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Leto je naokoli. Ponovno polnimo kovčke 
zadnji trenutek. Veselim se srečanja z meni 
dragimi znanci, čeprav vem, da marsika-
terega med njimi ne bo. Ta vražja recesija 
posega tudi med nas. Vedno plitvejši žepi 
marsikomu ne omogočajo več niti tako 
prepotrebnega oddiha in druženja z sebi 
enakimi.
Po nekaj urah vožnje, oziroma bolj cijazenja 
po vročem soncu, se le znajdeva na Krku. 
Prijetna zamenjava lokacije. Poznamo ga 
iz mladosti, ko smo se šli delavski turi-
zem. Prikolice, šotori …, kako je bilo lepo. 
Prevzame me nostalgija.Krk. Blaga sredo-
zemska klima, nasadi oljk in fig, kristalno či-
sto morje. Nameščeni smo v mestu Punat, 
ki leži na jugu otoka v enem najlepših za-
livov Jadranskega morja. Mesto sodi med 
mlajša otoška naselja, obdano je z nasadi 
oljk, zelene površine so polne dehtečega 
sredozemskega rastlinja. Tu je za navtike 
in deskarje raj. Številne kulturne zname-
nitosti segajo še v čase srednjega veka, 
mnoge kapele in cerkve celo v 6.stoletje. Tu 
ne manjka dobrih hotelov, kampov, marin, 
športa, zabavnih prireditev. Nas so name-
stili v hotel Park, v središču mesta. Pa sva z 
mojim dragim kljub temu malo tavala, pre-

den sva ga našla, ha, ha. Prispela sva pri 
zadnjih. Z iskrenim stiskom rok in toplim ob-
jemi sem pozdravila prisotne. Vesela sem 
bila vsakega med vami.
Jutranje raztezanje mišic, razgibavanje hre-
ščečih sklepov je seveda obvezno. Merjenje 
tlaka, sprehodi, pohodi, kolesarjenje, plava-
nje; po izbiri. Letos, v tej peklenski vročini, 
je bilo seveda v ospredju plavanje. Kdo se 
ne bi v taki pripeki rad namočil v hladni vodi, 
kar pa letos ni bila, bilo je bolj podobno topli 
kopeli. Z mojo boljšo polovico sva pristala 
zopet pri pohodnikih, čeprav sva se spra-
ševala, kam bomo pa za vraga hodili. Pa 
sta naša vrla Cveto in Boštjan takoj razprla 
karte. Nič bat, boste se potili.
Prvi dan smo obiskali cerkev sv. Trojice iz 
leta 1777. Prevzel me je prekrasen lesen 
oltar. Prisotna redovnica nam je prijazno 
opisala zgodovino cerkve in celega mesta 
Punat. Da bi se dodobra prepotili, smo se 
odpravili po poti Križevega pota, ki se vije 
visoko v breg. Pristali smo pri treh izvirih. 
Prelep razgled na lesketajoče morje in bli-
žnje otoke je bila nagrada. Nekateri smo 
lovili sapo in obstali, drugi so se povzpe-
li še višje. So že vedeli zakaj. Vrnili so se 
z polnimi vrečkami raznih zdravilnih zelišč. 

Ob povratku smo oskrbeli naša dehidrira-
na telesa s hladnim pivcem. V naše lepo 
ohlajene sobe smo se vrnili, ko je bilo son-
ce že zelo visoko in zato zelo vroče.Otoček 
Košljun. Majhen, toda bogat z zgodovino. 
Obiskali smo frančiškanski samostan, ki 
leži v naravnem parku, z preko 400 različ-
nimi rastlinami. V njem se nahaja dragoce-
na etnografska zbirka ter knjižnica s preko 
30. tisoč knjigami, Med njimi so redki bise-
ri- unikatni izvodi. V Košljunskem muzeju 
najdemo zanimivo naravoslovno, sakralno 
in numizmatično zbirko vredno ogleda. 
Poleg glavne cerkve je še mnogo kapel, 
posvečenim raznim svetnikom. Po hla-
dnem gozdičku se vije Križev pot. Za bolj 
podroben ogled bi rabili mnogo več časa, 
kot smo ga imeli. Izlet z ladjo, ta seveda ne 

KRK 2012

Izletniki na Košljun. (Foto Č. Košak)
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sme manjkati. Odločili smo se za 4-urni izlet 
z ogledom prelepih zalivov, ogromnih klifov 
na katerih gnezdijo orli ( smo jih opazovali), 
pluli smo čez tam naj globlje morje. Izkrcali 
smo se v prelepem zalivu, da bi se ohladili 
v kristalno čisti vodi. Nekaj dobrih plavalcev 
je odplulo z ladjo malo dlje na ogled jame 
Biserajke. Ker nisem več ravno v formi pač 
tega bisera nisem videla. Do nje je treba na-
mreč priplavati. Ker smo že malo bolj leseni 
in počasni, smo z povratkom zamujali. Tako 
ni bilo nič z ogledom mesta Krk. Kapitanu 
se je hudo mudilo. Vzrok naj bi bila huda 
vročina. Pa ni bilo tako, na pomol je kmalu 
prišla nova skupina. Denar se služi, tudi, če 
nekoga opehariš. Ha,ha motite se, če mi-
slite, da tu ni hribov. Visoki so tja do 568 

Kamen samo kamen in mukotrpno vzpenjanje. (Foto Č. Košak)

Pohodniki in Marta, ki se ne pusti ukloniti moškemu spolu. (Foto M. Koroman)

Da ne pozabimo na kolesarje …  
(Foto M. Koroman)

metrov. Mačji kašelj, sem se rekla. Pa bilo 
tako. Četrtega dne smo se namenili osva-
jat te vrhove. Odpravili smo se zarana. Ob 
zgodnji 5 uri smo že odrinili z avtom do iz-
hodišča. Oljčni nasadi, kamniti zidovi so nas 
spremljali v nižini, višje, kamnita zaklonišča 
za pastirje, ograde za ovce, kraške kota-
nje, nekatere napolnjene z vodo. In kamen, 
samo kamen. Mukotrpno je bilo vzpenjanje, 
saj si moral vsak korak narediti previdno. Je 
pa kamen vseeno zelo lep, saj je različnih 
oblik in barv. Najprej vzpon na Veli vrh (511 
m), spust, nato Brestovica (558) ponovno 
spust in nato Obzovo (568). Bleščeče morje 
in v meglicah oddaljeni otoki so bili naša na-
grada. Naporno, vendar posebno doživetje. 
Ostale dni smo pohajkovali po bližnji okolici 

po poteh, ki se vijejo ob morju v prijetnem 
zelenju. Raziskovali smo razne kapele, po-
pili kako pivce, klepetali in se potili. 
Da ne pozabim na kolesarje. Če smo se mi 
potili, so se oni dvojno. Ni mačji kašelj po-
ganjati pedale po razbeljenih poteh. Marta, 
od sile si, ne ukloniš se moškemu spolu. 
Ženska tema, kaj ne. Večere smo preživljali 
kakor kdo. Nekateri so se zabavali na ho-
telski terasi (ples, nagradne igre), drugi so 
se sprehajali ob obali. Moški spol je zgodba 
zase. Kaj bi oni brez nogometa? Veliko jih je 
poniknilo, med njimi tudi moj. Še sreča, da 
rada berem. Prehitro, kot vedno, je teden 
minil. Rada bi rekla HVALA vsem, ki ste se 
kakor koli trudili za nas.

Z življenjem se spopadam,
Neumorno iščem

Tudi najmanjše zadovoljstvo,
Brskam za odgovori,

Iz njega črpam celo bolečino,
Preiskujem življenje,

Zasledujem ga in ga lovim.

Mnogi si zastavljamo vprašanje, kako naj 
najdem duševni mir, kako naj živim, da 
bo moje življenje polno in koristno. Mislim, 
da moramo svoje misli usmerjati v dobro, 
lepo, prave stvari…zahvala, odpuščanje, 
pozitivno razmišljanje, se mi zdi, da tonejo 
v pozabo. Učili smo se, da z zahvalo do-
bimo več tistega, za kar se zahvaljujemo. 
Če naj bi mi bilo odpuščeno, naj sama od-
puščam, da lepe besede gradijo dušo, da 
se nam vrača tisto, kar dajemo. Da radost 
zagotavlja samozavest, zavist pa prinaša 
samoto. Da se sanje uresničijo samo tako, 
da jih udejanjimo. Da, skušam živeti po teh 
modrostih. Včasih mi uspeva, včasih se na 
poti izgubim. Vendar vedno znova ugoto-
vim, da sem srečna le, ko osrečim nekoga 
drugega.

Lep pozdrav!

Olga Uršič
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Dan smo začeli z jutranjo telovadbo. (Foto Č. Košak)

Živahne jutranje aktivnosti. (Foto Č. Košak)

Najlepše je bilo na plaži. (Foto A. Petrovič)

Utrinki iz Punata

Morje, sonce in veselje

Tale moj zapis ni suhoparno poročilo o 
Punatu; je pravzaprav moje osebno, glo-
boko intimno podoživljanje vsega kar nas 
člane Društva laringektomiranih Slovenije 
povezuje in daje hkrati nov smisel našemu 
življenju.
Pred dvema letoma sem bil popolnoma 
izgubljen na robu propada, danes pa sem 
človek ki se, veseli vsakega dneva, ki spo-
štuje svojo družino in ki ceni ljudi in prijate-
lje, pravzaprav vse nas, ki nas je v društvo 
združila ista usoda. 72 nas je pripotovalo v 
Punat na otoku Krku, kjer smo od 16. do 
23. junija preživeli ustvarjalen, dinamičen in 
vesel teden. Kako tudi ne bi, saj smo prišli, 
in to iz vseh koncev Slovenije, z istim ciljem: 
družiti se, prijateljevati, si izmenjati izkušnje, 

si zaupati svoje strahove ter se imeti lepo. 
Za ilustracijo samo nekaj utrinkov, kaj vse 
so nam organizatorji pripravili. Najlepše je 
začeti dan s telovadbo, saj je potem sku-
pen zajtrk slajši in človek nima slabe vesti, 
če poje kak kos kruha več. Tisoč ljudi, tisoč 
obrazov in prav toliko želja ter sposobno-
sti in nagnjenj. In vsakdo je lahko izbral kaj 
zase: kolesarjenje, balinanje, pikado, poho-
dništvo... 
A najlepše je bilo na plaži, ko smo se spro-
ščeno predajali k ne preveč toplemu morju 
in sončnim žarkom. Enaki med enakimi, 
in to z zavestjo: TUDI JAZ TO ZMOREM ! 
ZA NIČ NISEM PRIKRAJŠAN. TAKŠNIH, 
KOT SEM JAZ JE ŠE VELIKO IN VSI 
ŽELIMO BITI SPRRJETI V DRUŽBO, MED 
PRIJATELJE, MED SVOJE. Malce čudno 
so nas sprva gledali ostali turisti. A verja-
mem, da so nas na nek način občudovali 

ter si rekli: “Poglej jih, saj so tudi oni prav 
taki kot mi. Ljudje s svojimi pričakovanji in 
skrbmi, s svojim križem življenja, s svojim 
veseljem do življenja!”Posebno doživetje je 
bil izlet z ladjico na otok Košljun. Lepota 
otočka, oaza zelenih cipres in nek globok 
notranji mir samostana, so nam polepšali 
dan. Seveda pa je bil pika na i petkov za-
bavni večer s podelitvijo priznanj in plesom 
ob zvokih dobre glasbe.
V Punatu smo si nabrali novih moči, obno-
vili stara in navezali nova znanstva, rečemo 
lahko prijateljstva. Prav se mi zdi, da rečem 
iskreno zahvalo vsem, ki ste bili organiza-
torji in moderatorji našega enotedenskega 
druženja na Krku. Ko smo odhajali vsak na 
svoj konec, nam je bilo lepo pri srcu, saj 
smo vedeli, da nas združuje veliko dobrih 
in lepih stvari in da se kmalu spet srečamo.

Ana Petrovič

Nekaterim se 
uspe srečati vsa-
ko leto, drugi se 
zberejo le na vsa-
kih nekaj let in 
prerešetajo svoje 
življenjske zgod-
be, pregledajo 
pleše, trebuhe… 
Nekateri se sre-
čajo nekajkrat na 

leto in preprosto uživajo brez nepotrebne-
ga obremenjevanja, kar težko mi je opisati 
kako znajo uživati. Tako je bilo tudi tokrat. 
Sobotnega jutra na avtobusni postaji v M. 
Soboti se bom še dolgo spominjal, saj sem 
odhod ob 6.00 uri skoraj zamudil pa ven-
dar prispel pravočasno, pozdravil me je g. 

Geza, nas preštel in šoferju sporočil: »Vsi 
smo, lahko gremo«.

Tako se je začelo naše potovanje proti mor-
ju natančneje proti Punatu na Hrvaški obali. 
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Po poti smo pobrali še ostale udeležence 
v Ptuju, Mariboru in Ljubljani. Priznam, na 
poti se mi je vse do Ljubljane precej drema-
lo, na kar se zavem, da mi je dovolj jutranje 
utrujenosti. Avtobus se ustavi na postaji kjer 
poberemo še zadnje udeležence, ki se na 
pot odpravijo z avtobusom, s pogledom 
iščem obraz predsednika društva, ki sem 
si ga poskusil zapomniti s slike na spletne 
strani, in najdem … si mislim uf… Spominja 
me na bivšega prof. termodinamike s fakul-
tete, sigurno je vsaj polovico tako težaven 
kot on, si mislim. Videz je varal, to sem 
opazil čez teden ko smo se bolje spoznali. 
Skratka vse pohvale za predsednika lahko 
rečem. Pozdravimo se, spoznam še dva 
nova obraza, punca reče ime nekako na 
M… fant pove kratko jedrnato. Črt ! Skoraj 
smo že na cilju pa še zmeraj ne vem kako ji 
je ime, punci namreč. Sam pri sebi si mislim: 
vprašaj bo bolje kot, da špekuliraš ali si pra-
vilno razumel. Izvem ime Mirjam. Po priho-
du je sledilo kosilo, kjer si mislim ja ja… do-
bra hrana prvikrat, da naredijo vtis. Močno 
sem se uštel kar se je izkazalo v naslednjih 
dneh. V recepciji dobimo kartice od sob, in 
se na hitro razpakiramo. Prijetno presene-
čen nad urejenostjo sob se po namestitvi 
kot otroci z vrtca že odpravimo na plažo. 
Najbolj me zanima če je voda sploh dovolj 
topla za kopanje izkaže se, da je super. Dan 
prehitro mine in že je na vrsti večerja, spet 
mi ni bilo nič jasno. Samopostrežna večerja 
s samimi dobrotami, najem se do konca ! 
Ivan nam pove plan za naslednji dan, sliši 
se nekako takole: ob 7:30 jutranja telovad-
ba, zajtrk, ob 8:45 merjenje krvnega tlaka 
itd. Sit kot kača se stuširam, in zvlečem v 
posteljo, in zaspim kot bi trenil. Kakor sko-
raj vsako naslednje jutro sem se zbudil ob 
5:15. Nič si mislim, grem tečt, da raziščem 
poti. Najdem primerno pot za tek v hrib, ki 
je v naslednjih dneh postala moja stalnica 
pred jutranjo telovadbo. Pri telovadbi, se 

razdelimo v dve skupini, eno vodi Boštjan 
drugo ta hitrejšo pa Cveto, pridružim se 
Boštjanovi skupini kjer smo si vsako jutro 
po svojih močeh prijetno ogreli in raztegnili 
telo. Sledil je zajtrk, spet hrane na pretek. 
Seveda je izbira bila tako pestra, da je vsak 
našel primerno hrano svojemu okusu/po-
trebam. Omembe vredno se mi zdi, da je pri 
vseh obrokih bila možna izbira zdravih živil, 
tako je imel vsak na voljo, da izbere zdravo 
ali kakor jaz in verjetno večina dobro in manj 
zdravo. Sledilo je merjenje krvnega tlaka, ki 
je potekalo vsako jutro. Poleg merjenja je Črt 
skrbno beležil izmerjene vrednosti za stati-
stično analizo. Vsak dan je bil bolj pester. 
Poleg programa turistične agencije Relax, 
je bil organiziran tudi lastni program društva 
z raznimi družabnimi igrami. Vsakodnevno 
so bili na sporedu: kolesarjenje, pohodi in 
streching, omenjene dejavnosti sta vodila 
izkušena Boštjan in Cveto. Priznati moram, 
da sem pri udeležbi katerekoli dejavnosti 
zares užival in spoznal veliko novih ljudi. Pri 
vsem tem me je najbolj navdušilo spozna-
nje, da ljudje s katerimi sem bil obdan iz-

Program psihosocialne 
rehabilitacije

Krk – Hotel 
Park Punat  
16. junij – 23. 
junij 2012

Kako kvalitetno 
preživeti poletni 
dopust? A ob-
staja kaj boljšega 
od celodnevnega 
poležavanja na 

soncu in namakanja v vodi v lastni režiji? 
Obstaja! Letos sem se, v vlogi spremlje-
valke, pridružila članom in podpornikom 
društva laringektomiranih Slovenije na 
enotedenskem programu psihosocialne 
rehabilitacije na otoku Krku. Namen pro-
grama je bila promocija druženja in zdra-
vega (beri: aktivnega) načina življenja. Za 
pomoč pri strokovnemu delu, vsakodnev-
nih aktivnostih in za merjenje krvnega pri-
tiska so potrebovali dva študenta in s tem 

namenom angažirali mene in Reneja. 
Vzdušje, aktivnosti in druženje v temu te-
dnu so presegli vsa moja pričakovanja. Pri 
jutranji telovadbi, dopoldanskih in popol-
danskih sprehodih, kolesarjenju, ipd., sem 
se z veseljem pridružila udeležencem. 
Vodenje športnih aktivnosti sta prevzela 
dva simpatična in postavna vojaka, ki že 
več let sodelujeta pri tovrstnih aktivnostih, 
Boštjan in Cveto. Ogledali smo si naravo, 
znamenitosti, arhitekturo in se povzpeli na 

žarevajo veliko pozitivne energije, vzdušje je 
bilo vseskozi prijetno, ter popolnoma v na-
sprotju mojim prvotnim pričakovanjem, da 
bom morda srečal nekoliko zadržane ljudi 
za katerimi je huda življenjska preizkušnja. 
Veliko smo se pogovarjali, družili ob veče-
rih, zabavali in smejali. Na tem mestu bi 
rad omenil dejanje g. Koštomaja, ki je brez 
oklevanja nesebično in požrtvovalno nudil 
prvo pomoč pomoči potrebnemu na plaži, 
rešil je življenje. Dobesedno ! 
Prehitro je prišlo tisto sobotno jutro, ko je 
bilo potrebno pripraviti stvari za odhod proti 
domu, se posloviti… Z veseljem bi na ta-
kem mestu in družbi ostal še do nadaljnje-
ga, tako pa se vsaka stvar enkrat zaključi. 
Zapišem lahko le, da je bila to zame izjemno 
pozitivna izkušnja, ki mi je razširila obzorja 
in odprla pogled v nekoliko drugačen svet 
našega življenja. Upam in želim si, da bi 
društvo tudi v prihodnje delovalo na tako 
dobro organizirani ravni celotne Slovenije, 
hkrati se Vam zahvaljujem za izkazano zau-
panje in sodelovanje.

Rene Červek

Večer na terasi. (Foto Č. Košak)



OBVESTILA – [t. 219 Stran 5

tri vrhove, skupaj z najvišjim Obzovom. 
Največjo prednost sem videla v ugotovi-
tvi, kako dobra družba spodbuja gibanje 
in kako lahko v kratkem času navežemo 
stike z ljudmi, ki nam obogatijo življenje 
in vzbudijo željo po ponovnem srečanju. 
Imela sem priložnost spoznati in se mar-
sikaj naučiti od članov društva in njihovih 
podpornikov, predvsem o življenju, volji, 
zmagi, ter pozitivnem vplivu, ki ga imata 
skupnosti in druženje; no, pa tudi katere 
zdravilne rastline lahko nabiramo ob vsa-
kodnevnih poteh, kako lahko pridemo na 
Triglav in kakšno življenje vodijo specialne 
enote slovenske vojskeJ 
Že sam hotel (Krk Hotel Park Punat) v 
katerem smo bivali je ponujal veliko prilo-
žnosti za skupinske aktivnosti in zabavo, 
kot so to različne igre (balinanje, mini-golf, 
kartanje, ipd.), družabne večere z živo 
glasbo in igre na srečo. Animatorja Jan in 

lahko prinese v življenje tudi veliko pozi-
tivnega, kot je priložnost spoznavanja in 
aktivnega druženja z ljudmi z različnim 
ozadjem, razvoj osebne moči in premago-
vanja psihofizičnih ovir. S tem namenom 
se več krat letno organizirajo pohodništva, 
planinarjenje, odhodi na morje in druge 
aktivnosti, ki jih člani društva in njihovi 
podporniki z veseljem pričakujejo. Zame 
je to vsekakor bila zelo pozitivna izkušnja, 
pri kateri sem spoznala ljudi s katerimi 
imam željo tudi naprej vzdrževati stike in 
ki je pustila pečat v mojem življenju. Zelo 
sem hvaležna predsedniku društva Ivanu 
Košaku, njegovemu sinu Črtu in sekretarki 
Mariji, ki so name naredili odličen vtis in mi 
dali priložnost za udeležbo, pa tudi vsem, 
ki sem jih pri tem spoznala in se z njimi 
družila. Odlična ekipa, in odlično izpeljan 
program.

Mirjam Koroman

Ogledali smo si tudi zgodovinske in naravne znamenitosti. (Foto Č. Košak)

Nekateri so izkoristili pohode tudi za nabiranje naravnih zelišč. (Foto Č. Košak)

Sodelovala sta tudi simpatična in postavna vojaka Cveto in Boštjan. (Foto M. Koroman)

Anja sta se potrudila, da bi vse spodbu-
jala k udeležbi in sta nekatere aktivnosti, 
skupaj z telovadbo, tudi strokovno vodila 
in poskrbela za dobro zabavo vseh ude-
leženih. Udeleženci s katerimi sem se 
pogovarjala so bili zelo zadovoljni s prvim 
bivanjem na tej lokaciji - s pestro ponud-
bo aktivnosti, družbo in odlično hrano (res 
odlično hranoJ). 
Zelo mi je bilo všeč, da lahko udeleženci 
na koncu programa izpolnijo tudi anke-
tni vprašalnik s katerim izrazijo svoje za-
dovoljstvo s programom in lokacijo, ter 
tako s svojimi predlogi, željami in mnenji 
aktivno sodelujejo pri planiranju prihodnjih 
srečanj.
Mislim, da veliko upanje vzbuja dejstvo, 
da ljudem zmaga nad težko boleznijo 
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V Simonovem zalivu
Simonov zaliv, prečudoviti kraj na sloven-
ski obali, kjer društvo laringektomiranih 
Slovenije, vsako leto organizira tečaj go-
vora. Z veseljem sem pričakoval peti maj, 
ko sva se z ženo v lepem sobotnem po-
poldnevu odpeljala v Simonov zaliv. Po na-
mestitvi v hotelskih sobah, smo se srečali 
udeleženci tečaja skupaj z našimi logopedi 
Natašo in Mladenom ter njihovimi pomoč-
niki. V uvodnem govoru, nas je pozdravil 
predsednik g. Ivan Košak in nas seznanil s 
potekom tečaja. Prvi dan smo tako zaklju-
čili z večerjo in medsebojnim kramljanjem.
Drugi dan tečaja smo z veliko navduše-
nostjo začeli ob 7.45 uri, ko smo se zbrali 
pred hotelom na jutranji telovadbi in dodo-
bra razmigali zaspane kosti. Sledil je zajtrk, 
potem pa smo veselo odšli na tečaj, naše 
spremljevalke in spremljevalci, pa na de-
lavnice, kjer so si izmenjali izkušnje, ki so 
si jih pridobili v času bolezni. S tečajem in 
delavnicami smo nadaljevali po kosilu,čas 
po večerji pa smo preživeli vsak po svoje. 
Naslednji dan nas je narava obdarila z dež-
jem, zato je jutranja telovadba odpadla in 
vse aktivnosti smo nadaljevali v prostorih 
hotela, kjer je imela psihologinja ga. Žarka 
zanimivo predavanje. Druženje je bilo kljub 
slabemu vremenu zelo prijetno in polno 
prisrčnosti in sproščenosti.

Po predvidenem načrtu smo z delom na-
daljevali v torek, ko nas je sonce že zelo 
ogrelo. Da bi bilo to srečanje še prijetnej-
še, so nam organizatorji v sredo pripravili 
izlet v Piran,ogled mesta in Pomorskega 
muzeja. Vrnili smo se v večernih urah, 
ter po večerji opravili še krajše sprehode 
v okolici Simonovega zaliva. Četrtek smo 
kot po navadi začeli z jutranjo telovadbo, 
tečajem in delavnicami, ter po kosilu na-
daljevali s pripravami na zaključni večer. 
Spremljevalci so nam pripravili prijetno 
druženje z igrami, petjem in dobrimi šala-
mi, za katere sta poskrbela nepozabna ga. 

Francka in g.Branko. Prijetno vzdušje se je 
nadaljevalo pozno v noč ko smo prijetno 
utrujeni odšli v hotelske sobe. 
Naslednje jutro smo si po zajtrku izmenjali 
naslove, se s težkim srcem poslovili in za-
pustili Simonov zaliv.
Za uspešno izvedbo tečaja in prijetno dru-
ženje, naj se še enkrat zahvalim g. Ivanu 
Košaku, logopedoma Nataši in Mladenu, 
pomočnikom logopedov, psihologinji ga. 
Žarki, ter vsem udeležencem. Vsi mi bodo 
ostali v lepem spominu in upam, da se 
bomo še velikokrat srečavali.

Tomi Svažič

Spomladanski te~aj govora 
v Simonovem zalivu

V Simonovem za-
livu v Izoli smo se 
v začetku maja 
udeležili tečaja na-
domestnega go-
vora. Šestdnevni 
tečaj je potekal v 
dveh skupinah. 
Sama sem tečaj 
prvič vodila v sa-
mostojni vlogi. V 

„ljubljanski“ skupini sem imela devet udele-
žencev. Sedem se jih je prvič udeležilo teča-
ja, dva pa sta bila že na jesenskem tečaju 
nadomestnega govora.
Prvi dan (sobota) je bil spoznavni, v nede-
ljo zjutraj pa se je začelo resno delo. Ker je 
bil to moj prvi tečaj v vlogi vodenja skupine 
pri učenju ezofagalnega govora, so me ob-
hajali dvomi, kako bom tečaj izpeljala. Po 
prvem dopoldanskem druženju je trema hi-
tro minila. Delo v skupini je potekalo dobro, 
tudi zato ker so bili tečajniki prizadevni in 

željni napredka v govoru. Zahvala za dober 
potek dela gre tudi mojima pomočnikoma, 
gospodu Kristanu in gospodu Čusu. Bila 
sta dobra motivatorja tečajnikom. S svojim 
znanjem in izkušnjami sta dodatno oboga-
tila tečaj.
Poleg strokovnega dela, pa je imelo doda-
ten čar tudi spoznavanje in druženje tečaj-
nikov, od spreho-
dov, jutranje telo-
vadbe do izleta 
v Piran, kot tudi 
petkovo spro-
ščeno zaključno 
druženje. 
S tečajem sem 
zelo zadovoljna. 
Pri učenju ezofa-
galnega govora 
so vsi tečajniku 
dosegli napre-
dek. Za izka-
zano zaupanje 

in priložnost, da sem lahko sodelovala na 
tečaju govora, bi se rada zahvalila društvu 
laringektomiranih Slovenije. Zame je bila to 
prijetna izkušnja, na kateri sem tudi sama 
pridobila nova znanja in spoznanja.

Logopedinja: Nataša Prebil

Na govornem tečaju. (Foto Č. Košak)

Nataša je prvič vodila tečaj v samostojni vlogi. (Foto Č. Košak)
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O druženju  
na Dolenjskem

Skupni izlet  
v Mozirski gaj 
in na Golte

Iz podro~nih klubov

 PK Prekmurje

 PK Dolenjska

Veliki Shakespeare bi se vprašal; pisati ali ne pisati o tem tradici-
onalnem druženju te vsem dobro znane „mafije“, ki se vsako leto 
druži pri vsaki družini z določenimi časovnimi presledki. Jaz mali 
Joško sem kot iz puške izstrelil. Ma pisati. Nič misliti. Naj te lepe 
trenutke podelimo še z ostalimi člani. Prijatelji. Saj je znano, da 
je slovenski narod izjemno radoveden. Te pa naj bo zadoščeno 
radovednosti iz prve roke. Pa tudi naj se obdrži tista, več veš 
več veljaš. Pisat o vsakem druženju pri vsakem udeležencu bi 
bilo malce pretirano. Tokrat smo se zbrali pri družini Prešiček na 
Dolenjskem. Ne vem kaj naj rečem! Kje začet? Težko je ob takem 
sprejemu vse opisat, nič pozabit. Poskusil bom bit čim krajši, kar 
mi zelo težko gre od rok. Vreme? Tega jaz nisem naročil. Je pa 
bilo v redu. Kar fajn, fajn pretoplo. Hvala bogu so se naši gosti-
telji na to dobro pripravili v tekočem in agregatnem stanju. Pa saj 
veste. To je generacija. Nič vas ne more presenetiti. Sta „stara“ 
izkušena „lisca“. Dobro se med seboj poznamo, tako, da nas bi 
presenetilo, če bi manjkala mikroskopska malenkost. Borili smo 
se s temi dobrotami koliko se je le dalo. Ugotovili smo, da več kot 
jest in pit, ko je vse polno ne moreš. Vsi smo stoje prestali, le naš 
Boris, ki je človeka v Punatu na otoku Krku rešil gotove smrti, je 
malce »zatrokiral«. Pa nič zato. Poba je še mlad. Pred njim je še 
bodočnost. Naj še malce trenira. Le dobre trenerje naj si izbere. 

Ne, ne rabite se vprašat kaj se je zgodilo s tistimi nepopitimi in ne-
popečenimi dobrotami. Seveda ste uganili. Gostitelji so nam dali 
za na pot, da ja ne bi med potjo kateri omagal. Se imam za nekaj 
povprečnega. Torej naj bi to vedel. Pa ne vem. Domačina pa tudi 
nisem vprašal. Od kod njim toliko cvička. Po tem delu Dolenjske, 
kjer sem se jaz peljal je tako. Gledaš levo, gledaš desno povsod 
koruza. Ne bom vas več moril. Končal bom. Lepe pozdrave vsem 
članom pošilja ta „mafija“, ki se res povsod zna imet lepo. „mafija“ 
tudi vam pozdrav. Vidimo se na Rogli. Jaz se že veselim, kaj pa 
vi? Saj vem, da nisem rabil vprašat, le reda radi. 

Marcijuš Josip

Na občnem zboru društva, se je porodi-
la ideja o izletu v Mozirski gaj in na bližnje 
Golte. Pobudniki ideje, da bi se skupaj 
našli člani PK Ljubljana in PK Prekmurje 
so bili vodja PK Ljubljana g. Slavko Ribaš, 
njegova žena Erika, jaz in seveda g. Slavko 

Dobelšek, kot domačin in organizator vse-
ga, kar spada k izletu. Ves čas sta bila na 
vezi glede organizacije oba Slavka, ter 
tako tudi določila datum izleta, to je bil 8. 
6. 2012. Sam sem se povezal z njima in 
začel zbirati prijave v našem PK, tako, da 
se nas je v petek 8. 6. 2012 na avtobusni 
postaji v Murski Soboti zbralo 33 članov in 
podpornih članov. Vreme je bilo resnično 
lepo, med samo potjo smo se ustavili na 
počivališču Tepanje, kjer je sledila »obve-
zna« jutranja kava. Po krajšem postanku 
smo pot nadaljevali proti Mozirju, kjer smo 

bili zmenjeni, da se dobimo ob 9.30 uri z 
člani PK Ljubljana. Tu nas je počakal naš 
Slavko z ženo Anko, kmalu so prišli tudi 
ostali člani PK Ljubljana, s katerimi smo 
se prisrčno pozdravili in že v naslednjem 
trenutku sta nas Slavko in njegova Anka 
popeljala na ogled Mozirskega gaja. Sam 
ogled se je odvijal v manjših skupinicah, 
kjer so se člani med seboj pogovarjali in 
občudovali mojstrovine vrtnarjev. Slavko 
nam je pred samim ogledom povedal, da 
se po ogledu dobimo v okrepčevalnici sre-
di gaja. Tam nam je orisal zgodovino oz. 

Dobro znana »mafija«, ki se druži vsako leto. (Arhiv I. Prešiček)

Voščilo Anke in Slavka. (Arhiv G. Lepoša)
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začetek Mozirskega gaja njegov ustano-
vitelj priznani vrtnar. Preden smo zapustili 
prečudoviti Mozirski gaj smo vsi udele-
ženci prejeli vrečko s čebulicami tulipanov 
iz Mozirskega gaja, katere sta pripravila 
Slavko z ženo Anko, ter opremila s sliko 
Mozirje 2012 »Naj zdravje vam cveti«.. V 
nadaljevanju prekrasnega dne smo se od-
pravili v smeri športnega centra Golte, kjer 

je imel Slavko vse pripravljeno, da bi se vsi 
člani obeh PK skupaj poveselili. Vendar pa 
se je že naslednji hip zataknilo, ker šofer 
našega avtobusa ni hotel peljati na Golte. 
Tako je en avtobus z gospo Anko nadalje-
val pot na Golte, mi in g. Slavko pa smo 
se odpeljali v Radmirje, kjer smo si ogle-
dali zakladnico naših oblačil. Okrog dveh 
popoldan smo se ponovno dobili s člani 

Lep junijski 
izlet v Mozirje 
in na Golte

 PK Ljubljana
Gospa Marija Tomšič in gospod Slavko 
Ribaš sta 8. junija organizirala izlet v 
Mozirje in na Golte. Dogovorjeno je 
bilo, da se v Mozirju dobimo s člani PK 
Prekmurje. Iz Ljubljane smo krenili ob 
8.00 uri s Kam-Busom in se spotoma 
ustavili še v Mengšu in Kamniku, kjer 
smo pobrali še nekaj naših članov. Peljali 
smo se čez Černivec in Gornji Grad in 
prispeli v Mozirje, kjer so nas že čaka-
li prijatelji iz Prekmurja. Skupaj smo si 
ogledali Mozirski gaj. Po ogledu gaja 
smo se malo okrepčali in poklepetali. 
Oskrbnik gaja nam je povedal kako je 
nastal ta park in nas obdaril s čebulicami 
tulipanov.
Kot je bilo dogovorjeno, smo se po ogle-
du gaja člani PK Ljubljana odpravili na 
Golte. Brez težav smo pripeli na višino 
1358 m. Ogledali smo si prelep alpski vrt, 
okolico in planinski dom, malo poklepe-
tali in se ob 13.15 uri vrnili v dolino. Tukaj 
smo se spet sestali s člani PK Prekmurje 
in se odpravili na kosilo, v gostišče Pri 
Vidu, kjer so z dobrim in okusnim ko-
silom lepo poskrbeli za nas. Tu smo se 
zadržali do 16.00, nakar smo se pripra-
vili za odhod. Zunaj so nas lepo prese-
netili člani PK Prekmurje, ki so s seboj 
pripeljali malo pojedino in specialitete iz 
Prekmurja, kot so pereci, kifeljci, potice in 
drugo pecivo. Seveda tudi na pijačo niso 
pozabili. Zunaj smo še eno uro klepetali, 
jedli in pili in se ob 17.00 uri poslovili in se 
odpravili domov.

Izlet je bil zelo lep, zato si želimo, da bi 
se še kdaj srečali, tudi še z drugimi PK iz 
Slovenije.

Pa srečno do naslednjič!

Jožef in Tilka Kenje

NOVI ČLANI
SKALE MARTIN   PODČETRTEK
NOVARLIĆ RADOVAN  ŠTORE
ROŠKER MARIJAN   CERŠAK
KOSTREVC MARTIN  SROMLJE

UREDNIŠKI ODBOR:
Odgovorni urednik: Ivan Košak, urednik: Marija Tomšič,

član, Danilo Papež.
Oblikovanje in priprava za tisk: Designpro d.o.o.

Naslov društva:
DLS, Parmova 53/IV, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 436 03 58, faks 01 436 03 59
Transakcijski račun DLS:

6100 0000 1418 487
Davčna številka DLS:

68713401
E-mail: dls@t-2.net

PK Ljubljana na skupnem kosilu, kjer smo 
se tudi poveselili, ter se še pred odhodom 
domov okrepčali z dobrotami, ki so jih pri-
pravile članice delavnic PK Prekmurje.

Za organizacijo in ves trud, ki sta ga vložila 
Slavko in njegova Anka, prisrčna hvala in 
»Zdravje naj nam cveti«.

Geza Lepoša

Kosilo v gostišču Vid. (Foto J. Kenje)
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Pomladno sre~anje pri 
Magdi

Portret nekega 
umetnika!

 PK Severna Primorska

Prišel je čas,da se zopet srečamo, pokle-
petamo in se poveselimo. Tokrat smo se 
19.5.2011 dobili pri Magdi v Borjani.
Ko smo prišli do nje, je imela že vse 
pripravljeno,da smo se lahko odžejali, saj 
nam je bilo toplo. Marjetka in Dušan sta 
skuhala zelo dober pasulj. Okrepčali smo 
se in takoj nato je stekel pogovor kam 
se odpravimo na potep. Tamkajšnji po-
znavalci okolja so nam predlagali,da si 
gremo ogledat cerkev Svete Helene in 
Napoleonov oziroma rimski most. Pot nas 
je nesla mimo nekaterih vasi in nato na hrib 
k cerkvici, kjer nas je čakal domačin, ki 
nam je pripovedoval o zgodovini tega kra-
ja. Prvi zapisi naj bi segali tja v 15. stoletje. 
V potresu leta1976 je bila cerkev poruše-
na in taka je tudi ostala do prihoda nove 
oblasti, ko so zbrali denar, nekaj je prima-
knila država in tako so obnovili cerkev v 

njeni prvotni obliki. Nadaljevali smo proti 
Napoleonovemu mostu. Most je kamnit in 
stoji približno 5m nad reko Nadižo. Ta pot 
je bila povezava med Rimom in Dunajem. 
Vozili so se s kočijami in konji. Povedali so 
nam,da ima reka Nadiža tudi nekaj zdravil-
nih lastnosti za kožne bolezni.

Prišel je čas,da se poslovimo od našega 
govornika in se vrnemo k Magdi,kjer smo 
nadaljevali s piknikom in druženjem. V ime-
nu vseh se Magdi zahvaljujem za organiza-
cijo druženja.

Janja in Stane Fabjan

 PK Štajerska 
 in Koro{ka

Kako pričeti, kako ga predstaviti? Človeka 
o katerem si prepričan, da ga vsi pozna-
jo in da o njem veš skoraj vse. Saj vemo, 
vsega o človeku nikoli ne izvemo ali spo-
znamo. Zato pa je toliko lepše in bolj zani-
mivo, ko obelodanimo in odgrnemo drugo 
plat človeka in njegovo umetniško žilico, 
ki je njem živela potisnjena nekje daleč v 
podzavesti in žal je, šele lani septembra 
izbruhnila na dan s vso svojo močjo in že-
ljo po slikanju.
Da vas ne držim predolgo v negotovosti o 
kom teče beseda. To je naš Branko Štupar 
s katerim sva se dogovorila za klepet. In to 
kje drugje kot na njegovi drugi samostoj-
ni razstavi slik, v gostišči Škorpijon, kjer 
je razstavljal svoj opus slik v sklopu EPK 
in Festivala Lent. Seveda se je Branko že 
maja meseca na Farovcu predstavil s svo-
jimi lepimi slikarskimi deli, to pa mi člani 
DLS štejemo kot posebno samostojno 
razstavo našega slikarja.

Končno pa naj ga predstavim, ali bolje 
rečeno povzamem najin klepet. Da mu 
je likovna umetnost bila najbrž položena 
v zibel sklepam po tem, ker je Branko že 
kot osnovnošolec prejel prvo nagrado 
likovne umetnosti za osnovnošolce me-
sta Zagreba. Ja, potrebno je povedati, 
da je Branko sin oficirja JNA, ki so se na 
Brankovo žalost, po dekretih selil iz mesta 
v mesto. Tako je kmalu zapustil Zagreb in 
izgubil mentorico, učiteljico likovnega po-
uka, ki je v njem videla nadarjenost, po-
tencial umetnika in to v njem tudi spodbu-
jala. Žal pa te sreče ni imel ne v Karlovcu, 
kakor tudi ne v Mariboru kamor se je 
končno preselil. Ker kljub mamini želji ni 
bilo možnosti izobraževanja v likovni smeri 
v Ljubljani, se je Branko v želji po čimprej-
šnji osamosvojitvi, preudarno odločil za 
poklic avtokleparja, saj se mu je ta po-

klic priljubil zaradi njegove velike želje po 
oblikovanju in ustvarjanju. Ja, kdo poreče 
kje pa je tukaj ustvarjanje, oblikovanje?? 
Branko je to v svojem poklicu dokazal z 
neizmernim številom, preoblikovanih vozil, 
izdelavi unikatnih avtomobilov, karoserij 
in prototipov, ki človeka fascinirajo saj so 
nekatera bila celo homologirana. Žal pa je 
to njegovo ljubezen, ki veliko stane in zah-
teva zdravega človeka prekinila bolezen, 
nam vsem znana.
Mu je pa vrnila njegovo dolgo zataje-
no prvo ljubezen – slikarstvo. V mesecu 
septembru 2011 se je vključil v Likovno 
sekcijo Angel Besednjak, ki združuje ama-
terske slikarje pod strokovnim vodstvom 
akademskega slikarja Zlatka Praha.
Branko je v tem kratkem času sodeloval 
v številnih skupinskih razstavah, na dveh 
samostojnih razstavah, prav tako pa se je 

Po pohodu so nadaljevali s piknikom. (Foto S. Fabijan)
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udeležil treh kolonij slikarjev 
samoukov, ki so slikali pla-
tna z različno tematiko in jih 
podarili v dobrodelne name-
ne. Brankova platna na temo 
»Nočno življenje« pa so na 
tekmovanju Zlata paleta dobi-
la pisno pohvalo Društva sli-
karjev Slovenije, kar je veliko 
priznanje za njegovo ustvar-
jalnost.
Pa recite, da se to vse vedeli 
o Branku Štuparju??
Midva pa sva, da nebo pomo-
te pod budnim očesom naji-
nih žena, nadaljevala najino 
debato na temo nočno življe-
nje na Festivalu Lent v jutro.

Danilo Papež

PK [tajerska in Koro{ka 
vabi na tradicionalni 
jesenski izlet s trgatvijo
Vse člane in podporne člane vabi PK 
Štajerska in Koroška na sedaj že tradici-
onalni izlet s trgatvijo, ki bo letos 15. sep-
tembra 2012 na Vodolah, že zdaj nam do-
bro znani Protnerjevi vinarski hiši Joannes, 
kjer bo potekala sama trgatev, kasneje, po 
»napornem« trganju pa degustacija doma-
če kapljice, ter ogled vinske kleti in prikaz 
izdelave ter polnjenja dobre kapljice.
Odhod avtobusa za udeležence bo v 
Vojniku izpred postaje pri Tušu ob 7.30 
uri, izpred železniške postaje Ptuj ob 8.15 
uri, ob 8.45 uri izpred avtobusne postaje v 
Mariboru. Za vse ostale vmesne postaje, 
pa se prosim dogovorite z vašimi pover-
jeniki. Če bo kot običajno število udele-
žencev večje, kot je število sedežev v av-
tobusu, se bomo dogovorili za prevoze z 
osebnimi avtomobili.
V primeru dežja se izlet s trgatvijo pre-
makne na nedeljo, 16.9. – vse ob istem 
času.
Mi smo poskrbeli za organiziran izlet s tr-
gatvijo, vi pa poskrbite, da s seboj prine-
site rekvizite za trganje, željo po trganju in 
seveda veliko dobre volje. 
Prijavite pa se svojim poverjenikom, 
najkasneje do srede, 12.9.2012! 

Poverjeniki:
Jožica Petovar: 040 – 602 – 996
Zofka Duler: 02/ 87 – 83 – 823
Branko Motoh: 041 – 371 – 452
Danijel Vuradin: 041 – 775 – 392

Josip Marcijuš: 041 – 549 – 154
Danilo Papež: 041 – 719 – 253

Za PK Štajerska in Koroška
Danilo Papež

Štajerci. (Foto D. Papež)

Bolezen je Branku vrnila zatajeno, pravo ljubezen – slikarstvo . (Foto D. Papež)
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