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Bilo mi je lepo

Na vajah nadomestnega govora. (Foto Č. Košak)

Hvala iz srca za prečudoviti teden,ki sem 
ga preživel z vami v Izoli. Veselil sem se sre-
čanja a hkrati občutil neko čudno tesnobo, 
da bom videl preveč bolečine, stiske in ža-
losti. Kako je živeti,ko misli hitijo, a besede 
ne gredo iz ust. Obup, jeza, nemir stresajo 
tvoje srce. Toda tu so z nami bili prečudo-
viti ljudje, ki so nam vlivali pogum, nas učili 
tehniko govora, kar seveda ni enostavno.

Občutil sem utrujenost a hkrati neizmerno 
zadovoljstvo, da zmorem. Potrebno je ve-
liko volje in vzpodbude. Bilo mi je prijetno 
v družbi sebi enakih, ko smo poklepetali 
po svojih najboljših močeh, se sprostili pri 
skupnih aktivnostih, ki so bile skrbno na-
črtovane.

Hvala za prijetno urejene bivalne prostore, 
hvala osebju za okusno pripravljeno hrano, 
hvala vsem strokovnjakom za skrbno načr-
tovan program, hvala za čas,ki ste ga delili 
z nami in nam vlili novo upanje.

Zaradi vsega lepega, kar sem doživel od-
hajam pomirjen.

Igor Ivanovič 

V sejni dvorani Pretorske palače. (Foto Č. Košak)
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HME filtri. (Foto Č. Košak)

Po odpustu iz bolnišnice morajo  laringektomirani sami poskrbeti zase in pri tem ima nega traheostome pomembno 
vlogo. Zato nadaljujemo z objavo prispevka dipl. med. sestre Jožefe Hartman iz ORL klinike v Ljubljani, ki podrobno 
obravnava posledice operacije, menjavanje in čiščenje trahealne kanile.                                                                Ivan Košak

Laringektomiranemu, ki nosi trahelno 
kanilo se priporoča, da uporablja fil-
ter-umetni nos oziroma tako imeno-

van švedski nos za zaščito trahostome, ki 
ga namesti na trahealno kanilo. 

Laringektomirani osebi, ki ne nosi traheal-
ne kanile se priporoči, da uporablja ščitnik 
iz polietilenske pene, ki si ga nalepi nepo-
sredno na kožo vratu nad traheostomo. 
Prav tako obstajajo tudi filtri za zaščito 
traheostome, ki se prilepijo na kožo okrog 
nje. Ta lepila pa lahko dražijo kožo in pov-
zročajo alergije.

Teh pripomočkov je več vrst, preprečujejo 
pa direktni vdor zraka in nečistoč v trahejo, 
ohranjajo vlago in toploto izdihanega zraka 
in tako vlažijo in ogrevajo vdihan zrak. Po-
trebno  jih primerno izbrati glede na potre-
be pacienta in redno menjavati.

Kako se izkašljuje po 
kirurški odstranitvi grla 
Po kirurški odstranitvi grla se spremeni tudi 
mehanizem izkašljevanja. Ker ni glasilk, ki bi 

Filtri in polietilenski šËitniki
za zašito traheostome

zaprle spodnjo dihalno pot, mora to narediti 
laringektomirani sam tako, da po globokem 
vdihu z robčkom zatisne dihalno odprtino 
na vratu in napne trebušne mišice. Tako se 
ustvari povečan pritisk v pljučih, ki je potre-
ben za izkašljevanje. Nato odmaknete roko 
z robčkom in s povečano silo izdihanega 
zraka iz sapnika izpihne tudi sluz. Učinkovi-
tost kašlja je odvisna od količine vdihanega 
zraka, od pritiska, ki se ustvari v pljučih, in 
od pretoka zraka v izdihu. 

Čiščenje nosu
Laringektomirani ima težave s čiščenjem 
nosu, saj se ne more več usekniti. Z za-
jemanjem zraka v usta, ki ga potisne s 
stiskanjem obraznih mišic in jezikom prek 
žrela v nos, lahko delno očisti sluz iz nosu. 
Priporočljivo je, da si pomaga z mehanski-
mi pripomočki za sesanje sluzi iz nosu.

Tudi kihanje je po operaciji drugačno. Še 
vedno ga izzove draženje nosne sluznice, 
vendar zrak potuje skozi traheostomo in 
nastane »kašljajoče kihanje« z močnim iz-
ločanem sluzi iz traheostome 

Oskrba stalne traheostome 
v domačem okolju
Posebno skrb mora laringektomirani 
doma posvetiti oskrbi stalne dihalne od-
prtine na vratu, ki mu vzame veliko časa. 
S pravilno nego traheostome in kože okoli 
nje, ter pravilnim čiščenjem trahealne kani-
le v domačem okolju se preprečujejo pozni 
zapleti po traheotomiji:

-  vnetje kože okoli traheostome,
-  razjede na sluznici sapnika,
-  zasušena sluz na steni sapnika,
-  vnetje sluznice sapnika, sapnic in pljuč-
nica.

Kako pogosto se menja 
trahealna kanila 
Trahealna kanila mora biti čista in preho-
dna. Priporočljivo je, da jo laringektomirani 
menja doma vsak dan. Nujno pa je, da jo 
menja vsaj trikrat na teden. Najprimerneje 
je, da opravi menjavo zjutraj, ko se prek 
noči nabere največ sluzi. Pred menjavo in-
halira toplo, vlažno paro.

Postopek menjave trahealne kanile mora 
biti čist, zato si mora pred menjavo roke 
namiliti z milom in sprati pod tekočo vodo.

Pripomočki za menjavo 
trahealne kanile
Laringektomirani mora biti pozoren, da 
ima vedno na zalogi vse pripomočke vsaj 
za en teden. Za menjavo trahealne kanile 
pripravi pripomočke na čisti površini, lahko 
je oprana in prelikana brisača, rjuha:

-  razkuženo trahealno kanilo, ki jo opremi 
s trakom za pritrditev,

-  primerno vpojno podlogo za nego tra-
heostome,

-  tampone in zložence za čiščenje okolice 
traheostome,

-  tekočino za čiščenje: primerna je preku-
hana voda, ki ji na en liter doda dve žlički 



OBVESTILA - Št. 233 Stran 3

kuhinjske soli, tekočino obdrži v posodi, v 
kateri jo je prekuhal,

- mazilo za nego okolice traheostome: lah-
ko ribje mazilo, 15 % olivno olje v boroga-
lu, ognjičevo mazilo,

-  robčke za enkratno uporabo,

-  samostoječe ogledalo,

-  posodo za umazano trahealno kanilo in  
vrečko za porabljen material.

Mejava trahealne kanile
Menjavo trahealne kanile v domačem oko-
lju laringektomirani najlažje opravi sede in 
po naslednjih korakih:

-  pred menjavo čim bolj temeljito izkašlja 
sluz iz dihalnih poti,

-  odstrani si dihalno cevko in jo odloži v 
pripravljeno posodo,

-  okolico dihalne odprtine dobro očisti s 
tamponi, namočenimi s slano, prekuhano 
vodo, čisti od stome navzven,

-  okolico traheostome dobro osuši in jo 
tanko namaže z nevtralnim mazilom,

- podlogo za nego trahealne odprtine na-
mesti na kanilo in navlaži konico kanile s 
slano prekuhano vodo, da lažje zdrsne v 
sapnik, 

-  globoko vdihne in potisne kanilo skozi 
traheostomo v sapnik, to najlažje opravi, 
če se vidi v samostoječem ogledalu,

-  trahealno kanilo si pritrdi s trakom oko-
li vratu, pod trakom mora biti še za prst 
prostora,

-  porabljen material odloži v vrečko in pri-
merno zavrže.

Čiščenje in razkuževanje 
trahealne kanile 
Po uporabi laringektomirani mehansko 
očisti trahealno kanilo s čistilno krtačo pod 
tekočo vodo. Čistilno krtačo mora po vsa-
ki uporabi temeljito oprati in jo osušiti.

Očiščeno trahealno kanilo razkuži s či-
stilnim kompletom, ki ga sestavljata dve 
plastični posodi s pokrovom: v eni sta raz-
kužilo za razkuževanje in merilna žlička, v 
drugi pa sitasti vložek.  Trahealno kanilo 
položi na sitasti vložek, ki ga vsebuje čistil-
ni komplet, ter napolni posodo z mlačno 
vodo do oznake. V vodi raztopi merilno 
žličko razkužila in potopi sitasti vložek z 
dihalno cevko v čistilno raztopino. Raz-
kužuje 10 do največ 15 minut oziroma po 
navodilih proizvajalca čistilnega kompleta. 
Nato povleče sitasti vložek iz čistilne raz-
topine, kanilo pa temeljito spere pod te-
kočo vodo, ne da bi jo prijemal, na koncu 
pa jo spere s prekuhano vodo. Raztopino 
zavrže in kanilo na sitastem vložku spravi 
v posodo. Ko se posuši, jo pokrije, tako je 
pripravljena za naslednjo menjavo.

Vse pripomočke lahko predpiše osebni 
zdravnik, razen osebnega inhalatorja, ki ga 
mora predpisati specialist. ZZZS velikokrat 
spreminja te pravice. Prav tako predpisuje 
tudi cenovne standarde in standarde traja-
nja posameznega pripomočka. Ti standar-
di pa velikokrat ne zadostujejo dejanskim 
potrebam pacienta s traheostomo. 

So pa pripomočki, ki jih laringektomirani 
nujno potrebuje za oskrbo traheostome 
in menjavo in čiščenje trahealne kanile in 
si jih mora kupiti sam, kot so: komplet za 
razkuževanje trahealnih kanil, krtačke za 
mehansko čiščenje trahealnih kanil.

Trahealne kanile. (Foto Č. Košak)

Inhalator. (Foto Č. Košak)
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Spremljeval-ke/ci laringektomiranih na obali Simonovega zaliva.
(Foto Č. Košak)

Tečaj je potekal v Simonovem zalivu 
kot običajno in to od 4.5.2014 do 
10.5.2014. Tečaja smo se udeležili 

tudi spremljevalci tako,  da nas je bilo kar 
dosti. Nekaj nas je že bilo na tečaju, veči-
na pa so bili prvikrat. Uvodni  in zaključni 
govor je vodil g. Ivan Košak, vmes pa je 
imel tudi predavanje, kako je živeti brez 
grla in glasu. Moram povedati,da mu je 
priskoči na pomoč tudi sin Črt.G. Ivan je 
predstavil tudi društvo, koliko članov je v 
društvu, kako društvo deluje in kje vse so 
sedež društva.

Strokovni del za laringektomirane pa sta 
vodila specialista ga. Ana Jarc in g. Mla-

Spomladanski teËaj govora 
v letu 2014

den Jeličić. Veliko truda morata vložiti, da 
lahko prizadetim pomagata. Koliko vaj je 
potrebnih, da jih naučita, da pridejo do 
pravega glasu. Razgibalno telovadbo pa 
je prevzela ga. Ivica Motoh, ki je poskrbe-
la, da smo se vsako jutro dobro razmigali. 
Vodila pa je tudi krajše pohode. Delavnico 
za spremljevalce pa je vodila ga. Ljubica 
Vuradin,  pri kateri pa je manjkal strokov-
ni del, nismo imeli psihologinje, kar je zelo 
škoda. Bilo jih je dosti na novo in bi bilo 
dobro, da bi bila. Skupina bi bila  poveza-
na. Tako ni bilo dosti pogovorov in pravega 
skupinskega sodelovanja. Delo ni poteka-
lo tako usklajeno kot bi moralo. Drugače je 
bilo dobro, vendar se je videlo, da manjka 
psihološko vodenje skupinice.

Imeli smo tudi izlet v Koper, organiziral ga je g. Košak. Od-
peljali smo se z avtobusom. Ogled starega Kopra je bil zelo 
zanimiv. Zanimivo pa je to, da je Koper bil nekoč otok. Bili 
smo v mestni hiši in v cerkvi, ter na zvoniškem stolpu, od 
koder je čudovit razgled do Benetk. Dnevi so hitro minili in 
že smo pri zadnjem.

Zvečer je bil zaključni govor g. I. Košaka. Spremljevalci smo  
priredili razstavo izdelkov,ki smo jih naredili na delavnicah. 
Imeli smo tudi kratek razvedrilni program. Najlepše in najbolj 
čustveno, pa je bilo to, ko so nam tečajniki govora zapeli 
pesmico. Ves njihov trud je bil vsaj malo poplačan. Večer se 
je zaključil s prijetnim pogovorom. Želimo si takšnega druže-
nja, saj pozitivno deluje na tečajnike govora in spremljevalce.

Hvala vsem, ki ste sodelovali.                     Marina Zupančič 

Najbolj čustven dogodek večera je bil nastop zborčka Perla. (Foto Č. Košak)

Predstavitev izdelkov delavnice ročnih del. (Foto Č. Košak)
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Socerb ponuja razgled, ki “trga gate”. (Foto I. Košak)

Različne obveznosti po eni strani, po 
drugi strani, pa želja izkoristiti lepo 
vreme, ter čimprej opraviti kakšen 

pohod, sta našo pohodniško skupino pri-
peljala do odločitve, da smo se 19.4.2014 
torej na Velikonočno soboto odpravili na 
obalo na prvi zahtevnejši pohod. Določe-
ne slabosti te izbire so se pokazale takoj 
prednosti pa šele kasneje. Zaradi obve-
znosti barvanja pirhov je odpadlo nekaj 
udeležencev del, pa tudi zaradi drugih ovir. 
Ker sta se nam pa obali pridružila  člana 
PK – Obale B. Bubnič in I. Krumpak, ki sta 
prava poznavalca smeri naše »marš rute« 
smo po drugi strani izvedeli za marsikatero 
lokalno zanimivost. Osebno sem se poho-
da zelo veselil, saj  so TV poročila prepolna 
novic o prehitevanju tople pomladi, fino, 
sem se že videl, enkrat za spremembo, 
kako brez majice, v kratkih hlačah brez-
skrbno »šetam« po prelepem kraškem 
svetu. Žal, ni bilo čisto tako.

V delno oblačnem vremenu smo se od-
pravil iz Ljubljane in seveda sem priča-
koval, da se bo do konca poti, vreme še 
zelo popravilo, saj je vremenska napoved 
predvidevala, da bo fronta  le delno opla-
zilo vzhodno mejo Italije in nadaljevala višje 
proti severu. Ko smo prišli do Socerba, 
so se nad italijansko ravnico že  razvili lepi 
črni oblaki. Kasneje se je seveda izkazalo, 
da v Ljubljani ni padla niti kaplja dežja. Ko 

Iz Socerba v kanjon GlinšËice
je potegnil veter in 
sta Branko, pa Ivan 
»nabila na glavo« to-
pli volneni kapi, sem 
posumil, da najbrž 
nič ne bo z mojimi 
kratkimi hlačami. 
Seveda že sam 
So  cerb ponuja raz-
gled, ki »gate trga« 
je strateška točka 
na kateri sta skupaj 
treščila beneški in 
avstrijski vpliv zato 
je menda skozi zgo-
dovina starodavna 
utrdba večkrat za-
menjala gospodar-
ja. Koprski in Trža-
ški zaliv ležita pred 
nami kot na dlani. 
Zato rob izkoriščajo 
tudi jadralni padal-
ci, saj je v lepem 
vremenu, najbrž res 
fantastično dožive-
tje s te višine (cca 

leži na italijanskem ozemlju. Naš cilj je ka-
njon Glinščice,ki   leži v naravnem parku ( 
ital. Riserva Naturale de la Val Rosandra). 
Na poti v kanjon nas Branko opozori na 
lepo ohranjene ostanke rimskega vodovo-
da. No ja, takrat so še znali zidati ne, pa 
kot v aranžmajih našega Zidarja, ko v pol 
leta »vse dol pade.« Sam kanjon je name 
napravil mogočen vtis, čeprav je dolg le 
dobra dva kilometra jin pol, ga krasi neka 
divja, prvobitna naravna lepota. Ozek je 
ostro zarezan v trdo skalo in stražijo ga 
mogočni skalnati stolpi, zdi se mi kot ne-
kakšen pomanjšan Colorado kanjon. Zato 
ni čudno,da je italijanskim plezalcem služil 
kot »plezalni vrtec.« V kanjonu je menda 
ne samo treniral, ampak prav resno plezal 
tudi legendarni italijanski plezalec Emilo 
Comici, ki ima tukaj tudi svoj spomenik. 
Na najožjem delu kanjona naletimo na 
skupino planinske mladine, ki so se kot 
vrabčki pred dežnimi kapljami stisnili pod 
moker previs. V bližini je gladka precej str-
ma plošča, ki jo je potrebno prečiti »na tre-
nje« in v dežju se mi zdi ednino, malo bolj 

400 m) poleteti do morja. Na začetku poti 
pod robom, poteka mejna črta z Italijo, o 
čemer pričajo ostanki obmejnih objektov 
stražarnic,bunkerjev in karavl, ki kasneje 
zavije na desno pred zaselek Botač, ki že 

Osupljiva, prvobitna lepota kanjona Glinščice. (Foto I. Košak)
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Vreme je bilo čudno, megleno, bolj aprilsko kot majsko. (Foto D. Papež)

zoprno mesto na naši poti. Za trud smo 
na koncu kanjona nagrajeni s pogledom 
na okrog 30 m visok slap.Enkratno. Od tu 
naprej, se je rahlo rosenje vse bolj krepilo 
in že prehajalo v rahel dežek.

Za kratek postanek smo se odločili še v 
starodavni cerkvici Marije v Pečeh h kateri 
menda vodi prava romarska pot. Ker vre-
me ni kazalo na izboljšanje ampak ravno 
obratno, smo se odločili za pospešeno vr-
nitev na Socerb. 

In na koncu? Nas je naša Marta povabila na 
pravo Velikonočno malico. Seveda je splo-
šno znano, kako dobra gostiteljica je. Zopr-
nije vremena so hitro pozabljene in že smo 
začeli kovati načrte za naslednji podvig.

Ivan Košak Pod slapom na koncu kanjona. (Foto I. Košak)

Nadaljevanje s prejšnje strani

Iz podroËnih klubov

Izlet na bistriško Pohorje
PK ©tajerska
in Koroπka

Ni mi,pa spet moram .Eni ne razumejo,da 
mi upokojenci  nimamo niti zase  dovolj 
časa, ne pa še pisat in pošiljat članke po 
vseh mogočih ovinkih ,da bodo ja obja-
vljeni. Bom ,ne se bat, nekaj skup spravil. 
Saj zdaj me že poznate, da brez zbadanja, 
pri meni, ne gre. 

Tokrat smo  se zbudili v neko čudno, rekel 
bi, aprilsko vreme, čeprav smo že vstopili 
v maj, ki me je spominjalo na tisto skupno 
srečanje, na Dolenjskem. Zgodilo se je 
isto. Bolj je lilo, boljši smo bili. Le ta megla 
,ta vlaga ki za nas pohabljence ni  prava 
kombinacija, je malce nagajala. Tokrat, 
pa res ni bilo žvrgolenja ptičkov. Še ti so » 
sparkirali« zaradi megle na trdna tla in ča-
kali na boljše vreme. Zbralo se nas je še 
kar dovolj, za tako vreme. Na že znanem 
zbirnem mestu, ob  obveznem klepetu in 

pozdravih,smo se odpravili proti Hotelu 
Zarja. Tam nas je že čakal, naš, zelo ,zelo 
klepetav gostitelj. Po kratki in jedrnati raz-
lagi smo zaužili prekrasen Pohorski lonec. 
Res je bil odličen. Po moje, le tu takega 
dobiš, v tej naši, mali deželici. Kratka de-
bata, pa na pot.

 Ne nismo se zaradi te megle in dežja kislo 
držali. Pogumno z nasmeškom smo spre-
jeli dejstvo ,da tako pač mora biti in pika. 
Smo si rekli: hrabro naprej in je šlo. Malce 
nam je vsem žal, da se izlet ni odvijal po 
programu,kajti lokacija je lepa, domačini 
odlični, le bog nas je malce na stranski tir s 
tem vremenom postavil. Papež, to bo po-
trebno, naslednje leto ponoviti. Le boljše 
vreme naroči,če ne boš imel »cajta«, me 
pokliči na pomoč, bom jaz tistega gor na-
hrulil. Namesto hoje ,smo se določen del 
poti, odpravili z avtomobili, kajti nekaterim 
med nami ta vlaga ni ravno po godu. Od 
tam pa junaško, peš naprej, Do Ruške 
koče, ki stoji na jasi ob cerkvi sv. Areha, 
za tako muhasto vreme  kar na lepi višini, 
1246 metrih. Tudi studenec smo si ogle-
dali, iz katerega pa ni tekla neka žlahtna 
kapljica v kar so menda nekoč verjeli in 
baje celo umirali. No temu je bi  rekel ,kar 
težko verjeti,kajti naš vodič, jih tudi marsi-
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Mojstri žara se pripravljajo na peko. (Foto D. Papež)

kaj natrosi. Ena od teh je, da se pohorski 
lonec dela iz tedenskih ostankov, ki se na 
koncu tedna premešajo, in je to ,to . Je 
pač mojster v tem poklicu, ali pa ima večjo 
družino in bi mu prav prišlo,če bi nas pre-
pričal, da je temu tako, da si ne bi upali jest 
in bi »repete«, ki smo jih mi pojedli, domov 
odnesel. Dež ,pa tudi čas, nas je malce 
preganjal in smo se odpravili nazaj v suho, 
prijetno in toplo zavetje Hotela Zarja. Tam, 
so nas že čakali naši gostitelji. Odlično so 
vse pripravili, tu pa naš vodič, niti malo ni 
pretiraval, ko jih je na začetku predstavljal 
in rekel ,da 'so ta pravi mojstri 'kuhinje. 
Pojedli smo, kolikor se je le dalo,kajti tega, 
so res toliko pripravili, kod da smo vsi Po-
horci, ki so kot, da bi jih od planine odtrgal. 
Malce smo 'se še odžejali ,poklepetali in 
vsak v svoje domače zavetje.

Kaj reči na koncu? »Fajn«smo se imeli .Or-
ganizacija :odlična. Papež in Jana res ste 
to krasno speljali. Gostitelji na višini, zada-
ne jim naloge. Udeleženci kot vedno,saj 
smo skoraj vedno eni in isti, z izjemo nekaj 
novih članov,odlični. Na samem koncu, 
prejmite lepe pozdrave, od dedija in babi-
ce Marcijuš. 

Vse vas imava rada in se že veseliva, no-
vega srečanja. 

Joško Marcijuš 

V suhem in toplem zavetju. (Foto D. Papež)

Junaški udeleženci pohoda. (Foto D. Papež)

Z lepimi toplejšimi dnevi pride čas za pikni-
ke, ki se jih vsi razveselimo. Tako naše dru-
štvo že tradicionalno pripravlja piknik na 
Farovcu. Tu je lep velik prostor s  klopmi, 
s pokritim večjim prostorom kamor bi se 
lahko zatekli, če bi nas pregnal dež, z 
veliko prostora za športne aktivnosti, in 
velikim ribnikom v katerem je možno tudi 
loviti ribe ali pa se sprehoditi okoli njega 
po prijetni potki. Na vodi stoji manjša koča 
do katere  pridete po mostičkih in v njej se 
dobi kaj za žejne in tudi za tiste, ki jih zami-
ka kofein. Ker je to res prijetna okolica za 
lepo druženje, se sem že nekaj let vrača-
mo, na prvo »piknikarsko« druženje v letu.

Najprej je bila na vrsti odlična Janina juha, 
ki nas je pogrela in s svojimi krasnimi vo-

Tradicionalni pohod 
s piknikom na Farovec

Nadaljevanje na naslednji strani
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Nadaljevanje s prejšnje strani

njavami kar malce omamila. Pridne gospe 
so že pripravljale zelenjavo in kruh, mojstri 
žara pa so se pripravljali na peko vseh kra-
snih mesnih dobrot. So nam kar teknile in 

bilo je res za vsakega po njegovih željah. 
Da bi naredili prostor še za sladke dobrote, 
ki so jih spekle pridne roke naših gospo-
dinj, smo se odpravili na razne dejavnosti. 
Nekaj jih ima rado igre z žogo, drugi prije-
ten sprehod. Nekateri so zagrabili za ribi-

ške palice in vsi smo občudovali kapital-
nega krapa, ki ga je ribič potegnil na suho.

Vmes so članice ročno-delavniške skupine 
pripravile razstavo izdelkov, ki jih izdelajo 
na svojih delavnicah. Občudovali smo nji-
hove prtičke, nakit in vse ostale umetniške 
izdelke. Ves čas so se po nebu podili obla-
ki in s spodbudo vetra grozili s kakšno plo-
ho. Pa razen par kapljic ni bilo nič resnega. 
Sploh  se nismo pustili motiti. Klepetali 
smo kot za stavo, saj si imamo vsakič, ko 
se srečamo, toliko za povedati.

Ker pa vsemu lepemu in prijetnemu pride 
konec smo se tudi mi pozno popoldne 
začeli poslavljati z obljubo, da se čimprej 
zopet srečamo. Verjetno bo ta priložnost 
že izlet v Belo krajino na vseslovensko dru-
ženje DLS.

Pa ker se po stari slovenski navadi vedno 
zahvalimo tistemu ki nam nekaj podari, se 
je treba tudi na tem mestu zahvaliti Jani in 
Daniju za pripravo tega piknika, prav tako 
pa vsem, ki so pripomogli, da smo preži-
veli še en lep prijateljski dan.

Anka in Slavko Dobelšek
Nekateri so zagrabili ribiške palice. (Foto D. Papež)

Prekmurcev niso ustavili ne 
Ledeni možje in tudi Zofka ne
PK Prekmurje

Letošnji ledeni možje so skupaj s »posca-
no« Zofko pokazali svojo najbolj srdito vo-
ljo v zadnjem desetletju, tako da smo že 

mislili, da se do sobote ne bodo umirili, ker 
smo imeli člani področnega kluba Prek-
murje vabilo na pohod in bograč v Dolgo 
vas. Toda vreme se je na srečo umirilo in 
zbrali smo se v lovski koči v Dolgi vasi,kjer 
sta naša podporna člana Katica in Franc, 
s svojo ekipo že pripravila dobrodošlico z 
lepo obloženim pogrinjkom, v kotlu pa je 
že stekel začetek kuhanja bograča. Franc 
je pravi mojster v kuhanju te specialitete, 
saj se udeležuje tudi tekmovanj, Katica pa 
je lahko za vzor naši ženski ekipi kar se tiče 
peke peciva, pa tudi drugače skromna do 
sebe in širokosrčna do prijateljev. Prav to-
vrstni člani našega društva dajejo društvu 
zagon in poseben pečat. Zato se moram 
zahvaliti v imenu vseh udeležencev tokra-
tnega pohoda vsem gostiteljem za res pri-
srčno celodnevno druženje.

Iz Dolge vasi smo krenili proti Črnemu 
logu, kjer stoji obeležje v spomin na prika-
zovanje Matere božje nekemu domačinu 
iz Radmožanec, kmalu po drugi svetovni Kuharski mojstri. (Foto L. Flisar)
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UREDNIŠKI ODBOR:
Odgovorni urednik: Ivan Košak

Urednica: Marija Tomšič
Član uredništva: Danilo Papež

Oblikovanje in priprava: Gorazd Meden

vojni. Od takrat je kraj postal znan po tem 
dogodku in je postal pravi romarski kraj za 
domačine in tudi za popotnike od drugod. 
Uživali smo ob lepi pokrajini v prebujenem 
pomladnem času in se ob enem naužili 
svežega zraka. Ustavili smo se v vasi Ba-
nuta, kjer stoji eko kmetija Cukovih. Ker je 
ogled v naprej dogovorila Katicina sestra, 
so nas počakali in nam razkazali svojo 
lepo urejeno eko kmetijo. Mladi gospodar 
je s svojim izvirnim humorjem še dodatno 
začinil predstavitev, piko na i pa je dodala 
mlada gospodinja s svojim pevskim talen-
tom, ko nam je ob spremljavi harmonike 
zapela par lepih Avsenikovih komadov.. 
Ne smem pozabiti še dobrih domačih pe-
recov iz krušne peči, ki nam jih je še tople 
postregla babica. Na kmetiji je pač tako, 
da ima vsak svojo odgovornost in vsi za 
vse, le tako je viden rezultat.

Kar lep kos poti in doživetij je bil za nami, 
ko smo prišli nazaj do lovske koče v Dol-

gi vasi, kjer je že od daleč dišal Francev 
bograč. Teknil je vsem, kakor tudi Katicino 

pecivo. Še enkrat hvala za vse dobrote in 
lepo preživet sobotni dan.

Vida Köveš

Hvala, za lepo soboto. (Foto L. Flisar)

PK Dolenjske Piknik na Dolenjskem
Prišel je pravi čas za piknik,
ki nam vsem je prav dobro teknil,
spet smo se skupaj zbrali,
pa smo malo poklepetali.
Po predlogu našega vodje g. Nikole in nje-
gove soproge Ane, smo se dobili na pikni-
ku 25.4.2014 v Golobinjeku v zidanici g. 
Zupančič Jožeta in seveda njegove sopro-
ge Jožice. Za ta dan je bilo napovedano 

Dolenjci so se zbrali, črnim oblakom navkljub. (Foto N. Stazinski)

slabo vreme s krajevnimi plohami in prav 
zares je bilo vse  naokrog črno in temno, 
tu in tam se je zaslišalo grmenje. Vsi smo 
pogledovali v nebo pa nas, menda ja, ne 
bo pregnalo…

Zgleda, da ima naš »gazda« Jože kar do-
bro pogodbo tam zgoraj, namreč vsi ti 
oblaki so nas obkrožili, tako da smo lah-
ko ves čas, ostali zunaj v prelepi naravi.

Za naše želodčke sta pridno skrbela že 
standardna kuharja oziroma peka Jože in 
Franci. Nekaj nas je odšlo do bližnje cer-
kvica sv. Jakoba in Uršule, ki se nahaja 
prav na vrhu Golobinjeka, od tu je prav 
lep razgled na Mirnopeško dolino in njeno 
okolico.

Kot rečeno, vreme je vzdržalo, mi tudi. 
Prav prijetno smo se naklepetali, pomali-
cali, malce nahodili, (kmalu bi še kosili, pa 
nam je vaščan že pokosil, nič hudega, po-
gon smo pa le dobili).

Vse prehitro je tekel ta naš čas in je prišel 
trenutek slovesa, vsi zadovoljni smo si sti-
snili v roke in zaželeli skorajšnje snidenje. 
Hvala lepa gostiteljema in vsem za dobro 
počutje.

Prisrčen pozdrav vsem Dolenjcem ter 
osta  lim članom društva.

Ivana Prešiček
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PK Ljubljana Na 58. Pohodu - Poti ob žici
Tudi letos je MO Ljubljana, skupaj s pod-
jetjem Timing,  organizirala tradicionalni, 
že 58. pohod- Pot ob žici, ki se ga je, po 
podatkih organizatorjev, udeležilo preko 
30.000 oseb, od otrok iz ljubljanskih vrt-
cev, osnovnošolcev, dijakov do rekreativ-
cev in tekačev trojk.

Prvi Pohod je bil organiziran leta 1957, 
kot spomin na leto 1942, ko je italijanski 
okupator, da bi zadušil naraščajoči odpor 
v mestu in ga zavaroval pred napadi par-
tizanskih enot od zunaj, obdal Ljubljano 
s skoraj 30 kilometrskim  obročem iz bo-
deče žice, ki je bil širok od 5 do 8 m in 
visok okoli 2 m. Obroč je bil utrjen z 206 
večjimi ali manjšimi bunkerji, v katerih je 
bilo stalno prisotnih okoli 2.500 vojakov.

Istega leta je MOL sprejela odlok, da je 
Pot ob žici okupirane Ljubljane zavaro-
vana kot zgodovinski spomenik in da se 
vsako leto, 9. maja, po tej poti organizi-
ra spominski pohod. Tako je ta prireditev 
postala tradicionalna. Naziv tega  Poho-
da se je skozi čas spreminjal, od: Ob žici 
okupirane Ljubljane-Po poteh partizanske 
Ljubljane- Po poteh svobodne Ljubljane- 
Pot spominov in tovarištva do sedanje-
ga:  Pohod- Pot ob žici. Leta 1985 je bila 
trasa poti dograjena in urejena. Danes je 
to skoraj 33 km dolga in 4 m široka pot, 

posuta s peskom, ob kateri je na zelenih 
površinah posajenih okoli 7.400 dreves in 
enotno opremljena  s smerokazi in  ob-
vestilnimi tablami. Kot taka je idealna za 
vse vrste rekreacije, tekmovanj pa tudi za 
sprostitev in druženje.

Sam se že vrsto let, od leta 1998 pa sku-
paj z našim društvom, udeležujem tega 
pohoda. Ne samo, da mi predstavlja pri-

jetno vsakoletno telesno rekreacijo, tem-
več me tudi spominja na moja zgodnja 
otroška leta, ko smo kot otroci prehajali 
skozi, z bodečo žico utrjen, nadzorovan 
prehod ob Štepanjskem mostu, ob mrkih 
pogledih oboroženih vojakov, na poti na 
Golovec, kjer smo skozi celo poletje in 
jesen nabirali gobe, borovnice ali kostanj 
ter tako prispevali vsaj nekaj k izboljšanju 
takratne pomanjkljive prehrane.

Tako sem se tudi letos, še posebej, ker 
je bilo v naših Obvestilih objavljeno vabilo 
na Pohod,   odločil, da se ga udeležim. 
Skupaj z ženo, hčerko in vnukoma smo 
se, ob prekrasnem sončnem vremenu, 
podali  na pot od Livade proti Dolenjski 
cesti. Žal sem moral, zaradi določenih 
zdravstvenih težav, na približno polovici 
poti obrniti nazaj proti Livadi pa vendar 
me je pot navdušila, saj sem, ob množici 
udeležencev Pohoda , mladih in starih, 
hitečih in sprehajajočih, z zastavami in ti-
tovkami, ponovno začutil to energijo, ki jo 
izžareva  le ta enkraten Pohod. 

Žal pa je bilo pohodnikov iz našega dru-
štva to pot bolj malo. Na poti smo srečali 
samo Mirana Kristana, ki je po krajšem 
postanku na Livadi, nadaljeval svojo pot 
po celotni trasi Pohoda, tako kot  to 
počne že vrsto  let. V gostišču na Livadi, 

Pot ob žici je zavarovana kot zgodovinski spomenik. (Foto Č. Košak)

Slavko se je udeležil 58. Pohoda ob žici skupaj z družinskimi člani. (Foto S. Ribaš)
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kjer je bilo predvideno, da se pohodniki 
iz našega društva zberemo, se okrep-
čamo, odžejamo in malo poklepetamo, 
nas je bila le peščica. Kljub temu pa je 
bilo snidenje prijetno, saj je bil v zavesti 
vsakogar, da je s tem, ko se je aktivno 

udeležil Pohoda, ta dan naredil res nekaj 
koristnega zase.

Meni je bil  Pohod všeč. Če bom le mo-
gel, se ga bom udeležil tudi naslednje 
leto. Vabim pa tudi druge, saj bi bilo zo-

pet lepo, če bi se nas na Pohodu znova 
zbralo več kot 30, kot je bilo to leta 1998, 
ko je naše društvo prvič organiziralo ude-
ležbo na tem Pohodu.

Slavko Ribaš

Sobotno jutro, 24. 5. 2014, je obetalo 
prekrasen dan. Kot, da  bi se tudi narava 
veselila piknika skupaj z nami. Vsi priso-
tni smo s seboj prinesli veselje in dobro 
energijo, tako se dan ni mogel razviti v nič 
drugega kot v nadvse prijetno druženje 
prijateljev. Gostitelja ga. Marija in g. Milan 
sta se izkazala kot odlična organizatorja. 
Poskrbela sta, da nismo ostali lačni in žej-
ni. Hvala vama!

Čas je v prekrasni naravi, ob klepetu in 
druženju kar prehitro minil. Z besedami 
»Srečno!«, stiskom roke in » Spet se vi-
dimo na naslednjem pikniku!«, smo se 
počasi odpravili vsak na svojo pot proti 
domu.

Vabljeni na naslednji piknik v še večjem 
številu. Ne bo vam žal !

Mirjana Petrović

Piknik PK - Ljubljana

Naslov društva:
DLS

Parmova 53/IV
1000 Ljubljana

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

Transakcijski račun DLS:
SI56 6100 0000 1418 487

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

Spletna stran: www.dls-slo.si

NOVI ČLANI

Kumer Emil - Cerknica
Dolenšek Ivan - Ljubljana

Kočevar Kristina - Polhov Gradec
Zadravec Vlasta - Križevci pri Ljutomeru

Cajnar Nevenka - Trzin

Udeleženci piknika v Šmartnem pod Šmarno goro. (Foto M. Petrović)

Nočni pogled s Šmarne gore. (Foto Internet)
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Vabilo
V soboto, 5.7. 2014 Vas vabimo na 19. Tradicionalno srečanje 

laringektomiranih Slovenije, ki bo letos potekalo 
v avtokampu Podzemelj ob reki Kolpi v Beli krajini. 

Program srečanja: 
9:30 - 10:00 prihod udeležencev in dobrodošlica z belokranjsko pogačo 

10:00 tradicionalna belokranjska malica 
10:30 pozdravni nagovor in začetek uradnega dela s kulturnim programom 

11:30 izlet v Metliko in okolico 
14:00 kosilo 

15:00 zabavni program z glasbeno skupino 

Kako do kampa Podzemelj? 
- iz smeri Novo mesto (Štajerska, Koroška, Prekmurje): Novo mesto - Metlika - smer Črnomelj -  
odcep Podzemelj/Adlešiči - na koncu vasi Podzemelj se na levi strani nahaja kamp Podzemelj] 

- iz smeri Ljubljana (Primorska, Gorenjska): Ljubljana - odcep Ivančna Gorica - Žužemberk - Črnomelj - 
smer Metlika - odcep Podzemelj/Adlešiči - na koncu vasi Podzemelj se na levi strani nahaja kamp 

Parkiranje: 
V kampu so zagotovljena parkirna mesta tako za avtomobile kakor tudi za avtobuse. 

P.S.: Ne pozabite kopalne opreme, saj je kopanje v Kolpi prava osvežitev v poletnih mesecih 
Veselimo se srečanja z vami! 

Dodatne informacije o lokaciji srečanja :  
Kamp Podzemelj ob Kolpi, Škrilje 11, 8332 Gradac, tel: 040 327 492 

 WEB: www.kamp-podzemelj.si


