
OBVESTILA - Št. 239

DRU©TVA LARINGEKTOMIRANIH SLOVENIJE 
DRU©TVO

LARINGEKTOMIRANIH
SLOVENIJE

PO©TNINA PLA»ANA
P R I  P O © T I  1 1 0 9

Maj-junij 2015             Letnik XXIV ©t. 239

VSEBINA
Vtisi s programa na otoku Ugljan  3
Nekaj vrstic o Kukljici 4
Utrinki s programa na Ugljanu 5
Enaki med enakimi - Izola 2015 7
V spomin našemu Janezu Kövešu 8
PK Prekmurje
Tokrat smo obiskali Planico 8
Pajdaš Jani 10
PK Štajerska in Koroška
Pohod na Kope 10
Vabilo na pohod Jezerca 11
PK Dolenjska in Bela Krajina
Prvi dolenjski pohod 11
PK Ljubljana
Skupni izlet na Jezersko 12
Vabilo na 20. tradicionalno srečanje 14

Nadaljevanje na naslednji strani

Ugljan - Kukljica 2015

Razigrani udeleženci programa Psihosocialne rehabilitacije. (Foto M. Krajnc)

Za preživetje nima nobene vrednosti, 
kot filozofija, kot umetnost, pa ven-
dar je ena izmed tistih stvari, ki dajejo 

življenju vrednost: prijateljstvo. Brez njega je 
življenje prazno. Kdaj se oblikuje, ne more-
mo napovedati - po kapljicah se polni, kot 
posoda z vinom. Kapljica preveč, posoda 
prekipi, tako prekipi naše srce. In tako bo 
naša sreča je sestavljena iz majhnih stva-
ri, kot so nasmeh, prijazen pogled, iskren 
poljub…

In vi ste kapljica, ki je napolnila moje srce. 
Vedno znova sem srečna, ko vem, da vas 
uzrem. 21. junija kot vedno, zadnji hip, pol-
nim kovček. Še to in ono in končno se spra-
vim v avto. Vožnja proti Ljubljani je udobna, 
narava se prebuja v hladnem jutru. V mislih 
sem že v Kukljici. Bodo moje oči uzrle vse 
stare znance. Še z nekaj potniki vstopimo 
na avtobus. Ni nas ravno za poln avtobus, 
včasih smo napolnili dva. Vožnja je udobna, 
slikovita narava, klepet s sopotniki, krajši 
postanki in že smo na cilju, krajša plovba s 
trajektom, še kak km asfalta in smo v Ku-
kljici. Domače, že poznano. Z vseh strani 

meni dragi, znani obrazi, objemi, stiski rok, 
klepet. Namestitev v lepe apartmaje, zvečer 
se snidemo vsi. Posadka ista, torej bomo 
pluli varno, potniki stalni, nekaj se jih vkrca 
na to našo ladjo sreče novih. Predstavni-

ki programa, pogovor vsevprek, kozarček 
dobre pijače. Počitek. Noč je bila kar pre-
kratka. Zjutraj uživam ob kavici v spokoj-

Prijazni “barba” svetuje, kako na vrh Malog Bokolja. (Foto I. Košak)
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Na vrhu Velikog Bokolja - burja. (Foto I. Košak)
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nem miru, samo šumenje morja boža moja 
ušesa. Sledi klasika. Pri našem vrlem Cvetu 
razgibavam že rahlo zarjavele sklepe. Uh ti 
vražji emšo. Zajtrk. Oči so lačne, želodček 
niti ne. Pa vendar v hrib ne moreš, če se 
ne podpreš, kajne? In že smo na poti na 
Mali Bokolj, da si ogledamo cerkvico Ma-
rije Goretske. Meni, ki merim kilometre po 
ravnem, je bila pot kar malce naporna. Pa 
sem lepo molčala, da se ne bi osmešila, ha 
ha, ker za ostale je bila mačji kašelj. In tako 
sem obiskala v naslednjih dneh še Veliki 
Bokolj, Mali Lukoran, ogledala sem si most 
Ždrelac in zaliv Velika Sabuša. Zadnji pohod 
je bil kraj Kali proti Fratarju, ki pa ga zaradi 
brezpotja nismo osvojili. Ogledali pa smo si 
iz ptičje perspektive ribogojnico, polno tun, 
ki jih izvažajo. Pohodi so potekali po ostrem 
kamenju, prijetnih gozdnih poteh, prelep 
pogled so nam ponujali čudoviti zalivi.

Komur zdravje ni dovoljevalo težjih poho-
dov, so se lahko udeležili lažjih potepanj, ali 
pa so se namakali v morju.

Brez izleta z ladjo seveda ne gre. Odpluli 
smo na otoček Iž, kjer smo si ogledali mu-
zej ročnih spretnosti in ribolova, popili kavi-
co, se po sončili in odpluli nazaj. 

Da ne pozabim na naše vrle kolesarje. Od-
krivali so čudesa otoka z vrtenjem pedal. 
Občudujem vas vedno znova, kako lahko 
rinete v klance v najhujši vročini?

Popoldnevi so minevali prehitro. Vsakdo 
je našel kaj zase. Prvič sem se spoprijela 
z pikadom in mini golfom. Ja, vam povem, 
izredni dosežki, ni kaj. Pri najboljših od za-
dnjega konca nazaj, ha, ha…

Napori, emocije, čudovita pokrajina, spo-
znavanje domačinov, višinska razlika, čisto 
majčkeno tega sem spoznala tudi sama na 
potovanju po Peruju. Na najvišjem prelazu 
na naši poti (4900m) iz Chivaya v Aregnito 
smo komajda lovili sapo. Velik napor. Bo-
štjan, občudujem vas vse, ki se tja vračate.

Naše druženje je prehitro minilo. Še zadnji 
skupni večer, nagovor predsednika, podeli-
tev medalj, zahvala vsem, ki so se ukvarjali 
z nami.

Jutro. Ponovno slovo, obljube, da se čim 
prej ponovno snidemo, objem. In že smo 
na povratku proti domu.

Dragi prijatelji in vsi, ki skrbite za nas, naj-
lepša hvala za podarjeni čas, ki ste nam ga 
poklonili. 

Olga in Ivo Uršič

Zvečer pa sprehod, posedanje ob pija-
či. Dva večera nam je popestril Boštjan z 
prikazom potovanja po Andih. Veličastno. 

Zbiramo se za jutranjo telovadbo. (Foto M. Krajnc)

Najprej priprave tekmovalnih terenov. (Foto M. Krajnc)
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Ker obožujem morje, plaže, vetrič, 
sprehode ob morju in ne nazadnje 
plavanje (čeprav mi je to sedaj one-

mogočeno), sem se odločila, da letos pre-
živim letovanje v družbi z invalidi, ki imajo 
podobno pomanjkljivost in enake težave kot 
jaz. Namreč sem laringektomirana že 5 let 
in v tem času nisem preživela dopusta na 
morju. 

Tako sem se odpravila z mešanimi občutki 
od doma, vendar je nelagodnost kar hitro 
zbledela, ko sem prišla na dogovorjeno 
postajališče v Ljubljani, kajti tam je že bila 
zbrana vesela družba udeležencev. Pričakali 
smo v prijetnem klepetu prihod avtobusa, ki 

Vtisi s programa 
Psihosocialne rehabilitacije 
na otoku Ugljan - 2015

Letos kombinacija: avtobusnih izletov, kolesarjenja in pohodništva. (Foto I. Košak)

Pohodniki v Ždrelcu. (Foto I. Košak)

po vrhovih otoka (ogled cerkvice sv. Go-
spe Snježne, Šćah, itd.). Pohodi in organi-
zirani dogodki so bili sproščujoči in so za-
jemali lažjo rekreacijo, sprehode ob obali, 
oglede lokalnih znamenitosti, izlet z ladjo 
na otok IŽ. Z avtobusom smo se odpeljali 
tudi izlet na sosednji otok Pašman preko 
mostu Ždrelac. Zaradi obilo aktivnih ob-
veznostim nam je oraganizator vsak dan 
namenil prosti čas, katerega smo po večini 
vsi spremenili v popoldanski počitek.

nas je popeljal na morje. V popoldanskem 
času smo prispeli na otok Ugljan, kraj Kuklji-
ca, kjer so nas nastanili v apartmaje Zelena 
Punta. Pred večerjo je sledil zbor udeležen-
cev in vseh, ki so bili odgovorni, da bo 7 
dnevni program psihosocialne rehabilitacije 
potekal prijetno in varno. Večer smo nato 
zaključili v pričakovanju naslednjega dne.

Jutra so se pričela z lažjo telovadbo na pro-
stem. vsak dan na drugem mestu, vaje pa 
so bile prilagojene nam udeležencem, kori-
stile pa so nam za lep in razgiban pričetek 
dneva. 

Po dobrem zajtrku smo se vsak dan ob 10 
uri zbrali in odšli na organizirane pohode 

Urejena vrsta pohodnikov od Ždrečca do Banj. (Foto M. Krajnc)
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Tekmovanja v polnem teku. (Foto M. Krajnc)

S tem pa dneva še ni bilo konec, namreč ob 
17.00 uri smo pričeli z različnimi organizirani-
mi športnimi dejavnosti, kot so kolesarjenje, 
balinanje, pikado, mini golf, bližanje balinčk-
ov, metanje krogcev na stojalo, kurativna te-
lovadba z žogo. Ves čas so nad nami bedeli 
odlični organizatorji, prisotna VMS pa nam 
je merila krvni tlak in nam svetovala glede 
našega počutja ob vseh aktivnostih. Prijetna 
športna srečanja so se zaključila z večerjo, 
ki je zajemala lokalne specialitete. Po večerji 
pa nam je udeležencem preostal sproščen 
klepet na terasi ali na krajših sprehodih, kjer 
smo z ostalimi udeleženci izmenjavali naša 
občutja, doživetja in tudi nasvete glede na-
ših problemov v zvezi z zdravjem.

V sklopu letovanja so organizatorji našega 
letovanja dvakrat organizirali večerno sreča-
nje, kjer je g. Boštjan predstavil »Poti po Hi-
malaji«. Predstavitev je potekala v prijetnem 
in sproščenem vzdušju, sama predstavitev 
poti, občutkov in doživetja pa so bila pred-
stavljena s fotografijami in preprosto pred-
stavitvijo krajev. 

Naj se zahvalim vsem, ki so organizirali, 
nas čuvali in nas vodili po poteh, katerih se 
bomo spominjali še dolgo in si želeli še kdaj 
doživeti tako aktiven dopust. Prehitro je mi-
nil čas, meni in ostalim udeležencem, tega 
zelo aktivnega in sproščenega psihosocial-
nega rehabilitacijskega letovanja.

Gričnik Štefi

Letošnja novost pilates z balončki. (Foto M. Krajnc)

V etnografskem muzeju na Ižu. (Foto M. Krajnc)

Namenila sem se, da napišem par vrstic o 
aktivnem dopustu na otoku Ugljan.

Imeli smo srečo, da ni bilo tako peklensko 
vroče. Teden je bil dokaj pester. Bilo je veli-
ko športnih aktivnosti, vsak dan pohodi lažji 
in težji v popoldanskem času pa športne 
igre in razgibavanje. Udeleževalo se je ve-
liko članov, seveda vsak po svojih zmožno-
stih. Teden je hitro minil. Z bivanjem, hrano 
in druženjem smo bili želo zadovoljni. Za-
dnji dan je bila tombola, ki jo je organiziral 
Relax. Sledila je razglasitev in podelitev pri-
znanj najboljšim udeležencem športnih iger.

Na nekaj pa smo pozabili, zahvaliti se na-
šemu predsedniku, za ves trud in organi-
zacijo. Hvala Vam Ivan v mojem imenu in 
vseh udeležencev programa psihosocialne 
rehabilitacije v Kukljici. Res še enkrat hvala 

Nekaj vrstic o Kukljici na Ugljanu
iz srca. Tako velik dogodek organizirati in 
uspešno izpeljati do konca ni kar tako.

Želim Vam še veliko zdravja in moči, z željo, 
da bi se še velikokrat srečevali na druženjih.

Francka Kragelj 
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“Luštna” cerkvica Marije Snežne na vrhu Malog Bokolja. (Foto I. Košak)

Letošnji program je obiskalo 84 od-
raslih udeležencev in 3 otroci stari 
do 12 let. Spričo možnosti v avto-

busnem aranžmaju, smo si lahko letos, 
poleg Ugljana bolj podrobno ogledali še 
njegovega soseda otok Pašman , ki je si-
cer manj obiskan in bolj slovi po naravnih 
in samotnih plažah. Povečana mobilnost 
se je izkazala tudi v pohodniškem delu, saj 
so letos »padle vse najvišje kote« tako na 
Ugljanu kot Pašmanu. Sicer pa pojdimo 
lepo po vrsti, oba otoka ležita v sestavi 
Zadarskega arhipelaga v katerem je najve-
čji Dugi otok (preko 114 km2), otok Ugljan 
(cca 50 km2) je sicer manjši od Pašmana 
(63,34 km2) vendar ga po številu prebival-
stva prekaša, saj na njem prebiva skoraj 
še enkrat več prebivalcev ( po zadnjih po-
datkih 6 049). 

Da zaplankanost ni izključno slovenska 
lastnost in ni tuja tudi našim hrvaškim 
sosedom, se nas je lahko prepričalo več 
pohodnikov, ko smo v turističnem uradu 
poslušali dobiti kakšen zemljevid ali letak o 
Pašmanu. Precej na kratko so nam poja-
snili, da je Pašman, pa »čisto drug TOZD«. 
Kljub temu smo se že v ponedeljek odpra-

vili v prvo naselje na Pašmanu, na drugi 
strani mostu Ždrelac v istoimensko naselje 
in zaselek Banj. V središču Banja stoji stara 
cerkvica Sv. Luke, ki jo pisni viri prvič ome-
njajo leta 1339 in iz katerih izhaja, da se je 
takrat Banj imenoval še Ždrelac. S širitvijo 
naselja od srednjega veka pa do danes, je 
novo naselje s seboj odneslo še ime Ždre-
lac, takratni center pa se je preimenoval 

v Banj. V Banju smo »barbo«, pravzaprav 
se je kasneje izkazalo, da je lastnik krčme 
in pravi posestnik, spraševali o poti na vrh 
Malega Bokloja in ta nam je prijazno za-
gotovil, da pot ni naporna, na vrhu pa je: 
»Lepo kao na nebu«. Dodal je, da ima sam 
na drugi strani otoka še tri hiše. Za oba 
otoka Ugljan in Pašman velja, da sta bolj 
poseljena na vzhodni kot zahodni strani, 
saj so zahodna pobočja precej bolj strma 
in težja pristopna. Zato moram priznati, da 
sem bil malo skeptičen glede teh treh hiš. 
Vendar, ko smo po dobri uri hoje prispe-
li na vrh Malog Bokolja se je vse izkazalo 
za čisto resnico. Na vrhu stoji »cortkana« 
cerkvica Marije Snežne z zvončkom želja, 
ki jih naši pohodniki očitno nimajo ravno 
malo, saj so imeli z njim kar precej oprav-
ka. Razgled pa »kao na nebu« in dobro so 
vidne tudi novo zgrajene hiše na zahodni 
strani Pašmana dokaz, da na Jadranu 
stanovanjska gradnja nezadržno napre-
duje tudi na najtežje dostopna področja. 
Seveda se je takoj zastavilo vprašanje, če 
je »padel« Mali Bokolj zakaj pa ne še Veliki 
? Že naslednji dan nas je burja lovila na 
njegovih pobočjih. Z vzhodne strani je Veli-

Obiskali smo otok Iž. (Foto I. Košak)
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ki Bokolj dostopen tudi za terenska vozila, 
saj je nanj speljana makadamska cesta, 
ker na njegovem vrhu stoji več satelitskih 
anten in repetitorjev. Na prostranem vrhu 
je postavljen nizek krožni zid na katerem 
si lahko pohodniki oddahnejo. Vrh je naj-
višja točka na Pašmanu in premore 272 m 
nmv. Vendar si je v času našega obiska, 
burja dala duška. Bila je tako močna, da 
je majala snemalno Sonyevo kamero, ki 
sem jo držal v rokah. Posnetki z vrha so 
tako videti kot, da jih je naredil »snemalec 
v rožicah«.

V sredo zjutraj je naliv shladil ozračje tako, 
da je bilo vreme kot naročeno za krajši izlet 
z ladjico na otoček Iž. Iž je v primerjavi z 
Ugljanom, nekajkrat manjši (17,6 km2), se-
stavljen je predvsem iz apnenca in dolomita 
in naseljuje ga le 635 prebivalcev. Prvi pisni 
viri omenjajo otoček leta 1266 in krasi ga 
cerkvica, ki je bila zgrajena v 11. stoletju. 
V etnografskem muzeju smo lahko videli 
predvsem kako nerodna in težka je bila go-
spodinjska in otroška oprema ( hojce, staj-
ce itd.) v tistih časih, ko je plastiko še nado-
meščal les. Zapriseženim pohodnikom, pa 
je ostal le še en podvig, vzpon na najvišji 
vrh Ugljana 286 m visoki Šćah, za katerega 
planinski vodič svari, da je lahko naporen, 
zaradi izpostavljenosti soncu in da gre za 
»oštar kamenjar«. Tudi to se je izkazalo za 
čisto resnico. Sonce je » nažigalo« kot za 
stavo, sence pa »niti za lek«. Na vrhu Ščaha 
si poskušam predstavljati kakšen je bil vi-
dez teh krajev, ko je vrh Ščaha še prekrivalo 
pra-morje. Skale so tako drobno izjedkane 

in ostro narezane kot tiste na morskem dnu. 
V vročini pozabim na star plezalski nasvet: » 
Nikdar ne plezajte s kolenom.« Posledica je 
globoka praska in impresiven curek krvi do 
gležnja. Vendar nisem edini. Zato na koncu 
pade opazka, da zgledamo kot bi se vra-
čali s fronte. Kako redko so obiskani ti kraji, 
pričajo hrvaške planinske statistike, čeprav 
niso povsem reprezentativne, saj merijo le 
registrirane planince in le »enkratne upo-
rabnike«. Tako kot si prizadeva naše MDD-
SZ, če npr. isti planinec 3 krat obišče Ščah, 
šteje le en obisk kot obisk enkratnega upo-
rabnika. Torej kljub takim pomanjkljivostim 
statistke kažejo,da je Ščah v petih letih obi-
skalo le 92 pohodnikov. Ker nismo hrvaški 

registrirani planinci, jim seveda nismo mogli 
pomagati pri dvigu števila obiskov. 

Skozi celoten program so v popoldan-
skem času potekala športna in rekreacij-
ska tekmovanja za katera je prav, da zapi-
šemo nekaj podatkov in rezultatov. 

V minigolfu je sodelovalo 15 tekmovalcev 
in doseženi so bili rezultati:
1. mesto Jože Sedovšek
2. mesto Slavko Ribaš
3. mesto Ivana Prešiček

V balinanju je sodelovalo 18 tekmovalcev 
in rezultati:
1. mesto Ladislav Flisar
2. mesto Jože Hameršek
3. mesto Majda Horvat

V metanju obročev je sodelovalo 23 tek-
movalcev z rezultati:
1. mesto Jože Pesjak
2. mesto Vladimir Siviloti
3. mesto Stanko Bohl

Pikada se  je udeležilo 25 tekmovalcev in 
doseženi so bili rezultati:
1. mesto Marija Tomšič
2. mesto Ladislav Flisar
3. mesto Štefi Gričnik

V namiznem tenisu je sodelovalo 5 tekmo-
valcev z rezultati:
1. mesto Ladislav Flisar
2. mesto Boris Javornik
3. mesto Geza Lepoša

Ivan Košak

Na vrhu “oštrog kamenjara” - Šćah (286 m). (Foto I. Košak)

V dolini pa burja nagaja pohodnikom. (Foto M. Krajnc)
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Minulo nedeljo, bilo je 10. maja sva se s 
soprogom odpeljala v Izolo, kjer sva se 
udeležila šole govora, pravzaprav je bila le 
ta namenjena mojemu možu. Leta 2009 
je bil operiran na grlu, a ker nesreča niko-
li ne počiva je septembra 2013 ponovno 
udarila po naši družini. Moževa diagnoza: 
rak na jeziku. Spet operacija in ponovno 
učenje govora. Po obisku logopeda mi je 
povedal, da bo treba v maju na tečaj govo-
ra v Izolo. Ker sva na podobnem tečaju že 
bila, sva vedela, kako vse skupaj poteka in 
čemu je tečaj namenjen. 

Prvi večer smo se vsi udeleženci zbra-
li v hotelu in se seznanili z urnikom in 
delom. Letos je bila vodja programa 
gospa Marija Tomšič. Jutra smo pri-
čenjali s telovadbo, ki so jo odlično  
vodili člani Zdrave šole Izola. Gospa Ma-
rinka, nas je vsako jutro pričakala z na-
smehom in naša telesa so se predala gi-
banju in sprostitvi. Po končani telovadbi 
smo ubrano zapeli himno njihove skupi-
ne. Po razgibanem jutru nas je čakal oku-
sen zajtrk. Delovno smo bili razdeljeni v tri 
skupine. Prvi dve skupini sta bili namenje-
ni učencem za učenje govora, vodila sta 
jih logopeda g. Ana in magister Mladen. 
Tretjo skupino namenjeno spremljeval-
cem, je sprejela g. Franka. 

Največji smisel in zaklad tovrstnih delavnic 
je spoznanje, da tvoj partner in tvoja druži-
na nista edina na tem svetu, ki se spopada 
s tovrstno boleznijo. Odprli smo svoja srca 
in duše ter se popolnoma vživeli v delo in 
aktivnosti. Vse, bolnike in njihove partnerje 
je povezovala rdeča nit: rak bolezen v naši 
družini. Bolezen, ki nam je veliko vzela, a 
hkrati na nek način tudi veliko dala. Skupi-
na spremljevalcev je imela svoj program, 
saj smo si ogledali znamenitosti Slovenske 
obale in med drugim tudi meditirali v mor-
ju. Pika na i je bilo tudi čudovito vreme, saj 
nas je sonček spremljal od jutra do večera. 
Tako smo lahko tisti najbolj pogumni tudi 
zaplavali v morju. Posebno doživetje za 
vse skupine je bil skupen popoldanski izlet 
v z ladjico do Pirana. Ogledali smo si me-

Enaki med enakimi  
- Izola 2015

stne znamenitosti se povzpeli na trdnjavo 
ter uživali v kavici in sladoledu na Tartini-
jevem trgu. In že je bil tu pet kov večer. 
Gospa Marija se je z drobno pozornostjo 
zahvalila strokovnim delavcem, logopedo-
ma saj so vsi vložili veliko energije in pri-
zadevanja. 

V Izolo smo prišli z občutkom negotovo-
sti, domov pa smo se vračali z občutkom, 
da bodo naši domovi ponovno kvalitetno 

zaživeli in da bodo rože na naših oknih še 
cvetele. 

Hvala vsem ki ste nam pomagali. Bilo je 
lepo. Radi bi vam povedali, da se ne bomo 
predali. Z voljo, močjo, ljubeznijo in trudom 
nam bo uspelo. Občutek povezanosti in 
da skupaj močnejši, je najboljše zdravilo, 
je moč in je volja do življenja. 

Ana Petrovič

Na jutranji telovadbi. (Foto Č. Hlaj)

Tečajniki na Tartinijevem trgu. (Foto Č. Hlaj)
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Vedno se veselim, ko pri naših starejših članih, prizadetih od kapi, opažam znake 
izboljšanja. Pri Janezu so bili ti, vsaj za mojo laično izobrazbo, še posebej dobro 
opazni. Zato me je vest v maju, da Janeza ni več, povsem spodsekala. Zame je 
prišla kot grom z vedrega neba. Še toliko bolj, pa me je prizadel grob in »pišmeu-
hovski« odnos zdravstvenega osebja, do soproge Vide in njenih domačih. Janeza 
sem spoznal v precej nemirnih časih, ko smo na DLS razčiščevali posamezna 
vprašanja in jih po sreči tudi pametno rešili. Kot laringektomirani je Janez imel pred 
menoj dobrih 6 let »prednosti staža«, zato sem ga opazoval z določenim straho-
spoštovanjem. Kljub mogočni pojavi in včasih gromoglasnemu nastopu je vlival 
zaupanje in prispeval k umiranju strasti. Janez je premogel izkušnje in nek naraven 
občutek za pravičnost, za katerega se meni zdi, da ga narava podari ljudem, ki so 
ji blizu: gozdarjem, lovcem ribičem, kmetom itd. Zelo dobro se spomnim neke pre-
cej žgoče razprave, v sredino katere je Janez vpadel, ne da bi dobro poznal njen 
začetek in vse argumente, pa se je izredno hitro postavil na pravo stran. Izkušnje 
ob spremljanju najvišjih funkcionarjev prejšnjega sistema so mu pomagale, da je 
zelo hitro ločil med »bleferji« in prizadetimi, ki so se resno trudili za reševanje težav. 
Janez in pokojni Žika (g. Manić) sta lahko bila neskončno zabavna. Kadar sta bila 

V spomin našemu Janezu Kövešu

dobre volje sta mi pripovedovala zgodbice o spremljanju visokih funkcionarjev prejšnjega sistema (Tito, Kardelj, Dolanc general 
Tavčar itd.) na lovu ali gobarjenju, ki sem se jim nasmejal do solz. 

Janez s teboj je izgubila tvoja družina, prijatelji, PK- Prekmurja, DLS in tudi jaz osebno. Zapustil si nam dediščino zagnano delo, 
poštenost in pokončnost ter priložnost, da jih vtkemo v delo društva in z njimi zgradimo  bodočnost.

Predsednik DLS:
Ivan Košak

Iz podroËnih klubov

PK Prekmurje
Že kmalu spomladi je padla ideja, ko 
smo se pogovarjali o letošnjem izletu, da 
gremo to leto v našo lepo Planico. Mnogi 
med nami niso še imeli priložnost videti 
to našo zimsko športno znamenitost celo 
s postavitvijo najnovejše velikanke. Ker 
naše Prekmurje geografsko leži čisto v 
nasprotnem koncu Slovenije smo morali 
prepotovati kar lep konec te naše lepe 
dežele, da smo prišli na Gorenjsko. Pot 
je hitro minila, saj nam je vodič neneh-
no pripovedoval razne zanimivosti krajev 
kjer smo se trenutno vozili. Prvi postanek 
smo naredili na Brezju, kjer smo si ogle-
dali našo lepo baziliko posvečeno Mariji. 
Od tam pa smo nadaljevali v rojstni kraj 
našega največjega pesnika Prešerna v 
Vrbo. Naš vodič je bil res podkrepljen z 
mnogimi podatki, ki jih do tedaj nismo 
poznali ali pa smo jih že malo pozabili 
od šolskih klopi. Po tem smo nadaljevali 

Tokrat smo 
obiskali Planico

Skupinska v Mojstrani. (Foto G. Lepoša)
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proti našemu končnemu cilju, med potjo 
občudovali naše lepe alpske vrhove, ki so 
se počasi začeli izpostavljati sončnemu 
dnevu, celo očak Triglav je pokukal iz pod 
megle. Kdor vsaj malo ljubi gorski svet je 
res lahko užival ob vožnji, vodič pa nam 
je nenehno kazal nove in nove vrhove. 
Tako je pot minila zelo hitro in že smo bili 
na cilju v Planici. Ta je sedaj eno samo 
veliko gradbišče, toda vse skakalnice so 
se zablestele v dopoldanskem soncu, na 
njih pa so že trenirali mladi nedobudni 
skakalci, saj smo Slovenci skoraj vedno 
imeli kakšnega ali več v samem svetov-
nem vrhu. Kar nismo se mogli posloviti 
iz te lepe doline pod Poncami, toda naši 
želodci so nas že opozarjali, da je čas da 
jih napolnimo. Odpeljali smo se še do iz-
vira Save v Zelence potem pa smo po-
iskali primeren prostor, dali na plan vse 
dobrote, ki smo jih pripeljali s seboj in z 
užitkom potešili brbončice in kakor ve-
dno tudi tokrat je bilo vsega dovolj. Siti 
in odžejani smo krenili proti Bledu. Mnogi 
kopalci ob jezeru so bili znamenje, da je 
vreme zelo toplo in res je bilo tako. Ob 
izstopu iz avtobusa nas je večina iskala 
zatočišče v raznih kavarnah kjer smo se 
potešili s kavico ali s kakim drugim osve-
žilnim priboljškom ali z nepogrešljivimi 
blejskimi kremšnitami. Ker sta nas naša 
podporna člana Veri in Bojan ki živita v 
Kranju povabila na degustacijo piva, ker 
ravno v tem mesecu odpirata novo pivo-
varno, smo kar pohiteli proti Kranju. Hitro 
smo našli naša gostitelja in se prav zares 
osvežili z zelo dobrimi pivi, ki jih varita po 
posebni recepturi. Pivo je vsem teknilo 
tako bi lahko v svojem imenu rekla da je 

Člani PK-Prekmurja na Brezjah. (Foto G. Lepoša)

odlično. Želimo jima uspešno poslovanje, 
saj sta nam razkazala tudi ves proizvodnji 
proces, kar je res velik poslovni zalogaj. 

Tako se je dan iztekel težko bi se na boljši 
način. Utrujeni in polni lepih vtisov smo se 
vračali nazaj v naše Prekmurje.

Vida Köveš

UREDNIŠKI ODBOR:

Odgovorni urednik: 
Ivan Košak

Urednica: 
Marija Tomšič

Član uredništva: 
Danilo Papež

Oblikovanje in priprava: 
Gorazd Meden

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

Kamenšek Franc
Lenart

Kalin Tadej
Medvode

Puckering Erik
Plavje

Pužin Zlatko
Ljubljana

Tratenšek Anton
Šmarje pri Jelšah

NOVI ČLANI
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Bilo je davno leto 1992, ko sem te prvič 
spoznal. Prišel si na kontrolni pregled k 
profesor Lojzetu Šmidu, ki te je 1991 ope-
riral. Točno se spomnim, bil je ponedeljek, 
jaz pa sem ves bled in prestrašen čakal 
na operacijo. Nervozno sem hodil gor in 
dol po hodniku, ko naenkrat zaslišim glas 
profesorja, gospod Köveš pojdite v sobo 
2, tam čaka ves prestrašen na operacijo 
Geza Lepoša iz Murske Sobote. Sam sem 
tudi odšel nazaj v sobo, se ves bled usedel 
na posteljo in že si se na vratih prikazal ti 
Jani Köveš. Ves nasmejan si pristopil do 
mene, se predstavil kot Jani in mi povedal, 
nič se ne boj, saj bo še vse dobro in govoril 
boš kot jaz, samo ne smeš obupati in malo 
moraš potrpeti. Življenje moraš pač vzeti 
kakršno pač je. Od strahu te nisem nič sli-
šal, pa tudi spraševal te nisem nič, ti pa si 
moral na pregled in si mi še rekel: »Drži se 
in se vidiva doma«. 

V letu 1993 se je pričelo izvajati poverjeni-
štvo. Janija in mene je takratni predsednik 
g. Ribaš predlagal in obenem zadolžil, da 
bova poverjenika, on za južni del jaz pa 
za severni del Prekmurja, saj je že tistega 
časa bilo v Prekmurju čez 20 članov. Tako 
sva že takrat postala prava prijatelja, bila 
sva na številnih predavanjih in usposablja-
njih, ki jih je organiziralo društvo. Leta l995 

Pajdaš Jani
sva-s skupnimi močmi organizirala prvo 
srečanje  laringektomiranih, ki so se ga 
poleg naših »slovenskih« članov udeležili 
tudi laringektomirani iz sosednje Italije in 
Avstrije. Že takrat si pokazal svoje organi-
zatorske sposobnosti. 

Leta 1999 so se v Sloveniji pričeli usta-
navljati Področni klubi. Bil si iniciator, da 
se ustanovi prvi klub v Prekmurju. Takrat 
si predlagal, sedaj imamo manj članov in 
jaz bom še naprej poverjenik, mene pa si 
predlagal na ustanovni seji za predsednika 
področnega kluba Prekmurja, s čimer se 
je tudi strinjalo vodstvo DLS. Ti kot po-
verjenik in jaz kot predsednik PK sva se 
še bolj povezala in še tesneje sodelovala. 
Včasih sva se tudi sporekla, ampak sva 
vedno našla tudi skupno besedo in pot. 
Bila sva res prava »pajdaša« - prijatelja. 

Nepogrešljiv si bil pri organizaciji in izvedbi 
srečanj DLS, ki smo jih skupaj priredili leta 
2005 in 2011 na našem sedaj že starem 
zbornem mestu Letališču Rakičan, kjer 
smo se in se še vedno dobivamo vsako 
prvo soboto v mesecu. Že sedaj me je 
strah, ko te na naslednjo prvo soboto, ko 
bomo imeli ponovno srečanje tja ne bo 
več. Sodeloval si in bil avtor mnogih poho-
dov, izletov, predavanj in skratka vsega kar 

se je dogajalo v klubu. Brez tebe sam tega 
ne bi zmogel. 

Še zdaj ne morem dojeti, da te več ni. 
HVALA TI JANI. 

Geza Lepoša 

Pajdaša-prijatelja Jani in Geza.

PK ©tajerska
in Koroπka

Pohod na Kope
Z ženo sva se odločila, da napiševa par 
vrstic s pohoda na Kope na Pohorju. V 
pozno pomladnem dnevu 13.6. smo se 
v društvu larigektomiranih  podali na že 
vnaprej planiran pohod na slovenjegraško 
Pohorje, na Kope. 

Dan je bil zelo vroč (30 stopinj ). Zbrali smo 
se na parkirišču v Slovenj Gradcu in se po-
tem skupaj odpeljali na Grmovškov dom 
na Kopah. Zgoraj nas je pozdravil svež 
zrak in dokaj močan veter. Na Grmovško-
vem domu smo imeli organizirano malico 
in kosilo, za katero sta bila zaslužna g. 
Silvo Dvorjak in g. Danilo Papež. Po ma-
lici smo eni odšli z vodnikom g. Vladom 
Krajcerjem na pohod s Kop proti Ribniški V Grmovškovem domu na Kopah. (Foto D. Papež)
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koči, ostali pa so si organizirali športne 
igre. Na poti smo se v glavnem vzpenjali 
proti Črnemu vrhu, kar nas je nekatere kar 
precej namučilo. Prišli smo na vrh,1543 m 
je visok in je najvišji vrh Pohorja. Na vrhu 
planjave raste trava resava ob straneh pa 

je poraščen s nizkimi smerekami. Na njem 
stoji znamenje, na vrhu s tremi spetimi kri-
ži, ob njem pa je skrinjica z vpisno knjigo in 
žigom. Čeprav je bilo malo megleno smo 
videli Šoštanj s termoelektrarno-blok 6 s 
katerega se je močno kadilo, Peco in Ur-

šljo goro. Malo smo si odpočili, se odžejali 
in se vrnili nazaj na Grmovškov dom. Po 
prijetnem pohodu in druženju smo se po-
zno popoldan poslovili. 
Lepo vas pozdravljata 

Jože in Dragica Sedovšek

Je čas dopustov, in je čas druženja članov, podpornih članov in simpatizerjev 
PK Štajerske in Koroške, zato se bomo 

v nedeljo, 16.8.2015 ob 9.30 uri zbrali na parkirišču pred pokopališčem v Vojniku 
od koder se bomo družno podali na pohod do Jezerc.

Zato ne oklevaj, in se čimprej oz. najkasneje do torka 11.8.2015 prijavi svojim poverjenikom.

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

Se vidimo na Jezercih, do takrat pa lep pozdrav!

Za PK Štajerska in Koroška.
Danilo Papež

Vabilo na pohod Jezerca

Po predhodnem vabilu v našem časo-
pisu »Obvestila« smo se zbrali v soboto 
16.5.2015 in se odpravili na bližnji Kal 
pri Mirni peči. Obenem se zahvalim naši 
podporni članici Jožici Cesar, ki man je 
pomagala in omogočila pri tej organiza-
ciji pohoda z piknikom.

Na športnem in prireditvenem prosto-
ru last lokalnega športnega društva Kal 
smo izvedli naše srečanje, pohod s pi-
knikom in okusnim žarom, ki sta  nam ga 
pripravila kot zmeraj naša člana Prešiček 
Jože in Saje Franci.

Na začetku nam je vreme malo naga-
jalo, brez dežja, ampak hladnejše za 
eno majico, ampak se je to poboljšalo, 

PK Dolenjska 
in Bela Krajina

Prvi dolenjski pohod - sreËanje s 
piknikom na Kalu pri Mirni peËi

kot tudi naše počutje. Da bi se malo 
segreli in dokler se je pripravljala poje-
dina, smo ostali vzeli palice v roke ter 
pot pod noge, na obisk sosedne vasice 
in ostale prelepe narave v bližnji okolici 
tega našega srečanja. Med pohodom 
smo imeli priložnost in srečo obiskati 
spominsko domačijo, s spomenikom 
enega največjih harmonikarjev v Slove-
niji in vodja ansambla pokojnega Lojze-
ta Slaka.

Po končanem pohodu, povratek v bazo, 
kjer nas je že čakal vroči žar z pijačo, 
ki jo je pripravil preostanek članstva, ki 
niso bili na pohodu. Tudi vreme se je iz-
boljšalo kot tudi naše počutje. Čas nam 
je zelo hitro minil, smo po jedi, začeli po-
govor z tematsko problematiko v našem 
Področnem klubu in na splošno in širše 
v DLS po Sloveniji.

Komentirali članek objavljen v zadnjimi 
»Obvestili« našega predsednika na temo 
volitve in Občni zbor. Rad bi omenil, da 
žalosti in razočaranja ni bilo glede na to, 
da sem takšen izid tudi pričakoval. Po 
razgovoru z člani PK-Dolenjska, bomo 
poskušali pripraviti predlog za spre-
membo statuta društva, ki ga je po 15. 
letih povozil čas in to dali v javno razpra-
vo kot tudi v naša Obvestila.

Po končanem pohodu z piknikom smo 
se odpravili vsak v svoje domače gnez-
do in napovedali izlet, ki bo v bližnji bo-
dočnosti po vsej verjetnosti po Gorenj-
ski.

Na koncu pozdravljam vse članstvo PK- 
Dolenjske-Bele krajine-Sp.Posavja, kot 
tudi vse članstvo DLS-Slovenije.

Vodja za PK-Dolenjsko: 
Nikola Stazinski   
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PK Ljubljana

Skupni izlet Ljubljanskih 
invalidov ILCO in 
laringektomiranih na Jezersko

Ljubljanski PK je že v preteklosti večkrat 
sodeloval z našimi sosedi invalidskim dru-
štvom ILCO Ljubljana. Zato smo se z lah-
koto odločili, da spet ponovimo vajo, zdru-
žimo organizacijsko delo in sredstva,ter 
skupaj obiščemo Zgornje Jezersko in 6. 
junija sta dva avtobusa invalidov krenila 
na Gorenjsko s cilji: ogled zgodovinskih in 
kulturnih znamenitosti, druženje in zabava 
s plesom.

Ker je srečanje je vključevalo krajši ogled 
lokalnih znamenitosti Jezerskega smo se 
bolj gibljivi pohodniki odpravili na tematsko 
pot. Naš prvi cilje je predstavljala Jenko-
va Kasarna. Kljub temu, da je bil pot za 
nekatere malce naporna, nas je vseskozi 
spremljalo sončno vreme in v dobri druž-
bi članov ILCO Ljubljana ter nekaj 'selfijih' 
smo kmalu prispeli na cilj. Vodička, ki nas 

je sprejela med drugim tudi nekdanja Slo-
venka leta, nas je prijazno sprejela in nam 
na kratko razložila zgodovino Kasarne. 

Zgradba, zgrajena na dvorišču domači-
je Jenko predstavlja renesančen kmečki 
dvorec, postavljen pred letom 1569. Na-
menjena je bila predvsem kot prenočišče 
potujočim trgovcem, ki so takrat skozi 
Gornje Jezersko potovali čez gorski pre-
laz med Kranjsko in Koroško in v enem 
dnevu niso zmogli prehoditi celotne poti, 
zato so se na tem mestu lahko ustavili in 
si odpočili. Ime je Kasarna verjetno dobila 
po avstrijskih vojakih, ki so v zaselku Zgor-
nje Fužine v času Ilirskih provinc branili av-
strijsko mejo pred Napoleonovimi vojaki. 
Zgradba je v celoti zidana, nadstropna in 
krita s skodlami. V pritličju se nahaja velika 
kuhinja z odprtim ognjiščem, levo in de-
sno od nje pa sta bila prostora namenjena 
za popotnike. Zasnova nadstropja je prav 
tako tri celična, ena od sob pa ima tudi 

posebnost,saj ima hrbtni strani dodano še 
stranišče. V šestdesetih letih je Jenkova 
Kasarna pogorela. Ob tem je bila žal uni-
čena tudi vsa prvotna hišna oprema. Da-
nes zgradba predstavlja etnografski muzej 
z bogato zbirko predmetov in opreme iz 
vsakdanjega življenja prebivalcev Jezer-
skega. Del razstavnega prostora so ob 
100. obletnici Češke koče namenili tudi 
za prikaz tamkajšnje planinske zgodo-
vine. Vsako leto v Jenkovi Kasarni sedaj 
že tradicionalno uprizarjajo tudi t.i. ' što-
rije'. Zgodbe ohranjene v knjigi Andreja 
Karničarja ; Jezerske štorije ,predstavljajo 
legende in spomine na dogodke iz vsak-
danjega življenja Jezerjanov, ki so se dolgo 
časa prenašali le v ustnem izročilu.

 Po končanem ogledu smo se zopet zbrali 
na dvorišču domačije Jenko in ko je vsak 
napolnil svojo steklenico izvirske vode 
smo se odpravili naprej proti naslednji zna-
menitosti, Šenkovi hiši, ki je bila žal zapr-

ta (obisk je mogoč samo po 
predhodnem dogovoru) je 
lahko sledil le kratek ogled 
zunanjosti poslopja. Šenko-
va hiša je ena redkih sloven-
skih kmetij, kjer se je ohranila 
zasnova srednjeveške sa-
mozadostne kmečke nasel-
bine in je bila tudi ena prvih 
svobodnih kmetij v dolini, saj 
se je ohranila večina upora-
bljanih poslopij. Postavljena 
je bila med letoma 1517 in 
1533 in bila z odlokom leta 
1949 zavarovana tudi kot 
kulturni spomenik. Po krat-
kem ogledu je sledil spust in 
koraki so sedaj postajali veli-
ko lažji, delno pa nas je moti-
virala tudi misel ,da se bomo 
kmalu do dobra okrepčali. 
Ker Jezersko ponuja mo-
gočen pogled na Kamniške 

Ples do poznih popoldanskih ur. (Foto ILCO)
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Alpe zlasti Kočno in Grintavec 
so se številni udeleženci izleta 
porazgubili po bližnjih spre-
hajalnih poteh in uživali v izje-
mnem razgledu.

Nato je prišlo na vrsto kosilo 
katerega glavnina je bila pripra-
vljena v lastni režiji in na najbolj 
priljubljen način – na roštilju. Ob 
jedi in pijači so se razživeli po-
govori in druženje. Ko je glas-
beni ansambel »urezal« nekaj 
starih viž so se zavrteli številni 
plesalci in rajanje je trajalo vse 
do poznih popoldanskih ur. Po-
tem se je bilo seveda treba po-
sloviti, vendar smo preživeli lep 
dan in pokazalo se je, da znajo 
invalidska društva tudi sodelo-
vati , ter se strinjali, da bomo še 
združili moči in skupaj organizi-
rali še kakšno drugo akcijo.

Črt Košak
V kasarni. (Foto Č. Košak)

Odpravljamo se na tematsko pot. (Foto Č. Košak)
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OBVESTILAŠt. 239 -

V A B I L O
V soboto 26. septembra 2015 Vas vabimo 

na 20. Tradicionalno srečanje laringektomiranih Slovenije, 

ki se letos odvijalo v gostišču Mahnič in parku Škocjanske  jame, 

ki je vpisan v seznam svetovne kulturne dediščine UNESCA.

Program srečanja:

do 9.45 prihod udeležencev

od 9.45 - 10.30 malica - enolončnica

10.30 - 11.00 pozdravni nagovor in začetek uradnega dela 

po 11.00  tri različne možnosti glede interese:

   1. učna pot v Škocjan

   2. izlet v Divačo, muzej slovenskih filmskih igralcev in obisk Škrateljneve domačije

   3. ogled vasi Škocjan

ob 12.00 obisk  Škocjanske jame, ta možnost zaradi velikega števila stopnic  
ni primerna za udeležence z večjimi gibalnimi težavami

ob 14.00 kosilo

po 14.30 zabavni program z domačim glasbenikom

Letos program srečanja organizira PK –Obale.  

Vabljeni in na svidenje v Škocjanu!
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