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V društvu je že lansko leto dozorela  
želja, da okrepimo našo vrsto po-
močnikov logopedov. Izvršni odbor 

je oblikoval seznam kandidatov, vsebinsko 
zasnovo izobraževalnega tečaja, pa nam 
je pomagala uresničiti prof. dr. Irena Hoče-
var-Boltežar, ki je v  izobraževalnem smislu 
»mentor« našega društva  s tem, da je se-
stavila zaokrožen nabor 9 izobraževalnih 
tem, s predavatelji strokovnjaki ORL klini-
ke v Ljubljani in »gostujočim«  zdravnikom  
Onkološkega inštituta prof. dr. Primožem 
Strojanom. Posamezne teme, ki so zani-
mive za širši krog naših bralcev, bomo  v 
prihodnjih mesecih predstavili v naših Ob-
vestilih. Skrb za organizacijsko izvedbo 
tečaja, vse tiste zoprnije od priganjanja 
predavateljev za pisne referate, posredo-
vanje vprašanj in nemoteno potek  same-
ga tečaja, pa je prevzela mag. Maja Šereg 
Bahar in obema se nam tem mestu zahva-
ljujemo za odlično pripravljen izobraževalni 
tečaj. Še več, na naši kliniki so nam za celo 
dopoldne »posodili« njihovo zelo lepo in 
moderno opremljeno predavalnico, za kar 
se zahvaljujemo vodstvu klinike.

Kakor je bilo tisti ponedeljek 14. 1.2013 
sicer prijazno osebje klike, pa tega nika-
kor ne moremo trditi za vreme. Sneg se 
sesuval spod neba kot za stavo kot, da 
je vreme pripravljeno narediti prav vse, da 
nam prepreči ta tečaj. Ob 6.30 uri me je že 
krepko skrbelo za koliko bomo morali pre-
makniti začetek tečaja, oziroma še huje, 
če se bo sploh večini kandidatov uspelo 
»prebiti« do Ljubljane. Nisem zdržal. Po-
klical sem tiste, ki so po moji oceni imeli 
najdaljšo in najtežjo pot, naše Prekmurce. 

»Smo že na poti in mislim, da bo šlo,« mi je 
odvrnil Geza Lepoša. Dobro, če bo uspelo 
njim, bo najbrž tudi večini drugih. Na kon-
cu se je izkazalo,da je sneg zametel Sta-
neta Fabijana na Predmeji (koliko snega je 
tam nametalo, se  lahko lahko prepriča-
te na fotografiji v tej številki)  in ponagajal 
Fahiri Hlaj z Obale. No kljub vsemu smo 
morali začetek premakniti za  krepko »aka-
demsko četrt«.

Kot prvi predavatelj je nastopil asist. Aleš 
Grošelj s temo Novosti v etiologiji raka 
glave in vratu (etiologija je veda o vzro-
kih bolezni). Izvedeli smo kako verjetnost 
obolevnosti za rakom narašča s starostjo, 
o glavnih tveganjih za raka grla in njego-
vi pogostosti, razlogih za hitrejše nara-
ščanje raka grla pri ženski populaciji itd. 

Izobraževalni teËaj 
pomoËnikov logopedov

Udeleženci seminarja (Foto Č. Košak)
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Mag. Maja Šereg  Bahar je v svoji temi 
z naslovom Hripavost kot znak bolezni – 
tudi raka grla in spodnjega žrela, najprej 
predstavila prirojene in kasneje pridoblje-
ne glasovne motnje med slednjimi:  vo-
zliče, polipe in ciste na glasilkah, Rein-
kejev edem glasilk, razjedo in granulom 
glasilke,okužbo z HPV virusi itd. V nada-
ljevanju pa obdelala  pogostost rak grla 
in spodnjega žrela, ter temeljne posledice 
laringektomije. Prof. dr. Primož Strojan 
je posebej predstavil novost s  področja 
radioterapije tako imenovano IMRT(ang. 
Intensity-Modulated Ra dioTherapy). Po-
enostavljeno rečeno, gre za način obse-
vanja pri katerem se s pomočjo posebnih 
računalniško krmiljenih lističev spreminja 
intenzivnost obsevalnih žarkov tako, da 
različni deli obsevanega tkiva prejmejo 
različno dozo s tem, da obsevanje manj 
poškodujejo zdrave celice na robu obse-
valnega polja. V nadaljevanju nas je se-
znanil s tarčnimi zdravili in se zavzel za 
kombinirano zdravljenje obsevanja  s ke-
moterapijo. Prof. dr. Irena Hočevar-Bolte-
žar je nastopila s temo Težave pri požira-
nju po zdravljenju raka grla in spod njega 
žrela. Predstavila je normalen potek poži-

Nadaljevanje s prejšnje strani ranja, nadaljevala z opisom rakom žrela in 
se posebej posvetila težavam pri požira-
nju kot posledici operativnega zdravljenja 
raka spodnjega žrela in grla, ter nas infor-
mirala o metodah rehabilitacije motenj pri 
požiranju. Mag. Petra Bavčar je predsta-
vila model dejavnikov psihosocialne prila-
goditve na bolezen, opisala faze bolniko-
vega spopadanja z boleznijo, specifične 
pristope k posameznim vrstam bolnikov 
in psihosocialno rehabilitacijo po laringek-
tomiji. Prof. Ana Jarc specialist logopedije 
je posebej obdelala dejavnike , ki vplivajo 
na razumljivost govora po laringektomiji, 
logopedinja Nataša Prebil pa se je posve-
tila govoru z traheoezofagealno protezo 
in umetnim grlom (elektrolariksom). Za 
konec je Jožica Hartman zelo izkušeno 
spregovorila o nega traheostome in po-
glavitnih napakah, ki jih radi zagrešijo tudi 
bolj izkušeni laringektomirani.

Po koncu predavaj so morali naši  kan-
didati za bodoče pomočnike logopedov 
opraviti še preskus znanja iz tem posredo-
vanih na tečaju. Pri testu nas je spremljala 
prav »luštna« sestra Magda Frontar, ki je 
potrdila, da zastavljena vprašanja niso rav-
no zelo enostavna. No vsi naši kandidati 

“Luštna” sestra Magda Frontar
(Foto Č. Košak)

so dokazali, da so zelo pazljivo sledili pre-
davanjem in pokazali soliden nivo znanja. 

Ivan Košak

Kot že veliko let doslej, nas je tudi le-
tos  Zveza laringektomiranih Hrvatske, 
v sodelovanju  s Hrvatskim društvom 

za ORL  in kirurgijo glave ter vratu, vodstvom 
Daruvarskih toplic in občine Daruvar , povabi-
la na 23. mednarodno srečanje laringektomi-
ranih, ki se vrši vsakokrat v začetku februarja, 
ob praznovanju sv. Blaža, priprošnika zoper 
bolezni vratu in grla.

Naša udeležba na tem srečanju je bila sled 
vsesplošnih varčevalnih ukrepov skromnejša 
kot druga leta, saj nas je bilo prisotnih le 6, 
kljub temu pa smo dostojno zastopali naše 
društvo, saj je  Branko Štupar iz Maribora  
zasedel drugo mesto na plavalnem tekmo-
vanju. 

Na 23. mednarodnem 
sreËanju laringektomiranih 
v Daruvaru

Predavanja so bila obogatena z obširnim slikovnim in video materialom (Foto S. Ribaš)
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Ta srečanja so se pričela pred 23 leti v re-
habilitacijski bolnišnici Thalasotherapija v Cri-
kvenici, ki je bila pred našo osamosvojitvijo (v 
nekdanji Jugoslaviji) tudi rehabilitacijski cen-
ter za laringektomirane, operirane na ORL 
kliniki v Ljubljani. Na rehabilitacijo so prihajali 
tudi laringektomirani iz avstrijske Štajerske in 
tako se je porodila ideja, da bi ob prazniku 
sv.Blaža,  ki je nekako zaščitnik laringektomi-
ranih,  vzpostavili mednarodno sodelovanje, 
po vzoru CEL (Konfederacije laringektomira-
nih Evrope), ki je bila tedaj na višku svoje de-
javnosti in je takrat združevala laringektomira-
ne iz vse zapadne Evrope, le brez vzhodno-
-evropskih držav in držav bivše Jugoslavije, 
razen Kluba laringektomiranih iz Zagreba, ki 
je že tedaj bil član CEL.

Mi smo prvič sodelovali  na tem srečanju leta 
1995. Takrat so, poleg nas in Zagrebškega 
kluba laringektomiranih, sodelovali še Av-
strijci iz Štajerske in predstavniki društva la-
ringektomiranih iz severne Italije. Avstrijci so 
na rehabilitaciji že takrat uporabljali aparat 
za plavanje in so ob koncu svoje vsakoletne 
rehabilitacije  priredili tekmovanje v plavanju. 
Da bi uporabo aparatov za plavanje in s tem 
tudi nov, dodaten  način rehabilitacije, ki lah-
ko v znatni meri doprinese k boljši  telesni in 
psihični kondiciji,  še bolj popularizirali, je bil 
tega leta, na svečani seji, ustanovljen  Klub 
laringektomiranih plavalcev, ki je, vsaj po mo-
jih podatkih, prvi tak v Evropi. Seveda smo 
tudi mi pristopili k klubu,  saj smo se že od 

jeseni 1994 intenzivno pripravljali, da si na-
bavimo potrebno aparaturo. To nam je do-
končno uspelo leta 1995, ko smo bili sprejeti 
kot polnopravni član v  CEL in po priporočilu 
njenega vodstva dobili povabilo, da se Miran 
Kristan in jaz udeleživa seminarja za nemške 
inštruktorje učenja uporabe aparata za plava-
nje, ki je  takrat potekal v zdravilišču Aulendorf 
v Nemčiji. Tu sva se naučila uporabljati aparat 
in postala »izprašana« plavalca. Že naslednje 
leto sva  uspešno sodelovala na plavalnem 
tekmovanju v Crikvenici.

Ta srečanja, ki so bila sprva namenjena le po-
častitvi dneva sv. Blaža, plavalnemu tekmova-
nju  in druženju, so z leti pridobila na pomenu 
s tem, da se je  spored srečanja dopolnil s 
strokovnim simpozijem, ki je namenjen te-
mam o odkrivanju in zdravljenju bolezni v ORL 
področju in vsestranski rehabilitaciji laringek-
tomiranih oseb. Predavatelji so strokovnjaki 
z najpomembnejših hrvaških klinik, kjer se 
izvajajo laringektomije, med poslušalci pa je, 
poleg laringektomiranih, še veliko zdravnikov, 
logopedov in medicinskih sester iz območnih 
bolnišnic in zdravstvenih ustanov.

Ker v Thalasotherapiji v Crikvenici poteka-
jo obširna obnovitvena dela, je bilo letošnje 
srečanje v Daruvarskih toplicah. Organizacijo 
srečanja je prevzelo Društvo laringektomira-
nih iz Bjelovara, ki je eno od 12 društev, ki se-
stavljajo Hrvaško zvezo laringektomiranih in 
ga je, ob udeležbi okoli 170 oseb, odlično iz-
vedlo. Srečanje je naletelo na velik odmev,  ne 
samo med lokalnimi mediji (tisk, radio, lokalne 
TV), temveč je bilo predstavljeno tudi v  sko-
raj 50 minutni oddaji na 1.programu HRTV v 
oddaji »Normalan život«, kjer je voditeljica od-
daje, v razgovoru s predsednikom Hrvaške 
zveze laringektomiranih, prim.dr. Milošem 
Manestrom, logopedinjo, mag. Tamaro Živ-
kovič in prof.dr. Mirkom Ivkičem, predstojni-
kom  klinike za ORL Sr. Milosrdnice iz Zagre-
ba, predstavila letošnje srečanje v Daruvarju 
ter ob tem vzroke za nastanek bolezni, njeno 

Dostojno nas je zastopal B. Štupar, ki je med plavalci zasedel 2. mesto (Foto S. Ribaš)

1. mesto med maskami mehikanci in plesalka (Foto S. Ribaš) Nadaljevanje na naslednji strani
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odkrivanje in zdravljenje, načine rehabilitacije 
laringektomiranih oseb in vlogo ter delovanje 
društev laringektomiranih ob tem. (Oddajo si 
lahko ogledate na internetu naslov: www.hrt.
hr/normalan život  od 9.2.2013).

Daruvar je manjše mesto v vzhodnem, konti-
nentalnem delu Hrvaške in ima okoli 14 tisoč 
prebivalcev. Je zelo staro mestece, saj so tod 
že Rimljani postavili  svojo naselbino, pred-
vsem zaradi tople, mineralne vode, ki se tod 
nahaja  in zdravilnega blata, ki ga je v izobilju. 
Mesto je sedaj   lepo vzdrževano in urejeno 
in je bilo leta 2006 s strani Hrvaške turistične 
organizacije proglašeno kot najlepše manjše 
mesto kontinentalne Hrvaške. 

Daruvarske toplice so se, v sedanji obliki,  
začele razvijati koncem 18.stoletja, ko je ta 
prostor prišel v last grofov Jankovićev. Zgra-
jenih je bilo več kopališč in prostorov za izra-
bo zdravilnega blata, ki stoje še danes  in so 
nameščene v  znamenitem Julijevem parku, 
ki obsega skoraj 9,5 hektarjev. V njem je zbir-
ka različnih  dreves, ki so nekatera stara več 
kot 150 let. Park je bil leta 2005 proglašen kot 
najlepše urejen park na Hrvaškem. 

V Toplicah izkoriščajo mineralno vodo, ki ima 
okoli 46 stopinj C. Z njo zdravijo revmatske 
bolezni, izvajajo medicinsko rehabilitacijo, 
uporabljajo pa jo tudi pri zdravljenju neplo-
dnosti. Vse te dejavnosti se izvajajo v osre-
dnjem hotelu Termal, ki ima 275 postelj, 
2 pokrita  i 2 odprta bazena, savne, parne 
kopeli, obširen fitnes, športno dvorano (no-
gomet, košarka, rokomet) in več prostorov 
za predavanja in seminarja. Skratka, toplice 
niso namenjene samo medicinski rehabilitaciji 
temveč tudi rekreaciji in kondicijskim pripra-
vam športnikov.

Uradni del srečanja se je pričel v soboto, 2. 
februarja s svečano mašo v mestni cerkvi in 
podelitvijo blagoslova Sv. Blaža. Nato se je v 
eni od dvoran hotela Termal, s pozdravnim 
nagovorom predsednika Hrvaške zveze larin-
gektomiranih, prim.dr. M.Manestra, pozdravi 
drugih organizatorjev srečanja ter gostov in 
nastopom združenega pevskega zbora hr-
vaških laringektomiranih, pričel simpozij z 
naslovom: Rehabilitacija in kvaliteta življenja 
laringektomiranih, na katerem so nastopili: 
prof.dr. D.Prgomet, predstojnik klinike KBC 
Rebro iz Zagreba s predavanjem: Rak v gr-
lu-kirurgija ali obsevanje?, prof.dr. M.Ivkič, 

Nadaljevanje s prejšnje strani

predstojnik KBC Sr.Milosrdnice iz Zagreba s 
predavanjem: Diagnoza in izbira načina zdra-
vljenja raka na grlu, dr. A.Vlčeva iz KBC Osijek 
s temo: Kako obvarovati »dober« glas, prof.
dr. D. Đanić iz OB Sl. Brod s temo: Motnje pri 
požiranju po parcialni ali totalni laringektomiji 
in M. Opačič, logoped iz OB Bjelovar s temo: 
Raziskava kvalitete življenja članov Kluba la-
ringektomiranih iz Bjelovara. Vsa predavanja 
so bila obogatena z obširnim  slikovnim in 
video materialom in podana  tako, da so bila 
razumljiva širšemu občinstvu.

Nato je sledilo tekmovanje v plavanju v pokri-
tem bazenu hotela. Nastopilo je nekaj hrva-
ških plavalcev in Branko Štupar, ki je zasedel 
drugo mesto. Ob robu bazena se je zbralo 
veliko gledalcev, ki so bučno pozdravljali 
nastopajoče, med njimi pa je bilo tudi veliko 
takih, ki so prvič videli, kako lahko laringekto-
mirani plavajo in celo tekmujejo.

Pozno popoldne je bila sklicana redna dele-
gatska skupščina Hrvaške zveze laringekto-
miranih. Poleg vodstva Zveze so bili prisotni 
delegati večine od  12  Društev laringekto-
miranih, ki so razporejena po vsej  Hrvatski, 
razen  južne Dalmacije, kjer jim, predvsem 
zaradi oddaljenosti, še ni uspelo ustanoviti 
društva. Na njej sem sodeloval tudi jaz, saj so 
me lansko leto proglasili za častnega člana 
njihove Zveze. Po podanih poročilih predse-
dnika, sekretarja in nadzornega odbora, so 
delegati poročali o delovanju svojih društev 
in težavah, ki jih spremljajo. Pri vseh  je pri-

sotno veliko pomanjkanje finančnih sredstev, 
ki onemogoča aktivnejše delovanje.Večina 
pa se je pohvalila z dobrim sodelovanjem z 
lokalnimi zdravstvenimi ustanovami, kjer jim 
vodstvo, kot tudi strokovni sodelavci, nudijo 
pomoč v obliki brezplačnega zagotavljanja 
prostorov za izvajanje društvenih aktivnosti in 
izvajanja izobraževalnih programov. V nekate-
rih društvih  so se logopedi in tudi  zdravniki  
vključili v neposredno vodenje društva.

Zvečer pa se je odvil osrednji družabni do-
godek , Ples v maskah, ki se ga je aktivno 
udeležila večina udeležencev srečanja. Neka-
teri so si nadeli prav zanimive maske in s tem 
poželi obilo odobravanja navzočih. Maskirani 
so lahko sodelovali tudi v izboru za najlepšo 
masko. Prvo mesto je zasedla skupina za-
grebškega pevskega zbora laringektomiranih 
pod vodstvom logopedinje Tamare Živkovič, 
ki so predstavljali skupino mehikanskih pev-
cev s plesalko, drugo mesto pa je pripadlo 
Jani in Majdi  iz Maribora, maskirani v gusar-
ja-pirata. Vzdušje je bilo zelo prijetno, za kar 
so prispevali tudi neumorni muzikanti, ki so 
svoja glasbila, za nekatere, uporabljali do ra-
nega jutra.

Srečanje v Daruvarskih toplicah je popolnoma 
uspelo, tako z vidika organizacije, strokovno-
sti, družabnosti kot meddruštvenega sodelo-
vanja. Želimo si lahko le, da bi bilo takih sre-
čanj več, saj ta, še posej, če so tako uspešna, 
vedno predstavljajo dodano vrednost.

Slavko Ribaš 

Jana in Majda 2. nagrajeni maski pirata (Foto S. Ribaš)
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Pri požiranju potuje grižljaj hrane ali 
požirek pijače od ust do želodca 
v več fazah. Faze požiranja so: 

ustna pripravljalna, ustna transportna, 
žrelna in ezofagealna (požiralnična). 
Prva faza požiranja je hotena (sproži-
mo jo s svojo voljo), druga samo delno 
hotena, v svojem drugem delu že pote-
ka refleksno. Obe fazi, ki sledita, to sta 
žrelna in ezofagealna sta refleksni, pote-
kata brez vpliva naše volje. 

Pri požiranju sodelujejo mišice žvekalke, 
mišice ustnic, lic, ustnega dna, jezika, 
žrela, požiralnika, posredno pa tudi no-
tranje in zunanje mišice grla. Čutilno in 
motorično oživčenje poteka po mož-
ganskih živcih.

Centri in proge, ki uravnavajo požiranje, 
so v možganski skorji, v bazalnih gan-
glijih, talamusu, beli možganovini in v 
možganskem deblu. Ve se, da je ena 
od možganskih polobel dominantna pri 
uravnavanju požiranja – pri več kot 60% 
oseb leva možganska polobla. 

Ustna pripravljalna faza. Jezik razpo-
redi hrano za žvečenje v področje koč-
nikov, z ustreznimi gibi spodnje čeljusti, 
se hrana prežveči. Med žvečenjem sta 
ustnici stisnjeni skupaj, da hrana ne iz-
teka iz ust, mehko nebo pa je v stiku z 
zadnjim delom jezika, da zadržuje gri-
žljaj v ustih.

Ustna transportna faza. Na začetku 
te faze se mehko nebo dvigne, mišice 
ustnic in lic se skrčijo. Zadnji del gibljive-

ga dela jezika se spusti navzdol, spre-
dnji del jezika se pritisne na trdo nebo, 
tako da grižljaj zdrsne iz ustne votline 
proti žrelu. 

Žrelna faza. V začetku te faze poži-
ranja se dvigne mehko nebo in zatesni 
prehod proti nosnemu žrelu, da hrana 
ne uhaja v nosno votlino. Jezik se po-
tiska nazaj kot bat, mišice ustnega dna 
pa vlečejo podjezično kost in z njim po-
vezano grlo naprej in navzgor. Poklopec 
pa potegne čez vhod v grlo, primakne-
ta se ventrikularni gubi in glasilki v grlu, 
dihanje pa se prekine. Mišica, ki zapi-
sa vhod v požiralnik na spodnjem delu 
spodnjega žrela se odpre. Zaradi odpr-
tega prehoda v požiralnik, batnega poti-
skanja jezika nazaj ter dviga grla grižljaj 
zdrsne iz žrela v požiralnik. 

Ezofagealna faza. V steni požiralnika 
so mišice. Po prehodu grižljaja v poži-
ralnik se sprožita drug za drugim dva 
peristaltična valova krčenja mišic v steni 
požiralnika, ki potujeta od vhoda v poži-
ralnik do konca požiralnika. Tako grižljaj 
zdrsi iz požiralnika v želodec. 

Požiranje mora biti usklajeno z diha-
njem. Med požiranjem je kratko obdo-
bje prenehanja z dihanjem, po koncu 
požiranja pa vedno sledi izdih. 

Rak žrela 
in grla
Rak glave in vratu predstavlja 5. najpo-
gostejši rak pri moških, ima ga več kot 
7% vseh moških z rakom. Najpogostejši 
so raki ustne votline, žrela in grla.

Rak ustnega dela žrela, spodnjega dela 
žrela in grla ima vpliv tudi na požiranje. 
Do težav s požiranjem ali bolečin pri poži-
ranju pride ob pojavu in še bolj ob nadalj-
nji rasti malignega tumorja. Težave s po-
žiranjem se lahko pojavijo po kirurškem 
zdravljenju teh vrst raka, pogoste pa so 
tudi po obsevanju in zdravljenju s kemo-
terapijo kot prvemu načinu zdravljenja.

Vpliv 
kirurškega 
zdravljenja 
raka ustnega 
žrela na 
požiranje
Po izrezanju tumorja v ustnem žrelu 
nastane defekt tkiva. Defekt mehkega 
neba ali brazgotine, ki vlečejo mehko 
nebo oziroma otežujejo njegovo nor-
malno gibljivost pri  požiranju, povzro-
čajo nastanek nepopolne zapore med 
ustnim in nosnim žrelom, tako da hrana 
in pijača bolniku zatekata na nos med 
hranjenjem. 

Izrezan del korena jezika s tumorjem 
pomeni ne samo defekt tkiva na kore-
nu jezika, pač pa se spremenijo čutilne 
sposobnosti (senzibiliteta) v tem podro-
čju, kar povzroča motnje pri požiranju. 
Hrana in predvsem pijača radi zateka-
ta v dihala (aspiracija), ker manjka del 
korena jezika. Glavni vzrok aspiraciji pa 
je predvsem dejstvo, da zaradi spre-
menjene in zmanjšane senzibilitete v 
predelu korena jezika bolnik ne čuti pri-
tekanja hrane in pijače proti grlu ter se 
refleksna zapora grla zakasni ali niti ne 
sproži.

Skladno z željo, da bralcem naših Obvestil predstavimo teme, ki so zanimive za 
širši krog članov in so bile obravnavane na izobraževalnem tečaju pomočnikov 
logopedov, tokrat objavljamo prvi del strokovnega prispevka prof. dr. Irene Hočevar 
Boltežar o Težavah pri požiranju.

Ivan Košak

Težave pri požiranju 
po zdravljenju raka 
grla in spodnjega žrela

izr. prof. dr. Irena Hočevar Boltežar, dr. med.

Normalen potek 
požiranja

Nadaljevanje v prihodnji številki.
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V spomin Branimirja »usa
Od Branimirja Čusa, navadno smo ga klicali kar Brane, smo se poslovili 19.2.2013 v Mostu na Soči. 
Poslovili smo se nenadoma, zelo nepričakovano. Nekateri naši člani pravijo, da je tako najbolje. 
Morda je najbolje za tiste, ki odidejo ne pa tudi za tiste, ki ostanemo. Pogrešal bom njegov smeh. 
Brane se je rodil v Varaždinu v Slovenijo ga je pripeljalo služenje vojaškega roka, pri nas je osnoval 
družino in ostal. Prevzel  je primorski dialekt in briškolo, skratka postal je pravi Primorec. Kot KV 
strojnik je opravljal različna dela med drugim tudi v apnenci Nova Gorica. Samo enkrat sem bil v 
kamnolomu apnenca, v zraku so lebdeli oblaki apnenčastega prahu, bilo je kot , da sneži. Pomislil 
sem: »Tukaj ne bi zdržal, niti en sam dan.« Še dobro, da je medicinska znanost ugotovila, da ima 
delovno okolje minimalen vpil na našo bolezen. Branetu rak ni ravno prizanašal, poleg grla mu je 
vzel še pljučno krilo. Vendar se ni dal. Pripovedoval mi je, kako se je vsak večer odpravil v  bližnjo 
strmino na trening : »Pa, pa , pa …« Ezofagalnega govora se je naučil večinoma brez tuje pomoči. 
Tudi drugače je bil neutrudljiv. Ponosno mi je razlagal kako je kot KV strojnik pomagal pri gradnji 
ladjice z zadnjim pogonskim kolesom (podoben pogon imajo ameriški parniki, ki plujejo po Misisipiju), ki poleti po jezeru pri Mostu na Soči 
prevaža izletnike. Na enem izmed prejšnjih, društvenih izletov smo  člani DLS zapluli ravno s to ladjico. Brane in Ivan Štulc sta bila na Severno 
Primorskem »neuničljivi par« obiskovala sta člane, se borila za poslovne prostore, obiskovala župane in pomagala novo operiranim pri učenju 
govora. V našem društvu je Brane opravljal številne funkcije: član IO, član verifikacijske komisije, vodja PK, poverjenik, pomočnik logopeda itd. V 
vlogi pomočnika logopedov je bil nenadomestljiv., ko sva bila lansko leto skupaj na spomladanskem tečaju govora v Simonovem zalivu, sem se 
znova prepričal kako nalezljiv je bil njegov optimizem in smeh, s svojimi pripombami je spravljal v smeh celo učno skupino in učenje govora je kar 
nekako lažje steklo… Z njegovim odhodom ni izgubila le  Severna Primorska, veliko je  izgubilo DLS.
 
V imenu društva in svojem osebnem imenu, izrekam  sorodnikom in vsem, ki so imeli radi Braneta, iskreno sožalje.

Predsednik DLS: Ivan Košak

Branimir Čus

Iz podroËnih klubov

• celoletno izvajanje aktivnosti poverjeni-
kov pomoči na domu

• fizioterapevtska telovadba z rekreativ-
nim plavanjem vsako prvo in tretjo sre-
do v mesecu ob 16. uri v bazenu fiziatri-
je UKC Maribor s fizioterapevtko in ose-
bjem ORL oddelka preko celega leta

• celoletno izvajanje programov za ohra-
njanje zdravja

• psihosocialna pomoč osebam pred in 
po operaciji v sodelovanju z logopedom 
in UKC Maribor

• ogledi gledaliških predstav z abonma-
jem za sezono 2012/13

• dva izleta
• dva pohoda s piknikom
• več pohodov s sprotnim dogovarjanjem
• tradicionalno prednovoletno srečanje v 

decembru
• medicinska predavanja – aktualne teme 

skozi celo leto
• sodelovanje v vseh programih, ki jih pri-

pravlja IO DLS v sklopu celotnega dru-
štva – učenje nadomestnega govora, 

Program dela PK 
Štajerska in Koroπka 

za leto 2013

PK ©tajerska
in Koroπka

psihosocialna rehabilitacija, programi za 
ohranjanje zdravja

za PK Štajersko in Koroško: 
Danilo Papež

Korošci in štajerci na trgatvi (Foto D. Krapež)

NOVI ČLANI

SIMIĆ NEDELJKO KRŠKO
PEČNIK FRANC MENGEŠ
MALOVRH ŠPELA TRBOVLJE
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Žal se je letos zima zavlekla že globoko v pomlad, zato po naših hribih še vedno leži 
debela snežna odeja in nam onemogoča zgodnje pohode . Toda mi Štajerci in Korošci 
se ne damo, zato bomo 6. aprila napadli Žavcerjev vrh na Kozjaku.

Kot že povedano se bomo zbrali v soboto, 6.4.2013 ob 9.30 uri na parkirišču nasproti 
elektrarne Mariborski otok, ob cesti Maribor - Dravograd. Nato se bomo skupaj podali 
do parkirišča, od koder bomo izvedli pohod na Žavcarjev vrh in še dva različno težav-
nostna pohoda.

Po opravljenih pohodih, pa se bomo okrepčali na kmečkem turizmu Stari Kovač, kjer si 
bomo imeli zagotovo veliko povedati, zato se svojim poverjenikom prijavite najkasneje 
do 2. aprila!

Poverjeniki:
Jožica Petovar: 040 - 602 - 996
Zofka Duler: 02/ 87 - 83 - 823
Branko Motoh: 041 - 371 - 452
Danijel Vuradin: 041 - 755 - 392
Josip Marcijuš: 041 - 549 - 154
Danilo Papež: 041 - 719 - 253

Za PK Štajersko in Koroško: Danilo Papež

Vrle delavničarke vabijo vse, ki imajo ve-
selje do ustvarjanja, ročnodelskih spret-
nosti in predvsem veselje do druženja, na 
ustvarjalne delavnice, vsak ponedeljek 
ob 16 uri v prostorih področnega kluba 
na Majeričevi ulici 4 na Pobrežju.

Pridružite se jim lahko z novimi idejami, ki 
jih boste izmenjevale v prijetnem in vese-
lem vzdušju ustvarjalnih uric.

Pridružite se, da bo še bolj veselo!!

Za PK Štajersko in Koroško: Danilo Papež

Ustvarjalne 
delavnice 

PK Štajerske 
in Koroške

Pohod na Žavcarjev vrh

UREDNIŠKI ODBOR:

Odgovorni urednik: Ivan Košak

Urednica: Marija Tomšič

Član uredništva: Danilo Papež

Oblikovanje in priprava: Gorazd Meden

PK Prekmurje

• Mesečno se bomo srečevali vsako 1. 
soboto v mesecu, razen v juliju, avgu-
stu in oktobru, kjer bomo obravnava-
li tekoče zadeve in se dogovarjali za 
delo oz. program za naprej. 

• Obiskovali bomo stare in nove člane, 
ter jim nudili vsestransko pomoč, tako 

Program dela PK Prekmurje 
za leto 2013

pri učenju govora, kakor tudi pri pre-
magovanju drugih težav.

• Organizirali bomo strokovna in poljub-
na predavanja, ter delavnice za člane in 
podporne člane.

• Organizirali bomo več pohodov in iz-
letov za ohranjanje zdravja in dobrega 
počutja.

• Sodelovali bomo v aktivnostih in pro-
gramih, ki jih pripravlja DLS

• Kot vsako leto, bomo tudi to leto or-
ganizirali novoletno srečanje v okviru 
finančnih zmožnosti.

Za PK Prekmurje: Geza Lepoša

Rakičan, priljubljena točka srečanj članov PK Prekmurja

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: dls@t-2.net
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PK Severna 
Primorska

• Enkrat mesečno bomo obravnavali te-
koče probleme.

• Posebej bomo poskrbeli za novo larin-
gektomirane člane.

• Ogledali si bomo kulturne znamenitosti.
• Organizirali bomo izlete v bližnjo in širšo 

okolici in 2 lažja planinska pohoda
• Vsaj 2 krat letno bomo obiskali 

člane,tudi tiste,ki so v domovih upoko-
jencev in v bolnišnicah.

• V okviru druženj in srečanj bodo tudi ra-
zni pogovori s člani društva.

• Na koncu leta bomo organizirali novole-
tno srečanje,s pregledom dela realizira-
nega programa PK.

Poverjenik: Fabjan Stanislav

Program aktivnosti 
PK Severne Primorske 
v Letu 2013

Poglejte! V takšnem snegu je Stane sestavljal plan za 2013 (Foto J. Fabjan)

PK Obala

• sodelovali v programih, ki jih organizira 
in pripravlja DLS

• organizirali več pohodov in srečanj

Program 
aktivnosti 
PK Obala za leto 2013

Pohodniki PK Obale (Foto B. Bubnič)

• obisk in klepet s člani na domu
• posvetili bomo posebno pozornost, 

morebitnim novim članom

• organizacija tradicionalnega prednovo-
letnega srečanja, za člane in podporne 
člane, v mesecu decembru

za PK Obala: Branko Bubnič
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PK Dolenjska

V PK Dolenjske bomo:

• sodelovali bomo v aktivnostih DLS, pre-
ko celega leta 

• organizirali; srečanja članov med letom,
• dva  izleta, piknike, ter krajši sprehod, 

ker imamo precej težko gibljivih članov 
piknik s pohodom ni izvedljiv

• redno bomo obiskovali vse člane na-
šega društva, predvsem nove člane, z 
raznimi in jim pomagali z raznimi nasveti

•  organizirali predavanja v  kolikor bodo 
člani  zainteresirani 

• kot vsako leto, bomo priredili novoletno 
srečanje, pripravili pregled dogodkov, ki 
so se odvijali  čez leto.

Vodja PK Dolenjske: Nikola Stazinski 

Program dela PK 
Dolenjske za leto 2013

Druženje na Dolenjskem (Foto Č. Košak)

Ob 30. letnici delovanja, in rednem le-
tnem srečanju DLS, ki je bilo lani v Zajčji 
Dobravi, so bila podeljena priznanja za 
30. letno članstvo v društvu. Eden od 
prejemnikov priznanja za ta jubilej je bil 
tudi g. Anton Klemenčič.  Kdo je  g. An-

PK Ljubljana

Anton KlemenËiË 
30. letni jubilant

ton Klemenčič?  G. Anton Klemenčič je bil zaposlen v tovarni 
Sava v Kranju.  Bolezen ga je prizadela že v mladih letih. Pri 35. 
letih so se mu začele zdravstvene težave. Kot pri večini obolelih 
za rakom v grlu, so se tudi pri njem začele težave v grlu, ušesih 
in hripavost. Bolezen je dosegla vrh, tako, da je bil 9. januarja 
1976 operiran. Operacijo je uspešno opravil g. prof. dr. Kam-
bič. Pri operaciji so mu odstranili obe glasilki. Učenje govora je 

opravil pri ga. dr. Radšljevi na kliniki. Po zaključenem uspešnem 
zdravljenju je g. Anton Klemenčič nadaljeval delo v proizvodnji 
tovarne Sava še naslednjih 15 let, vse do upokojitve. Redne 
zdravstvene kontrole je imel pri g. dr. Šmidu na ORL kliniki. Ob 
odhodu g. dr. Šmida v pokoj mu je pri zadnjem pregledu dejal: 
»Jaz odhajam v penzijo, vi pa ne potrebujete več zdravstvenih 
pregledov«. 

Leta 1982 je bilo ustanovljeno in pričelo s svojim aktivnim de-
lovanjem  Društvo laringektomiranih Slovenije, katerega eden 
od prvih članov je bil prav  g. Anton Klemenčič.  Vsa leta do 
sedaj sta se z ženo Anico rada udeleževala vseh dogodkov, 
ki jih je organiziralo društvo in področni klub.  Zelo se veselita  
še nadaljnjih srečanj s člani in si želita, da bi le teh bilo še več. 
Predvsem si želita, da bi področni klub deloval tako kot je pred 
leti, ko so se vsak mesec organizirala srečanja: izleti, pohodi,  
pikniki... Če njima zdravje ne ponagaja, se vsako leto udeležita 
»Programa psihosocialne rehabilitacije«. Tudi letos se ga bosta 
udeležila.  Z ženo Anico sta velika ljubitelja narave. Poleti nabi-
rata borovnice, v jeseni pa veliko gobarita.  »Tonček« kakor ga 
kličemo prijatelji, pa rad balina. Pred kratkim sta z ženo Anico 
praznovala 47 let skupnega  življenja. Ob tej priložnosti čestitke 
tudi v mojem imenu, z željo, da bi vso nadaljnjo pot skupnega 
življenja prehodila v zdravju in sreči. 

Pavel KalanJubilant Anton Klemenčič s soprpgo Ano (Foto P. Kalan)
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Bliža se pomlad

Iz za oblakov je sonce posijalo,
z željo, da ogrelo bi zemljo.
Mrzel veter mu je ponagajal,

sneg natrosil je na njo.
Izpod snega pokukali so zvončki
s cvetovi zvončkljali so močno,

vetru pa se v brk smejali, 
cveteli dalje so lepo.

Po snegu hodijo otroci,
se čudijo – kako je to?

Da izpod snega rastejo že zvončki,
ali ni jim premrzlo.

Odeja snežna, se kmalu bo stopila,
v deželo bo prišla pomlad,

narava vsa bo oživela,
z radostjo spet srca naša bo ogrela.

  Francka Kragelj

V  okviru PK Ljubljana bomo predvidoma 
izvedli sledeče aktivnosti:

• Obiske  kulturnih in umetniških ustanov
• Celodnevni izlet 
• Tradicionalni piknik  na Križni gori pri 

Škofji Loki ali drugi lokaciji

Program PK Ljubljana za 2013
• Dva do tri lažje pohode v bližnji okolici
• Udeležili se bomo pohoda  po  Poti pri-

jateljstva in spominov, ki ga organizira 
MO Ljubljana

• Druge aktivnosti, za katere bi bilo zain-
teresirano članstvo

O izvajanju posameznih aktivnosti, bomo 
članstvo obveščali pravočasno preko Ob-
vestil.
Vabim vas k oblikovanju predlogov in ak-
tivnemu  sodelovanju.

Vodja PK – Ljubljana: Milan Zajc

Izlet PK Ljubljana v Zagreb (Foto Č. Košak)

Prihaja čas pohodov
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Na društvu smo s pomočjo naših sodelavcev strokovnjakov SV oblikovali krajši program treh pohodov v treh mesecih. Program bo 
morda  malo zahtevnejši saj bo vsak pohod obsegal 3-4 ure čiste hoje in se bo financiral predvsem iz doniranih sredstev. Predlog poleg 
osnovnega termina obsega še rezervni datum v primeru neustreznega  vremena. 

DATUM LOKACIJA / VRH Rezervni termin
(zaradi neugodnega vremena)

SOBOTA,
16. 3. 2013

(Primorska)
SLAVNIK (1028 m)

SOBOTA,
23. 3. 2013

SOBOTA,
13. 4. 2013

Po želji:
(Okolica Ljubljane)
KRIM (1107 m)
ali
POLHOGRAJSKA GRMADA (898 m)

SOBOTA,
20. 4. 2013

NEDELJA,
12. 5. 2013

Po želji:
(Gorenjska)
RATITOVEC (1672 m)
ali
BLEGOŠ (1562 m)

NEDELJA,
19. 5. 2013

S strani SV bosta predvidoma v programu sodelovala Cveto Ivšek  in Andrej Cimerman  ter Boštjan Kostanjšek. Za program je 
priporočljiva: pohodna oprema in rezervna oblačila, gojzarji,  pohodne palice in nekaj hrane ter pijače v nahrbtniku. Ne pozabite na 
kapo (trak), rokavice in seveda anorak, saj večina vrhov presega tisoč metrov nadmorske višine. 
Prevozi bodo potekali z osebnimi avtomobili in društvenim kombijem. Zborno mesto za odhod
s kombijem bo predvidoma na sedežu DLS približno med  8 - 9. uro, bo pa seveda možno tudi pobiranje po dogovoru na posameznih 
točkah začrtane poti. Obveščanje v primeru slabega vremena in drugi dogovori bodo potekali sproti. Prijavite se lahko na e- naslov 
društva, pisno ali tel.:  01/ 436 03 58.

Predsednik DLS: Ivan Košak

DLS - NA»RT SPOMLADANSKIH 
POHODOV MAREC - MAJ 2013

Krim
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30 LET

KNEP JOŽE DOMŽALE

KAVČIČ MARTIN RADOMLJE

20 LET

LASIČ MIROSLAV RENČE

ŠTIMPFEL TONE TREBELNO

10 LET

MESARIČ MIRKO PTUJ

URŠIČ IVO KOBARID

VRHOVEC ANICA LJUBLJANA

MOREL ZDRAVKO MARIBOR

TOMAŽIN JOŽE HRASTNIK

FIDERŠEK JULIJAN MARIBOR

HLAJ FAHIRA KOPER

VERDNIK ALOJZ VUZENICA

BLAZINŠEK DUŠAN VOJNIK

BUBNIČ BRANKO ANKARAN

KOŠTOMAJ BORIS ZREČE

5 LET

ŽEROVNIK CIRIL KOMENDA

KOCIPER FRANC ODRANCI

TROBIŠ DOMINIK CELJE

UJCMAN JANEZ STRAŽA

ŠMID BRANISLAV JESENICE

ANTOLIN VLADIMIR MURSKA SOBOTA

PRAZNIC STANISLAV MARIBOR

KRAJNC FRANČIŠEK MARIBOR

ZBAŠNIK ALOJZIJ RIBNICA

SAJE FRANCI MIRNA PEČ

VOČKO JANEZ HRASTNIK

KRAJNC JANKO LIMBUŠ

ZUPANČIČ JOŽE MIRNA PEČ

PASTORČIČ MARČELO BOVEC

GOLOB DOROTEJA SPODNJI DUPLEK

Jubilanti DLS 
v letu 2013

Vabimo vse člane,  
še posebej jubilante in prijatelje DLS  

na Občni zbor, ki bo  
v četrtek 28. 3. 2013  
v društvenih prostorih  

na Parmovi 53 v Ljubljani  
s pričetkom ob 10. uri.  

Želimo si številčno udeležbo, saj je 
verjetno pred nami leto, ko bo potrebno 

sprejeti marsikatero odločitev zato je 
prav, da se čim več po go vorimo.  
Po koncu zbora bomo pri pravili  
skromno pogostitev in družabno 

srečanje, da bomo lahko poklepetali  
s prijatelji in starimi znanci iz  

cele Slovenije.

1. Otvoritev Občnega zbora

2. Izvolitev delovnega predsedstva

3. Izvolitev organov Občega zbora :
    a. verifikacijske komisije (2) 
    b. volilne komisije (3)
    c. zapisnikarja
    d. overovateljev zapisnika (2) 

4. Podelitev priznanj jubilantom

5. Poročilo predsednika o delu v 2012

6. Predlog zaključnega računa  
    za leto 2012

7. Poročilo Nadzornega odbora  
    za leto 2012

8. Razprava o poročilih in glasovanje 

9. Program dela DLS in finančni načrt  
    za leto  2013
10. Razno 

Sekretariat DLS                                                  

Vabilo na 
obËni zbor 

DLS


