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čitek, ogledali smo si mlin na reki Muri. 
Vsak, ki obišče ta kraj si mora privošči-
ti napitek napoj ljubezni. Po okrepčilu 
smo se odpravili proti Murski Soboti. 
Pedala smo vrteli kolikor se je le dalo. 
Tako so potekale naše kolesarske ture.

Tretji dan smo se odpeljali proti Pucon-
cem. Podporna člana našega društva 
ga.  Zdenka in g. Franc Huber sta nas 
povabila v goste v njihov vinograd. Bili 
smo zelo lepo sprejeti in postreženi. 
Midva z možem sva se morala po nekaj 
kilometrih vrniti, izdal ga je kolk. Ampak 
nisva obupala. V petek sva se odpeljala 
do Bogojinskega gozda in nabrala ne-
kaj jurčkov. Popoldan je bil organiziran 
Cooperjev plavalni test. Udeležilo se 
nas je le nekaj plavalcev. Tako so hitro 
minevali naši aktivni dnevi.

Kolesarska sekcija na programu Ohranjevanja zdravja (Foto S. Tomšič)

VSEBINA

Eno drevce mi je zraslo 2

Kirurško zdravljenje raka grla
in spodnjega žrela 3

Dobimo se v Medulinu 5

Biser Tolmina 6

PK Štejerske in Koroške
Pohod na Kunigundo s piknikom 8

PK Dolenjske 
Piknik na ekološki kmetiji 8

PK Ljubljana
Vabilo na sprehode in druženje
v Malo Loko 10

Obvestilo plavalcem 10

Nadaljevanje na naslednji strani

Letos se je vodstvo laringektomira-
nih odločilo, da bo potekalo ohra-
njevanje zdravja v Prekmurju. 

Tako smo se zbrali v ponedeljek 2. sep-
tembra v Moravskih toplicah. Bilo nas 
je veliko okrog 100 udeležencev. Ob 
prihodu v Terme 3000 smo se prijavili 
na recepciji hotela Termal, nato pa na-
mestitev po sobah. Po opravljenih for-
malnostih smo se vsi udeleženci enote-
denskega aktivnega dopusta zbrali na 
skupnem sestanku in dani so nam bili 
prvi napotki in navodila kako in kaj bo 
potekal program. Vsak dan se je začel 
z jutranjo telovadbo, potem pa skupni 
zajtrk. Za merjenje krvnega tlaka, sta 
vsak dan skrbela ga. Štefka in g. Milan.

Po zajtrku in merjenju krvnega tlaka 
so potekali pohodi na znane izletniške 
točke, ter ekipa kolesarjev, ki je imela 
svojo progo. Imeli smo čudovito vreme, 
tako da smo uživali lepote Prekmurja. 
Jaz in mož Marjan sva bila v ekipi ko-
lesarjev. Bile so naporne ture, za ene 
lahke za nekatere težje. Na cilju pa si 
srečen, da ti je uspelo. Vsak dan smo 
si izbrali novo turo. Zapeljali smo se do 
rastlinjakov paradižnika v Renkovcih, 
nato nas je pot vodila do gojenja orhi-
dej v kraju Dobrovnik. Nadaljevali smo 
do Bukovniškega jezera preko hriba 
Bogojino, kjer smo si ogledali Plečniko-
vo cerkev. Nato pa se vrnili v Moravske 
toplice. Po kolesarjenju pa v bazen na 
vodno masažo. 

Drugi dan smo si izbrali novo turo. Od-
peljali smo se čez vas Gančani, do kraja 
Beltinci. Nadaljevali smo  do Ižakovcev 
na Otok ljubezni. Privoščili smo si po-

Ohranjevanje zdravja - Terme 3000 
Moravske toplice
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Počitek ob Muri, ko smo kolesarji (vsaj nekateri) zaužili “ljubezenski napoj”. (Foto S. Tomšič)

V soboto popoldne pa za zaključek še 
podelitev nagrad za tekmovalce v bali-
nanju in pikadu v  vinski kleti Marof, ki 
smo si jo ogledali in si privoščili še po-
kušino vin.

Za tako uspešen teden je vsekakor pri-
pomoglo tudi  izjemno lepo vreme.

Ob slovesu si vedno zaželimo, da bi se 
čez eno leto zopet srečali na takem pri-
jetnem druženju.

Anica Petrovič
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Naš član Vojko Potočnik je za Obvestila prispeval lepo, staro, slovensko narodno 
(na Programu ohranjevanja zdravja v Moravskih toplicah jo je sicer  tudi  zapel), 
da jo vsaj malo rešimo pred pozabo jo tudi objavljamo.

Ivan Košak

Eno drevce mi je zraslo
Eno drevce mi je zrastlo, drevce zeleno. 

Eno drevce mi je, mi je zrastlo, drevce zeleno.
Pod tem drevcem hladna senca, hladna senčica.

Pod tem drevcem hladna, hladna senca, hladna senčica
Notri spava moja draga, jaz pa zraven nje.

Notri spava moja, moja draga, jaz pa zraven nje.
Ona mene poprašuje kdaj se ženil bom.

Ona mene popra, poprašuje kdaj se ženil bom.
Jaz se ne bom nikdar ženil, ledik bom ostal.

Jaz se ne bom nikdar, nikdar ženil, ledik bom ostal.
Mene bodo pokopali trije fantiči.

Mene bodo poko, pokopali trije fantiči.
Na moj grobek bodo djali lepe rožce tri.

Na moj grobek bodo, bodo djali lepe rožce tri.
Prva nagelj, druzga fajdel, tretja rožmarin.

Prva nagelj, druzga, druzga fajdel, tretja rožmarin.
Vojko Potočnik

Vojko Potočnik. (Foto Č. Košak)

NOVI ČLANI

Krempl Bruno - Poljčane
Štular Franc - Novo mesto

Recek Jože - Lendava
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V kancerološki ambulanti (Foto I. Košak) Nadaljevanje na naslednji strani

Kirurško zdravljenje 
raka grla in 

spodnjega žrela

Kirurška metoda je najstarejši na-
čin zdravljenja raka glave in vratu, 
ki kljub hitrem razvoju nekirurških 

metod ostaja še vedno nezgrešljivi del te-
rapevtskega pristopa. Temu botruje tudi 
razvoj novih kirurških tehnik in rekonstruk-
tivnih metod. Kirurško zdravljenje napredo-
vale rakave tvorbe v področju glave in vratu 
obsega izrez primarnega tumorja z varno-
stnim robom obdajajočega zdravega tkiva 
in izpraznitev bezgavčnih regij na vratu z že 
dokazanimi zasevki oziroma regij za katere 
z dovolj veliko verjetnostjo domnevamo, da 
se tam nahajajo zasevki karcinoma. Rezul-
tati novejših študij opravičujejo celo kirurško 
zdravljenje oddaljenih, predvsem pljučnih 
zasevkov pri skrbno izbranih bolnikih. Ja-
ponski avtorji poročajo o 26.5% petletnem 
preživetju po izrezu pljučnih zasevkov 114 
bolnikov z rakom glave in vratu (1).      

Kirurško 
zdravljenje raka 
grla
Zaradi pomembne vloge grla pri tvorbi gla-
su, dihanju in zaščiti spodnjih dihal, je med 
kirurškimi posegi s področja onkologije 
glave in vratu največje število kirurških po-
stopkov opisanih v zvezi z rakom grla. Du-
najski kirurg Theodor Billroth je 31.12.1873 
izpeljal prvo odstranitev celotnega grla ozi-
roma laringektomijo. V tem obdobju so bile 
vpeljane tudi tako imenovane ohranitvene 
operacije na grlu, pri katerih se odstrani 
le tumor s pasom obdajajočega zdravega 
tkiva in tako bolj ali manj ohrani funkcije or-
gana, vendar je šele Som leta 1951 podal 
opis moderne tehnike vertikalne parcialne 
laringektomije. Pri tej operaciji se odstra-

V tej številki Obvestil nadaljujemo z objavljanjem referatov, ki so jih strokovni sodelavci 
ORL klinike v Ljubljani prispevali za izobraževalni tečaj pomočnikov logopedov DLS. 
Tokrat objavljamo prvi del prispevka dr. Aleksandra Aničina, ki obravnava Kirurško zdrav-
ljenje raka grla in spodnjega žrela.       Ivan Košak

dr. Aleksandar Aničin

njuje del ščitastega hrustanca skupaj z ra-
kom na nivoju glasilk, poseg je primeren za 
zgodnje karcinome v stadiju T1 in T2 brez 
fiksacije glasilk. Na tem področju je medna-
rodno priznana rekonstrukcija po parcialni 
vertikalni laringektomiji z drsečim režnjem 
poklopca po metodi profesorja Vinka Kam-
biča, kasneje popularizirana v ZDA s strani 
Tuckerja (2, 3).

Če je karcinom zamejen na zgornjo etažo 
grla je primerna supraglotisna laringektomi-
ja ali delna horizontalna laringektomija, ki jo 
je prvi opisal Alonso leta 1947 kot poseg v 
dveh fazah, kar je bilo s strani Ogure leta 
1957 modificirano v enofazno operacijo (4). 
Po tej operaciji je kvaliteta glasu dobra, saj 
sta obe glasilki ohranjeni.

Suprakrikoidno parcialno laringektomijo, ki 
so jo tekom sedemdesetih let prejšnjega 

stoletja  pod imenom subtotalne laringek-
tomije široko sprejeli v Franciji, premošča 
vrzel med parcialnimi odprtimi operacijami 
na grlu in popolno odstranitvijo grla (5). V 
osemdesetih letih je Laccourreye standar-
diziral dva osnovna načina rekonstrukcije 
pri suprakrikoidni parcialni laringektomiji kot 
krikohioidopeksijo (CHP) in krikohioidoepi-
glotopeksijo (CHEP). Suprakrikoidna parci-
alna laringektomija 

Endoskopska 
kirurgija 
karcinomov grla
Že Lynch je leta 1915 pričel z rutinskimi 
endoskopskimi posegi na grlu (s pristo-
pom skozi usta) (6), kasneje so pri teh po-
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Karcinom grla. (Vir: Wikipedia)

segih pričeli uporabljati še mikroskop, ven-
dar je oče sodobne mikrolaringoskopije bil 
šele Kleinsasser, ki je leta 1963 publiciral 
svoje prve izkušnje s tega področja. Vse-
kakor pa je bil profesor Vinko Kambič tudi 
v svetovnem merilu eden prvih ki so sle-
dili Kleinsasserju (7). Leta 1972 sta Jako 
in Strong pričela s pomočjo CO2 laserja 
endoskopsko izrezovati karcinome glasilk. 
V začetku so številni avtorji bili zadržani 
do endoskopske metode, vendar so ka-
sneje dokazali, da odstranitev tumorja »po 
koščkih« ne vpliva na nadzor bolezni ter 
preživetje. Pri endoskopskih operacijah 
rakavih sprememb v grlu menimo, da je 
zadostna korenitost izreza dosežena, če 
je tumor odstranjen v celoti skupaj z 2 – 3 
mm obdajajočega zdravega tkiva, seveda 
pa je treba  v času operacije po metodi 
zaledenelega reza preveriti rob izreza. Z 
endoskopsko lasersko mikrokirurgijo je 
moč dolgoročno doseči da se v 80-94% 
karcinom grla ne ponovi, ohranitev organa 
pa v do 94% bolnikov (8).  Z endoskopsko 
vertikalno parcialno laringektomijo (EVPL) 
je možno izrezati glotisne karcinome v sta-
dijih T1 in T2 in hkrati ohraniti grlo  (9). Na 
področju endoskopske supraglotisne la-
ringektomije je do znatnega napredka pri-
šlo po uvedbi dvoperesnega laringoskopa 
ali tako imenovanega »supraglotiskopa« 
(Steiner, Zeitels, Vaughan)(10). 

Poleg ohranitve grla pri endoskopski teh-
niki ohranjujemo tudi čutno živčno nitje ter 
vpetost grla, medtem ko se potrebi po iz-
delavi začasne traheostome lahko izogne-
mo. Vse zgoraj našteto ima za posledico 
krajše bivanje v bolnišnici, boljše požiranje 
in ugoden vpliv na bolnikovo počutje ob on-
koloških rezultatih ki so primerljivi z odprtimi 
tehnikami in radioterapijo.

Na Kliniki za otorinolaringologijo in cerviko-
facialno kirurgijo v Ljubljani v zadnjih petih 
letih izvajamo endoskopske izreze kar-
cinomov grla in žrela v stadijih T1 in T2 s 
funkcionalnimi in onkološkimi rezultati ki so 
primerljivi opisanim v literaturi. Pomembna 
prednost teh operacij je, da so v primeru 
ponovitve bolezni še vedno odprte vse mo-
žnosti zdravljenja karcinoma grla.

V novejšem času so se klasični in laserski 
pridružile še endoskopske tehnike z mikro-
debriderji ter koblacija. Koblacija, pri kateri 
s pomočjo radiofrekvence v fiziološki raz-
topini ustvarimo stanje plazme, je posto-
pek ki ima prednosti v smislu minimalne ali 
nobene škode v okolici tumorja, odsotno-
sti zoglenelosti v področju vrzeli po izrezu 
tumorja, z boljšo hemostazo in pooperativ-
nim obvladovanjem bolečine kot pri laserju 
ali diatermiji (11).

Robotsko kirurgijo so vpeljali sorazmer-
no pred kratkim v kirurgiji srca  in ožilja 
ter urologiji. Uporabnost robotskega sis-

tema da Vinci v kirurgiji zgornjih dihal in 
prebavil je bila preverjena v sklopu števil-
nih raziskav, nato pa so na ORL oddelku 
Pennsylvanijske univerze leta 2005 pri 
treh bolnikih z rakom grla v stadiju T2-3 
naredili robotsko parcialno supraglotisno 
laringektomijo. Okrajšavo TORS (Transo-
ral Robotic Surgery) so skovali Weinstein 
in sodelavci, pod tem pojmom razume-
mo kirurške posege izpeljane skozi usta 
z vsaj tremi robotskimi rokami ki omo-
gočajo dvoročno kirurško tehniko (12). 
Izkazalo se je, da robotska endoskopska 
kirurgija ima tudi v področju zgornjih dihal 
in prebavil številne prednosti v primerjavi 
s standardno endoskopsko kirurgijo, naj-
večja pomanjkljivost metode pa je visoka 
cena aparature. 

Kirurgija 
karcinomov 
spodnjega žrela
Žrelo predstavlja pomembno križišče di-
halne in prebavne poti ki vsebuje bogato 
mrežo mezgovnic, zato pa tudi raki ki vzni-
knejo v tem področju zasevajo sorazmer-
no hitro in pogosto. Pri kirurškem zdravlje-
nju rakov spodnjega žrela je pogosto treba 
v izrez vključiti del ali žal tudi celotno grlo, 
saj sta žrelo in grlo v neposrednem stiku. 
Klasičen primer ohranitvenega posega 
na spodnjem žrelu je izrez rakov zunanje 
stene piriformnega ali hruškastega žepa. 
Pri tem posegu je treba za dosego kore-
nitosti izrezati tudi del plošče ščitastega 
hrustanca, ki je eden od štirih velikih grlnih 
hrustancev, vendar so rezultati v funkcio-
nalnem pomenu odlični. Na Kliniki za oto-
rinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo 
v Ljubljani smo v zadnjem desetletju po-
membno razširili indikacije za ohranitveni 
izrez rakov spodnjega žrela, kar pomeni 
da na ta način operiramo tudi bolnike ka-
terih tumorji segajo tudi na notranjo steno 
ter v konico hruškastega žepa. Na ta način 
ohranimo grlo brez ogrožanja bolnikovega 
preživetja. Samo po sebi se razume, da 
trendi opisani pri kirurgiji raka grla v smislu 
rabe endoskopskega pristopa in novejših 
tehnologij prisotni tudi pri raku spodnjega 
dela žrela.
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Kdo se ne razneži ob misli na morje? (Foto: S. Tomšič)

Ah, kdo se ne razneži ob misli na morje, 
plažo, pesek, kamenčke, sončni zahod in 
dobro družbo vse to smo čakali, da gre-
mo tudi letos s programom Psihosocialne 
rehabilitacije, ki ga že nekaj let izvaja vod-
stvo DLS Slovenije. Ta program želi svojim 
članom DLS in njihovim svojcem pomagati 
pri izboljšanju njihove splošne in telesne 
sposobnosti in s tem prispevati tudi k nji-
hovemu dobrem počutju.

Kovčki pripravljeni,vnuk Jakob, ki gre le-
tos z nami tudi, edino čakamo našega 
Štefana iz Mirne peči, da ga pripeljejo in 
nato odrinemo proti našemu cilju. Leto-
šnja destinacija je bila v majhnem mestu 
Medulin, ki se nahaja na jugu Istre, osem 
kilometrov od Pule, kjer je vse podrejeno 
turizmu. Nekoč ribiško, danes pa sodob-
no turistično središče, ponuja dinamične 
in vsebinsko bogate počitnice, ob številnih 
kulturnih dogodkih, romantičnih sprehodih 
po slikoviti rivieri ter uživanju v delikatesah 
gastronomskih kotičkov. Mehka zelena 
pokrajina zapira slikovito obalo s prodna-
timi in peščenimi plažami, zrak izpolnjen s 
kapljicami morja pa je primeren za osebe 
z dihalnimi težavami. Zaradi ugodne klime 
je Medulin primeren za družine, zaradi šte-
vilnih športnih in rekreacijskih programih, 
kajti poletja so manj vroča, zime pa hla-
dnejše. Poleti piha z morja blagi maestral, 
pozimi pa severni veter, burja, ki znižuje 
temperature in prinaša ohladitve.

Po prihodu, ker sobe še niso bile pripra-
vljene gremo na kosilo in ga z užitkom po-
jemo. Danes imamo prosto popoldne in ga 
izkoristimo za plavanje v morju, uživamo , 
kajti morje je toplo. Drugi dan že pričnemo 
z jutranjo telovadbo, kjer smo razdeljeni v 
tri skupine. Našo skupino ima Cveto, dru-
go Boštjan in tretjo Štefanija. To jutranje 
gibanje je kot naravno zdravilo proti na-
petosti, saj povzroča globoko dihanje in 
tako okrepi preskrbo vseh delov telesa z 
kisikom. Zato je človek po vadbi prebujen, 
sproščen in zadovoljen. Po končani vadbi 
je sledil zajtrk in merjenje krvnega tlaka. Če 
je bilo kaj narobe sta nas opozorila Milan in 
Štefanija, ki sta vedno z nami, da nam po-

Dobimo se v Medulinu
magata. Na jutranji telovadbi nas je Cveto 
že seznanil, kam se bomo odpravili na po-
hod, ostali pa s kolesi. Opisala bom enega 
od naših pohodov, kajti vsak dan smo bili 
namenjeni kam, edino zadnji dan je padal 
dež, tako da ni bilo možno. En dan smo šli 
do Arheološkega parka Vižula, to je antič-
ni arheološki kompleks,ki se nahaja v sa-
mem središču zaliva Medulin in ima ostan-
ke antičnih grobov kot tudi ostanke antič-

nih naselij iz neolitika in hišo rimske drža-
ve. Vižula je zelo pomembna, ker potrjuje 
obstoj človeške kulture. Ob južni obali so 
Rimljani imeli pristanišče, kjer so pristajale 
ladje z gradbenim materialom. Rimljani so 
poznavali igre, katere bi bili veseli tudi da-
našnji otroki;rimske deklice se niso igrale z 
Barbikami, ampak so imele lesene lutke, ki 
so imele pomične zglobe. Mali Rimljani pa 
so se igrali skrivalnice, preskakovali » štrik 
« in imeli tudi »klikere«. V antični vili-Vižula 
poleti tukaj pripravijo predstavo z kostumi, 
kjer se je to dogajalo pred 326 pred n. šte-
tjem, to pripravijo na obali. Po končanem 
pohodu se osvežimo v bližnjem lokalu. 

Ostale dneve smo šli do Kažele kampa, ki 
je oddaljen približno dva kilometra. Kamp 
je lepo urejen, trava, mobilne hišice in blizu 
morje. Takrat, ko je vodil Boštjan smo šli 
do enega jezera, kjer so bili cvetoči lokva-
nji, račke in pot nadaljevali do mesta Lo-
žnjana, kjer smo si ogledali cerkvico. Bilo 
je prijetno že zaradi vetra, ki je odganjal 
vročino. Do kosila smo bili vedno nazaj, 
tako, da smo imeli še čas da smo se osve-

žili v morju ali pa v bazenu. Popoldan so se 
na bazenu dogajali tudi zanimivi dogodki, 
od igranja vaterpola, kjer so sodelovali tudi 
naši člani do Aquafit- fitnes na vodi, same 
dance in aerobika v vodi. Drugače pa so 
se dogajale interesne popoldanske dejav-
nosti v okviru društva od balinanja, tukaj 
so večji del sodelovali naši člani, za žen-
ske, kakor tudi za moške pa je bilo igranje 
pikada in metanje plastičnih krogcev. Tudi 
razgibalnega strechinga ni manjkalo tako , 
da je vsak našel nekaj za sebe. Zadnji dan 
pa je sledilo pravo tekmovanje v balinanju 
in metanju pikada.

Nadaljevanje na naslednji strani
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Divja lepota Tolminskih korit. (Foto Č. Košak)

Nastanjeni smo bili v hotelu Holiday,hotel 
je nastanjen ob morju, kjer so blizu plaže. 

tudi vlakec za vse tiste, ki težko hodijo. 
Vsak večer smo se tudi sprehodili do luna 
parka, kjer je naš Jakob užival.

Veliki Brion. Na pomolu nas je že čakala 
vodička, nas usmerila na turistični vlakec 
in tako smo se zapeljali na ogled otoka. 
Uživali smo ob pogledu na številne rastline 
in živali, si ogledali arheološke izkopanine 
in razstavo« Tito na Brionih«, ki prikazuje 
obdobje, v katerem so se na Brionih sre-
čevali politiki z vsega sveta. V arheološkem 
muzeju je stalna izložba kopije fresk. Od 
letošnjega januarja je v program uvrščen 
tudi ogled brijonskega mediteranskega 
vrta, ki ima ogromne, različne avtohtone 
in eksotične rastline. Enkraten pogled. Ker 
imajo Brijoni blago mediteransko klimo, je 
dano življenje številnim vrstam ptic. Nav-
dušeni na našem poldnevnim izletom smo 
se odpravili nazaj na ladjico.

Zadnji dan zvečer smo se dobili vsi skupaj, 
kjer je predsednik imel krajši govor in kjer 
je podelil priznanja v balinanju in pikadu. In 
seveda srečno naslednje leto, seveda prej 
se pa še vidimo na srečanju v Tolminu in v 
septembru v drugem programu.

Vsaka taka doživetja človeka napolnijo z 
pozitivno energijo in ga navdahnejo z voljo 
do bolj zdravega in sproščenega načina 
življenja.

Imejte se lepo, kjer koli že boste.           

Aleksandra in Karel Ružič

Nadaljevanje s prejšnje strani

Na ogledu arheološkega parka Vižula. (Foto Č. Košak)

Poleg ostalega so imeli tudi mini klub za 
otroke, stare od štiri do štirinajst let, tukaj 
se je naš vnuk Jakob udeleževal z ostalimi 
otroci. Zvečer pa je bil bogat večerni pro-
gram z živo glasbo. Po otoku pa je vozil 

Sredi tedna pa smo se tudi odpravili na iz-
let v nacionalni park Brioni. Zapeljali smo 
se do Fažane in se vkrcali na ladjo in se 
po cca dvajset minutni vožnji izkrcali na 
največjem izmed štirinajst otokov- otoku 

Biser Tolmina
V Medulinu smo si zaželeli srečno, vidimo se v Tolminu. Po dolgi in ovinkasti poti, ter izredno slikoviti vendar lepi pokrajini mimo Idrije nas je 
šofer varno pripeljal na naše srečanje, ki se je letos odvijalo v mestu Tolmin. Vsi srečni, da smo skupaj,vendar sedaj še v večjem številu, kot na 
morju. Člani, ki smo prispeli iz Dolenjskega konca smo se hitro pridružili tudi ostalim. Domačini so nam pripravili izredno lep kulturni program, 
ki sem to doživela že pred našim srečanjem, ko smo bili prisotni z društvom upokojencev. Ne morem pa tudi mimo okusno pripravljene 

hrane, ki smo jo z užitkom pojedli. Ob zvokih 
dobre glasbe so naši člani tudi zaplesali.

V popoldanskih urah po smo si šli ogledat 
Tolminska korita, so naraven biser občine 
Tolmin. Nahajajo se le streljaj od Tolmina, na 
sotočju Tolminke in Zadrašice, sta oba po-
toka v skale vrezala globoka korita. Ob kri-
stalno čisti, turkizni vodi je speljana turistič-
na pot, ki omogoča pogled na korita tako 
odspodaj kot od zgoraj. Korita so najnižja 
točka Triglavskega narodnega parka in ena 
izmed popularnejših turističnih točk na Tol-
minskem. Po krajšem sprehodu pridemo do 
Hudičevega mostu, ki so ga zgradili že av-
stro-ogrski vojaki v času soške fronte. Sprva 
je bil most lesen,kasneje, pa so ga zamenjali 
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Na Hudičevem mostu (Foto Č. Košak)

Letno srečanje DLS 2013 je še posebej polepšal bogat kulturni program. (Foto S. Tomšič)

z železno konstrukcijo. Od takrat je ostalo tudi današnje ime Hudičev most, ki je v Sloveniji precej pogost naziv za mostove, ki vodijo čez ozke 
in nevarne globeli. Pogled šestdeset metrov globoko v korita Tolminke je nepozaben in med drugim navdihuje, naj spet pridemo v to božan-
sko divjino. Zakorakamo v ozko in temačno sotesko, kjer nas obdajajo šestdeset metrov visoke stene. Skozi korita je speljana krožna pot in 
s pomočjo pojasnjevalnih tabel izvemo marsikaj o rastlinstvu v Tolminskih koritih in spoznamo soško postrv. V koritih Zadlaščice  je v predelu 
Skakalce, kjer se voda živahno pretaka iz enega v drugi tolmun,zagozdena trikotna skala, ki je zaradi oblike dobila ime Medvedova glava, ki 
je lepo vidna iz urejenega razgledišča. V jami pod Hudičevim mostom je tudi izvir termalne vode,gre za pojav, ko površinska voda pronica v 
globino, se tam zaradi geometrične energije segreje in se potem po razpokah ali zdrobljenih conah ob prelomih dviga nazaj na površje. Izvi-

ra sicer ne vidimo, smo pa sredi enkratnega 
naravnega ambienta na samem dnu korit. 
Soteska je divja in zaraščena. Naprej po ce-
sti je tudi Dantejeva jama , kjer naj bi sloviti 
italijanski pesnik Dante Aligheri dobil navdih 
za svojo Božansko komedijo. Jama je sicer 
raziskana, vendar brez spremstva jamarjev 
je ne moremo videti. Poskusila sem to malo 
opisati za vse tiste,ki niso mogli teh lepot 
videti. Drugače pa je mesto Tolmin izredno 
bogato tudi z muzeji, kjer hranijo bogato kul-
turno dediščino Posočja. Vredno ogleda, če 
se boste še kdaj tam nahajali. Izredno prija-
zno osebje!

Lepih vtisov smo se poslovili z ostalimi čla-
ni in si zaželeli čim hitrejše snidenje, pa kje 
drugje. 

Ostanite zdravi.

Aleksandra in Karel Ružič
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PK ©tajerska
in Koroπka

Razigrani člani DLS. (Foto Č. Košak)

Iz podroËnih klubov

PK Dolenjske

Pohod na Kunigundo s piknikom

Pomlad nas je zapustila. Poletje se posla-
vlja. Jesen je že tu. Zima se približuje. Ni 
kaj misliti. Vsakega druženja se udeležit in 
se družit, sproščat in uživat, kajti ,ne vemo 
kaj nas jutri čaka. Eni bolj, drugi majn, se 
tega držimo bi rekel, po lastnih zmožnostih. 
Leta, zdravje   pa tudi denar, nam vsem 

življenjsko pot. Ni nam lahko. Skupaj smo 
močnejši. Ko se je število udeležencev po-
polnilo, smo se odpravili na že od lanskega 
leta znano nam lokacijo. Tisti, ki so za to 
mojstri, so že pripravljali  dobrote, brez ka-
terih bi ne bilo to, kar je bilo. Kajti znano 
je, da prazen »žakelj« , ne stoji pokonci. Po 
prihodu in kratkem klepetu, smo se spravili 
na Ivičino juho. Vsem je teknila, pa bili lačni 
ali ne. Ne bom je primerjal z drugimi. Se ne 
spodobi. Lahko le rečem: « Ivica, odlična je 
bila. «  Po tej pojedini in okrepčilo, so se naši 

pohodniki odpravili na začrtani pohod. Sam 
se ga nisem udeležil, zaradi rahle poškod-
be, tako da ga težko do podrobnosti opi-
šem. No, glede na  zažarele obraze, govo-
rice in  čas, ki so ga porabili naši pohodniki, 
bi rekel : »Nit kratka nit predolga pot.«  Vsi 
udeleženci so prišli živi, zdravi in veseli. Saj 
to je bil, tudi namen pohoda. Po kratkem 
počitku in okrepčilu naših pohodnikov, se 
je lahko začelo z dobrotami našega, sedaj 
že prekaljenega pekača Slavca. Ni več »gu-
šter« . Je stari borec. Stara garda, pa naj si 
»počine«.Vsi so si nekako v našem društvo, 
našli zamenjavo. Brane in Ivica so z odliko 
zamenjali in „odpočila“ Danija in Jano. Ni mi 
težko, le sprašujem se kdaj bom tudi jaz, 
dobil  kakšno zamenjavo pri pisanju, kajti 
enim sem že tečen. Po moje, če je več pe-
res, vsako drugače piše. Malce me je spet 
zaneslo s teme. Ja, je bila že potreba po 
zaužitju, kakor za pohodnike, tako tudi za 
nas par, ki se tega nismo bili žal, sposobni 
udeležiti. Teknile so nam dobrote ,ki nam jih 
je organizator pripravil in Slavc spekel.  Po 
pojedini, kot po navadi: klepet, družabne 
igre, ribičija. Vse je teklo po načrtu. Le  čas 
nas je prehiteval. Kaj češ .Očitno se prehitro 
staramo. Sklerozni postajamo . Toliko pa že 
ne, da si tega prečudovitega dogodka, ne 
bi zapomnili. Brane in Ivica : “Kaj naj vam 
rečem?” Odlično sta to speljala. Hvala vam 
v imenu vseh. Na koncu družina Marcijuš 
pošilja lepe pozdrave vsem članom in pod-
pornim  članom. 

Marcijuš Josip

krojita usodo. Mislim, da smo sedaj na tej 
točki, da si več, ne moremo reč kot nekoč 
: »Bit če bolje. «  Pa damo se tudi ne. Na 
zbirnem mestu pri Vojniku, smo se zbrali v 

kar krasnem številu. Niti premalo, niti pre-
več udeležencev. Vsak   je lahko z vsakim 
imel čas za klepet ali mu je lahko podaril 
kako spodbudno   besedo, za nadaljnjo 

Piknik na ekološki kmetiji

No, pa smo zopet skupaj, tokrat smo 
se zbrali Dolenjci, kar v lepem številu na 
pikniku, ki ga nam je pripravil naš vodja 
PK Nikola. Že po telefonu nam je razkril 
kje se dobimo, tokrat na ekološki kmetiji 
Mlinar v Rožnem dolu, čisto na severu 
Bele krajine, v občini Semič. Natančneje 

na tromeji občin Dolenjske toplice, Se-
mič ter Novo mesto.

Ta kmetija je znana pod domačim ime-
nom Mlinar, ker je nekoč tukaj stal mlin. 
Voda je šumela in kolo se je vrtelo noč in 
dan in po tem je dobila kmetija tudi ime. 
Gospodinja nam tudi pove, da je njihova 
glavna dejavnost na njihovi kmetiji eko-
loška reja živine, imajo pa tudi dopolnil-

ne dejavnosti kot je ribogojstvo,turizem 
in predelava in prodaja mesa na domu. 
Na potoku Mlinščica vzredijo letno do tri 
tone postrvi šarenk, bolj natančno kali-
fornijskih. Te ribe postrežejo pečene na 
njihovem turizmu, ostale pa v malopro-
daji sveže na domu. Na njihovi kmetiji 
pa imajo tudi poleg goveda konje, kar 
sedem jih je in jim služijo za hobi, atrak-



OBVESTILA - Št. 227 Stran 9

cijo za izlete v naravo in zato 
imajo tudi penzion za konje.

No malo sem vam predstavi-
la to kmetijo, mogoče pa, ko 
boste to prebrali, kako lepo 
smo se imeli, se bo kdo od-
ločil za obisk.

Čeprav je od zadnjega videnja 
v Tolminu preteklo malo časa 
smo bili veseli da smo zopet 
skupaj. Naenkrat so bile mize 
polne dobrot naših članov, 
kajti vsak je nekaj prispeval. 
Po obilni malici in pijači, ki 
nam jo je pripravila gospodi-
nja nas je vodja PK povabil, 
da se za kakšno urico spre-
hodimo v tej lepi dolini, kajti 
čaka nas še glavna jed. Kar 
lepo število se nas je podalo 
na ta krožni sprehod in uživali 
smo v lepem vremenu. Gosti-

V ekološkem okolju se je zbralo kar lepo število članov PK - Dolenjske. (Foto F. Plantan)

Dolenjski pohodniki. (Foto F. Plantan)

čim prej vidimo.
Uživajte v drobnih življenjskih radosti.

Aleksandra in Karel Ružič

tako, da smo imeli »repete«. Kvaliteta je na 
vrhuncu, zato se drugič  prepričajte še vi. 
Zaželeli smo si vse dobro in da se zopet 

telja letošnjega piknika sta nas presenetila 
z dobro hrano in pijačo. Pečene ribe, ki so 
nam jih pripravili so bile izredno okusne, 
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PK Ljubljana
PK – Ljubljana vabi člane in podporne čla-
ne na družabno srečanje, dne 19.10.2013 
v gostišču Zajc v Mali  Loki pri Domžalah 
(glej priloženi zemljevid). Izbira prevoza je 
prepuščena članom, za tiste, ki  bodo na  
srečanje prišli z avtom, oziroma peš ali z 
drugim prevoznim sredstvom, dodajamo 
še kratek opis poti. Gostišče je oddalje-
no od sedeža društva cca 11 km, iz Lju-
bljane se odpravimo skozi Dragomelj in 
pri semaforju  (na naši desni strani vidimo 
osnovno šolo, moderno zgradbo, ki  jo 
pokriva streha poraščeno s travo)  zavije-
mo desno in zagledamo kažipot na  Malo 
Loko in naprej tablo z napisom Gostišče 
Zajc. Nadaljujemo naravnost skozi podvoz 
in ob stavbi Darsa (velika kocki podobna 
stavba) se držimo strogo levo srečamo 
drugo tablo z napisom Gostišče Zajc in po 
približno 1 km dospemo do gostišča, ki  
obljublja gostoljubje  s svojim drugim ime-
nom Hiša okusov. Predvidoma se bomo 
pričeli zbirati okrog 10. ure dopoldne in 
nadaljevali z druženjem . 

Prijave  na:  Milan Zajc 031/270-139  in 
Marija Tomšič  031/885-557                                                                                                           

Vabilo na sprehode in 
druženje v Malo Loko

za PK –Ljubljana: 
Ivan Košak

Notranjost Hiše okusov. (Vir: Gostišče Zajc)

Dostop v Malo Loko iz ljubljanske smeri.

Obvestilo 
plavalcem 

Ljubljanskega 
podroËja

Obveščamo vse člane, 
ki imajo sete za vodno 

terapijo, da bomo ponovno 
začeli z vodno terapijo pod 
vodstvom fizioterapevtke 

ga. Mije Klešnik, vsak torek  
ob 13.15 uri od oktobra 

do junija, na Fakulteti 
za šport, Gordanova 22, 

Kodeljevo.


