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Nadaljevanje na naslednji strani

Predlog naËrta dela DLS 
za leto 2014
Neoliberalistično reševanje gospodarske 

krize je v EU že povzročilo migracije de-
lovne sile, ki jasno kažejo predvsem od-

seljevanje izobraženih in kvalificiranih delavcev , v 
že tako bogate države Zahodne Evrope, na drugi 
strani pa siromašijo dežele jugovzhodne Evrope 
in jim »kradejo« njihovo prihodnost. Hkrati je kr-
čenje javnih izdatkov privedlo do takšnih social-
nih pritiskov, ki pretijo raztrgati EU, saj celo vlade 
posameznih članic povsem glasno razmišljajo 
o izstopu iz EU. V Sloveniji smo se zahvaljujoč 
prizadevanjem premierke Alenke Bratušek in 
njene ekipe za las izognili prihodu trojke, vendar 
bomo pomemben del cene za to plačali  prav v 
letu  2014. Pravzaprav je žalostno, da se tudi v 
takšnih razmerah slovenska politična partitokra-
cija ne zmore odreči političnemu kupčkanju, ki 
ga  dokazujejo zadnje politične igrice ob izbiri 
kandidatov za zdravstvenega ministra, kljub te-
žavam in urgentnim potrebam po ureditvi tega 
pomembnega resorja. Približno takšne bodo te-
meljne značilnosti našega gospodarskega in poli-
tičnega prostora v prihajajočem letu in razmere  v 
katerih bodo delovale invalidske organizacije. Pri 

predstavitvi finančnih temeljev delovanja se bomo 
podobno kot v preteklih letih omejili na sredstva 
FIHA, saj so kljub vsem negotovostim edina na 
katere je mogoče, vsaj približno nasloniti izračune 
prihodnjega delovanja. Ker so temelj financiranja 
invalidskih in humanitarnih  organizacij prilivi lote-
rijskih sredstev bodo ti krojili dejansko in končno 
višino realizacije načrtovanih programov. 

Na zaključku tečaja nadomestnega govora. (Foto D. Papež)
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Nadaljevanje s prejšnje strani

Raziskovanje Term 3000. (Foto Z. Terglav)

Na pohodu v visokogorje. (Foto Č. Košak)

Skupna sredstva posebnih socialnih pro gramov 
bodo predvidoma obsegala 134.805,30 eur, 
sredstva delovanja 34.393,01 eur in sredstva na-
ložb 1.200,00 eur.

1. UËenje 
nadomestnega 
govora
Progam je srčika delovanja društva, okrog ka-
tere se je pričelo razvijati  delo DLS. Spomnim 
se  neke razprave o stroških tega programa, ko 
je bilo postavljeno vprašanje : »Kolikšna je vre-
dnost govornega sporazumevanja ?« Vprašajte 
to laringektomiranega po operaciji. Neizmerna. 
Posamezni laringektomirani »vrnitev« govora po-
imenujejo »drugo rojstvo«. Zahvaljujoč tudi pod-
pori slovenske zdravstvene in logopedske stroke 
se je v zadnjih 20-25 letih potrdila in zelo jasno 
izkristalizirala vrednost tega programa, saj se na 
nivoju Slovenije struktura nadomestnega govora 
značilno razlikuje tudi od precej bogatejših dežel. 
Program najbolj neposredno zadeva kvaliteto 
življenja laringektomiranih zato smo na društvu 
odločeni, da storimo vse, kar je v naši moči, 
da kvaliteta tega programa ne bi preveč trpela 
kljub vsem finančnim reprekucijm. Podobno kot 
v preteklih letih predvidoma nameravamo izvesti 
spomladanski del tečaja (od 4.5.- 10.5.2014) in 
jesenski del v Simonovem zalivu. Za program je 
predvidenih 36.592,97 eur.

2. Program 
psihosocialne 
rehabilitacije
Operacija laringektomije precej obrne na glavo 
življenje laringektomiranega in potreben je daljši 
čas, da znova »najdemo sami sebe«. Posledice 
ostanejo tudi v  družini in lahko vodijo v večjo ali 

manjšo stopnjo socialne izključenosti. Osnovni 
cilj tega programa je s pomočjo vzpostavljanja 
stikov,  druženja in preko palete različnih rekre-
ativnih in družabnih aktivnosti pomagati larin-
gektomiranim in njihovim družinskim članom k 
»ponovni vrnitvi« v polno in ustvarjalno socialno 
življenje. V programu se pričakuje aktivno sode-
lovanje udeležencev v predvidenih programskih 
aktivnostih  del programskega časa, pa je pre-
puščen oblikovanju samih udeležencev. Program 
bomo izvedli na obmorski lokaciji, predvidoma v 
predsezonskem času (konec meseca maja ali v 
mesecu juniju). Načrtovana sredstva programa 
obsegajo 29.330,55 eur.

3. Izvajanje 
programov
za ohranjevanja 
zdravja
Program vodne terapije bo predvidoma organizi-
ran  v Ljubljani in Mariboru, enkrat tedensko v času 
trajanja šolskega leta. Ker smo laringektomirani v 
povprečju starejši  je program še toliko bolj po-
treben, saj  statistike kažejo, da v Sloveniji  zlasti  

od 60-65 leta značilno upade  telesna dejavnost 
tudi pri zdravi populaciji. Zmotno je tudi prepri-
čanje nekaterih laringektomiranih, da so nastale 
spremembe dihalnih tako velike, da popolnoma 
onemogočajo tudi zmerne rekreativne aktivnosti. 
Izkušnje našega društva tega ne potrjujejo, saj  
so tudi naši starejši, kondicijsko bolje pripravljeni 
člani precej enakovredni  zdravim sovrstnikom v 
npr. zmernih pohodnih in podobnih rekreativnih 
aktivnostih. Obvezen predpogoj vključitve v pro-
gram je opravljen test hoje na 2 km, ki ga opravlja 
organizacija CINDI. Le tisti udeleženci, ki imajo 
gibalne ali druge  zdravstvene težave, bodo pre-
dložili mnenje osebnega zdravnika. Sklepni del 
programa se bo predvidoma odvijal v začetku 
septembra v RTC ali termalnem zdravilišču. Skla-
dno z materialnim možnostmi bomo testirati MTP 
in se trudili  za njihovo kvalitetno in kolikor je le 
mogoče tudi cenovno ugodno dobavo. Tudi za 
ostale  pohodne in rekreativne aktivnosti si bomo 
prizadevali ,da bodo skladne z interesi članstva in 
v ravnotežju s finančnimi možnostmi. Načrtovana 
sredstva znašajo 27.023,84 eur.

4. Informiranje 
publicistika in 
izdajanje glasila
Glede na splošno znižan obseg  načrtovanih 
sredstev se bomo v tem programu  v čim večji 
možni meri posluževali elektronskih metod obve-
ščanja, predvsem zaradi njihove nižje cene oziro-
ma večje ekonomičnosti. Poskušali izboljšati pri-
vlačnost spletne strani in k sodelovanju pritegniti 
čim širši krog naših članov. Sicer ugotavljamo, da 
se računalniški način komuniciranje  med  naši-
mi člani vse bolj uveljavlja žal, pa nam materialne 
možnosti za enkrat ne omogočajo večjih izo-
braževalnih aktivnosti (organizacije računalniških 
tečajev),  s pomočjo katerih bi še  bolj pospešili 
te tendence. Po drugi strani, se letos ne bomo 
mogli odreči našim Obvestilom, ki so kljub vsemu 
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V programu psihosocialne rehabilitacije (Foto M. Krajnc)

še osnovni vir informiranja za številne naše člane. 
Za program je predvidenih 13.114,36 eur.

5. Spodbujanje in 
podpora kulturni 
ustvarjalnosti
Ko nastopi težka bolezen, ki pomeni za larin-
gektomiranega in njegovo družino tudi znatno 
finančno breme, so navadno kulturne potrebe 
prva žrtev prilagajanja novo nastalim razmeram. 
Nasprotno, pa je v procesu zdravljenja ponovno 
zanimanje za kulturo prvi znanilec celostne re-
habilitacije. Sredstva tega programa so relativno 
skromna in pomenijo predvsem simbolično pod-
poro kulturnim prizadevanjem laringektomiranih, 
ter obsegajo 1.149,35 eur.

6. Izvajanje 
programov za  
prepreËevanja 
socialne 
izkljuËenosti
Pomemben del programa se odvija v posame-
znih PK in njihovi načrti so objavljeni v tej številki 
Obvestil. Vsebino program sestavlja paleta različ-
nih aktivnosti, ki imajo ima za cilj pritegniti larin-
gektomirane in njihove družinske člane v aktivno 
družbeno udejstvovanje. V okviru tega progra-
ma načrtujemo   tudi Letno srečanje DLS, ki ga 
skladno z uveljavljenim načelom krožnega orga-
niziranja pripravil, PK – Dolenjske in Bele krajine 
predvidoma v začetku julija meseca. Za program 
je predvidenih 20.287,94 eur.

7. PomoË 
prostovoljcev  
laringektomiranim
na domu 
Za oblikovanje tega programa si je društvo pri-
zadevalo dolga leta vse od svoje ustanovitve. 
Čeprav je bilo očitno, da laringektomirani na dol-
gi poti rehabilitacije potrebuje nasvete, zgled in 
praktično podporo že pri učenju nadomestnega 
govora je moralo preteči precej časa, da so bili 
izpolnjeni minimalni kadrovski in materialni pogoji. 
V primerjavi s parcialno pomočjo na ožjem ob-
močju, zahteva oblikovanje in vzdrževanje mreže 

prostovoljcev, ki  pokriva celoten teritorij republike 
precej več napora. Tudi letos bodo prostovoljci 
– poverjeniki v povprečju dvakrat letno obiskali 
laringektomirane in njihove družine. Načrtovana 
sredstva obsegajo 5.415,79 eur.

8. PomoË osebam pred 
in po operaciji grla
Odločitev za operacijo laringektomije kljub po-
jasnilom medicinskega osebja ni lahka, saj se 
bolniki zavedajo, da gre za številne  posledice pri 
katerih gre lahko marsikaj navzkriž z načrti. Ne 
nazadnje,  ima že izguba zaposlitve v kriznih raz-
merah zelo resne socialne posledice za družino 
laringektomiranega. Zato  lahko odkrit pogovor 
bolnika z laringektomiranim, ki je svoje  težave 
uspešno prestal, opogumi in nakaže osnovne ele-
mente  vzorca  pozitivnega reševanja nakopičenih 
težav. Za program načrtujemo 1.335,99 eur.

9. Zagovorništvo
in zagotavljanje 
obËasne pomoËi
V primeru kršenja sistemskih pravic članov se 
bomo posluževali nasvetov pravne pomoči zu-
nanjih sodelavcev. Načrtovana vrednost sredstev 
tega programa obsega 554,51 eur in zajemala le 
intervencijska sredstva v najtežjih primerih social-
nih stisk,ki  se bodo praviloma dodeljevala v obliki 
plačila najnujnejših položnic ali drugi materialni 
obliki. Pomembnejši del korektivov bo realiziran 
preko nižje kotizacije za člane v težjem socialnem 
položaju v programih Ohranjevanje zdravja in Psi-
hosocialne rehabilitacije.

Ivan KošakSkeč na letnem srečanju DLS. (Foto Č. Košak)
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Traheostoma.

Uvod
Rak je bolezen, ki globoko poseže v 
človekovo življenje s svojo zastrašujočo 
negotovostjo in nepredvidljivostjo. Želja 
po ozdravitvi in sodelovanje s številnimi 
strokovnjaki, ki so vključeni pri zdravlje-
nju in rehabilitaciji tako zapletene bole-
zni, kot je razširjen rak grla in spodnjega 
žrela, naredita velik preobrat v človeku. 
S kirurško odstranitvijo za življenje tako 
pomembnega organa, kot je grlo, in te-
lesnimi spremembami, ki nastanejo po 
operaciji, pride do obsežnih duševnih, 
duhovnih in socialnih sprememb. Te od 
laringektomiranega zahtevajo veliko vo-
lje, prilagajanja in življenjskega poguma. 
Popolnoma normalno je, da je človek po 
kirurški odstranitvi grla zaskrbljen in v sti-
ski. Vedeti je potrebno, da medicinsko 
znanje lahko človekovemu življenju doda 
leta, ampak šele samopomoč in samoo-
skrba pa dodata letom življenje. 

Motivacija laringektomiranega za uče-
nje v času bolnišničnega zdravljenja in 
rehabilitacije mora temeljiti na humani 

V nadaljevanju objavljamo prvi del prispevka o negi laringektomiranih, ki ga je za izobraževalni tečaj pomočnikov 
logopedov pripravila dipl. med. sestra Jožefa Hartman, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo v 
Ljubljani.               Ivan Košak

Navodila za nego laringektomirane 
osebe po odpustu iz bolnišnice

obravnavi, tako s fizičnega, psihičnega, 
socialnega in z duhovnega vidika. Uče-
nje mora temeljiti na aktivnem in partner-
skem vključevanju laringektomiranega 
in svojcev. Medicinske sestre moramo 
medsebojni odnos graditi na zaupanju 
in vzajemnosti, izražati spoštljivo, nepri-
stransko zavzetost, upoštevati profesi-
onalno molčečnost. Informacije in na-
vodila moramo posredovati tako, da jih 
laringektomirani in njegovi svojci lahko 
razumejo, uspešno in učinkovito upora-
bijo in tako primerno sodelujejo.

Strah zbujajoča bolezen in njeno zdra-
vljenje prineseta v človekovo življenje in 
življenje njegovih najbližjih velike spre-
membe. Ko laringektomirani zapusti 
bolnišnico, občuti neko vrsto olajšanja. 
Izgubi pa občutek varnosti, ki mu ga je 
nudila strokovna oskrba na kliniki. 

Kaj je totalna 
laringektomija 
Totalna laringektomija, je kirurška od-
stranitev celega grla. Potrebna je pri 

zdravljenju napredovanega raka grla in 
spodnjega dela žrela. Je relativno stara 
kirurška metoda, saj je prvo laringekto-
mijo zaradi raka na grlu naredil operater 
Theodor Billroth že leta 1873. 

Kaj je stalna traheostoma
Stalna traheostoma je umetna dihalna 
odprtina na vratu, ki jo oblikuje kirurg 
pri pacientu, ki mu je kirurško odstra-
nil celotno grlo. Zgornji del sapnika po 
celotnem obodu prišije na kožo vratu. 
V sapnik vstavi primerno veliko dihalno 
cevko- trahealno kanilo.

Kaj je trahealna kanila 
Trahealna kanila je medicinski pripomo-
ček, ki se uporablja za vzdrževanje di-
halne odprtine na vratu, dokler se le ta 
ne oblikuje in stabilizira. Trahealne kanile 
se ločijo po materialih iz katerih so na-
rejene. Poznamo: kovinske, plastične, 
silikonske. Ločijo se tudi po dolžini, po 
svetlini- premeru, po obliki (različna ukri-
vljenost). Poznamo enodelne in dvodel-
ne trahealne kanile ter trahealne kanile 
s tesnilko.

Koliko časa mora 
laringektomirani nositi 
trahealno kanilo 
Trahealno kanilo vstavi laringektomira-
nemu zdravnik kirurg že med operacijo, 
izbre jo glede na širino sapnika, prav 
tako pa odloči koliko časa jo bo nosil. 
Ob stabilni, ustrezno veliki in lepo obli-
kovani traheostomi laringektomirani no-
šenje trahealne kanile lahko postopoma 
opusti, seveda po nasvetu in navodilih 
zdravnika kirurga. Vse življenje po kirur-
ški odstranitvi grla pa človek dihali skozi 
traheostomo. Večina laringektomiranih 
nosi silikonsko enodelno trahealno ka-
nilo.

Nadaljevanje prihodnjič
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Jutranji tek skozi Gornje Gorje. (Foto: Arhiv dr. A. Aničin)

NoË zvezdnih 
utrinkov

Z namenom, da malo drugače, bolj neformalno predstavimo zdravnike, ki so tako 
rekoč za številne izmed nas »stari znanci«  vam tokrat predstavljamo maratonca dr. 
Aleksandra Aničina –Saša. Mislim, da mu lahko priznamo, da je pravi »kampeljc«. 
Avtorju Marjanu Bauerju ter časopisni hiši Finance.si   se zahvaljujemo za dovoljenje 
za povzemanje  članka in  seveda dr. Aničinu za pristanek in fotografije.

Odgovorni urednik: Ivan Košak

V polni ultramaratonski opremi s priž-
gano čelno svetilko na glavi je Sašo 
ob enih zjutraj pred Prešernovim 

spomenikom okajenim nočnim ptičem pri-
skrbel nepričakovano zabaven prizor. »Ej, 
od kod si se pa ti vzel?« je zamomljal eden 
od njih,vendar odgovora ni dočakal, Saša 
je že vzela črnina razkopane ljubljanske Čo-
pove. Pred njim je bila dolga pot, več kot 
75 kilometrov teka po asfaltu in makadamu 
do konca doline Krme, potem pa še vzpon 
na Triglav. Sašo Aničin, zdravnik,v prostem 
času predan tekač in alpinist, se je že prebil 
mimo abrahama, ko se moški, hote ali ne, 
sooči z nujo samodokazovanja, da še ni za 
v staro šaro. Toda tek iz središča Ljubljane 
do najvišjega slovenskega vrha ga je mučil 
že od prej. Prvič je poskusil kot mladenič, 
pri sebi je imel le voljo in moč, končal je ne-
kje sredi Gorenjske, v dežju, na baklavi v 
albanski slaščičarni. Potem je pred dese-
timi leti spet poskusil: do Krme je pritekel 
tako ožuljen, da si ni mogel obuti gorskih 
čevljev. Tretjič ni želel ničesar več prepustiti 
naključju. Pozorno si je poprej ogledal vse 
etape poti, zapisal razdalje, pripravil rezerv-
na oblačila in tekaške copate ter napitke, 
energetske zalogaje za vso pot. Niti na 
protivnetne tablete ni pozabil. Na vsakem 
malo daljšem postanku se je preoblekel in 
preobul ter si pregibe obilno namazal z va-
zelinom. 

Motnja jutranjega 
prometa 
S Sašovim sinom, gimnazijcem Markom, 
sva ob štirih zjutraj sedla v avtomobil in 
odrinila proti Gorenjski. Bila je noč mete-
orskega roja, polna zvezdnih utrinkov. Ul-
tramaratončevo svetilko sva zagledala na 
koncu strmega, ovinkastega spusta skozi 
gozd pred vasjo Posavec. Tekaču se ni 
videlo, da ima za sabo že skoraj polovico 
poti, le manj evforičen kot ob začetku teka 
se je preoblekel, si namazal prste na nogi, 
vrgel vase čokoladko in pijačo, ki ti menda 
da krila, ter izginil v pojemajoči noči. Z Mar-
kom sva se komajda utaborila na podvin-
skem klancu, mimo je pripeljala policijska 
marica s prijaznim policistom, ki je preve-
ril, ali je vse v redu, in že smo bili s Sašom 
spet skupaj. »Eni so res nestrpni, vozijo z 
avtomobili proti meni, mi hupajo, žugajo in 
se jezijo, kar zrinili bi me z roba ceste,« je 
potožil Sašo, malo naoljil svojo notranjost 

Ljubljanskemu zdravniku Sašu Aničinu se je izpolnila dolgo-
letna želja: iz Ljubljane mu je uspelo priteči na vrh Triglava.
z energijo, in ne da bi se res ustavil, tekel 
naprej, proti v zarji izrisujočim se oblinam 
Triglava. Na Bledu sva z Markom ob jutranji 
kavi komaj načela temo o prevladujoči pozi 
gimnazijca – biti viden v slaščičarni Zvezda 
– ko je Sašo pritekel mimo tako neopazno, 
da sva videla le še njegove pete, kako neu-
smiljeno drobijo razdaljo s kakšnimi deseti-
mi kilometri na uro. Tudi Zgornje Gorje smo 
komaj opazili in že je v dolini Radovne po-
žiral prašne kilometre,ovinek za ovinkom, in 
šele na odcepu za Krmo je pokazal trohico 
slabosti, ko je z olajšanjem dejal: »Zdaj pa 
še zadnjih šest kilometrov.«

12 ur in 37 minut
Četrt čez deveto zjutraj smo na parkirišču 
v Krmi izvedli hitro inventuro: skoraj 76-ki-

lometrsko progo je Sašo pretekel v osmih 
urah in pri tem porabil za postanke približno 
pol ure. Na najmanjših dveh prstih levega 
stopala se mu je razcvetel večji žulj,zaradi 
obilnega odmerka magnezijevega klorida, 
ki mu ga je prejšnji večer postregel tekaški 
prijatelj, je utrpel nekaj prebavnih težav. Vse 
drugo je bilo OK.

Še enkrat se je problekel in preobul  in 
zagrizli smo v gozd prek skalnih kaskad 
proti Triglavu. Izrazi na Saševem obrazu 
so že v zadnjih kilometrih teka skozi Krmo 
dali vedeti, da navkreber, tudi če bi hotel, 
ne bi mogel več teči. Po uradnih planin-
skih oznakah nas je do vrha čakalo šest 
ur hoje. Mimogrede smo si ogledali, kaj bi 
bilo treba še splezati v steni Velikega Dra-
škega vrha in Trapeza, in v treh urah prile-
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Sašo s sinom Markom tik pred ciljem. (Foto: Arhiv dr. A. Aničin)

zli do doma Planika pod južnim ostenjem 
Triglava. Že od ranega jutra je Sašo tožil, 
da bi bolje tekel, če bi bilo malo manj vro-
če. Oblaki, ki so se začeli zgrinjati na nebu, 
odkar smo krenili iz Krme, so zdaj končno 
zastrli nadležne žarke, obenem pa tudi vrh 
gore. Triglav se je kazal in skrival, nebo je 
sivomodro potemnelo, morali smo pohite-
ti. Počasno zgrinjanje nevihtnih oblakov je 
preprečilo običajen avgustovski planinski 
promet in v slabi uri hoje po zlizanih ska-
lah smo, oprijemajoč se jeklenic, stopili na 
vrh. Sašo se je dotaknil Aljaževega stolpa 
in pogledal na uro. Malo je manjkalo do 
dveh popoldne. »Bruto 12 ur in 37 minut. 
Ni slabo,« si je priznal.

Svoboda prstom!
Pihalo je čedalje bolj mrzlo, peščica ljudi se 
je z vrha začela spuščati v varnejše nižine. 
Mi smo se poslovili med zadnjimi, v družbi 
dveh fantov, vsak od njiju je na grbi nosil 
že krepkih šest križev, bila sta iz Benečije 
in pela sta lepe pesmi. V izteku avanture, 
med monotonim sestopom v dolino, sem 
vprašal Saša,zakaj se je sploh lotil ljubljan-

sko-triglavskega maratona. »Zato, ker se je 
ponujal sam od sebe. Takšne stvari dolgo 
premlevam v sebi in jih vnaprej podoživljam, 
zdel se mi je dober in uresničljiv izziv,« je 
odgovoril. Ko smo se v Krmi končno reši-
li obutve, je še pripomnil, da so pri takem 
podvigu ključna stopala. Pravzaprav no-
žni prsti. Pred tekom, je priznal, ga je bilo 
najbolj strah – na videz banalno - žuljev. 
»Zaradi poprejšnje izkušnje, pa tudi tega, 

kako se bo telo obnašalo po koncu teka, 
med vzponom na Triglav,« je še priznal. Če 
bi spet poskusil s tako zahtevno progo, je 
rekel, bi razmislil o »patentu« ultramaraton-
ca Dušana Mravljeta, ki je preprosto izrezal 
sprednji del športnih copat. In kolikor po-
znam Saša Aničina, njegovo vztrajnost in 
prepričanost o izpolnitvi zastavljenega cilja, 
še ni pretekel svojega največjega maratona.

Marjan Bauer

Iz podroËnih klubov

PK Prekmurje

Program dela PK Prekmurje za leto 2014

• Mesečno se bomo srečevali vsako 1. sobo-
to v mesecu, razen v juliju, avgustu in okto-
bru, kjer bomo obravnavali tekoče zadeve in 
se dogovarjali za delo oz. program za naprej. 

• Organizirali bomo strokovna in poljubna pre-
davanja, ter delavnice za člane in podporne 
člane.

• Obiskovali bomo stare in nove člane, ter jim 
nudili vsestransko pomoč, tako pri učenju 
govora, kakor tudi pri premagovanju drugih 
težav.

• Organizirali bomo več pohodov in izletov za 
ohranjanje zdravja in dobrega počutja.

• Sodelovali bomo v aktivnostih in programih, 
ki jih pripravlja DLS.

• Kot vsako leto, bomo tudi to leto organizirali 
novoletno srečanje v okviru finančnih zmo-
žnosti, kar velja za večino dela programa PK.

za PK Prekmurje: Geza LepošaLetališče Rakičan je priljubljena točka srečanj članov PK - Prekmurje. 
(Foto: Č. Košak)
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Saj ne vem kako naj začnem? Zopet se 
je  prehitro izteklo še eno leto. Kakor že 
nekaj zadnjih let smo člani Področnega 
kluba Prekmurje tudi letos zaključek pro-
slavili na naši priljubljeni lokaciji na »Leta-
lišču« v Rakičanu. Člani in podporni člani 
radi prihajamo na tovrstna srečanja, saj 
so se Gezovemu povabilu odzvali skoraj 
vsi povabljeni, bilo je le nekaj odsotnih 
zaradi bolezni, ki jim  ob tej priliki želim 
čim hitrejše okrevanje.

 Prijetno  je videti oziroma biti v družbi 
prijateljev, ki ob snidenju veselo  kra-
mljajo in se vsak na svoj način prijetno 
zabava.  Delavničarke smo poskrbele 

SreËanje pred Novim letom
za skromno okrasitev pogrinjka,  žen-
ski  pa smo spekle dobro pecivo, tako 
da je miza imela res prazničen videz. Za 
še bolj praznično vzdušje smo tudi tokrat 
poskrbeli  z medsebojnim  obdarova-
nje v obliki srečelova. Mislim, da lahko 
zapišem, da se v  vsakem  tovrstnem 
srečanja izrazi predanost druženju, saj 
vsak na svoj način doda v mozaik nekaj, 
kar prispeva k temu, da se imamo lepo. 
Tokrat smo pogrešali našega Boruta in 
Jano, ki sta na prejšnjih  srečanjih po-
skrbela še za razvedrilo ob harmoniki, 
ki je potegnila prisotne k petju, toda to 
leto smo doživeli novo presenečenje, saj 

nam je pogumna Lepoševa vnukinja Lani 
zaigrala na saksofon in nam dobesedno 
polepšala dan.  Se že veselimo nasle-
dnjega srečanja, saj je za njo šele drugo 
leto glasbene šole.

Ker se tudi mandat vodje kluba izteka 
s starim letom, so ob tej priliki prisotni 
člani glasovali za nov mandat dveh let. 
Od kar področni klub deluje ga vodi 
Geza Lepoša in to uspešno z »dušo in 
telesom«, kot reče stari rek, zato je bil 
tudi tokrat predlagan in tudi soglasno 
potrjen. V vseh teh letih je res dokazal, 
da mu je za društvo mar in si za enkrat, 
dokler je še poln življenjskih moči, ne že-
limo sprememb. Zavedamo se, da je v 
tej volonterski funkciji mnogo odrekanj in 
skrbi tudi s strani njegove žene Mancike, 
če hočemo da se program, ki ga je tudi 
tokrat predstavil članom realizira. Iz leta 
v leto so tudi ostrejši varčevalni ukrepi, 
zato je potrebno še več energije, da se 
vse skupaj izide kakor smo že leta na-
vajeni člani. Obljubili smo si, da bomo s 
skupnimi močmi še naprej v našo dobro-
bit vsak po svojih močeh sodelovali, da 
bodo naša druženja tudi v bodoče prije-
tna. Tudi letos smo bili počaščeni, da sta 
nas s svojo prisotnostjo ob tem srečanju 
pozdravila tudi častni predsednik Slavko 
Ribaš z ženo Eriko. 

Za konec pa še enkrat, vsem našim čla-
nom in vsem podpornim članom ter nji-
hovim družinam zaželim veliko zdravja in 
sreče v novem letu 2014.

Vida KövešPogumna vnukinja Lani jim je polepšala dan. (FotoL. Flisar)

Naslov društva:
DLS

Parmova 53/IV
1000 Ljubljana

Tel.: 01 / 436 03 58, 
fax: 01 / 436 03 59

Transakcijski račun DLS:
SI56 6100 0000 1418 487

Davčna številka DLS: 68713401
E-mail: drustvodls.si@gmail.com

Spletna stran: www.dls-slo.si

UREDNIŠKI ODBOR:

Odgovorni urednik: 
Ivan Košak

Urednica: 
Marija Tomšič

Član uredništva: 
Danilo Papež

Oblikovanje in priprava: 
Gorazd Meden

NOVI ČLANI

Yovanov Stole - Logatec

Kozar Zlatko - Murska Sobota

Ivanić Milorad - Maribor

Mahnič Vladimir - Portorož

Ivanovič Igor - Krško

Bračko Franc - Zgornje Ščavnica

Sitar Marjan - Lenart



OBVESTILAŠt. 230 -

Udeleženci prednovoletnega srečanja. (Foto Č. Košak)

PK Severna 
Primorska

Na prednovoletnem 
sreËanju PK - 

Severne Primorske
Spet je leto naokoli. Staro leto se posla-
vlja in novo že počasi trka na vrata. Prišel 
čas, da si oddahnemo, si odpočijemo, se 
poveselimo in si  naberemo novih energij. 
V tem duhu je tudi letos potekalo tradicio-
nalno prednovoletno srečanje, ki ga je 7. 
decembra organiziral PK- Severne Primor-
ske v gostilni Tratnik na Colu. Na povabilo 
sva se tokrat z veseljem odzvala tudi midva 
z očetom. Veselil sem se, da bom zopet 
bom lahko srečal nekaj znanih obrazov, 
ki jih nisem videl že od našega druženja v 
Tolminskih koritih, z njimi  poklepetal hkrati,  
pa obiskal tudi Ajdovščino in hotel Casino 
Gold, ki sta mi iz mojih študentskih časov 
ostala še v posebnem spominu.

 Na dan odhoda sem se zbudil v oblač-
no jutro. Ljubljana je bila zavita v meglo, 
kar je v tem letnem času pri nas že tra-
dicija in nekaj povsem normalnega. Sam 
nisem ravno jutranji tip, saj informatiki radi 
»ustvarjamo« ponoči in zato malo dlje spi-
mo, kar pa še ne pomeni, da smo lenuhi. 
Kljub zame »nečloveški« uri (ob 7.00) sem 
hitro vstal, pozajtrkoval, nato pa urno na 
mestni prevoz. Med čakanjem na mestni 
avtobus št. 6, ki naj bi naju popeljal na 
glavni kolodvor sem opazil, da je Veseli 
december tudi pri drugih sopotnikih pustil 
svoj »pečat«. Naj, se vidi kdo je veseljak. 
Na glavni avtobusni postaji je bila vrsta 
pred prodajnim okencem, kljub predno-
voletnemu vzdušju, zelo kratka zato nama 
ni bilo potrebno dolgo čakati.. Star prego-
vor pravi »potrpljenje je božja mast« in po 

približno 30 minutah čakanja je avtobus 
pripeljal na postajališče, šofer nas je še hi-
tro »odkljukal« in pustolovščina se je lahko 
pričela.

Pot nas je vodila mimo Vrhnike, Logat-
ca in Postojne in nato proti Ajdovščini, 
našemu zbornemu mestu. Kljub temu, 
da je voznik avtobusa menjaval radijske 
postaje » kot nogavice«, me to ni motilo, 
saj so zunaj že posijali prvi sončni žarki in 
obetali čudovit zimski dan. Po približno 
dveh urah vožnje sva  prispela na cilj. Že 
na prvi pogled  je bilo moč opaziti, da je 
tudi Ajdovščino gospodarska kriza precej 
prizadela, toda vseeno sem imel občutek 
kot bi obiskal starega prijatelja. Ko sva se 
poleti pred dobrimi petimi leti, z očetom s 
kolesi, vračala iz Benečije naju je v Vipavi 
zaustavila skoraj orkanska nevihta. Naprej 
nisva več mogla, do kože premočena sva 
se morala vrniti v Ajdovščino v hotel Ca-
sino Gold. Predstavljajte si najino prese-
nečenje, ko sva zjutraj na zajtrku srečala 
Bojanja Prašnikarja, tako rekoč najinega 
soseda, ki je takrat treniral še nogometni 
klub Primorje in stanoval v istem hotelu. 
Ah, ja to so še bili časi. Kmalu se je prispel 
avtobus z ostalimi »žurerji«. Sledil je kratek 
stisk rok in nekaj objemov. Nato smo se 
vsi posedli v avtobus ter se odpeljali proti 
naši končni destinaciji, Gostilni Tratnik. Pot 

nas je vodila navzgor po serpentinah, kjer 
je že  prej potekala stara rimska cesta. Ob 
dobri družbi čas hitreje mine in komaj se 
je debata dobro razvila, že smo prispeli na 
cilj. Pred gostilno Tratnik se odpira izreden 
razgled na Ajdovščino in Vipavsko dolino. 
Višinske razlike je cca 500 m zato je na tej 
lokaciji že pred kot več dvesto leti stala kr-
čma v kateri so se »furmani« radi okrepčali 
in spočili konje. Ob prihodu nas je spreje-
lo  prijazno osebje in nam takoj ponudilo 
aperitiv.

Ko smo bili vsi zbrani je sledil uradni del 
srečanja. Najprej nas je pozdravila ga. 
Magda Čebokli, nato pa nas je kratko na-
govoril tudi  stari–novi vodja PK Severna 
Primorska, g. Dušan Ivančič..Vzdušje se je 
po napornem uradnem delu sprostilo, za-
čel se je družabni del  in razvila se je tudi 
zelo živahna debata. Ni minilo dolgo, ko je 
iz kuhinje  zadišalo in začele so prihajti tudi 
prve jedi. Mize so se kar šibile pod vrsto 
različnih dobrot in kar težko je bilo slediti 
vsemu skupaj . Zlasti so bili izvrstni doma 
pečeni piškoti in  pecivo, ki so ga napekle 
članice PK. Ko je bila lakota za silo poteše-
na je sledil krajši odmor, med katerim sta 
nas zabavala ga.Kogoj in g. Ivo Uršič, ki 
sta skupaj pripravila krajši skeč.  Zatem je 
napočil čas za težko pričakovani srečelov. 
Vsak je za srečko prispeval nekaj denarja 
nato pa izvlekel listek. Sprva sem bil glede 
srečelova malce skeptičen. Nazadnje pri 
lovljenju sreče namreč nisem imel poseb-
nega uspeha, toda vseeno sem se opogu-
mil in izvlekel svoj listek. Nad nagradami,ki 
sem jih prejel, sem bil prijetno presenečen 
saj so bile nekatere od njih, kot naprimer 
raznobarvi šal ter sveče v obliki Mikalvža, 
Božička in Dedka Mraza, res izvirne. Son-
ce  je medtem že zašlo in dan se je počasi 
prevesil v noč. Nekatere od nas je čakala 
še dolga pot domov.Segli smo si v roke, si 
še zadnjič voščili »srečnga, pa zdravga« in 
se v upanju, da se prihodnje zopet vidimo 
odpravili vsak na svoj konec proti domu.

Črt Košak    
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Na lanskem srečanju v Tolminskih koritih. (Foto Č. Košak)

Razigrani Štajerci. (Foto D. Papež)

Program dela PK Štajerska in Koroška 
za leto 2014

• Enkrat mesečno bomo obravnavali 
tekoče probleme.

• Posebej bomo obiskali novo laringek-
tomirane člane.

• Ogledali si bomo kulturne znameni-
tosti.

• Organizirali bomo izlete v bližnjo in šir-
šo okolico in dva lažja pohoda.

• Vsaj dvakrat letno bomo obiskali čla-
ne, tudi tiste, ki so v domovih starejših 
in v bolnišnicah.

• V okviru druženj in srečanj bodo tudi 
razni pogovori s člani društva.

• Na koncu leta bomo organizirali pred-
novoletno srečanje, s pregledom dela 
realiziranega programa PK.

Za PK-Severna Primorska: Fabjan Stane

Program aktivnosti za 
PK Severna Primorka v letu 2014

PK ©tajerska
in Koroπka

• celoletno izvajanje aktivnosti poverje-
nikov pomoči na domu

• fizioterapevtska telovadba z rekrea-
tivnim plavanjem vsako prvo in tretjo 
sredo v mesecu ob 16. uri v bazenu 
fiziatrije UKC Maribor s fizioterapev-
tko in osebjem ORL oddelka preko 
celega leta, za katero pa še potekajo 
dogovori

• psihosocialna pomoč osebam pred 
in po operaciji v sodelovanju z logo-
pedom in ORL oddelkom UKC Ma-
ribor

• ogledi gledaliških predstav z abo-
nmajem za sezono 2012/13

• ustvarjalne delavnice za člane in pod-
porne člane , ki potekajo vsak pone-
deljek v mesecu v prostorih PK, Ma-
jeričeva 4

• medicinska predavanja – aktualne 
teme skozi celo leto

• dva izleta
• dva pohoda s piknikom
• več pohodov s sprotnim dogovarja-

njem
• tradicionalno prednovoletno srečanje 

v decembru
• celoletno izvajanje programov za 

ohranjanje zdravja
• sodelovanje v vseh programih, ki jih 

izvaja IO DLS v sklopu celotnega dru-

štva – učenje nadomestnega govora, 
psihosocialna rehabilitacija, programi 
za ohranjanje zdravja

• letno srečanje članov DLS

Seveda pa bodo programi izvedeni ali 
sprotno spreminjani glede na razpoložljiva 
finančna sredstva

za PK Štajerske in Koroške: Danilo Papež
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PK Dolenjske

Vinogradi Dolenjske. (Foto arhiv Č. Košak)

Pomlad na obali. (Foto arhiv Č. Košak)

Program aktivnosti PK Dolenjska, Bela 
krajina in del Posavja v letu 2014

  Glede na preteklo leto bodo aktivnosti 
tokrat bolj pestre in razgibane. Poleg že 
vsakoletnega programa, ki ne odstopa 
preveč od prejšnjih let smo tudi letos or-
ganizatorji, prireditelji skupnega srečanja 
laringektomiranih Slovenije. Podrobnosti 
še niso znane, vemo edino, da bo to prva 
ali druga sobota  v mesecu juliju letos, to-
čen datum  pa  bo objavljen pravočasno 
v naših Obvestilih. Trenutno sem v začet-
ku posameznih dogovorov, ponudbe treh 
kampov ob Kolpi in glede na to, da so trije 
nam bo lažje zbrati,  najugodnejšo ponud-
bo.

Sedaj pa program za leto 2014:

• sodelovali bomo v aktivnostmi DLS 
preko celega leta

• organizirali občasna srečanja članstva v letu

• dva izleta in piknike s krajšimi pohodi oziroma odvisno od fizične sposobnosti posameznikov

• redno in po potrebi bomo obiskali nove in temu potrebne člane 

• organizirali predavanja če bo članstvo zainteresirano                

• kot vsako leto bomo organizirali in priredili prednovoletno srečanje in spet sešteli kaj smo delali in kaj bomo delali v naslednjem 
obdobju.

Vodja PK- Dolenjska in Bela krajina: Nikola Stazinski

PK Obala

Program aktivnosti v letu 2014

• sodelovali bomo v aktivnostih in pro-
gramih, katere organizira DLS

• organizirali pohode za člane in pod-
porne člane za ohranjanje zdravja

• obisk in klepet s člani na domu

• posvetili posebno pozornost morebi-
tnim novim članom

• organizirali tradicionalno prednovole-
tno srečanje, v mesecu decembru

za PK Obala: Branko Bubnič
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Do 14. ure se je prostor počasi polnil. (Foto Č. Košak)

Vztrajni žurerji. (Foto Arhiv A. Petrovič)

Prednovoletno sreËanje
v Mali Loki
PK Ljubljana

Pa je spet prišel veseli prednovoletni čas, 
v katerem mnogi  radi naredijo »zaključno 
bilanco«, si nato belijo glavo, kaj bi lahko 
naredili drugače ali boljše in se zaradi tega 
potem še sekirajo. Vse lepo in prav, toda 
Novo leto vedno prinaša nova spoznanja, 
nove želje in nove priložnosti. Mislim, da 
smo v Sloveniji v letu 2013 prišli do ne-
katerih pomembnih spoznanj. Predvsem, 
da ni vse tako črno kot se zdi in da se 
tudi v deželi na sončni strani Alp stvari 
počasi premikajo na bolje. Verjamem, da 
je vredno vztrajati, se boriti in ostati op-
timističen, predvsem pa ne smemo obu-
pati. Živimo v svetu, ki je povezan, kjer se 
nova spoznanja in ideje nizajo tako hitro, 
da jim je včasih komaj mogoče slediti. Ker 
se ukvarjam s področjem informatike, so 
te spremembe še posebej vidne, saj se 
odvijajo v mesecih, ne letih. Kar je na nek 
način dobro. Zato je še bolj pomembno, 
da smo osredotočeni na prihodnost in ne 
»premlevamo« preveč o zamujenih prilo-
žnostih, ki so se zgodile v preteklosti. S 
tem namenom torej, da »pokopljemo« sta-
ro leto in nazdravimo novemu, smo tudi 

letos pri PK Ljubljana 21. decembra orga-
nizirali tradicionalno prednovoletno sreča-
nje, ki je tokrat potekalo v gostilni Zajc v 
Mali Loki pri Domžalah. Srečanja sem se 
tokrat udeležil sam.

Vremenska napoved za ta dan ni obetala 
nič kaj dobrega. Pa tak prednovoletni dan, 
sem si  mislil. Še snega ni. Marsikdo bi se 
na tem mestu raje ulegel nazaj v posteljo 

in dejal, češ tega se, pa že ne grem. Vse-
eno sem se usedel na svojega jeklenega 
konjička in se odpeljal proti Domžalam in 
Mali Loki, kjer sem domneval, da me bo 
že čakal topel planinski čaj. Pot me je vo-
dila skozi Črnuče proti Nadgorici in Šten-
tjakobu ob Savi. Sledil je kratek postanek 
in trenutek za orientacijo, nato pa naprej. 
Vseskozi sta me spremljala gosta megla in 
dež, toda vedel sem, da bom kmalu v do-
bri družbi ostalih članov PK Ljubljana. Po 
približno uri in pol zmernega kolesarjenja, 
sem le prispel v Malo Loko in pred gostilno 
Zajc. Pričakoval sem pozdrav ostalih čla-
nov, ob vstopu pa ugotovil, da sem tako 
zagreto kolesaril, da sem prišel 2 uri pre-
kmalu. Po kakšnih treh čajih so le pričeli 
prihajati tudi prvi gostje. Med prvimi sta 
prispela g. Slavko Ribaš s soprogo Eriko, 
prednovoletnega srečanja pa so se z nami 
letos udeležili tudi predstavniki Hrvaške 
Zajednice Laringektomiranih, g. Prim. dr. 
med. Miloš Manestar (predsednik zveze),  
g. Zoran Čeliković (tajnik zveze), g. Branko 
Pašić (predsednik zagrebškega kluba) in 
tudi soprog  ga. Tamare Živković Ivanović 
(zastopnik za firmo Fahl).

Ko smo se vsi malce okrepčali, se je tudi 
debata razživela. Pogovor je tekel pred-
vsem o aktualni tematiki, o trenutni gospo-
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Ribnik in v ozadju ljubljanski Triglav - Šmarna gora. (Foto I. Košak)

darski situaciji, vstopu Hrvaške v EU itd. 
Čas je kar letel in kmalu so začeli prihajati 
tudi ostali člani PK Ljubljana. Prostor se 
je hitro polnil in ko smo bili vsi zbrani, je 
okrog 14. ure prišel čas za uradni del sre-
čanja. Najprej nas je nagovorila sekretarka 
društva ga. Marija Tomšič, nato pa nas je 
pozdravil tudi g. Prim. dr. Miloš Manestar, 
ki se je v imenu Hrvaškega društva larin-
gektomiranih predvsem zahvalil za povabi-
lo in nam zaželel vesele Božične praznike 

in srečno Novo leto. Zatem je sledil dru-
žabni del večera in tudi tokrat nas v gostilni 
Zajc niso razočarali. Prijazno osebje nas je 
ves čas streglo in komaj smo si dodobra 
oddahnili od uradnega dela srečanja, že 
so začeli prihajati prvi krožniki s hrano. Po 
kosilu se je razživela živahna debata, toda 
kljub temu, da se je zabava šele dobro pri-
čela je za mnoge že napočil čas za odhod. 
Na koncu je vključno z mano ostala le še 
majhna skupina »zavzetih žurerjev«. Med-

tem, ko se je zunaj že spuščal mrak, je v 
gostilni pri Zajcu tekel živahen pogovor in 
odmeval smeh. Zabavali smo se na račun 
lastnih nerodnosti in ob poslušanju prigod 
sogovornikov. Kmalu je tudi za nas prišel 
čas slovesa. Segli smo si v roke si še za-
dnjič v tem letu voščili »srečnga pa zdra-
vga« in se v upanju, da se vidimo prihodnje 
leto odpravili domov.

Črt Košak

• Obisk gledališča

• Celodnevni izlet

• Dva piknika 

• Dva lažja pohoda v bližnji okolici

• Udeležili se bomo pohoda po Poti 
spominov in prijateljstva, ki ga orga-
nizira MO Ljubljana

• Druge aktivnosti, za katere bi bilo za-
interesirano članstvo

• Prednovoletno srečanje PK-LJ.

O izvajanju posameznih aktivnosti, bomo 
članstvo obveščali pravočasno preko Ob-
vestil.

Za PK Ljubljana: Milan Zajc 

Članarina za leto 2014

Izvršni Odbor DLS je na 11. seji, dne 6.1.2014 sprejel sklep, da se članarina za leto 2014 
ne spremeni in ostanejo zneski  :

Člani 10,00 EUR
Podporni člani 22,00 EUR

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

Laringektomirani člani v težjem socialnem položaju, ki bodo društvu predložili potrdilo, 
da mesečno v letu 2013 prejemajo dohodke enake ali nižje od 460,00 eurov 

bodo lahko uveljavljali subvencionirane kotizacije.
Transakcijski račun DLS: 6100 0000 1418 487

Izvršni odbor DLS

Stran 12


