomb sprejeta. Program dela DLS in 
programe dela področnih klubov za teko-
če leto, ki so bili med drugim objavljeni tudi 
v februarski številki Obvestil, kakor tudi fi-
nančni načrt za leto 2010, je zboru podal 
predsednik Ivan Košak. Zbor je vse pro-
grame in finančni načrt v celoti potrdil.

Pod točko razno so člani Občnega zbo-
ra soglasno sprejeli sklep, da naj država 
onemogoči delovanje tujim organizatorjem 
iger na srečo na našem območju, ki ne pri-
spevajo v Fundacijo za financiranje invalid-
skih in humanitarnih organizacij. 

Ob koncu pa še lepa želja, da se čimbolj 
zdravi in v čim večjem številu vidimo v na-
slednjem letu, tako da bo družabno sreča-
nje še bolj živahno in zabavno, kot je bilo 
letos. 

Danilo Papež
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V akciji zbiranja igračk so se naši člani izredno izkazali, igračk in drugih drobnarij skoraj ni mogoče prešteti. (Foto I. Košak)

Nadzorni odbor DLS v polni sestavi. (Foto Č. Hlaj)

Z namenom znižanja stroškov delo-
va,nja društvenih organov smo na 
DLS aktivirali videokonferenčni si-

stem, ki se trenutno sestoji iz dveh delo-
vnih postaj v Ljubljani in Mariboru. Sistem 
tako omogoča video komunikacijo med 
obema lokacijama h katerima  gravitira 
večina članstva. Praktično smo sistem 
preskusili  dne 9. marca 2010, na prvi le-
tošnji seji  Nadzornega odbora, ko smo 
NO dopolnili s članico Fahiro Hlaj, hkrati pa 
so člani Nadzornega odbora, po krajši raz-
pravi, za novo predsednico izvolili Jožico 
Petovar. Drugo sejo, dne  17. 3. 2010 na 
kateri  so člani NO obravnavali poročilo ra-
čunovodkinje M. Korenjak in zaključni ra-
čun za leto 2009, pa je bilo potrebno zara-
di morebitnega predlaganja dokumentov, 
torej »obilice papirnatega dela« opraviti v 
»živo«. Videokonferenčni sistem se je to-
rej izkazal kot primerna metoda zniževanja  
stroškov predvsem pri izvedbi krajših sej, 
ki pa ne zahtevajo veliko predlaganja do-
kumentacije. Ivan Košak

Znamenom znižanja stroškov delo-

Nova predsednica NO DLS je bila izvoljena  
preko video konferen~nega sistema

Na koncu letošnjega meseca marca smo zaključili akcijo zbi-
ranja igračk in drugih drobnarij za male Nepalce, ki jih bo 
naš himalajec Boštjan Kostanjšek odnesel v gorati Nepal. 

Moram priznati, da ste se člani našega društva zelo izkazali, saj 
ste prispevali toliko drobnarij, da jih skoraj ni bilo moč prešteti: 

Zaklju~ek akcije zbiranja igra~k 
in drugih drobnarij za male Nepalce

več kot 200 navadnih in barvastih svinčnikov, blizu 100 kemičnih 
svinčnikov in flomastrov, skoraj 500 kosov drobnih igračk, figuric 
iz Kinder jajčk, punčk, vojačkov in žametnih igračk. Tako  je skup-
na teža po oceni presegala vsaj 5 kg.

V imenu našega društva se iskreno za-
hvaljujem drovalcem (po abecednem 
redu): Ivanu Jesenku, Borisu in Nevenki 
Kokošinek, Dini in Črtu Košaku, Miranu 
Kristanu, Francki Kragelj, Gezi Lepoša, 
Danilu Papežu, Staši Pavlič in Mariji 
Tomšič, kot tudi drugim morebitnim daro-
valcem, ki so želeli ostati anonimni.

Za DLS, Ivan Košak
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Iz podro~nih klubov

PK [tajerska 
in Koro{ka

No, pa je »zalaufalo«. Začelo se je, pomlad 
nas je prebudila k novim zmagam naproti. 
Smo kot medvedi po zimskem spanju. Ali 
boljše rečeno, kot policisti, ko sonček mal-
ce posije, so na vsakem koraku, mi pa kar 
v naravo. Tokrat smo se odpravili proti po-

Na{a son~na Koro{ka
rane mladosti. Malce smo prigriznili doma-
či kruh, spili en mali šilček in naprej, saj ve-
ste kako ob taki priložnosti čas hitro teče. 
Ob prisrčnem pozdravu smo se odpravili 
v Šentanel, kjer smo si ogledali kar nekaj 
znamenitosti: cerkev, pa muzej o pevskem 

Žal nam je dolga in tečna zima preprečila naš ustaljeni red dejav-
nosti, saj veste, vedno smo pričeli z marčnim pohodom. Letos pa 
smo ga zamenjali s prekrasnim izletom na Koroško, zato ne bomo 
jokali nad spremembo in se ne bomo več jezili na zimo.

Tako pa sedaj veselo sporočamo, da je pohod organiziran in to na 
»Golek«, hrib v osrčju zreškega Pohorja. Skupne hoje bo za pri-
bližno 2 uri zelo zmerne hoje. Za vse, ki tega pohoda ne bi zmogli, 
bo organiziran krajši in lažji pohod, ki se bo prav tako končal na 
kmečkem turizmu »Pri Ančki«, kjer se bomo okrepčali s pohor-
skim loncem in štajerskim štrudlom. Seveda kakšna malenkost v 
nahrbtniku ne bi škodila, posebej velja to za vse Jože in Jožete, ki 
so se na izletu srečo izvlekli. 

In sedaj k najpomembnejšemu, zakaj smo že rekli, kdaj – 24. 4. 
2010 ob 9. uri, in seveda kje se zberemo – pred gostiščem Olip, 
ki se nahaja pri odcepu za Zreče in Roglo, ko se peljemo po regio-
nalni cesti od Celja poti Mariboru in obratno. Na velikem parkirišču 
se dobimo ob vsakem vremenu, seveda primerno opremljeni, saj 
mi smo korenine. 

Žal nam je dolga in tečna zima preprečila naš ustaljeni red dejav-

Podajmo se

Obstaja velika želja, da se prijavite pravočasno svojim poverjeni-
kom, vendar pa najkasneje do srede, 21. 4. 2010.

Lep pohorski pozdrav!!
Poverjeniki: 
Jožica Petovar: 040-602-996
Ivan Jesenek: 041-456-965
Antonija Pinter: 031-754-857
Danijel Vuradin: 041-775-392
Branko Motoh: 041-371-452
Zofka Duler: 02/ 87-83-823
Danilo Papež: 041-719-253

Danilo Papež

Podaj
na pohod

zboru »Šentanelski pavri« in folklorni sku-
pini »Luka Kromalc«. Tudi kapelica je bila 
na ogled. Meni osebno so najbolj pri srcu 
ostale te lesene bajte, stare kar 300 let. 
Dalo bi se še marsikaj videti, ampak kot 
že rečeno, čas nas je preganjal, pa ne da 

Korošci in Štajerci so kot policisti, ko malce sonček posije ... (Foto D. Papež)

čivališču Kralja Matjaža, torej 
na Koroško. Izlet, ki nam ga 
je skupaj s Papežem organi-
zirala naša Zofka Duler. 

Ne, nismo prišli do kraljevega 
počivališča, smo si pa ogle-
dali druge znamenitosti tega 
prečudovitega kraja, malce 
še pokritega s snegom in 
obsijanega s soncem. Že 
po poti med vožnjo z avto-
busom se je začelo s prisrč-
nimi darili. Gospa Mucka je 
obdarila ženske za 8. marec, 
družina Glodeš pa enkratno 
darilce za - pisanko. 

Z ogledom Koroške smo 
začeli na največji Povhovi 
kmetiji, zgrajeni 1852 leta. 
Prijazni domačini so nas to-
plo sprejeli in nam po uvod-
nih besedah razkazali mlin. 
Domačin ga je ob tej prilož-
nosti tudi zagnal in marsi-
kateremu obudil spomine iz 
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Želodčki so se začeli oglašati ... štruklji so bili poglavje zase. (Foto D. Papež)

Nadaljevanje na naslednji strani

Na{a son~na Koro{ka

ga ne bi imeli, ampak želodčki so se za-
čeli oglašati. Bilo jih je potrebno napolniti. 
V teh krajih to res ni težko, saj so ljudje 
res prijazni. Na pojedino smo se odpravili 
do turistične kmetije Plodev. Kaj naj vam 
rečem, vse, vse, vse je bilo odlično, ampak 
štruklji so bili poglavje zase. Še meni, ko še 
nimam pravega okusa, so bili enkratni. Po 
obilnem kosilu smo še malce poklepetali, 
se še enkrat ozrli po prelepi Koroški in od-
pravili vsak proti svojemu domu.

Ja, saj veste kaj je najtežje, že spet tisto 
poslavljanje, pa spraševanje kdaj nasled-
njič. Končal bom, čeprav  bi se dalo še 
marsikaj napisati. Ne sprašujte, saj veste 
zakaj. V penziji sem, nimam časa. Tisto 
o Korošicah pa po mojem ne drži, vse so 
bile na nogah, »v pokretu«. Bilo je lepo. 
Vse kar je lepo, je kratko, zato pa nam bo 
ostalo v dolgem spominu. Škoda in tudi 
žal mi je, da se naši novi člani ne udeležu-
jejo skupnih srečanj. Dal sem to vse skozi 
in dobro vem kaj zamujajo. Vem kaj po-
meni društvo, tu smo si nekako vsi enaki, 
drug drugega razumemo, si pomagamo. 
Vem da je vsakemu to nekaj novega, do 
sedaj tujega, ko pa se enkrat vpelješ, je 
občutek zelo zelo drugačen. Zato vam 
svetujem, začnite se udeleževati, v krat-
kem času se boste drugače počutili. Sem 
dve leti v tem društvu, pa se že počutim 
kot stari as. Zgubiti, verjemite mi, res ni-
mate kaj. Pridobite pa lahko veliko. 

Jože Marcijuš

Podajmo se
na pohod

NOVI ^LANI

PERAT JOŽKO      KOBARID

FUJS GEZA     MURSKA SOBOTA

VIMER JANEZ RADLJE OB DRAVI
Izlet sta organizirala Zofka Duler in Danilo Papež. (Foto D. Papež)

 PK Obala

Prišel je zopet čas za kakšen pohod in na  
že večkratno prepričevanje mojega moža, 
smo se »lotili« pohoda v dolino Glinščice. 
Zbrali smo se na dogovorjenem mestu, 
na nekdanjem mejnem prehodu Škofije: 
Andrejka, Branko, Elda, Stanko, Marta in 
midva z možem. Mala skupina, vendar 
razpoložena za pohod. Prepričali so naju, 
da pot ni zahtevna in da lahko greva tudi 
midva. 

Rezervat se nahaja od vasice Boljunc (ob-
čina Dolina) v ozki dolini, v delu tržaške po-
krajine, ki meji z občino Hrpelje - Kozina, 
kjer se nahaja izvir reke Glinščice. Slikovita 
dolina in kanjon, ki ga je ustvaril tok reke 
Glinščice, privablja številne ljubitelje nara-
ve, jamarje in plezalce. 

Pohod v dolino 
Glin{~ice
Dan je bil čudovit, sončen. Steze urejene, 
na začetku ni bilo zahtevno, malo vzpona, 
stopnice ravno tako in z malo truda smo 
izpeljali mimo slapa. 

Čudoviti pogled, nad nami se je vzdigo-
vala s soncem obsijana cerkev sv. Marije 
na Pečah. Poleg steze, pa so vidni ostanki 
rimskega vodovoda. Pred nami se je po-
javil čudoviti 36-metrski slap, ki včasih po-
zimi poledeni. Za izkušeno družbo ni bilo 
težav s to potjo, mene in moža pa je tudi 
vleklo, da si ogledava to naravno lepoto 
in del rimske zgodovine. Pohodniki so me 
bodrili, še malo in prišli smo v vas Bodrač, 

se okrepčali s kavico in si ogledali star 
mejni prehod. 

Povprašali smo, kako lahko po drugi stra-
ni pridemo nazaj po trasi stare železniške 
proge Trst - Kozina in so nas napotili takoj 
za hišo navkreber. Sam pogled na skoraj 
kozjo pot mi je dal vedeti, da bo zame kar 
hudo, toda želja, da vidim tudi to progo, 
sedaj urejeno za kolesarje, tekače, po-
hodnike, sprehajalce, je bila velika, pa še 
»podporo« sem imela od cele družbe. Na 
poti navkreber se me je loteval strah, da 
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Pregled krvi so opravili sodelavci podjetja ORFAM. (Foto G. Lepoša)

Utrujeni pohodniki. (Foto Č. Hlaj)

ne bom zmogla, vendar poti nazaj ni bilo, 
družba je hitela naprej.

Bilo je hudo, počasi sva z možem »rinila 
naprej« in vsake toliko počivala. Prišli smo 
do prvega razgleda in pogled je segel da-
leč v dolino, cerkvico na hribu in na pot 
po kateri smo prišli. Dobro smo se odpo-
čili, jaz od naporne poti, moji prijatelji pa 
od čakanja name. Pojedli smo sendvič in 
se pripravili na povratek. Zdaj je bilo vide-
ti, da ne bo tako naporno, malo navzdol, 
nekaj predorov. Pred nami so bili čudovi-
ti pogledi na Kras, dolino in Tržaški zaliv. 
Prišel je čas, da se od nekdanje železniške 
proge poslovimo in se spustimo v Boljunc, 
kajti če bi pot nadaljevali, bi prišli v Trst. 

Spustili smo se po dokaj strmi poti, delno 
hudourniku. Tu sem zopet ugotovila, da je 
pot navzdol še težja, pa tudi bolj nevarna. 
Malce me je bilo strah, da lahko padem in 
se poškodujem, vendar sem bila zelo pre-
vidna, saj nisem želela pokvariti tako kras-
nega dne, ne sebi ne družbi. Bilo je vse 
lažje, utrujenost je minila, ko sem videla 
,da smo že v dolini. Prečkali smo Glinščico 
preko mostička in se že znašli pri naših je-
klenih konjičkih.

Spili smo kavico, ki jo je pridna Andrejka 
prinesla s seboj, se preoblekli in napotili 

proti Kozini na zasluženo kosilo. Na Kozini 
smo po tako lepem in sončnem dnevu do-
živeli še sneženje, a nič hudega ni bilo, saj 
smo bili na toplem v gostilni.

Vsi smo bili veseli našega, uspešno izpe-
ljanega pohoda, še posebej jaz in mož, da 
sva premagala tak vzpon. Zahvaljujeva se 
udeležencem za družbo in potrpljenje na 
tem čudovitem pohodu skozi naravni de-
želni rezervat Glinščica. Posebna zahvala 
gre Branku, ki je pohod organiziral in pred 
tem preučil pot, pa ne samo teoretično, 
tudi praktično jo je preizkusil. Fahira HlajSlap Glinščice. (Foto B. Bubnič)

 PK Prekmurje
V programu PK Prekmurje je zastavljeno 
kar nekaj aktivnosti v tekočem letu. Letos 
se zima kar noče posloviti, saj so razmere 
v naravi še dokaj neprijazne. Zato smo se 
odločili, da se najdemo v soboto, 6. marca 

Zdravstveno 
predavanje in 
razstava ro~nih del

ob 10. uri na naši stalni lokaciji v gostišču 
Letališče na Rakičanu. Seveda je ob vsa-
kem organiziranem srečanju prisotna želja 
po druženju in izmenjavi novic od časa, 
ko se nismo videli. Tokrat se je naš vod-
ja kluba Geza dogovoril z našo podporno 
članico dr. Jano Cipot Prinčič, dr. med. 
za predavanje na temo »rak na črevesju«.
Tema je sicer tudi tematsko sovpadala s 
tednom boja proti raku. Predavateljica 
nam je na zelo razumljiv način, podkrep-
ljen tudi s slikami in grafi, predstavila vzro-
ke nastanka, preventivo in zdravljenje te 
zahrbtne bolezni, ki na žalost vsako leto 
v večjem številu napada našo populacijo. 
Prekmurci pa smo na žalost zaradi tradici-
onalnih prehranjevalnih navad še posebej Izdelki podpornih članic našega društva. (Foto R. Köveš)
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Zdravstveno 
predavanje in 
razstava ro~nih del

podvrženi raznim rakom, seveda tudi raku 
na črevesju. Opozorila je tudi na državni 
preventivni program »Svit«, ki bo izveden 
postopoma med vso populacijo v staro-
sti od 50. do 70. leta. Prav preventiva je 
pri rakavih obolenjih zelo pomembna, ker 
pravočasno odkrita bolezen je tudi hitreje 
in lažje ozdravljiva. Na posnetem filmu, ki 
nam ga je pokazala, je bil prav lepo po-
nazorjen sam preventivni pregled črevesja, 
kjer je bila vidna bolezen v različnih stadijih 
in pozneje tudi zdravljenje. Upam, da se 
je po tem predavanju vsak zavedel, da je 
zdravje v veliki meri v rokah nas samih, da 
moramo veliko pozornosti posvečati sami 
sebi, kajti le tako imamo veliko možnosti 
za ozdravitev v primeru. da nas bolezen 
napade. 

No, ker je bil datum našega druženja blizu 
8. marca, dneva žena, nismo mogli mimo 
njega. Zvončki in mačice v vazah in pode-
ljen nagelj vsem ženskam je to še dodatno 
potrdilo. Na zadnjem jesenskem pikniku ob 
peki kostanjev je naša Nada Antolin pred-

lagala, da bi se žene in seveda tudi podpo-
rne članice našega društva, ki imajo smisel 
za ročne spretnosti sestajale po dogovoru 
pri njej doma, kjer ima primeren prostor za 
take dejavnosti. Tako so nastale delavnice 
vsak drugi torek v mesecu, po dogovoru 
smo se videvale tudi pogosteje, kjer za-
interesirane delamo razna ročna dela. Da 
vse ne vemo vsega, zato se rade učimo 
ena od druge. Moram reči, da smo bile 
same nad sabo kar navdušene. Beseda je 
dala besedo in smo se dogovorile, da bo 
srečanje pred 8. marcem prava priložnost, 
da svoja dela pokažemo tudi ostalim. Tako 
smo ob tej priložnosti organizirale razstavo 
izdelkov, ki smo jih ustvarile v tem času. 
Nada je bila celo tako navdušena, da je 
povabila novinarja in snemalca lokalne 
televizije in sta dogodek posnela tudi za 

Ob dobri malici in zvokih harmonike je hitro minil čas. (Foto R. Köveš)

Okusno razstavljeni izdelki. (Foto R. Köveš)

širšo Prekmursko javnost.

V času, ko smo delale v delavnicah je na-
stala tudi ideja o srečelovu. Vsaka izmed 
nas je napravila nekaj izdelkov, ki jih je na-
menila za dobitek. Nada pa je od svojega 
sponzorja dobila razne tekstilne izdelke. 
Tako je vsak prisoten imel možnost kupiti 
srečko za 5 E, zadela pa je vsaka. Z zbra-
nim denarjem bomo lahko nabavile kak 
potreben material za bodoče delavnice. Z 
ostankom pa bomo verjetno v toplih po-
mladnih mesecih organizirale druženje ob 
pikniku in se ob žaru in dobri kapljici po-
zabavale z našimi možmi in s prijatelji iz 
društva.

Tako smo ob dobri malici in ob zvokih 
Borutove harmonike zaključili tokratno 
druženje in se razšli z željo po drugem.

Vida Köveš

 PK Ljubljana
Področni klub Ljubljana organizira, tako 
kot vsako leto, prvi spomladanski piknik. 
Letošnja zima je bila dolga in pokazala 
nam je vse svoje »razkošje«. Izkazala se je 
tako z nizkimi temperaturami (krepko pod 
ničlo) kot z obilico padavin. Verjamem, da 
je tega konec in da nam bodo prvi po-
mladanski dnevi prinesli nekaj toplote in 
prijazno vreme za naše srečanje, ki bo v 
soboto, 24. aprila 2010, na stari lokaciji na 
Križni gori.

Kako bo srečanje potekalo? Zbrali se 
bomo na avtobusni postaji v Škofja Loki, 
kjer nas bo pričakal  g. Štefan Ravas z  na-
daljnjimi navodili. Del udeležencev bo ver-

Piknik na 
Križni gori
jetno na cilj pripešačil, tisti z manj kondicije, 
pa se bodo do koče pripeljali z avtom. Kot 
vedno bomo za dobrodošlico postregli s 
kakšno pijačo, sledilo bo družabno sreča-
nje, torej pogovor, kakšna družabna igra- 
balinanje, metanje podkve,  za kar bo (kot 
vedno) zadolžen g. Janez Šporar. Seveda 
ne bo manjkal »roštilj« in »vegetarijanska 
hrana«, kot so ražnjiči, čevapčiči, kotleti, 

»avijacija« (piščanec), šopska solata, ter 
kakšna sladica.  Za popestritev dogajanja, 
bomo za raženj priskrbeli odojka, ga vrteli 
kakšne 3-4 ure, oziroma dokler ne bo do-
bil zlato rumene barve, na koncu  bomo 
dodali še obvezno jabolko in posneli  eno 
»gasilsko fotko«. Malo bomo še počakali, 

Nadaljevanje na naslednji strani
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Vabilo v 
delavnico

Klinika ORL v Ljubljani vabi laringek-
tomirane in njihove svojce k udeležbi v 
delavnico, ki bo organizirana v 2. nad-
stropju stavbe B – (do preselitve v pri-
zidek ORL klinike). 

Delavnica bo vsak drugi torek v mesecu, 
ob 11. uri.

mag. Petra Bavčar, univ. dipl. psih., 
spec. klin. psih.

da se ohladi, ga  razkosali in – dober tek.
Fotografijo dobrot bomo poslali tistim, ki 
ne verjamejo, da je prašič vendarle »kralj 
živali«.

Tako spoštovani prijatelji in oboževalci 
Križne gore, moja skrb je, da s sodelavci 
organiziram piknik, a vaša, da se prijavite v 
čim večjem številu, in sicer najpozneje do 
22. aprila na sedež društva 01 43 60 358 
ali na moj telefon 051 395 393. Do sreča-
nja se lepo imejte in pazite nase.

Lep pozdrav.

Vodja PK Ljubljana, Žiko Manić

Nadaljevanje s prejšnje strani

PK - Ljubljana je pripravil predavanje 
na temo »Stres, vloga družine in svoj-
cev po operaciji«, v soboto, 20. 3. 2010. 
Predavanja se je udeležilo veliko slušate-
ljev, čeprav je vsa Slovenija dihala za naše 
orle v Planici.

Predavala nam je mag. Petra Bavčar, dipl. 
psihologinja na ORL kliniki. Podala nam je 
strokovna mnenja na to aktualno temo, ki 
nas spremlja pri vsakem koraku našega 
življenja. Tudi mi smo aktivno sodelovali v 
razpravi in tako je stekel pogovor v prijet-
ni atmosferi. Iz svojih izkušenj je marsikdo 
povedal, kako težko je bilo po operaciji, 
ko je s strahom prvič obiskal družbo svoj-
cev, prijateljev, znancev, ne nazadnje tudi 
trgovino in po vsakdanjih opravkih, kako je 

V imenu pomladi Žiko vabi 
na Križno goro. (Foto: arhiv)

Predavanje v PK Ljubljana

Slušatelji so se udeležili predavanja, čeprav je vsa Slovenija dihala za naše 
orle. (Foto: I. Košak)

premagoval stresno situacijo in iz nje iskal 
izhod.

Delno si lahko pomagamo tudi sami tako, 
da se vključimo v društvo, s pomočjo go-
vornih vaj, raznih športnih in drugih dejav-
nosti. Najpomembnejše pa je, da so naši 
najbližji seznanjeni z boleznijo, in kako nam 

pomagati. Stresu se ne moremo izogniti, 
lahko pa ga ublažimo, tako da živimo kar 
se da kvalitetno življenje.

Na koncu bi se še enkrat rad zahvalil za 
nesebično pomoč in predavanje mag. 
Petri Bavčar.

Miran Podboj

Vabilo v 

Vabilo na pohod okoli Ljubljane 
Kot veleva tradicija se bomo tudi letos 
udeležili pohoda »Ob žici okupirane 
Ljubljane«, ki bo v soboto, 8. maja 
2010. 

Nekateri se podamo na celotno pot okoli 

Ljubljane, ki je dolga okoli 35 km in je se-
stavljena iz 8 etap, na katerih so kontrolne 
točke, kjer lahko vsak pohodnik dobi žig v 
svoj pohodni kartonček. 

Ostali pa se odpravijo na 8 km lahkega po-

hoda čez Golovec do gostičša na Livadi.

Zbirališče za to pot je na Fužinah od 
8. do 8.30 ure pri gostilni Babnik na 
Trpinčevi 78. Gostilna se nahaja tik ob 
fužinskem mostu čez Ljubljanico. Kdor se 
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Dne 20. 3. 2010 smo se poslovili od našega člana in prijatelja Jožeta Tute. 
Beseda prijatelj je pomenila več kot le to. Predstavljala je dobrosrčnega, prijaz-
nega, poštenega, delovnega človeka, odprtega srca in rok. Kdor ga je poznal, 
tudi vel, kako je z rokami izražal svoje občutke.

Ni smrt tisto, kar nas loči,

in življenje ni, kar druži nas.

So vezi močnejše.

(M. Kačič)

Iskreno sožalje družini.

Za Področni klub Severne Primorske:

 Magda Čebokli

Zemlja se je pričela ogrevati, prav tako 
tudi naši podplati. Področni klub Severne 
Primorske vabi na pohod dne 24. 4. 2010. 
Zbrali se bomo v Tolminu pred Mercator 
centrom ob 10. uri. Od tam se bomo od-
pravili proti Tolminskim koritom, ogledali si 
bomo Dantejevo jamo, Hudičev most itd. 
Bolj vztrajni se bomo povzpeli do Čadrga, 
kjer se bomo lahko založili z domačimi 
mlečnimi dobrotami. Ob prihodu v dolino 

 PK Severna
 Primorska

bo pripeljal z mestnim avtobusom, naj se 
pripelje s št. 20 Fužine do končne postaje, 
nato pa prečka most čez Ljubljanico.

Od gostilne Babnik se po Poti prijateljstva 
usmerimo proti Spodnji Hrušici, prečka-
mo Golovec, pri gostilni Jesih prečkamo 
Dolenjsko cesto in se mimo naselja Ilovica 
usmerimo proti gostišču Livada, ki se 
nahaja ob sotočju Ljubljanice in Malega 
grabna. Tu se bomo osvežili in podprli s 
toplo malico (za to bo poskrbelo Društvo) 
in se ob Ljubljanici usmerili na Prešernov 
trg, kjer bo v organizaciji Mesta Ljubljane 
od 10. do 13. ure potekala kulturno – za-
bavna prireditev.

Prijavite se v čim večjem številu na 
sedež DLS 01 436 03 58 ali na tel. g. 
Manića 051 395 393, do petka 7. maja 
2010. Vsi udeleženci sodelujejo na 
POHODU 2010 na lastno odgovornost. 
Priporočamo vam, da se pravočasno kon-
dicijsko pripravite. Vabljeni vsi prijatelji 
hoje.

Za PK-Ljubljana, M. Tomšič

Predavanje v PK Ljubljana

Vabilo na pohod okoli Ljubljane 

Pohodniki na eni od startnih točk. (Foto: S. Tomšič)

Vabilo na 
pohod

Jožetu v slovo

nas bodo pričakali naši kuharji (člani, ki 
ne morejo hoditi) s specialitetami (pa naj 
ne bodo zažgane). Pohod bo ob vsakem 
vremenu, zato s seboj prinesite primerno 
opremo, predvsem pa dobro voljo.

Prijave sprejemata, najkasneje do 21. 4. 
2010, Benedejčič Anton na 031-553-946 
in Fabjan Stane na 05-3649-141. Vljudno 
vabljeni.

Področni klub Severne Primorske:
Magda Čebokli in Metka Benedejčič

Stran 9
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Vabimo Vas na obisk Deželne zveze laringektomiranih 
Rheinland-Pfalz in mesta Trier, ki ga bo DLS organiziralo v 
času od 18. 6. do 22. 6. 2010.
Zakaj? Na obisku naših nemških prijateljev v lanskem letu, 
smo ugotavljali, da s to zvezo sicer tradicionalno dobro 
sodelujemo, vendar je to sodelovanje za enkrat predvsem 
enosmerno, saj nas člani te zveze obiščejo povprečno vsaj 
enkrat v dveh letih, po drugi strani, pa je od našega za-
dnjega obiska ZR Nemčije minilo več kot deset let. Lahko 
torej ugotavljamo, da nas večina članov slabo ali, pa sploh 
ne pozna, sredine in pogojev, v katerih delujejo naši nemški 
kolegi. 
Zato smo s posredovanjem predsednika Deželne zveze 
Rheinland-Pfalz g. W. Hesserja in našega častnega pred-
sednika g. S. Ribaša pripravili imenovani obisk. Obisk ima 
za cilj izmenjavo izkušenj z našimi nemškimi kolegi, zato 
je posebej zaželeno, da se ga po možnosti, udeležijo po-
verjeniki, vodje PK in člani Izvršnega odbora, saj nemška 
zveza laringektomiranih po kvaliteti organiziranosti sodi 
med najboljše v EU.
Ker ne poznamo niti približnega števila udeležencev, lahko 
podamo le okvirni potek obiska, ki ga bomo po potrebi po-
drobneje dopolnili, ko bomo bolj natančno poznali število 
prijavljenih udeležencev.
Predvidoma bo obisk potekal po programu:

-  petek, 18. 6. 2009, ob 22. uri odhod z ljubljanske 
avtobusne postaje

-  po približno 11. do 12. urah vožnje bomo prispeli v 
Trier.

Nastanjeni bomo v manjšem zasebnem gostišču v bližini 
Trierja večinoma v dvoposteljnih sobah. Z namenom, da 
si zagotovimo čim bolj gibljiv urnik, smo dogovorjeni le za 
polpenzionsko oskrbo, za kosilo bo skladno s svojimi po-
trebami in okusom poskrbel vsak sam.
Izmenjavi izkušenj in predstavitvi dela nemške zveze bo 
sledilo druženje z nemškimi laringektomiranimi, saj lahko 
pogosto najbolj koristne in zanimive nasvete izvemo v ne-
posrednih in neformalnih razgovorih. Trier je bil rimska po-

Vabilo na obisk ZR Nem~ije, 
Deželne zveze laringektomiranih 
Rheinland-Pfalz in mesta Trier

stojanka vse od 1. stoletja n. št. V tretjem stoletju je njegov 
pomen za rimsko cesarstvo tako narasel, da si je prislužil 
ime »Drugi Rim«. V mestu in njegovi okolici leži več zgodo-
vinskih znamenitosti, naj omenim samo veličastna rimska 
mestna vrata iz drugega stoletja (Porta Nigra), znamenito 
Aula Palatina, baziliko s Konstantinovo prestolno dvorano. 
V programu obiska imamo še ogled: Luxemburga (meja 
z Luxemburgom je oddaljena od Trierja le okrog 10 km), 
vodeni ogled starega mestnega jedra in krajši izlet v bližnjo 
okolico (mesto leži znotraj vinorodnega področja), nekaj 
časa bomo namenili tudi ogledu in nakupom v mestnih 
trgovinah.

- torek, 22. 6. 2009, ob 10. uri povratek iz Triereja. 
Kotizacija pokriva stroške prevoza Ljubljana – Trier 
– Ljubljana in 3 polpenzione.

EUR/osebo

Polpenzion v
enoposteljni

sobi

Polpenzion v
dvoposteljni

sobi

1.  posebej subvencionirana 
cena - 100,00

2.  laringektomirani  in sprem-
ljevalci 207,00 150,00

3. podporni člani 241,00 200,00

4. ostali 270,00 236,00

1) Do posebej subvencionirane cene so upravičeni: po-
verjeniki, vodje – PK, člani IO in tisti laringektomirani, ki so 
pravočasno predložili potrdila o višini prejemkov. 

Prijavite se lahko na sedež društva na telefon 01 436 
03 58 ali e-mail: dls@t-2. net, skrajni rok za prijavo 
je do 26. 4. 2010. Kotizacijo lahko vplačate v dveh ali 
celo treh obrokih ob predpogoju, da boste celoten 
znesek vplačali najkasneje do 7. 6. 2010 na transakcij-
ski račun društva št.: 6100 0000 1418 487 z navedbo 
imena in priimka, ter pripisom za Trier. 

Za IO, Ivan Košak

Staro mestno jedro Trierja. (Foto: arhiv)

Porta Nigra, zgrajena okoli leta 180 n. št. (Foto: arhiv)
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