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Na predavanju prof. J. Peklaja. (Foto I. Košak)

Nadaljevanje na naslednji strani

Dr. Danilo Türk je posebej poudaril 
pomen posebnih socialnih 
programov. ki jih izvajajo invalidske 
organizacije. (Foto STA)

Na sprejemu pri predsedniku Republike. (Foto STA)

Ob 3. decembru, svetovnem dne-
vu invalidov, je predsednik re-
publike dr. Danilo Türk priredil 

sprejem za predstavnike invalidskih or-
ganizacij in organov, ki sodelujejo z inva-
lidi. V imenu Državnega zbora se je spre-
jema udeležil tudi njegov predsednik dr. 
P. Gantar in dr. I. Svetlik, ki je zastopal 
Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve. V imenu DLS sva se sprejema 
udeležila skupaj s podpredsednikom.

Predsednik republike dr. D. Türk je v 
govoru poudaril pomen ključnih doku-
mentov, ki invalidom omogočajo boj za 
njihove pravice, med katere sodi na prvo 
mesto Konvencija OZN o pravicah inva-
lidov, h kateri je med prvimi pristopila 
tudi naša država. Na področju domače 
zakonodaje je predsednik republike iz-
postavil še pomen pred kratkim spreje-
tega Zakona o izenačevanju možnosti 
invalidov in se hkrati zavzel za čim hi-
trejši sprejem Zakona o osebni asistenci. 
Ker vemo, da se uveljavljenje invalidskih 
pravic ne zatika pri sprejemanju zakonov 
ampak predvsem pri izvajanju že spre-
jete zakonodaje, je predsednik republike 
pozval invalidske organizacije, državne 
organe in tudi lokalne skupnosti k bolj 

Pri predsedniku republike dr. Danilu 
Türku ob svetovnem dnevu invalidov

posebnih socialnih programov, ki jih iz-
vajajo invalidske organizacije in pome-
nijo dopolnitev delovanja državnih orga-
nov. Pri ocenjevanju doseženega je bil 
tudi kritičen in je menil, da ne moremo 
biti zadovoljni zlasti z ukrepi za pospeše-
vanje zaposlovanja invalidov. 

Ob tem se je dr. D. Türk navezal tudi na 
prizadevanja EU, ki je leto 2010 razgla-
sila za leto boja proti revščini in socialni 
izključenosti, saj ima neustrezno rešeno 
vprašanje zaposlovanja za neposredno 
posledico zlasti revščino invalidov. Pri 
tem bi lahko pomembno k izboljšanju 
prispevala zakona, ki sta še v postop-
ku priprave, to je Zakon o prostovolj-
stvu in Zakon o socialnem podjetništvu. 
Vsekakor pa je potrebo pri urejanju vseh 
vprašanj upoštevati vodilno geslo evrop-
skih invalidov »Nič o invalidih, brez inva-
lidov.« 

Po govoru predsednika republike sta 
udeležence sprejema nagovorila še dr. 
P. Gantar in dr. I. Svetlik ter predsednik 

koordiniranemu angažiranju na tem po-
dročju. Predsednik republike dr. D. Türk 
je posebej poudaril pomen financiranja 
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Predstavitev mednarodnih portalov raka. (Foto I. Košak)

Uradnemu delu so sledili neformalni pogovori. (Foto I. Košak)

Nacionalnega sveta invalidskih organi-
zacij Slovenije B. Šuštaršič, ki je izrazil 
svoje razočaranje in zlasti kritično ocenil 
Zakon o izenačevanju možnosti invali-
dov in pohvalil razumevanje in podporo, 
ki jo Ministrstvo za finance kaže pri vpra-
šanjih stabilnega financiranja invalidskih 
in humanitarnih organizacij.

Po koncu uradnega dela sprejema sta 
sledila druženje in neformalni razgovo-
ri med udeleženci. Pri tem je potrebno 
posebej pohvaliti predsednika republi-
ke dr. D. Türka in njegovo soprogo, saj 
sta si med vsemi predstavniki države, 
vzela daleč največ časa za svoje goste. 
Predsednik republike je kljub priganjanju 
»protokola« krožil med skupinami ude-
ležencev še potem, ko je večina ostalih 
predstavnikov države že davno odšla, 
ustavil se je skoraj pri vsaki skupini in-
validov in vsakdo se je lahko kratko 
predstavil, oziroma izpostavil vprašanja, 

Ob 60 - letnici Registra 
raka Republike Slovenije
Dne 30. 11. 2010 je Register raka 

RS praznoval 60. rojstni dan.
Strokovnjaki Registra raka in 

Onkološkega inštituta v Ljubljani so v 
počastitev te obletnice pripravili slav-
nostno prireditev in učno delavnico, na 
kateri so predstavili mednarodne porta-
le, ki spremljajo breme raka, še posebno 
pozornost pa so namenili slovenskemu 
portalu SLORA. Hkrati je bila prireditev 
namenjena tudi v počastitev spomina na 
ustanoviteljico registra prof. dr. Boženo 

Ravnihar. Dopoldanski del prireditve je 
imel predvsem slavnostni značaj s poz-
dravnimi nagovori in uvodom, ki je pou-
daril potrebo in cilje evidenc spremljanja 
raka. Popoldanski del pa je obsegal vse-
binsko predstavitev mednarodnih inter-
netnih portalov raka in učno delavnico, 
na kateri je bil vsebinsko poglobljeno 
predstavljen slovenski internetni portal 
raka.

Podatke mednarodnih spletnih strani je 
predstavil David Forman, vodja oddel-

ka za informacije Mednarodne agencije 
za raziskovanje raka (IARC), ki upravlja 
z bazo podatkov Globocan 2008 o bre-
menu raka v svetovnem obsegu. Zbirka 
obsega  podatke o incidenci in umrlji-
vosti za 27 najpogostejših lokacij raka 
po spolu in starosti za leto 2008 za vse 
države sveta. Mimogrede, mednarodna 
šifra za rak larinksa, torej našo vrsto 
raka je C15. Ocene so pripravljene po 
spolu in za vse starosti. Poleg osnovnih 
kazalnikov ima tudi starostno standardi-
zirane stopnje in omogoča projekcije za 
naslednja desetletja. Globocan oskrbu-
jejo s podatki registri raka posameznih 
držav, ki so v razvitih deželah organizi-
rani predvsem centralizirano, oziroma 
na nivoju države, v deželah v razvoju pa 
lahko pokrivajo tudi regije oziroma ožja 
območja. Podatke o umrljivosti zago-
tavlja Svetovna zdravstvena organiza-
cija (WHO). Zaradi slabše organiziranih 
služb so podatki o vzrokih umrljivosti in 
preživetju v nekaterih afriških in azijskih 
državah vprašljive kvalitete. EUROCA-
RE (EUROpean CAncer REgistry-based 
study on survival and care of cancer pa-
tients) je evropska raziskava o preživetju 
bolnikov z rakom v Evropi. Projekt se je 
začel leta 1989 s sodelovanjem dveh ita-
lijanskih zdravstvenih inštitutov, Istituto 
Nazionale dei tumori iz Milana in Istituto 
Superiore di Sanità iz Rima, ter nadalje-

ki najbolj žulijo njegovo invalidsko orga-
nizacijo. Skratka, izkazal se je kot pravi 
oče naroda, ki tudi posluša, kaj mu bi mi 

radi povedali, njegovi državljani in veste, 
to v tej državi ni malo. 

Ivan Košak



OBVESTILA – Št. 205

NOVI ^LANI

Stran 3

Svečanemu delu proslave obletnice je sledila delavnica. (Foto I. Košak)

val s sodelovanjem številnih evropskih 
registrov raka, ki zagotavljajo podatke 
o incidenci raka in preživetju bolnikov. V 
analize so vključeni bolniki z rakom, ki so 
zboleli od leta 1978 naprej. Število v pro-
jektu EUROCARE sodelujočih registrov 
raka se iz leta v leto veča. V projektu 
EUROCARE so do sedaj zbrali in anali-
zirali podatke o preživetju bolnikov, di-
agnosticiranih med leti 1978 in 2002 ter 
jih objavili v štirih izdajah: od UROCRE-1 
do EUROCRE-4. V zadnjo, četrto izdajo, 
je podatke posredovalo že 93 registrov 
raka iz 23-ih evropskih držav.

Slovenski register raka je bil ustanovljen 
leta 1950 in je med najstarejšimi regi-
stri v Evropi. Register raka je živa zbir-
ka podatkov, ki se stalno dopolnjuje in 
tudi prilagaja razvoju zdravljenja raka, 
oziroma potrebam zdravstvene politike. 
Na internetnem omrežju so ti podatki 
dostopni na portalu SLORA, oziroma 
na internetnem naslovu http://www.
slora.si. Vsebinsko je kratica SLORA 
okrajšava besedne zveze - Slovenija in 
rak. Pomen kazalnikov registra raka je 
zelo nazorno predstavila dr. Maja Primic 
Žakelj – vodja Registra raka. Rak je eko-
nomski, socialni in zdravstveni fenomen 
sodobnih družb, tako je npr. v razvitih 
deželah umrljivost za rakom, že prehite-
la umrljivost za srčno - žilnimi boleznimi, 
ki so dolgo časa veljale za prevladujoč 
vzrok umrljivosti. Tudi pri nas bi se mo-
rala zdravstvena politika pripraviti na 
pravi »val raka«, saj prihaja v šestdeseta 
leta povojna generacija, tako imenovana 
»baby boom« generacija in verjetnost 
obolenja za rakom s starostjo strmo na-
rašča, oziroma več kot polovica obole-
lih za rakom je starejših od 65 let. Zato 
so kvalitetni podatki še kako pomembni 
za spremljanje ustrezne organiziranosti 
zdravstvenega sistema in učinkovitosti 
metod zdravljenja. Temeljni kazalniki s 
katerimi spremljamo rak so: incidenca, 
prevalenca in preživetje. Incidenca po-
meni absolutno število na novo odkritih 
rakov pri točno določeni populaciji (npr. 
vsi prebivalci republike Slovenije) v ko-
ledarskem letu. Z incidenco ne štejemo 
bolnikov ampak število bolezni raka, npr. 
če bi posamezni bolnik, v istem letu zbo-
lel za tremi različnimi vrstami raka, bi se 
v incidenco prištele tri bolezni in ne ena. 
Pač pa v incidenco ne štejemo nastopov 
bolezni na parnem organu iste lokacije, 
če ne gre za histološko različne rake, 
npr. pojav raka na levi in desni dojki. 
Če incidenco preračunamo na 100.000 
prebivalcev Slovenije, dobljeni kazalnik 
imenujemo groba incidenčna stopnja. 
Prevalenca je število vseh bolnikov z 
določeno vrsto raka, ki so bili živi na iz-
brani datum (po navadi zadnji dan v letu). 

Preživetje predstavlja delež bolnikov, ki 
so po izbranem obdobju od postavitve 
diagnoze še živi. Preživetje bolnikov z 
rakom se običajno šteje po enem, treh, 
petih in desetih letih po diagnozi, takšno 
preživetje imenujemo opazovano pre-
živetje. Slabost kazalnika opazovanega 
preživetja je, da bi zanj morali zelo na-
tančno ugotavljati vzroke smrti vseh bol-
nikov (kar je v praksi zaradi prevelikega 
števila bolnikov zelo otežkočeno), saj 
nas v tem kazalniku zanimajo le tisti bol-
niki, ki so preživeli bolezen in niso umrli 
zaradi drugih vzrokov, npr. jih je povo-
zil avto. Zaradi te pomanjkljivosti raje 
izračunavamo tako imenovano relativ-
no preživetje. Kazalec relativnega pre-
živetja je zelo kompleksen in v njem se 
odražajo vsi dejavniki, kot so: izobraže-
nost bolnikov, čakalne dobe, dostopnost 
zdravljenja in učinkovitost metod zdra-
vljenja. Podrobnosti opisanih in številnih 
drugih kazalnikov lahko poiščemo na 
portalu SLORA pod zavihkom pojmov-
nik. Natančno razumevanje kazalnikov je 
potrebno zlasti kadar želimo opraviti ka-
kšne mednarodne primerjave ali primer-
jave v daljšem časovnem razdobju. Tako 
npr. ni neposredno primerljivo relativno 
preživetje v Sloveniji med letom 1950 in 
2008, saj se je v tem času podaljšala ži-
vljenjska doba in s tem se je spremenila 
starostna struktura. Za rak pa smo že 
uvodoma ugotovili, da je močno odvisen 
od starostne strukture tako, da danes 
lahko izkazujemo višji odstotek bolezni 
raka, enostavno zato ker imamo višji de-
lež starih ljudi v primerjavi z letom 1950. 

Še večjo vlogo igra vpliv starostne struk-
ture v mednarodnih primerjavah, saj je 
za dežele v razvoju značilen relativno 
zelo visok delež mladega prebivalstva 
tako, da ista stopnja incidence pomeni 
večje breme raka kot v razvitih državah.

Da se temu izognemo, je potrebno rela-
tivne kazalce standardizirati, to je prera-
čunavati na standardno strukturo prebi-
valstva, ki pokaže kakšno bi bilo breme 
raka, če bi obe primerjani državi imeli 
enako starostno strukturo. Zapisano 
vsaj malo pojasnjuje, da je zbiranje, pre-
čiščevanje in standardiziranje podatkov 
o raku, kar zahtevno in zamudno opra-
vilo, ki pri nas in v primerljivih evropskih 
državah zahteva približno 2 leti in je ra-
zlog, da objava podatkov sledi s pribli-
žno dveletnim zamikom. Spletni portal 
obsega pet zavihkov: uvodna pojasnila, 
slovenski podatki, tuji podatki, že ome-
njeni pojmovnik in povezave. Tuji po-
datki obsegajo osnovne podatke o ECO 
(European Cancer Observatory) in že 
omenjena Globocan 2008, ter Eurocare. 
Zavihek povezav pa ponuja povezave 
na: Inštitut za varovanje zdravja republi-
ke Slovenije, posamezne regionalne za-
vode za zdravstveno varstvo, presejalne 
programe za zgodnje odkrivanje raka, 
društva onkoloških bolnikov in drugih 
nevladnih organizacij. Dr. B. Zakotnik 
je predstavil pomen podatkov registra 
raka za ocenjevanje rezultatov kliničnih 
raziskav in potrebe, ki bodo postavljene 
pred register pri spremljanju učinkovito-
sti v tako imenovanem tarčnem zdravlje-
nju. Programe, ki krmilijo delovanje por-
tala SLORA je pripravilo podjetje Lucius 
d.o.o. in njegov direktor Tomaž Furlan je 
kratko opisal razvoj programskih rešitev 
in tehnične možnosti portala.

Ivan Košak     

LUŽAN FRANC ŽABNICA
ZORMAN ZDRAVKO LJUBLJANA
DOMA AVGUST TRBOVLJE
GROZNIK MARIJA LJUBLJANA
KURAJ VOJKO MARIBOR
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Po sprejemu se je začela »čaga«. (Foto J. Papež)

Orehova vas je bila zadnja sladka trdnjava, ki je padla v letu 2010. (Foto D. Papež)

PK [tajerska 
in Koro{ka

S PREDNOVOLETNIH SRE^ANJ 2011

Ja. Res je mimo še eno nedokončano 
poglavje v našem nadaljnjem življenju. 
Obrnili smo nov list, ki nas pelje k novim 
zmagam naproti. Ne, ne bo ostala pra-
znina za nami. Dosti tega bo tudi našim 
potomcem ostalo v trajnem spominu. Ne 
ozirajmo se nazaj. Naprej! Tam je naša 
prihodnost. Premagali smo kar se je 
dalo po najboljših močeh. Ni še konec. 
Še smo tu. Marsikatera trdnjava bo še 
padla za naš hrbet. Spredaj bo seveda 
nova. Pa nič zato. Korakali bomo, dokler 
se bo dalo s polno močjo, kolikor je še 
premoremo in jih bomo kar podirali in 
podirali. Spravljali za hrbet in korakali 
naprej. Te pravice nam nihče ne more 
vzeti. Le vztrajni in pogumni moramo bit. 
Tega nam hvala bogu ne manjka. Enaka 
bolezen nas je združila v to novo veliko 
enkratno družino. Ne damo se. Z vsakim 
srečanjem smo si bližje. Bolj trdne ne-
pozabne vezi se pletejo. Ja, je kar dosti 
srečanj. Nekako si jih, se mi zdi, želimo 
še več, ker smo res elita, ki si želi, hoče, 
pa tudi zmore še več druženja, ker se 
razumemo v dobrem in slabem s sebi 
enakimi. Kje je konec? Ne vem zakaj bi 
se v tem zagonu o tem sploh spraševa-
li. Daleč je še. Le verjeti moramo v to. 
Pogumno naprej, brez oziranja nazaj. To 
je naša pot bodočnosti. Smo generacija, 
ki je marsikaj dala in še daje skozi življe-
nje. Torej, ne rabi naša nadaljnja pot biti 
posuta le z rožicami, tudi kak trnček je 

Ob prednovoletnem 
sre~anju v Orehovi vasi
lahko, le da jih ne bi bilo preveč. Joško 
piše, vi berete. Vem, da se sprašujete 
kaj sedaj bluzi. Nič. Konec leta je. S tem 
uvodom bi rad nadaljeval o našem sre-
čanju v Orehovi vasi. 

Torej gremo v zaplet in razplet, kot 
se spodobi vsakemu pisatelju pisa-
ti. Orehova vas je ta zadnja, sladka tr-
dnjava, ki je padla v tem letu. Ni nam je 
bilo težko podreti in spraviti za hrbet, le 
da bi v tekočem letu bilo čim več tako 
sladkih ovir, ki bi jih z lahkoto spravili za 

hrbet. Grenkih ovir bilo, če že ne nič, v 
čim manjšem številu. Ja, v Orehovi vasi 
smo se zbrali kot prejšnje leto. Vreme? 
Isti pekel kot lani s snegom, le da je bilo 
za 3 stopinje topleje, torej -14. Ja, pa taki 
pekel, bi se človek vprašal. Iti ali ne iti v 
takega, ali se odločit za drugo opcijo. O 
vremenu bi s tem končal. Kaj pa naši go-
stitelji? Ta prva liga so. Nič niso za nami 
zaostajali. Vsa čast jim. Vse so, kar se je 
tudi videlo, delali iz srca. »Iz dna duše« 
bi jaz rekel. Res jim ni bilo nič težko. Po 
toplem sprejemu vseh navzočih se je za-
čela »čaga«, ki si jo mi Štajerci z našim 
nenadomestljivim poglavarjem za naš 
rajon, Papežem, nepozabno pripravimo. 
Da ne bo vedno samo Papež pohvaljen, 
tudi drugi so se potrudili za nepozabno 
srečanje ob koncu iztekajočega se leta. 
Naša Mucka nas je zopet obdarila s pri-
srčnimi darilci za vsako družino. Tudi 
naše ženice ne smem pozabiti omeniti 
za prečudovito pecivo. Prva liga. Saj ve-
ste, tisti ki ste bili v Hotinji vasi, o čem 
govorim. Vem, da se vam sline cedijo. 
Žal, da niste prišli, je bilo enako dobro, 
le preveč so ga spet pripravile. Tudi za 
vas ostale člane bi bilo dovolj. Družino 
Glodež sem pustil za konec, hvala vam 
od srca v imenu vseh. Res ste se to leto 
nekako posebej potrudili. 

Bolezen je našemu prijatelju Dolfiju pre-
prečila udeležbo prečudovitega večera. 
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D. Papež, poglavar za štajerski rajon. (Foto J Papež)

Ko je bil uradni del končan, se je pričelo veselo prednovoletno srečanje.  
(Foto G. Lepoša)

Vsi smo ti, dragi prijatelj, stiskali pesti 
za čimprejšnjo ozdravitev in povratek v 
našo družbo. Tisti, ki redno berete naša 
Obvestila se boste vprašali, kaj pa sre-
čelov? Ja, tudi tokrat je bil, le nekoliko 
drugačen kot ostala leta. Ne se bat, 
enako zabaven je bil. Smo si ga pač po 
svoje naredili, Vsak je prinesel nekaj s 
seboj,  po  balkansko. »I ja tebi i ti meni«. 
V glavnem, zabavno je bilo. Konec? Kaj 
reči o tem? Ga še ni, mi korakamo na-
prej. Legenda, Mišo Kovač, poje »Još se 
držim, još se ne dam«. Zakaj pa bi se mi 
dali? »Ne daj se generacijo«, pravi dedek 
Joško. 

Na koncu bi rad vsem članom in pod-
pornim članom v imenu celotne druži-
ne Marcijuš zaželel:«Srečno, zdravo in 
nepozabno leto 2011. Ker se je komaj 
začelo, se ga še spomnim ne, kako naj 
ga  pozabim? Le naj nam bo vsem nepo-
zabno! Vstopimo vanj trdno in odločno 
in podirajmo sladke in grenke ovire do 
naslednjega leta. Saj ni daleč, čas hitro 
beži. Le mi smo z njim starejši. Bi človek 

rekel: »Škoda!« Pa ni. Kakor se menjava-
jo letni časi, leta, tako naj se tudi gene-
racije menjavajo. No, pa le ne bom ostal 
za seme.

Srečno 2011 Joško Marcijuš s celotno 
družino, še posebej z mojim vnukecom 
Timotejem. 

Joško Marcijuš

 PK Prekmurje

svečano urejenimi mizami nas je v ime-
nu PK Prekmurje pozdravil predsednik 
kluba Geza Lepoša, nam zaželel dobro-
došlico, obudil dejavnost društva v tem 
letu, ki je bilo po vseh ekonomskih kazal-
cih recesijsko. Glede na splošno stanje 
naše države Slovenije, ki preživlja zelo 
kritične čase, smo v društvu izpeljali pro-
gram, kakor je bil zastavljen, kar dobro. 
Seveda smo pri tem zaslužni vsi člani, ki 
tvorimo društvo, kajti prav od nas je od-
visno, kako se v društvu imamo.

S svojo prisotnostjo sta nas počastila 
tudi podpredsednik Društva laringekto-
miranih Slovenije gospod Danilo Papež 
s soprogo Jano in ustanovitelj ter sedaj 
častni član tega društva gospod Slavko 
Ribaš s soprogo Eriko. Tudi gospod 
Papež je v kratkih obrisih predstavil pro-
gram za leto 2011, ki bo glede na manj-
ša sredstva kakor za leto 2010 nekoliko 
okleščen, toda z optimizmom in malen-
kostno večjo samo udeležbo članov pri 
posameznih programih, bo ostal primer-
ljiv z letom 2010. Tudi gospod Ribaš nas 
je spomnil na težke začetke ustanavlja-
nja društva in zaželel dobrih uspehov v 
bodoče. 

Tako je bil končan »uradni« del in priče-

Prednovoletno sre~anje
Tale veseli december, kakor ga že tra-
dicionalno poimenujemo, je letos kar 
pridirkal med nas. Imam občutek, da 
je vsako leto hitrejši. Seveda se ga ve-
selimo, ko je tu, le kdo se ne bi veselil 
vsega, kar nam prinaša, predvsem pa 
vsakoletnega prednovoletnega srečanja. 

Vsako leto se tega srečanja udeležijo vsi 
člani, svojci in podporni člani, če so le 
zdravi ali niso kako drugače zadržani. 
Letos smo se polni dobre volje zbrali na 
starem, že dobro preizkušenem gostišču 
»Penzion letališče« v Rakičanu.

Po uvodnem klepetu in namestitvi za 
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Glas Borutove harmonike je dodal še posebno energijo. (Foto G. Lepoša)

Že prvič, ko smo se srečali, sva imela občutek kot da se poznamo že dolgo.  
(Foto: arhiv J. Prešiček)

Še vedno rada zaplešeta  
(Foto arhov J. Prešiček)

 PK Dolenjska

lo se je veselo prednovoletno srečanje. 
Mize so nam obložili z znano dobro pri-
pravljenimi jedmi gostišča, za posladek 
pa je poskrbel ženski del prisotnih. Ob 
vsem tem in dobri kapljici, so se razve-
zali tudi jeziki, glas Borutove harmonike 
pa je dodal še posebno energijo. Jana, 
Matilda in Nada pa so vse oplemenitile 
še z lepimi pesmimi in spodbudile ostale 
prisotne, da so pritegnili z njimi. Z odlič-
no energijo sta Borut in Jana poskrbela 
za skeče in dobre vice, ki so nas nasme-
jali in dali dodatni čar srečanju. Posebno 
vzdušje temu srečanju daje tudi vsako-
letno obdarovanje v stilu srečelova, ko 
potem kot mali otroci odvijamo darila in 
se veselimo majhnih presenečenj.

Tudi letos Geza ni pozabil na razne ju-
bilante in drugače zaslužne člane v tem 
letu in jih obdaril z majhno pozornostjo, 
buteljko »Hubrovega« vina, ki sta ga le-
tos poklonila podporna člana društva 
zakonca Huber.

V prijetnem vzdušju je čas hitro tekel, 
šale so kar vrele na dan, plesne nav-

dušence so zasrbele pete ob zvokih 
Borutove harmonike in tako se je žal iz-
teklo še eno srečanje.

Dragi in spoštovani prijatelji, naj vam 

še enkrat v novem letu zaželim čim več 
zdravja, osebne sreče in vse, kar nava-
dnega človeka dela velikega.

Vida Köveš

Prednovoletno sre~anje
No, pa so me namočili. Še nikoli nisem 
bila »novinarka-poročevalka«. Pa poj-
dimo od začetka. Najprej naj se pred-
stavim. Sem Vilma Perpar in z možem 
Lojzetom sva nova člana Društva larin-
gektomiranih Slovenije. Mož je bil konec 

avgusta operiran in sva se vsa prestra-
šena včlanila v društvo. To je bila res ena 
od pametnih potez v najinem življenju. 
Kajti spoznala sva kar nekaj zelo prije-
tnih in korajžnih ljudi, ki so pripravljeni 
pomagati in svetovati. Že prvič, ko smo 

se srečali sva imela občutek kot, da se 
poznamo že dolgo. Bili so takoj pripra-
vljeni pomagati in svetovati. Veliko ti po-
meni, če ti svetuje nekdo z izkušnjami, 
obenem pa ti odgovarja na tvoja prestra-
šena vprašanja mirno in z veseljem. No, 
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Vsaka srečka je bila dobitna. (Foto B. Čus)

Priprave na novoletno srečanje se začnejo že mesec dni prej. (Foto arhiv B. Čus)

dovolj predstavljanja. Zadolžili so me, da 
napišem, kako je potekalo naše sreča-
nje Dolenjčkov na novoletni zabavi. Ob 
12. uri smo se dobili v gostilni Špolar pri 
Mirni peči. To je prijetna domača gostil-
na, še bolj prijeten pa je gospodar, ki nas 
je postregel z obilico dobre volje in še 
boljše hrane in pijače. 

Preden je predsednik Jože podal poroči-
lo o delu v tekočem letu, smo se z žalo-
stjo in z minuto molka poslovili od naših 
žal preminulih članov. Tudi o njihovem 
optimizmu glede zdravja in veselju do 

življenja sva veliko slišala tako, da imava 
občutek, kot da bi jih poznala. Po kon-
čanem sestanku je bilo z obilico dobre 
volje postreženo kosilo, ki je prekašalo 
marsikateri hotel s petimi zvezdicami. Že 
med kosilom sta se nam pridružila mlada 
fanta s harmoniko in kitaro. Verjemite, da 
smo kar težko šli domov. Pelo se je in 
plesalo, da je bilo kaj. Seveda pa smo 
popestrili srečanje tudi s srečelovom. In 
veste kaj, vsaka srečka je bila dobitna. 
Tako, da smo vsi odšli domov z daril-
cem. Bilo je več kot lepo.

Težko že čakava na naslednje srečanje 

z najinimi novimi prijatelji oziroma novo 
družino. Šele drugič sva bila z vami in se 
nama zdi, da vas poznava že celo življe-
nje. 

Hvala vam vsem, ker ste naju tako toplo 
sprejeli in, da nama pomagate z nepre-
cenljivimi nasveti.

Naj bo dovolj za prvič, ker res nimam 
nobenih izkušenj s pisanjem. Besed s 
katerimi pa bi se vsem zahvalila za vse 
dobro, ki ste nama dali pa sploh ne naj-
dem. Saj je besedica hvala premalo za 
vse, kar nama nudite.

Vilma Perpar

PK Severna 
Primorska

Priprave na novoletno srečanje se zač-
nejo že mesec dni prej. Začne se tekanje 
od vrat do vrat s prošnjami za srečelov, 
da popestrimo srečanje. Moram pohva-
liti naše člane, saj smo bili kar pridni in 
dobili kar precej dobitkov. Niso bili kdo 
ve kaj veliki (saj smo vsi v krizi), toda za 
nas dovolj. Tudi sami smo prispevali po 
najboljših močeh, kar pač kdo zna, ozi-
roma kar kdo ima. Ni še minil mesec, ko 
smo se spet srečali. 

Z Magdo sva se dogovorili, da se dobi-
mo en dan prej pri njej doma. Tako sva 
se že 10. 12. 2010 z možem odpravila z 
najinimi dobitki. Z Magdo sva nato do-
dali številke še na ostale dobitke in tako 
je bilo vse nared za srečelov. Naslednji 
dan se dobimo (kot vedno) pri Olgi. 
Odpravimo se v Zatolmin, kjer nas ostala 
druščina že čaka. Ko smo pojedli, smo 
začeli s programom, ki je bil kar natrpan. 
Ples, petje, srečelov. Naša Cvetka nam 
je prepevala z mano, ki nimam nobenega 
posluha in me čudi, da me je kdo sploh 
poslušal, ter Metko. Začel se je tudi sre-
čelov in nam vzel kar veliko časa. Moram 
pohvaliti našo Metko, ki je moškim sple-
tla copate, nam ženskam pa prijemalke 
za lonce. Druženje je hitro minilo, poslo-
vili smo se in obljubili, da se kmalu spet 
srečamo. Ob tej priložnosti bi vsem čla-
nom in podpornim članom DLS voščila 
srečno in predvsem zdravo leto 2011.

Janja Fabjan

Pred- 
novoletno 
sre~anje na 
Tolminskem
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Prekrasen večer v praznično okrašeni jedilnici. (Foto: arhiv B. Bubnič)

 PK Obala

No, pa je šlo tudi leto 2010 naokoli. Ko 
bomo brali ta članek, se bo pisalo leto 
2011. Pričelo se bo novo desetletje.

December je mesec velikih pričakovanj, 
mesec praznovanj. Mesec, ko nas obi-
ščejo trije dobri možje: Miklavž, Božiček, 
Dedek Mraz, ko se obdarujemo in si že-
limo vse lepo. Ob tej priliki naj vam tudi 

Prednovoletno 
sre~anje  
v zasneženem 
Podgorju

Toplo ognjišče in smeh v očeh,

iskreno želimo vam v toplih dneh,

da zdravja in srečnih trenutkov nešteto,

nasulo bi nam PRIHAJAJOČE LETO.

midva z ženo zaželiva vse najboljše v letu 
2011, obilo zdravja, sreče in ljubezni.

V tem mesecu, ki mu pravimo tudi ve-
seli december, je tudi čas za pripravo 
prednovoletnega srečanja, vseh članov 
in podpornih članov področnih klubov, 
našega društva.

Tako smo tudi v našem PK organizirali 

srečanje. Izbrali smo si domačo gostilno 
v vasici Podgorje, nad Črnim Kalom. Ta 
vasica je tudi izhodiščna točka za pohod 
na goro Slavnik. Ampak letos smo si iz-
brali lep termin. Prav v tem času nas je 
presenetil sneg in s tem ustvaril prelepo 
zimsko, praznično idilo. Pobelil je po-
krajino, strehe hiš, ceste ... in pobelil je 
tudi vasico Podgorje. Z zelo počasno in 
previdno vožnjo, z našimi jeklenimi ko-
njički, smo se pripeljali v vas. Tako kot 
Božiček s sanmi. Bilo je nekje med 10 in 
15 cm snega. Jeklene konjičke parkira-
mo in se odpravimo v gostilno. Pričakata 
nas prijetna gostitelja, ki nas nato po-
spremita v jedilni prostor. V praznično 
okrašeni in pripravljeni jedilnici smo si 
izbrali prostor pred toplim kaminom, ki 
je s svojim ognjem in s svojo toploto do-
dal še lepše doživetje v tem prekrasnem 
predprazničnem večeru. Res, da smo bili 
sami v jedilnici, pa tudi naših članov ni 
bilo vseh. Bolezen je storila svoje. Gospa 
Stepančič se ni mogla udeležiti, pa tudi 
družina Zulić zaradi slabega počutja 
Zuhdije. Pa tudi vreme je naredilo svoje. 
Spomnili smo se na vse, povedali nekaj 
besed o delovanju v društvu, o progra-
mih društva in o našem sodelovanju v 
društvu in tudi o delovanju PK Obala pri 
organiziranju srečanj, kot so pohodi in 
izleti. 

Nazdravili smo in si zaželeli prijetno 
druženje. Sledila je večerja in ob večerji 
smo nadaljevali s klepetom in obujanjem 
spominov preteklih srečanj in druženj. V 
tako prijetnem okolju s tako dobro druž-
bo tudi čas hitro beži. Sledila je sladica 
in ob tej priliki smo si zadali tudi cilje za 
leto, ki je pred nami.

Tako, kot se spodobi za Primorsko se 
prijeten večer zaključi s kavico. Sledi še 
obdaritev prisotnih, z darili donatorjev in 
koledarjem društva. Sledijo lepe želje, 
stisk roke in poljub v slovo. Za konec pa 
dovolite, da še enkrat zaželim, v imenu 
PK Obala, vsem članom in podpornim 
članom društva, ter njihovim domačim, 
veselo, zadovoljno, predvsem pa zdra-
vo leto 2011. Enako pa želimo tudi vsem 
zaposlenim na ORL kliniki v Ljubljani in 
Mariboru, ter veliko uspehov pri delu.

Branko in Andrejka Bubnič

^lanarina za leto 2011
Izvršni Odbor DLS je na 22. seji, dne 15. 12. 2010 sprejel sklep, 
s katerim je določil višino članarine za leto 2011 za 
  člane        9 EUR
    podporne člane 20 EUR

Za laringektomirane člane v težjem socialnem položaju pa je 
simbolična in znaša 0,5 eur.

Transakcijski račun DLS: 6100 0000 1418 487.
Izvršni odbor DLS
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Tako kot vsak leto, je tudi letos Društvo 
laringektomiranih priredilo prednovolte-
no srečanje v Gostilni pri Jovotu. Dan, 
ki smo ga določili je bil 18. december. 
Bolj, ko se je ta bližal, bolj je naraščalo 
moje vznemirjenje. Od našega zadnjega 
večjega druženja v Bovcu je namreč mi-
nilo kar dobre tri mesece in vesel sem 
bil, da bom zopet lahko videl nekaj zna-
nih obrazov. 

Zbudil sem se v oblačno jutro. Kljub te-
mu, da nisem ravno jutranji tip, sem hitro 
pozajtrkoval in se z očetom odpravil pro-
ti sedežu društva, da opravimo še zadnje 
priprave za »žur leta«. Ob prihodu naju je 
že pričakal vedno nasmejani predsednik 
PK Ljubljana Žika Manič. Sledil je kratek 
posvet, nato pa smo se skupaj odpravili 

Novoletno 
sre~anje
v pisarniške prostore, kjer nas je že ča-
kala nam dobro znana embalaža z glas-
benim stolpom in ozvočenjem. Opremo 
smo preizkusili z nekaj klasičnimi »jugo« 
uspešnicami, nato pa jo pospravili v Žikin 
avto, ki nas je že čakal pred vhodom. Ob 
prijetnih ritmih Ribje čorbe ter mnogih 
drugih jugoslovanskih izvajalcev, smo 

se po približno pol ure vožnje, le prebili 
skozi zasneženo Ljubljano do Kodeljeva 
in gostišča Pri Jovotu. Pričakalo nas je 
prijazno osebje in fantje so nam poma-
gali pri raztovarjanju opreme. Ker smo 
bili na prizorišču prvi, smo se hitro zor-

Ko vas gledam takole skupaj zbrane, 
člane področnega kluba iz Ljubljane, 
vem, da se zopet eno leto nam izteka 
in premagana mnoga je bila prepreka. 

Leto odhajajoče nam je poskrbelo, 
za polno presenečenj, ni bilo veselo, 
slaba vlada, naravne nesreče, polne vode, 
reforme pa take, da te pri srcu zbode.

Da pa življenje ne bi bilo tako stresno, 
večkrat smo zapustili življenje mestno, 
odpravili se v naravo, v lepe kraje, gore, 
in za kakšen dan pozabili na tegobe nore.

Vladni butnglavci se vedno le zase bojijo, 
za nas davkoplačevalce pa malo naredijo. 
Zato sklenili smo, da gremo mi po svoje, 
saj v družbi našega društva vedno lepo je. 

Zadostili tudi društveno smo obveznost, 
na občnem zboru preverili vodstva treznost, 
ugotovili, da so bili odlični in se dogovorili, 
da se na srečanju v Hotinji vasi bomo dobili.

Poletje so člani izrabili za svoje notranje klice, 
nekdo je v senci počival in poslušal peti ptice, 
drugi je raje vzel nahrbtnik, se odpravil v gôre, 
ko je bilo obdobje mokro pa nabiral gobe nore.

Seveda smo tudi letos odšli v Vôdice na morje 
in v dolino zelene Soče, od tam v visokogorje, 
tam v skalah smo se vzpenjali klin po klin, 
ter v potu svojega obraza zlezli na Kanin.

Ker pa zares ne poznamo nobene šale, 
prehodili smo še druge domače skale, 
prišli pa so nam prav tudi nižji griči, 
kjer raste trta in se kakšna zidanica diči. 

V glavnem, imeli smo se vedno kar fino, 
poskušali domače dobrote in dobro vino, 
upam, da se bo leto, ki bo kmalu vstalo, 
samô po ta dobrih stvareh zgledovalo.

Sedaj pa vsem zaželim res od srca, 
naj vam narava polno zdravja da, 
posreči naj se vam vsakršno podjetje, 
pa še v »tošelnu« naj poveča se imetje.

Pr’ 
Jovot’ 
2011

    
 POLde©

UREDNIŠKI ODBOR:

Odgovorni urednik: Ivan Košak, 

urednik: Marija Tomšič, 

član: Danilo Papež. 

Oblikovanje in priprava za tisk  
 Leopold Mihelič
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Tudi letos smo bili pri Jovotu. (Foto: I. Košak)

Hitro se je razvil živahen pogovor. (Foto: Č. Košak)
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ganizirali in se lotili dela s postavljanjem 
ozvočenja. Po opravljeni nalogi, smo si 
končno lahko vzeli nekaj časa zase in si 
postregli s prvo pijačo. Ni minilo dolgo, 
ko so že začeli prihajati prvi gostje, kot 
so npr. g. Kristan s Francko, g. Kenje ter 
seveda tudi naša Manca. Hitro se je razvil 
živahen pogovor in beseda je tekla zlasti 
o zdravju, aktualnih dogodkih in o tem, 
kaj bo prineslo prihodnje leto. Kmalu je 
bilo zbranih dovolj članov, da smo lah-
ko pričeli z uradnim delom srečanja. 
Preden smo se lahko dodobra prepustili 
gurmanskim užitkom, sta nas kratko na-
govorila še naš vodja PK Ljubljane Žika 
Manić in predsednik društva Ivan Košak. 
Svoj prispevek k zabavnemu večeru pa 
sta dodala tudi naš tehnični urednik g. 
Polde, ki je s svojo hudomušno recitacijo 
opisal letošnje dogodke, ter g. Šporar z 
zanimivo različico svojega slovarja tuje 

konec našega druženja in ura slovesa.. 
Ker je nekatere med nami čakala še dol-
ga pot domov, smo si segli v roke, za-
želeli vesele praznike ter se v upanju, da 
se prihodnje leto v takem številu zopet 
srečamo, drug od drugega poslovili. 

Črt Košak

Vabilo za predložitev 
potrdil o višini 

mesečnih prejemkov 
V skladu s 6. sklepom 22. seje Iz-
vršnega odbora Društva laringekto-
miranih Slovenije, z dne 15. 12. 2010, 
pozivamo tiste laringektomirane čla-
ne, ki mesečno prejemajo manj kot 
420 eur, pa bi si želeli ugodnejšo 
obravnavo (nižje plačilo kotizacije) 
pri udeležbi v posameznih progra-
mih, da na sedež društva najkasneje 
do konca meseca februarja 2011, 
posredujejo fotokopijo potrdila o vi-
šini mesečnih prejemkov (obvestilo 
Pokojninskega zavoda o izvršenem 
nakazilu ali drugo verodostojno potr-
dilo). Poudarjamo, da je konec me-
seca februarja 2011 skrajni rok, po 
katerem prispelih potrdil ne bomo 
več mogli upoštevati pri načrtova-
nju kotizacij za leto 2011, oziroma 
bomo upoštevali le tista potrdila, ki 
bi jih predložili laringektomirani čla-
ni, ki so se v letu 2011 prvič včlanili 
v društvo. Na osnovi zbranih potrdil, 
bo poskušal Izvršni odbor društva v 
skladu z obstoječimi finančnimi mo-
žnostmi, za socialno šibkejše larin-
gektomirane člane načrtovati plačilo 
nižje kotizacije predvsem za progra-
ma Psihosocialne rehabilitacije in 
Ohranjevanja zdravja.

Predsednik DLS, Ivan Košak

jezičnih besed, ob katerem smo se vsi 
dodobra nasmejali. Končno je napočil 
čas za hrano in ob pogledu na dobro 
obložene mize je mnogim od nas po-
šteno zastal dih. Bilo je toliko dobrot, da 
sem se počutil skoraj kot na francoskem 
kraljevem dvoru. Naš Žika se je še en-
krat izkazal pri izbiri menija in gostišča. 
Potem, ko smo si privezali dušo, je spet 
nastopil čas za druženje in klepet. Sam 
sem letos zopet prevzel vlogo »disk džo-
keja«. Sicer nisem nek glasbeni guru, 
vendar mi je na plesišče le uspelo prite-
gniti vsaj par ali dva plesalcev, kar pa tudi 
ni tako slabo. Družbo mi je med drugim 
letos zopet delala tudi hudomušna, sicer 
pri Jovotu dobro znana papiga, ki mi je 
vsakič, ko sem ji obrnil hrbet zažvižgala 
ali pa se mi na skrivaj zahehetala. Dan se 

je počasi prevesil v noč in ob prijetnih 
melodijah dalmatinske glasbe smo lah-
ko vsaj za trenutek pozabili na težave, ki 
nas pestijo v vsakdanjem življenju. 

Ko se je proti koncu večera pri naši mizi 
oglasila še prostovoljka Društva proti 
kajenju z vrečko srečk, je sledil še kratek 
nenapovedan srečelov. Vsak izmed nas 
je lahko zadel nekaj posebnega in ker se 
imam za človeka rojenega pod srečno 
zvezdo, sem se srečelova udeležil tudi 
sam. Pri »lovljenju sreče« sicer nisem 
imel večjega uspeha, saj sem zadel le 
nekaj malenkosti, kot so npr. obesek za 
ključe znamke Mercedes in ročno izde-
lan glinen lonček. Sem pa vsaj neizmer-
no užival v pričakovanju na »bogate na-
grade«. Ob osmi uri sta se nam približala 


