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Kdor ne preizkusi, sigurno ne ve, kako 
hudo je po težki bolezni izgubiti grlo in z 
njim tudi glasilke. Ostaneš nem, za kon-
taktiranje z okolico ti ostanejo le pisanje in 
mimika. Oboje občutno premalo za člove-
ka, vajenega intenzivno komunicirati. Že 
pred operacijo sem bil seznanjen o mo-
žnostih govorne rehabilitacije in se odločil, 
če bo seveda zdravje dovoljevalo, za uče-
nje ezofagalnega govora. Tako sem bil zelo 
vesel vabila na tečaj govora, ki ga je orga-
niziralo Društvo laringektomiranih Slovenije 
v času od 05.05. do 11.05.2012 v hotelu 
Simonov zaliv v Izoli. 

Zbrali smo se iz vseh koncev Slovenije. Po 
namestitvi v hotelu smo se zbrali na spo-
znavnem srečanju v skupnih prostorih hote-
la Haliaetum. Zbrane je pozdravil organiza-
cijski vodja tečaja g. Ivan Košak. Predstavil 
nam je potek tečaja, od jutranje telovadbe, 
do večerje. Razdelili smo se v dve delov-
ni skupini in sicer ljubljansko in štajersko. 
Osnova za razdelitev je bil kraj, kjer si imel 
svojega logopeda. Ljubljansko skupino je 

strokovno vodila dipl. logopedinja Nataša 
Prebil, mariborsko pa mag. logopedije 
Mladen Jeličič. Vsak logoped je imel tudi 
pomoč dveh pomočnikov logopedov. 

V nedeljo smo tako začeli s tečajem. Dan 
se je začel s telovadbo od 7.45 do 8.15 
ure, po telovadbi smo imeli zajtrk. O hrani 
v hotelu lahko povem samo najboljše. Vsi 
obroki so bili samopostrežni, tako da je bilo 
hrane več kot dovolj, bila je raznovrstna in 
kvalitetna. Po zajtrku smo imeli do 10.00 
prosto za sprehode, kopanje ali kakšno 
drugo sprostitev. Ob 10.00 pa se je začelo 
zares. Mojo skupino je vodila logopedinja 
ga. Prebil, pomagala sta ji pomočnika g. 
Čus in g. Kristan. Tečaj nadomestnega 
govora je potekal po dve uri dopoldne in 
dve uri popoldne. Nas tečajnikov je bilo v 
skupini devet. Po znanju govora smo si bili 
različni, od takih ki niso vedeli še dejansko 
nič, do takih, ki so že spregovorili kako be-
sedo. Temu primerno je potekalo tudi delo 
v skupini. S samim strokovnim delom lo-
gopedinje in obeh pomočnikov smo bili 

vsi udeleženci zelo zadovoljni. Napredek je 
bil opazen vsak dan, vsaka na novo izgo-
vorjena črka in beseda pa je opravičevala 
potek takega tečaja. Ko primerjam znanje 
ezofagalnega govora na začetku s stanjem 
na koncu tečaja, vidim očiten napredek pri 
vseh sodelujočih. Nedvomno so taki tečaji 
zelo potrebni oziroma nujni, saj se ogro-
mno naučimo, predvsem pa dobimo ko-
ristne napotke za delo vnaprej. Za uspeh 
je namreč potrebno delati ogromno samo-
stojno, pri delu pa so praksa in navodila s 
tečaja nepogrešljivi. Upam samo, da bodo 
podobni tečaji organizirani še v bodoče in 
da nam bo omogočeno tudi sodelovati.

Razen učenja govora smo imeli tudi dru-
ge dejavnosti. Tako smo v ponedeljek imeli 
predavanje dipl. psih. Žarke Brišar – Slane 
z naslovom »Bolezen razrahlja ali pa utrdi 
družinske odnose«. Zelo kvalitetno in ču-
stveno predavanje. Za prave besede ob 
pravem trenutku gospe Žarki iskrena hvala. 
Gospa Žarka je sicer v času seminarja vo-
dila delavnice za spremljevalce tečajnikov.

Te~aj govora v Izoli

Ljubljanska skupina na govornih vajah. (Foto Č. Košak)
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V sredo popoldan nas je organizator odpe-
ljal na izlet v Piran z ogledom Pomorskega 
muzeja. Zelo zanimiv muzej, ki ponuja vse 
kar je v zvezi z morjem, od pomorske ar-
heologije, pomorske zgodovine, kulturne 
zgodovine, do ribištva. Po ogledu muze-
ja smo imeli prosto za samostojni ogled 
Pirana. 

Teden je minil zelo hitro. V četrtek po ve-
čerji smo imeli zaključni večer. Priredili so 
ga spremljevalci tečajnikov. Nastopil je 
mešani pevski zbor 50+, večer pa se je na-
daljeval s skeči in šalami. Bilo je ogromno 
smeha in dobre volje.

V petek smo si zaželeli zdravja in uspehov 
pri učenju govora in odšli vsak v svoj kraj 
z željo, da se še srečamo na podobnem 
tečaju ali kakem izletu ali drugem srečanju. 

Na koncu bi se zahvalil organizacijskemu 
vodji tečaja, obema logopedoma, psiholo-
ginji in vsem pomočnikom logopedov za 
brezhibno organiziran tečaj, vložen trud in 
potrpežljivost z nami.

Drago Marič Živahna izmenjava mnenj. (Foto Č. Košak)

Jutranja izmenjava mnenj. (Foto Č. Košak)

Iz Simonovega zaliva
Simonov zaliv, prečudoviti kraj na sloven-
ski obali. To je kraj, kjer društvo laringekto-
miranih Slovenije, vsako leto organizira te-
čaj govora. Z veseljem sem pričakoval peti 
maj, ko sva se z ženo v lepem sobotnem 
popoldnevu odpeljala v Simonov zaliv. Po 
namestitvi v hotelskih sobah, smo se sre-
čali udeleženci tečaja skupaj z našimi lo-
gopedi Natašo in Mladenom. V uvodnem 
govoru, nas je pozdravil predsednik g.Ivan 
Košak in nas seznanil s potekom tečaja. 
Prvi dan smo tako zaključili 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 prijetnejše, 
so nam organizatorji v sredo pripravili izlet 
v Piran,ogled mesta in pomorskega mu-
zeja. Vrnili smo se v večernih urah, ter po 
večerji opravili še krajše sprehode v okolici 
Simonovega zaliva.

Četrtek smo kot ponavadi začeli z jutranjo 
telovadbo, tečajem in delavnicami, ter po 
kosilu nadaljevali s pripravami na zaključ-
ni večer. Spremljevalci so nam pripravili 
prijetno druženje z igrami, petjem in do-
brimi šalami, za katere sta poskrbela ne-
pozabna 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, 
psihologinji ga. Žarki, ter vsem udeležen-
cem, ki mi bodo ostali v lepem spominu in 
upam, da se bomo še srečavali.

Tomi Svažič
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Skupina MB. (Foto Č. Košak)

Čestitke logopedinji Nataši za življenjski  
jubilej. (Foto Č. Košak)

Moj obisk v hotelu Simonov zaliv je bil tudi 
moj prvi večji stik z sorodnimi usodami lju-
di, ki so doživeli vse to, kar sem doživel 
tudi sam.

Srečal sem svojega logopeda iz K.C. 
Maribor g. mag. log M. Jeličića, ter sotrpi-
na iz bolniške sobe v Mariboru. Ob prihodu 
nas je pozdravil g. Ivan Košak, ki je bil vod-
ja in je skrbel za ves potek usposabljanja, 
nastanitev in organizacijo aktivnosti, ki so 
tekle vzporedno: predavanje, izlet in rekre-
acija.

Vsako jutro razen v ponedeljek smo se vsi 
zbrali na ploščadi za bazenom (tudi spre-
mljevalci), ter po 20-minutni telovadbi odšli 
v restavracijo na zajtrk. Jedilnica je zelo 
velika in prostorna. Pripravljen prigrizek pa 
nam je vsem po opravljenem razgibavanju 
šel v slasten tek. Po zajtrku sva z ženo 

Vtisi z leto{njega te~aja 
nadomestnega govora  
v Simonovem zalivu

Spomla- 
danski 
pohod ob 
reki Muri

obvezno zavila na hotelsko teraso na ob-
vezno kavo, žena tudi na cigareto, ki pa 
meni več ne gre, čeprav bi mi včasih tudi 
zadišala.

Dopoldne imamo tečaj nadomestnega go-
vora, ki ga vodi naš logoped s svojima laič-
nima pomočnikoma. Drugo skupino v ka-
teri so moji vrstniki z Gorenjske, Primorske 
in Ljubljane pa vodi logopedinja Nataša iz 
ljubljanske klinike, ki je skupaj z nami pra-
znovala svoj življenjski jubilej, pa smo ji 
obenem tudi vsi navzoči čestitali.

Ne bom še razlagal o okusnem kosilu in 
večerji, povedal bi le, da si takšnega sre-
čanja na izobraževalnem in spoznavnem 
srečanju še želim. Vsem, ki so kakor koli 
sodelovali pri organizaciji in poteku tečaja 
pa prav lepa hvala, tudi v ženinem imenu.

Silvo in Nuša Toplak

Iz podro~nih klubov

 PK Prekmurje

Naš vodja kluba Geza je po hitrem po-
stopku okreval po operaciji kolena in nas 
povabil na krajši pohod od ribiškega doma 
v gradišču, do broda na Muri v Krogu. V 
lepem nedeljskem dopoldnevu smo se 
zbrali pri ribiškem domu in tisti, ki nismo 
še bili na tej lokaciji smo bili navdušeni nad 
lepo pokrajino, ki jo znova in znova odkri-
vamo okrog nas. Ker se smatramo za pra-
ve Prekmurce, brez dobre hrane ni poho-
da in brez tega tudi ne druženja. Tokrat sta 
za dober start poskrbela Geza in Mancika 
z dobro kislo juho, ki nam je dala energi-
je za pohod do broda v Krogu. Pot skozi 

gozdič poln cvetočega bezga in drugega 
spomladanskega cvetja, v krošnjah dreves 
pa ptičje petje in šumenje kar precej nara-
sle reke Mure nas je na pohodu spremlja-
lo skozi vso pot do broda. Čisto slučajno 
smo se srečali z Prekmurskimi raftarji, ki 
so tisti dan imeli organiziran spust po reki. 
Po krajšem počitku smo se vrnili nazaj, 
kjer nas je Vilči s svojo družino že čakal 
z dobrotami iz žara, ki jih je pripravil med 
časom, ko smo ostali hodili, tisti pa, ki tega 
več ne zmorejo, pa so nas počakali in uži-
vali ob jezeru. Veliko ribičev je tistega dne 
poskušalo ob jezeru svojo ribiško srečo, 

kar je bilo zanimivo opazovati. Vilčijev žar 
je bil pač pika na I tistega dne. To je tudi 
največji čar našega kluba, ker so naši člani 
vrhunski kuharji, vinogradniki - da lahko ob 
takih priložnostih spijemo res dobro kaplji-
co, ki jo z veseljem podarijo in ne nazadnje 
se soproge potrudimo z raznim pecivom. 
Ker ob praznih mizah verjetno pogovori 
nebi bili tako produktivni in prijateljski. Kaj 
naj rečem za konec, da bi se še velikokrat 
srečali v tako prijetnem vzdušju, ki si ga 
pač sami zrežiramo. 

Vida Köveš

Zadovoljni Prekmurci. (Foto G. Lepoša)
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 PK Dolenjska
Z očetom sva se z veseljem odzvala pova-
bilu PK – Dolenjske na piknik. Slabo vreme 
je organizatorjem kar nekajkrat prekriža-
lo načrte tako, da je bilo potrebno piknik 
večkrat prestaviti, vendar jim je na koncu 
le uspelo. Določen je bil datum 26. maj in 
imeli smo srečo, saj sem se na dan od-
hoda zbudil v prelepo sončno jutro. Na 
Dolenjsko sva se odpravila z avtobusom.

Ljubljanska čakalnica avtobusnega pro-
meta je bila skoraj prazna. Le tu in tam 
se je presedal kak študent, ki je komaj 
čakal na vikend odhod domov, ter je bil 
tako rekoč z eno nogo že v domači po-
stelji. Na postajališču 22 je že čakal av-
tobus za Novo mesto. Posedli smo se in 
ob odhodu je po avtoradio zaigral Radio 
Veseljak. Avtobus je peljal skozi Grosuplje, 
mimo znanega žužemberškega gradu pro-
ti Novemu mestu. Pot mi ni bila tuja, saj 
sva jo z očetom že pred leti prekolesarila. 
Takrat sva se ustavila tudi v Muljavi in si 
ogledala Jurčičevo rojstno hišo in Krjavlovo 
kaščo, kjer vsako leto potekajo uprizoritve 
Desetega brata. Sam sem sicer bolj pristaš 
Frana Milčinskega in sem se ogledu mal-
ce upiral, saj sem vse to »dal skozi« že v 
osnovni šoli. Toda na koncu sem ugotovil, 
da mi ni bilo žal. Vodička je namreč podala 
toliko zanimivih informacij, ki jih še nisem 
poznal, predvsem o Jurčičevem življenju 
pa tudi o Desetem bratu. Lahko rečem, da 
je bil to dobro zapravljen denar, zato sem 
si obljubil, da pridem še kdaj. Po približno 
dveh urah vožnje sva prispela v Novo me-
sto. Ne vem ali je bila kriva mešanica zraka 

Na obisku PK 
– Dolenjske
ali moje slabo počutje ampak ob izstopu iz 
avtobusa je bil moj obraz povsem rume-
no-zelen. Ustavila sva se v bližnjem bifeju 
in se okrepčala in po nekaj kozarcih Coca 
cole sem zopet malce prišel k sebi. Po 
približno 15 minutah se je prikazal tudi g. 
Plantan in skupaj smo se odpravili najprej 
proti zbornemu mestu pri gostišču Vovko, 
kjer sta nas pričakala organizatorja piknika 
zakonca Prešiček in nas prisrčno pozdra-
vila. Kmalu so začeli prihajati še drugi člani 
PK - Dolenjske. Ko smo bili zbrani,smo se 
odpeljali proti prizorišču piknika Gabrjam. 

Po nekaj minutah vožnje navkreber smo 
se ustavili pred prelepo zidanico, kjer nas 
je pričakal naš gostitelj g. Stanislav Vovko 
s svojo soprogo. Za dobrodošlico so nam 
ponudili kozarec domače medice, ki nas je 
pri oblačnem vremenu ravno prav »pogrel«. 
Sledila je še kratka gasilska fotografija, za-
tem smo se posedli po klopeh in pojedina 
se je lahko pričela. Mize so se kar šibile 
pod različnimi dobrotami. Najprej so bili na 
vrsti slani prigrizki, domače pecivo in seve-
da cviček brez, katerega na Dolenjskem, 
ne gre. Razvila se je živahna debata, ki je 
potekala predvsem o zdravju, harmonikah 
in čebelarstvu, pa tudi o bolj resnih stvareh 
kot npr. učenju govora in raku ter kako se 
pred njim čim bolj obvarovati. Naš gostitelj 

g. Stanislav Vovko, drugače strasten če-
belar, nam je pokazal tudi svoje priznanje, 
ki ga je leta 1999 prejel za zasluge pri dvi-
gu čebelarstva na Slovenskem in na kate-
rega je še danes posebej ponosen, ko je 
njegova soproga omenila, da se s prizna-
njem še nikoli ni slikal, sem hitro pograbil 
fotoaparat in trenutek ovekovečil. Potem, 
ko smo se okrepčali in je prenehalo deže-
vati, smo se odpravili na krajši pohod. Tisti, 
najbolj gibljivi smo se tako v družbi gosti-
teljev, gospoda in gospe Vovko odpravili 
na kratek ogled okolice. Vsak je ubral svoj 
tempo in po približno pol ure hoje po goz-
du smo prispeli na cilj, in sicer na prelepo 
jaso od koder se je razprostiral pogled na 
Novo mesto in njegovo okolico. Ko smo 
se vrnili je bila glavna jed že pripravljena. 
Miza je bila obložena z mesnimi dobrotami 
vseh možnih vrst. Skoraj nisem vedel kje 
naj začnem. Razživela se je tudi živahna 
debata tako da tudi smeha in veselja ni 
manjkalo. 

Na žalost se je ura počasi toda neutrudno 
bližala času odhoda. Ob slovesu smo si 
segli v roke in si obljubili,da se vidimo, če 
ne prej, pa na letnem srečanju. Skupaj z 
g. Plantanom smo se vrnili v Novo mesto, 
kjer naju je na železniški postaji, že čakal 
vlak za Ljubljano. 

Črt KošakPred vikendom g. Vovka. (Foto Č. Košak)

Prva fotografija zakoncev Vovko  
s čebelarskim priznanjem. (Foto Č. Košak)
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Na Križno 
goro

»Martinčkanje« ob lovski koči. (Foto Č. Košak)

Ko pohodnik takole zagleda cerkvico 
na Križni gori že lahko reče: »Zmagal 
sem«. (Foto Č. Košak)

 PK Ljubljana
Tako kot tudi vsako leto je tudi letos PK 
Ljubljana organiziral piknik na Križni gori.
Tokrat je srečanje potekalo pod vodstvom 
g. Slavka Ribaša medtem,ko je prejšnja 
leta piknike organiziral Žika Manič. Letos 
sem se odločil, da se piknika udeležim 
sam. 

Na dan odhoda sem vstal v zgodnjih ju-
tranjih urah. Ljubljana je bila tedaj še za-
vita v temo in le tu in tam se je prižgala 
kakšna luč. Ob pogledu skozi okno je bilo 
moč opaziti že prve nadobudneže, ki so 
podobno kot jaz, že na vse zgodaj rogo-
vilili naokrog. Na hitro sem pozajtrkoval, 
nato pa »zajahal svojega jeklenega ko-
njička« in se odpravil na pot. Sam nisem 
ravno pristaš mestnega vrveža zato sem 
se raje odločil za Pot spominov in tovari-
štva oziroma PST, ki v večjem delu poteka 
po obrobju Ljubljane in je med drugim tudi 
priljubljena rekreacijska točka za številne 
Ljubljančane. Pot me je tako vodila proti 
severu Ljubljane in kljub jutranjim uram, 
sem med vožnjo že opazil kakega zagrize-
nega športnika, ki je navsezgodaj nabiral 
kondicijo za ljubljanski maraton. Ker sam 
nisem bil v ravno »maratonski« kondiciji 
sem po približno pol ure kolesarjenja na-
redil kratek postanek pri Koseškem bajerju 
in se posladkal z Frutabelo nato pa svojo 
pot nadaljeval naprej. Ob prihodu v Šiško 
je bil mestni promet je bil že v polnem 
zamahu zato sem komaj čakal, da zopet 
pridem na bolj lokalne ceste, kjer bom po-
novno lahko užival v lepotah narave in ne 
toliko skrbel, da bi se zadušil v avtomobil-
ski hlapih. Pot me je vodila skozi Medno 
mimo nekdaj znanega, sedaj že propadle-
ga motela Medno ter naprej v Škofjo Loko. 
Dan se je medtem že precej segrel in sko-
zi oblake so pokukali tudi že prvi sončni 
žarki, toda veter je še vedno neusmiljeno 
pihal naprej. Vožnja sicer ni bila zahtevna in 
kljub temu, moram priznati, da sem pošte-
no čutil noge. Po dveh urah in pol vožnje 
sem le prispel v Škofje Loko, kjer sem si 
v senci starega Škofjeloškega gradu lahko 
končno malce oddahnil. Po še eni frutabeli 
in dobri dozi Coca cole sem se odpravil 
naprej proti Križni gori. 

Pot me je vodila skozi Staro loko in po nekaj 
minutah vožnje sem le prispel do vznožja 
Križne gore. Tu sem sestopil s kolesa in 
se naprej podal peš. Po kakšne pol ure 
hoje navkreber sem z kolesom ob strani 
le prispel na vrh. Končno sem si lahko od-
dahnil in si rekel »Zmagal sem!«.Toda moje 
zmagoslavje je bilo kratkotrajno. Ko sem 
se pripeljal mimo cerkvice do lovske koče 
sem pričakoval znane obraze, dobrodošli-
co in seveda obljubljeno kranjsko klobaso. 

Toda nič od tega.Po kakšne pol ure pose-
danja pred kočo je prispela oskrbnica in mi 
povedala da sem za piknik prispel eno uro 
in pol prekmalu, saj se piknik začne ob 10. 
30 in ne ob devetih. Kljub temu da sem bil 
malce poklapan sem se odločil potrpeti in 
počakati. K sreči ni minilo dolgo in že so 
se prikazali prvi gostje kot npr. g. Ravas s 
svojo ženo Milko, ki je takoj po prihodu za-
čela z pripravami na piknik. Kmalu zatem 
so prispel še ostali, kot npr. vedno dobro 
razpoloženi g. Šporar, g. Remic, zakonca 
Gregorčič ter zakonca Kenje seveda pa ni 
manjkal tudi organizator priknika in pred-
sednik PK Ljubljana g. Slavko Ribaš, ki 
je tudi sam prinesel nekaj priboljškov. Ko 
smo bili končno vsi zbrani smo se poma-
knili v notranjost koče, kjer nas je že ča-
kala topla jota ter sveže kuhana kranjska 
klobasa. Ko smo potešili lakoto je sledil 
kratek nagovor g. Slavka Ribaša, ki se je 
najprej vsem prisotnim zahvalil za prihod 
nato, pa razkril načrte za prihodnost, med 
katerimi naj bi bil tudi pohod na Golte in 
ogled Mozirskega gaja. Zatem smo se zo-
pet vsi pomaknili pred kočo, kjer se je raz-
živela živahna debata. Dan se je zavlekel v 
pozno popoldne in nastopil je čas, da se 
počasi poslovimo. Segli smo si v roke in si 

obljubili,da se naslednje leto zopet vidimo. 
Ponovno sem zajahal svojega »jeklene-
ga konjička« in se pripravil na spust proti 
Škofji Loki. Kljub temu,da so mi med spu-
stom na kolesu popustile zavore, sem bi l 
prepričan,da mi bo uspelo. Na koncu sem 
le odnesel »celo kožo«,pa čeprav sem si 
pri tem malce pomagal z svojimi podplati. 
Po kratkem oddihu v Škofji Loki sem se 
tako poln vtisov in tudi malo adrenalina vr-
nil v Ljubljano.

Črt Košak
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9. maj je dan zmage, dan ko je bila Ljubljana 
osvobojena izpod oblasti okupatorja. Da-
nes je to praznik vseh Ljubljančanov in tudi 
drugih zavedni Slovencev. S tem namenom 
Mestna občina Ljubljana vsako leto orga-
nizira tudi prireditev Pot ob žici. Prireditev 
je sestavljena iz več delov in vključuje med 
drugim tudi tek trojk ter tradicionalni pohod 
okrog Ljubljane. Pohod poteka po Poti 
spominov in tovarištva oziroma tam,kjer je 
bila nekoč okrog Ljubljane napeljana bode-
ča žica in je za številne Ljubljančane danes 
postal že tradicija. Letno se ga zato udeleži 
več tisoč pohodnikov ter športnih navdu-
šencev. 

Tako kot vsako leto, se je tudi letos PK 
Ljubljana odločil udeležiti pohoda okrog 
Ljubljane. Na dan pohoda sem vstal v zgo-
dnjih jutranjih urah in kljub dobri vremenski 
napovedi obeti niso bili ravno rožnati,saj 
so se nad Ljubljano še vedno zgrinjali gosti 
oblaki. Po zajtrku sem s kolesom odpra-
vil na naše, sedaj že tradicionalno zborno 
mesto, h končni postaji avtobusa šetvilka 
20 v Fužinah. Pot me je vodila skozi cen-
ter mesta,kjer so bile priprave na tek trojk 
že v polnem zagonu. Moč je bilo opaziti 
tudi številne pohodnike, ki so že v zgodnjih 
jutranjih urah postopali po avtobusni po-

Pot ob žici
staji ter čakali na avtobus,ki jih bo odpe-
ljal proti njihovim izhodiščnim mestom. Po 
nekaj minutah vožnje ob bregu Ljubljanice 
sem prispel na dogovorjeno zborno me-
sto. Nebo se je do tedaj že dodobra razja-
snilo in sivi oblaki, ki so se še prej zgrinjali 
nad Ljubljano so sedaj že skoraj povsem 
izginili. Prevladovalo je optimistično vzduš-
je. Pred stojnicami, kjer so delili kartone 
za žigosanje,se je že navsezgodaj vila 
dolga vrsta pohodnikov, željnih opraviti 
vsaj del, če ne cele poti okrog Ljubljane. 
Postavil sem se v vrsto, ki je segala vse 
do fužinskega mostu in počakal na svoj 
kraton. Po prejemu sem bil tako rekoč pri-
pravljen na odhod, vendar sem se odlo-
čil še počakati,če pride še kdo od članov 
društva. Ko sem uvidel, da ne bo nikogar 
več,sem se po približno pol ure čakanja 
odpravil naprej. Kolona pohodnikov, ki se 
je z mano vila proti Golovcu je bila kot ve-
dno videti zelo pestra.Moč je bilo opazo-
vati tako zagrizene športnike kot tudi ce-
lotne družine z babicami in vnuki. Ni minilo 
dolgo, ko sem se že znašel pod vznožjem 
Golovca. Kot vsak pameten pohodnik sem 
ubral svoj tempo in pričel vzpon. Kljub str-

memu vzponu in precej toplemu vremenu, 
so drevesa s svojimi visokimi krošnjami 
nudila prijetno hladno senco tako, da je 
hoja postala pravi užitek. Kmalu sem se 
znašel tudi pred prvo kontrolno točko. V 
pričakovanju osvežitve sem se hitro posta-
vil v vrsto, ko pa sem prišel na vrsto, sem 
začuden opazil, da so namesto vode in 
osvežitve prodajali Salomonove pohodne 
čevlje in opremo, kar se mi je milo rečeno 
zdelo precej nenavadno. Po prejetem žigu 
sem pot nadaljeval. 

Kmalu je sledil spust in kljub temu,da je 
bila gneča v koloni pohodnikov velika in mi 
je, tu in tam, pot prekrižal tudi kak štirino-
žni prijatelj, sem na koncu le uspel priti do 
naslednje kontrolne točke,ki je bila posta-
vljena na Rudniku.To je bil še zadnji odsek 
poti,ki me je ločil med Livado in končnim 
oddihom. Priznam, da mi je sicer ta del 
poti v preteklih letih povzročal kar nekaj te-
žav, saj je precej izpostavljen soncu, toda 
vedel sem kaj me čaka na cilju, zato je bila 
moja motivacija še toliko večja. Tu sem 
srečal tudi g. Kristana in ob prijetnem kle-
petu sva skupaj prehodila še preostali del 

Praznična Ljubljana. (Foto Č. Košak)

Pohoda se udeležujejo zelo različni 
pohodniki. (Foto Č. Košak)
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Gneča na kontrolni točki. (Foto Č. Košak)

V SPoMIN

 
Leopolda Miheliča

Se nam samo zdi ali se res v ži-
vljenju kot plimovanje morja spre-
minjajo obdobja veselja in žalosti, 
svetlobe in teme? Se nam, zaradi 
negativnega predznaka, zdijo ob-
dobja nesreč daljša kot v resnici 
so? Kot, da jih nikakor noče biti 
konec. V dobrem letu smo na dru-
štvu izgubili veliko marljivih članov 
in zagnanih sodelavcev. Zadnji je 

od nas odšel konec prejšnjega meseca naš tehnični ure-
dnik Leopold Mihelič- Polde. Poldeta sem spočetka po-
znal le navidezno kot podpornega člana društva, ki je rad 
zapisal kakšno hudomušno pesmico in jo navadno prebral 
na prednovoletnem srečanju. Kasneje, ko sva sodelovala 
pri pripravi gradiva za naše glasilo Obvestila sva se veliko 
bolje spoznala in mislim ,da sva se na nek način »dobro 
ujela«. Bil je natančen, zelo delaven, pogumen in discipli-
niran. Ni bilo redko, da nam je uspelo gradivo pripraviti 
šele do sobote, ko sva se o tem menila po telefonu mi 
je kljub bolezni odvrnil: »Ni problema, kar pridi, mi vsaj ne 
bo dolgčas čez vikend.« In navadno sva lahko v ponede-
ljek oddala Obvestila v tisk. Ko se mu je bolezen ponovila 
je izgubil zaupanje v velik del uradne medicine. Pogumno 
se je odločil za samostojno, alternativno zdravljenje, zlasti 
preko interneta si je zbral pravo bazo podatkov o številnih 
alternativnih načinih zdravljenja raka. Zmožen je bil popol-
noma spremeniti način prehranjevanja in se ga tudi zelo 
disciplinirano držati. Morda bo kdo dejal, da je bitko izgubil, 
bi uradna medicina dosegla več? Vem le, da se odločil po-
gumno, ravnal zelo odgovorno in zadnje leto živel produk-
tivno, kvalitetno življenje.

Soprogi, družinskim članom in sorodnikom izrekam iskreno 
sožalje v imenu društva in svojem osebnem imenu. 

Ivan Košak

NoVI ČLANI
GAŠPERIN IVAN   BREŽICE

HREN JANEZ   LOGATEC

KRANJC OSKAR   KROPA 

DELIMAR STJEPAN   MARIBOR

KONEČNIK BORIS   SLOVENJ GRADEC

KOKOT IVAN   MARIBOR

PERHAJ JANEZ   LJUBLJANA 

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

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

poti do Livade, kjer naju je že čakala hladna senca in zaslužen od-
dih. Ob prihodu so bili tam zbrani tudi ostali člani PK Ljubljana, kot 
npr. zakonca Šporar in Gregorčič, ki so svojo pot tokrat pričeli v 
Kosezah. Pridružil se nam je tudi vodja PK Ljubljana Slavko Ribaš 
z soprogo Eriko in svojimi vnuki. Ko smo se vsi malo okrepčali je 
sledil prijeten klepet. Ura se je počasi bližala enajst in kljub temu, 
da je bila vročina skoraj na vrhuncu so nekateri od nas morali na-
prej. Segli smo si v roke in se v upanju,da se prihodnje leto zopet 
srečamo poslovili drug od drugega. Sam sem se nato odpravil 
proti centru Ljubljane, kjer so se odvijali še zadnji boji v teku trojk. 
Celotno dogajanje je bilo, za razliko od lanskega leta, prestavljeno 
iz Prešernovega na Kongresni trg. Cilj je bil postavljen na koncu 
Kongresnega trga kjer je bilo moč opazovati prihod tekačev in ne-
kateri so bili videti že močno utrujeni. Vsak izmed tekačev si je ob 
prihodu na cilj zaslužil tudi bučen aplavz. Lahko rečem,da mi bo 
letošnji deveti maj ostal v lepem spominu. V 12 km poti,ki sem jih 
prehodil skupaj z ostalimi pohodniki sem srečal veliko nasmejanih 
in optimistično naravnanih ljudi. Zato,da mislim,da stanje v državi 
le ni tako črno kot nam ga nekateri želijo prikazati. Sam upam, da 
se naslednje leto zopet vidimo če ne v večjem pa vsaj v enakem 
številu da nam bo tudi vreme tako kot letos naklonjeno. 

Črt Košak

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
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P r o g r a M  s r e č a n j a :

1.  Med 9.–11. uro prihod  udeležencev in topla 
malica

2.  Ob 11. uri  pozdravni nagovor predsednika DLS  
in vabljenih gostov

3. Podelitev priznaj jubilantom

4. Družabni del srečanja

GoRENjSKA IN LjUBLjANA:
Kranj: odhod ob 8.00 – Ljubljana 9.00

Prijave in informacije: Slavko Ribaš 040 527 619 ali  
Marija Tomšič 01 436 03 58 

ŠtAjERSKA IN KoRoŠKA:
Maribor: odhod ob 7.00 – Slovenske Konjice 7.30 – 
Vojnik 8.00- Celje 8.30 – Ljubljana cca  9.30
Prijave in informacije: Danilo Papež 041 719 253
                                 Branko Motoh 041 371 452

PREKMURjE:  
Murska Sobota: odhod ob 6.00 – Ormož 6.30 – Ptuj 
7.00 – Ljubljana

Prijave in informacije : Geza Lepoša 031 215 514

V A B I L O

V petek, 13. 7. 2012 vas vabimo na 

30. obletnico ustanovitve Dru{tva 
laringektomiranih Slovenije

in 17. tradicionalno letno sre~anje 
laringektomiranih Slovenije,

ki bo letos potekalo v gosti{~u Zaj~ja Dobrava  
(Novo Polje cesta III 27) pri Ljubljani

PRIMoRSKA: 
Kobarid: odhod 5.30 – Tolmin 6.00 – Nova Gorica 
7.00 – Ajdovščina 7.30 – od Ajdovščine do Ljubljane 
bo avtobus pobiral udeležence po dogovoru z vodjo 
prevoza 

Prijave in informacije: Stane Fabijan 05 364 91 41 ali 
Brane Čus 031 438 782

DoLENjSKA: 
Predvidoma bo organiziran prevoz z minibusom 
odhod ob 7.30 pred trgovino Tuš nasproti avtobusne 
postaje.

Prijave in informacije: Jože Prešiček 041 760 142

Z namenom, da bi srečanje potekalo čim bolj 
organizirano, vas prosimo, da se čim prej prijavite 
vodjem PK, poverjenikom ali na sedežu društva na: 
01/436 03 58

S posameznimi organizatorji prevozov, se boste 
lahko dogovorili glede podrobnosti.

Predsednik DLS:
Ivan Košak


