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Nadaljevanje na naslednji strani

Novi glasovi v 
Simonovem zalivu

Prof. A. Jarc je istočasno učila in preverjala vsakega udeleženca posebej. (Foto I. Košak)

Nedelja! Z ženo se počasi odpraviva 
priti Izoli v hotel Simonov zaliv. Iz 
Postojne, kjer živiva, sva potovala 

eno uro, saj je bila cesta precej prazna, 
kljub lepemu vremenu. 

Po prihodu in nastanitvi v hotelsko sobo, 
smo se udeleženci zbrali v posebnem 
prostoru ob recepciji na uvodni predstavi-
tvi. Vodja tečaja gospod Ivan Košak nas 
je seznanil z dnevnim redom in potekom 
tečaja nadomestnega govora, ki ga vsako 
leto organizira Društvo laringektomiranih 
Slovenije. Prišel je nov dan. Zjutraj smo se 
zbrali na travniku, kjer je potekala jutranja 
telovadba, tako smo razgibali telo, svež 

zrak pa je poskrbel za boljše razpolože-
nje. Po zajtrku smo imeli malo prostega 
časa za sprostitev in pripravo na začetek 
tečaja. Kot običajno smo bili razdeljeni v 
dve skupini. Našo skupino ljubljanske re-
gije je vodila specialistka logopedije prof. 
A. Jarc, mariborske regije pa mag. logo-
pedije M. Jeličič . Prva ura je potekala v 
smislu spoznavanja in poteka tečaja. Tako 
smo najprej pričeli z osnovami dihanja in 
razgibanja glave, vratu, ust, zajemanje in 
potiskanje zraka v požiralnik. Velik pou-
darek pri učenju ezofagalnega govora je 
koncentracija govora in dihanja, da se ne 
prekrivata, istočasno pa uporaba trebu-

šnega predela pri izgovorjavi posameznih 
zlogov oziroma -besed. Tako nas je prof. 
A. Jarc učila, istočasno pa preverjala vsa-
kega udeleženca posebej, kako dojema in 
kako izvaja posamezne dele tehnike ezo-
fogalnega govora. Učenje in vaje govora 
so utrujajoče, saj nekateri smo šele pred 
kratkim zaključili obsevanje in otekline v 
predelu vratu so bile moteče. Skupina je 
tekom učenja in vaj vidno napredovala, 
tako pri obvladovanju tehnike, kakor tudi 
pri razločni izgovorjavi zlogov, pa tudi be-
sed. Zadovoljstvo in dobro razpoloženje je 
bilo vidno skozi nasmejane obraze vseh 
udeležencev Z velikim poudarkom pa nam 
je bilo jasno povedano, da brez vsako-
dnevne vadbe, ne bomo dosegli želene-
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ga cilja in za to smo odgovorni predvsem 
sami. No, organizator je poskrbel tudi za 
sprostitev. 

V četrtek po kosilu smo se z avtobusom 
odpeljali na izlet in to na ogled Sloven-
ske Istre v notranjosti. Ogledali smo si 
nekaj istrskih vasi in njihove kulturne 
znamenitosti. Značilnost teh vasi je, da 
so grajene na vrhovih istrskega hribov-
ja. Iz različnih razlogov, ki so vezani na 
zgodovino teh krajev. Pokrajina je lepo 
urejena z njivami, sadovnjaki in vinogra-
di. Pri vračanju v Izolo pa smo si ogledali 
še del Slo venske obale. Iz notranjosti 
Istre smo se pripeljali na mejni prehod 
Dragonja, nadaljevali pot mimo porto-

roškega letališča in od daleč lep pogled 
na znamenite sečoveljske soline. Pot 
smo nadaljevali skozi Lucijo, pogled se 
je ustavil na portoroški Marini,ki je po-
memben faktor portoroškega turizma. V 
tem delu slovenske obale ni veliko starih 
objektov, večji del gradenj je v novejšem 
času. In že se peljemo skozi Portorož. Tu 
smo si v počasni vožnji ogledali zname-
nit hotel Palas, kot najstarejši in najbolj 
razpoznaven hotel naše obale. Počasi 
smo prispeli v Simonov zaliv, čas je bil 
za zaključek dneva in večerjo. Zelo lepo 
je bilo poskrbljeno za naše spremljeval-
ce. Imeli so organizirane delavnice, pod 
vodstvom psihologinje gospe Franke, v 

katerih so preizkušali ročne spretnosti 
in tako ustvarjali razne izdelke iz raz-
ličnih materialov. Organizirali so si tudi 
popoldansko ekskurzijo in si šli ogledat 
znamenito koprsko mokrišče z njegovim 
življem. 

No in že je tukaj pet kov družabni večer. 
Po večerji smo se zbrali vsi udeleženci v 
učilnici pod restavracijo. Zaključni govor 
je imel vodja gospod Ivan Košak. Pohvalil 
in zahvalil se je za uspešno izpeljan te-
čaj, vsem vodjem skupin in pomočnikom 
logopedov. Večer je bil družaben poln 
veselih nasmejanih obrazov. Bližala se je 
uro zadnjega spanja in sobota za odhod 
domov. Novi glasovi iz Simonovega zaliva 
pa se bodo slišali vse povsod po Slove-
niji. 

Darko Vidergar

Na jutranji telovadbi je svež zrak poskrbel za boljše razpoloženje. (Foto I. Košak)

Ogledali smo si arhitekturne in zgodovinske znamenitosti. (Foto I. Košak)

Za slovo pa še ena “gasilska”. (Foto arhiv I. Košak)
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Spomladanski teËaj 
govora v Izoli
Z namenom, da se moj mož, Kokot 

Franc, nauči govora, sva se udele-
žila tečaja govora v hotelu Simonov 

zaliv v Izoli, ki je potekal od 08. 05. 2016 
do 14. 05. 2016. 

S prihodom v Izolo in po namestitvi smo 
takoj pričeli s spoznavnim večerom in 
uvodno predstavitvijo udeležencev, kjer 
smo se tudi seznanili s podrobnim pro-
gramom. Tečaj je potekal po ustaljenem 
urniku. Za udeležence tečaja je bila vsak 
dan,  že pred zajtrkom, organizirana jutra-
nja telovadba. Po zajtrku se je moj mož  s 
svojo skupino učil nadomestnega govora. 
Ženske pa smo udeleževale programa 
za zakonce in spremljevalce. Vodila ga je 
prof. Franja.  Odpravile smo se  na za-
nimiva potepanja po okolici in  vsak dan 
smo obravnavale nove teme in poslušale 
zanimiva predavanja. Med drugim nam je 
svetovala, kako preživeti določeno krizo 
glede partnerjevega zdravja. Govorile smo 
o načinu prehranjevanja. Šle smo na ogled 
Škocjanskega zatoka, kjer smo preživele 
lep popoldan. Med drugim je tudi preda-
vala o astrologiji. Za popestritev in zapolni-
tev našega prostega časa, medtem ko so 

naši partnerji pridno vadili govor, smo imeli 
za zakonce in spremljevalce organizirane 
zanimive delavnice. Med drugim smo imeli 
tudi delavnico ročnih spretnosti, kjer smo 
se preizkusile v izdelavi zapestnic in rož iz 
krep papirja.  

Tečaj se je končal v soboto s poslovitvi-
jo od novih prijateljev in znancev. Na tem 
srečanju smo pridobili veliko znanja in iz-
kušenj, ki bodo v prihodnosti prišli še kako 
prav. Tudi nasveti in izkušnje »starih« čla-

nov so veliko pripomogli k boljšemu razu-
mevanju trenutnega stanja v katerem smo 
se po spletu okoliščin znašli z vso druži-
no. V času tečaja smo bili zelo aktivni zato 
nam je čas zelo hitro minil. Želiva si še ve-
liko takšnih srečanj, saj pozitivno vplivajo 
na naš odnos. 

Pridobila sem veliko pozitivne energije in 
motivacije za naprej. Hvala.

Kokot Franc in Jožefa

Spremljevalke so se udeležile delavnic. (Foto I. Košak)

V veliko veselje mi je bilo, da sem se 
lahko od 8. do 14. maja udeležila 
tečaja nadomestnega govora v Izoli.

Svojo globoko hvaležnost in zahvalo izre-
kam gospodu Ivanu Košaku, Danilu Pape-
žu in Društvu laringektomiranih Slovenije, 
ki so s svojo predanostjo in prijaznostjo 
vsem nam omogočili tečaj na strokovni 
ravni.

Na teËaju 
nadomestnega govora 
v Simonovem zalivu

V nedeljo popoldan nas je srčno pozdra-
vil vodja programa Ivan Košak. Učenje je 
potekalo v dveh skupinah, ki sta jo vodi-
la specialistka logopedije profesorica Ana 
Jarc in magister logopedije Mladen Jeličić. 
Pomagali so še pomočniki logopedov: S. 
Fabijan, J. Marcijus, B. Motoh in D. Vura-
din. Našo skupino je vodil gospod Mladen 
Jeličić, ki me tudi poučuje na UKC v Mari-

boru. Udeleženci so 8 do 16 mesecev po 
operaciji vadili razvijati svoj govor. 

Kljub muhastemu vremenu smo bili vese-
li, saj smo svojo dobro voljo in kondicijo 
okrepili z vsakdanjo jutranjo, razgibalno 
telovadbo. Dvourni tečaj nadomestnega 
govora je potekal dopoldne in popoldne, 
kjer smo z manjšim ali večjim trudom bili 
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uspešni. Drug drugega smo spodbujali s 
ploskanjem. Vsak posameznik ima svoje 
vzpone in padce, toda s pozitivno misli-
jo in z veliko močjo nam uspeva počasi 
prebroditi težave, pri čemer nam je zelo 
v pomoč gospod Mladen Jeličić s svojimi 
koristnimi nasveti. Približno polovica ude-
ležencev se je prvič oz. drugič udeležila 
tovrstnega srečanja, jaz pa sem bila letos 
edina ženska. 

V četrtek se nam je sonce nasmehnilo 
in smo se odpeljali na čudovit izlet. Naš 
organizacijski vodja, gospod Ivan Košak, 
nam je prijazno in podrobno predstavil 
kulturne in naravne znamenitosti ter zgo-
dovino Izole in njene primorske okolice. 
Ogledali smo si Izolo, Koper, prekrasni 
Šmarski hrib, prečudovito Koštabono, 
kjer je bil božanski razgled. Všeč mi je 
bila tudi župnijska cerkev sv. Kozme in 
Damijana, ki je posvečena mučencema, 
zavetnikoma zdravja, katerima je na Slo-
venskem posvečenih osem cerkva. Koz-
ma in Damijan sta bila izvrstna zdravnika, 
ki sta ozdravljala tudi neozdravljivo bolne. 
Dogajale so se številne čudežne ozdravi-
tve…, kar nam je dalo neomajno moč in 
še globljo vero. Pot smo nadaljevali v ču-
dovito, slikovito vas Padna, ki je ohranila 
značilno podobo tipične, strnjeno pozida-
ne istrske vasi. Poseben čar ji dajejo tudi 
prijazni domačini, ki so nam ponudili oku-
sno vino ter izvrstno domače olivno olje. 

Pot nas je nato vodila proti hotelu, skozi 
Novo vas, Sečovlje, Lucijo in Portorož. 
Ob ogledih smo se veliko pogovarjali, na-
vezali stike, si delili med sabo svoje izku-
šnje, enostavno se družili in se imeli lepo.

Predzadnji dan, v petek, smo bili na te-
čaju tako presenečeni, da smo imeli vsi 
solzne oči, saj so nas med vadbo govora 
prišli poslušat naši zakonci. Bilo je zelo 
ganljivo. Zvečer pa se je presenečenje 
stopnjevalo, saj so nas na mizah avle 
hotela pričakale čudovite, roza papirnate 
vrtnice, katere so spretne žene pripravile 
s pomočjo gospe Jožice. Na zaključnem 

večeru je bilo prijetno vzdušje, veliko no-
vih prijateljstev smo sklenili in si med sabo 
izmenjali telefonske številke, v upanju, da 
bomo tudi v prihodnosti obdržali stik in 
se družili.

Vsakemu članu iz srca želim dobro uče-
nje, močno voljo, pozitivne misli in dobro 
zdravje. V imenu vseh članov se zahva-
ljujem organizatorju, logopedom, pomoč-
nikom za ves trud in požrtvovalno delo. 
Hvala vam!

Vörös Erzsébet

Štajersko skupino je vodil mag. M. Jeličić, ki poučuje v UKC v Mariboru. (Foto I. Košak)

Obiskali smo tudi Koštabono. (Foto I. Košak)

Za istrske vasi so tipične ozke ulice. (Foto I. Košak)
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Telesno aktivni še naprej
Ker so nam  iz  prejšnje številke ostale še 3 vaje od številke 7-9 iz skupine vaj  za mišice rok in 
ramenskega obroča  v tej številki najprej nadaljujemo z zaostankom in nato objavljamo še  novo skupino 
vaj krepitev hrbtnih mišic.

Ivan Košak

Iz prejšnje številke Obvestil nadaljujemo z vajami za krepitev telesnih zmogljivosti.

Krepitev mišic rok in ramenskega obroËa (2. del)

Slika 13 Slika 14

8. vaja: Odmik podlahti navzven z elastiko (sliki 15, 16)
Začetni položaj: Stoja razkoračno, pogled je usmerjen naprej, notranja roka je priročena, zunanja roka je pokrčena 

v komolcu, ki je oprt v boke pod kotom 90 stopinj. Elastični trak nastavite v višino bokov, drugi del 
ovijete okoli dlani.

Opis vaje: Dlan potiskate navzven, tako da je gib samo iz rame, brez rotacije telesa in komolec je ves čas oprt 
v boke. Ko naredite odmik za približno 45 stopinj, po isti poti vračajte podlaht v začetni položaj. Po 
določenem številu ponovitev z eno roko, vajo ponovite še z drugo roko.

Intenzivnost vadbe povečamo z močnejšim elastičnim trakom (barva traku) oziroma skrajšamo trak.

7. vaja: Kroženje z rokami in bremenom (sliki 13, 14)

Začetni položaj: Stoja razkoračno, pogled je usmerjen naprej, roke so v vzročenju in rahlo pokrčene v komolcih, v 
rokah držite breme (zlepljen kup knjig, plastenko s peskom, težko žogo itd.).

Opis vaje: Z rokami in bremenom delajte velike kroge (kroženje z rokami). Najprej izvedite gibanje v levo smer 
in ko naredite en obhod (breme je najvišje – nad glavo), zamenjajte smer. Gibe izvajajte samo z 
rokami (telo se ne obrača v levo ali desno stran). Pri izvedbi ne krčite komolcev preveč.

Intenzivnost vadbe povečamo z večanjem teže bremena. 
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9. vaja: Odmik roke diagonalno navzgor z elastiko (sliki 17, 18)
Začetni položaj: Stoja razkoračno, pogled je usmerjen naprej, notranja roka je priročena, zunanja je prekrižana na 

nasprotni bok in je v komolcu nekoliko pokrčena. Elastični trak nastavite v višino kolen, drugi del 
ovijete okoli dlani.

Opis vaje: Z roko naredite poteg diagonalno navzgor, pri čemer ne krčite komolca. Gib naj bo samo iz rame, 
brez rotacije telesa. Ko končate poteg (dolžina potega je odvisna od vaše moči in vrste elastičnega 
traku), roko po isti poti vračajte v začetni položaj. Po določenem številu ponovitev z eno roko, vajo 
ponovite še z drugo roko.

Intenzivnost vadbe povečamo z močnejšim elastičnim trakom (barva traku) oziroma skrajšamo trak.

Slika 17 Slika 18

Krepitev hrbtnih mišic rok (3. del)

V prejšnjih dveh številkah glasila so bile predstavljene vaje za moč trebušnih mišic in mišic rok ter ramenskega obroča. 
Tokrat se bomo osredotočili na vadbo hrbtnih mišic, ki v povezavi s trebušnimi mišicami prispevajo k čvrstosti jedra telesa, 
na katerem delujejo vaše roke in noge. Če so le te dovolj močne, bodo telesu dale večjo oporo in stabilnost, hkrati pa 

pripomogle k vzravnani in pravilni drži ter manjšim bolečinam v križu.

Tudi pri teh vajah se držite osnovnih dveh načel (ogrevanje in varnost pred poškodbami) ter napotkov in priporočil, ki so bila v 
predhodni številki že našteta (postopnost, sistematičnost, primernost vaj itn.).

Pri vajah za krepitev hrbtnih mišic (kot tudi pri ostalih vajah) upoštevajte naslednje:
- izberite 2 za vas najbolj primerni vaji med spodaj opisanimi, poleg tega pa še 2 vaji za povečanje moči trebušnih mišic 

in 2 vaji za krepitev mišic rok in ramenskega obroča (glejte prejšnji številki glasila). Skupno imate torej 6 različnih vaj;
- vaje izvajajte kombinirano v zaporedju trebuh – hrbet – roke:

Ø	 1. vaja za trebušne mišice,
Ø	 1. vaja za hrbtne mišice,
Ø	 1. vaja za mišice rok in ramenskega obroča,
Ø	 2. vaja za trebušne mišice,

Slika 15 Slika 16
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Slika 1 Slika 2

1. vaja: Dvig noge in roke (sliki 1, 2)
Začetni položaj: Leže na trebuhu, noge so iztegnjene v širini bokov, roke so vzročene in nekoliko pokrčene v 

komolcih, pri čemer se dlani dotikata tal. Čelo je podloženo z brisačo ali peno.
Opis vaje: Sočasno dvignite levo roko in desno nogo, pri čemer se z zgornjim delom prsnega koša in glavo 

nekoliko odmaknete od tal. V zgornjem položaju zadržite 1 do 2 sekundi, nato se vrnite v začetni 
položaj in vajo ponovite še z desno roko in levo nogo.

Intenzivnost vadbe povečamo z vztrajanjem v zgornjem položaju (do 5 sekund) oziroma z večjim odmikom prsnega koša od tal 
ali pa sočasno dvigujete obe roki in nogi.

2. vaja: Dvig ramen in stisk lopatic (sliki 3, 4)
Začetni položaj: Leže na trebuhu, noge so iztegnjene v širini bokov, roke so iztegnjene in priročene ob telesu. Dlani 

sta obrnjeni navzgor, čelo je podloženo z brisačo ali peno.
Opis vaje: Sočasno dvignite roke in ramena navzgor in potisnite lopatice skupaj, pri čemer se z zgornjim 

delom prsnega koša in glavo nekoliko odmaknete od tal. Pogled je usmerjen navzdol. V zgornjem 
položaju zadržite 1 do 2 sekundi in se po isti poti vrnite v začetni položaj.

Intenzivnost vadbe povečamo z vztrajanjem v zgornjem položaju (do 5 sekund) oziroma z večjim odmikom prsnega koša od tal.

Slika 3 Slika 4

3. vaja: Zaklon – dvig rok in glave (sliki 5, 6)
Začetni položaj: Leže na trebuhu, noge so iztegnjene v širini bokov, roke so pokrčene v komolcih pod kotom 90 

stopinj, podlahti in dlani se dotikajo tal. Čelo je podloženo z brisačo ali peno.
Opis vaje: Sočasno dvignite obe roki in glavo, pri čemer se z zgornjim delom prsnega koša nekoliko odmaknete 

od tal. Pri dvigu potisnite lopatice skupaj, pogled je še vedno usmerjen navzdol. V zgornjem položaju 
zadržite 1 do 2 sekundi in se po isti poti vrnite v začetni položaj.

Intenzivnost vadbe povečamo z vztrajanjem v zgornjem položaju (do 5 sekund) oziroma z večjim odmikom prsnega koša od tal.

Ø	 2. vaja za hrbtne mišice,
Ø	 2. vaja za mišice rok in ramenskega obroča;

- število ponovitev izbrane vaje naj bo med 8 do 15;
- med posameznimi vajami naj znaša odmor 1 minuto;
- ko končate prvo serijo šestih vaj in imate še dovolj energije ter moči, naredite odmor 2 do 3 minute in nadaljujte še z 

drugo serijo šestih vaj v enakem zaporedju;
- ritem oziroma hitrost izvedbe vaj naj bo zmerna in enakomerna, brez sunkovitih gibov;
- vadba naj bo 2 do 4 krat tedensko (ne zaporedoma).
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Slika 5 Slika 6

4. vaja: Dvig noge v zanoženje  (sliki 7, 8)
Začetni položaj: Kleče na kolenih, v bokih ste pokrčeni pod kotom 90 stopinj, roke so iztegnjene in dlani sta v širini 

ramen položeni na tla. Teža je enakomerno porazdeljena na roke in kolena, hrbet je vzravnan.
Opis vaje: Dvignite in iztegnite levo nogo naravnost nazaj, tako se čim bolj približate ravni črti peta – koleno – 

zadnjica – ramena. V zgornjem položaju zadržite nogo 1 do 2 sekundi, jo po isti poti vrnite v začetni 
položaj in vajo ponovite z drugo nogo.

Intenzivnost vadbe povečamo z vztrajanjem v zgornjem položaju (do 5 sekund) oziroma s sočasnim dvigom diagonalnih okončin 
(leva noga – desna roka in obratno).

*Opomba: s to vajo krepimo tudi zadnjične mišice.

Slika 7 Slika 8

5. vaja: Dvig bokov (sliki 9, 10)
Začetni položaj: Leže na hrbtu, roke so priročene ob telesu, dlani se dotikata tal, kolena so pod kotom 90 stopinj in 

stopala so oprta v tla.
Opis vaje: Dvignite boke navzgor, tako da se čim bolj približate ravni črti ramena – boki – koleno (s stopali in 

rameni se oprite v tla). V zgornjem položaju zadržite 1 do 2 sekundi in se po isti poti vrnite v začetni 
položaj.

Intenzivnost vadbe povečamo z vztrajanjem v zgornjem položaju (do 5 sekund).

Slika 9 Slika 10
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6. vaja: Dvig bremena (sliki 11, 12)
Začetni položaj: Desno golen in dlan položite na klop, v bokih ste pokrčeni pod kotom 90 stopinj, leva noga je 

nekoliko pokrčena, v levi iztegnjeni roki držite breme (ročko), nadprijem. Pokrčeno koleno je pod 
kolkom in položena dlan je točno pod ramenom. Hrbtenica je vodoravna in vzporedna s klopjo.

Opis vaje: Dvignite komolec ob telesu naravnost proti stropu, tako da lopatico potegnete nazaj in pokrčite 
komolec. Ročka se med dvigom premika proti sredini trupa. Ko je dlan vzporedna s prsnim košem, 
roko po isti poti vrnite v začetni položaj. Po določenem številu ponovitev z eno roko, obrnite položaj 
telesa in vajo ponovite še z drugo roko.

Intenzivnost vadbe povečamo z večanjem teže bremena. 

Slika 11 Slika 12

7. vaja: Veslanje sede z elastiko (sliki 13, 14)
Začetni položaj: Pokončni sed, kolena so rahlo pokrčena. Trak namestimo okoli obeh stopal in ga nežno ovijemo 

okoli dlani. Roke postavimo nekoliko širše, dlani obrnemo v tla.
Opis vaje: Komolce potiskajte diagonalno nazaj, lopatice pa čim bolj stisnite skupaj. Pazite, da se ne zakrčite 

v ramenih, da ne popustite pokončnega seda in da maksimalno stiskate trebuh.
Intenzivnost vadbe povečamo z močnejšim elastičnim trakom (barva traku) oziroma skrajšamo trak.

Slika 13 Slika 14

Pa pridno na vadbo …
prof. Cveto Ivšek

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

UREDNIŠKI ODBOR:

Odgovorni urednik: 
Ivan Košak

Urednica: 
Marija Tomšič

Član uredništva: 
Danilo Papež

Oblikovanje in priprava: 
Gorazd Meden

NOVI ČLANI

SOPČIČ ALOJZ, ČRNOMELJ

DIZDAREVIČ MEHO, JESENICE

BUDJA STANISLAV, ZGORNJA VELKA

NAHTIGAL BOGDAN, VODICE
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Pot je bila prijetna in nezahtevna. (Foto Č. Košak)
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Na Slivnici pri naših sorodnicah
Spet je prišel tisti dan v mesecu, ko smo 
se odpravili v naše preljube planine. Tokrat 
smo se odločili, da jo mahnemo na Slivnico 
nad Cerknico, ki leži na 1114 m nadmorske 
višine. Na Slivnici so bojda doma coprni-
ce in ženske smo srčno upale, da bomo 
srečale kakšno »sorodnico«. Še posebej 
za pusta se vozijo okoli na svojih metlah, v 
Cerknici pa oblast prevzamejo Butalci.

V jutranjih urah smo se tudi tokrat zbrali v 
Ljubljani in jo skupaj odrinili proti Notranj-
ski. Preden smo se odpravili na pot, nas 
je kot vedno »pocrkljala« naša Zvonka s 
sočnim, slastnim pecivom. Ja, smo se 
kar navadili na tisto modro škatlo. In tudi 
če kdaj Zvonke ni, škatlo vedno prinese 
Silvo - seveda polno dobrot, mi pa jo pri-
dno izpraznimo. Hvala vama!

Pot je bila prijetna in nezahtevna, seve-
da za nas! Počasi smo se vzpenjali proti 
vrhu. Spremljala nas je prečudovita na-
rava, tla pa so bila kot pisan tepih, poln 
čemaža, teloha in zvončkov. Naenkrat je 
v grmovju nekaj zašumelo...hitro sem se 
obrnila in zagledala sem čarovnico, ki je 
nabirala razne zeli. Kdo ve? Mogoče pa 
nam je pripravila presenečenje?

Na vrhu nas je pričakal sneg. (Foto Č. Košak)

Malo pred vrhom smo hodili že po sne-
gu, spustila se je gosta megla in nam 
zastrla pogled na Javornikov greben, 
Cerkniško polje in presihajoče Cerkni-

ško jezero. Na Slivnici je bil prijeten topel 
dom, malo smo pomalicali, si oddahnili, 
saj nas je čakal še spust. Ko smo tako 
mirno praznili dobrote iz nahrbtnika, pa 
je zunaj začelo narahlo snežiti. Pa nam je 
coprnica res zakuhala zvarek! Pričarala 
nam je sneg!

Ni nam preostalo drugega, kot da smo se 
hitro spustili v dolino. Pot nam je šla odlič-
no od nog in hitro smo bili na cilju. Ker se 
še nismo hoteli ločiti, smo poiskali prijetno 
gostišče in zasluženo spili vsak eno »pijač-
ko«. Z nasmehom in dobro voljo smo se 
poslavljali, kot da se ne bomo videli leto 
dni. Ko smo se peljali po avtocesti, pa je 
nekaj švignilo mimo našega kombija. Vsi 
smo začudeno pogledali! In glej jo, Mar-
to, na svoji »plavi metli« nas je prehitela s 
takšno hitrostjo, da je skoraj izgubila so-
potnika !

Takole mi vandramo naokoli in naj vam 
povem, da se midva odlično počutiva v 
vaši družbi! Da bi nam le še zdravje do-
bro služilo, saj nas čaka še veliko lepih 
poti! 

Brane in Ivica
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Pohod na Kum
V slogu pesmi znane slovenske skupine Or-
leki, smo jo tudi mi v sobotnem jutru,  28.5. 
»mahnili« direktno na Kum. Med domačini 
je s 1120 metri znan po imenu Zasavski Tri-
glav, iz katerega se lahko v lepem vremenu 
ozremo celo do Ljubljane. Na vrhu stojijo 
planinski dom, televizijski oddajnik in cerkev 
svete Neže. Cerkvica je bila nekoč priljublje-
na romarska točka med Dolenjci, saj je po-
vezana z legendo o dolenjski deklici Neži, 
ki je sledila glasu s Kuma in odromala tja 
molit, da bi se rešili nadlog in težkih časov.

Po jutranji kavici, ki se je nekaterim zaradi 
zamujanja in izgubljanja uspela izmuznit, se 
je ekipa dokončno sestavila. Naše vesele 
druščine niso preplašile niti za ta dan na-
povedane visoke temperature, ki naj bi se 

Pohodniki so uživali v čudovitem sončnem dnevu. (Foto Č. Košak)

Ljubka, najmlajša pridobitev Doma na Kumu, le nekaj dni stara oslička. (Foto T. Dvorjak)

ime tudi Čebulova dolina. Kmalu smo za-
gledali oznako za kočo na Kumu in zagrizli 
še v zadnjo strmino pred ciljem. Malo pred 
samo kočo, smo si oči spočili ob fotografski 
razstavi slovenskih vrhov, posnetih iz različ-
nih zornih kotov. Povzpeli smo se do vrha, 
kjer smo se »utaborili« v senčnem zavetju 
ob koči in se ob malici dodobra okrepčali, 
spočili, poklepetali in uživali v razgledu ter 
čudovitem sončnem dnevu. Ker nam raz-
iskovalni duh ni dal miru, je bilo potrebno 
dodobra preučiti tudi ploščo na razgledni 
točki in obvezno pritisniti žig v planinsko 
knjižico. Spoznali smo se tudi z najmlajšo in 
ljubko pridobitvijo na koči, le nekaj dni staro 
osličko. 

Ker je vsega lepega enkrat konec, smo se 
odločili, da se po zasluženem počitku v do-
lino odpravimo po Nežini poti. Tudi spust 
ni bil preveč zahteven, le sparina v zraku 
nam je po malem nagajala. Iz gozda nas 
je cesta vodila skozi zaspane zaselke, kjer 
dobiš občutek, da se je čas ustavil že dol-
go nazaj. Večkrat smo se ozrli po obdelanih 
poljih in prostranih rumenih travnikih polnih 
opojnih zlatic, ki so zasavski endemit, saj 
jih najdemo le na teh območjih. Ko smo 
popoldne prispeli do našega izhodišča, nas 
je znova pričakal prijazni gospodar kmetije, 
s katerim je bilo lepo pokramljati. Prijetno 
utrujeni, a polni novega elana smo se od-
pravili proti domu. 

Teja Dvorjak
povzpele kar čez trideset stopinj. Cveto in 
Boštjan sta si za izhodiščni kraj zločina iz-
brala pot, ki se vije skozi Završje in Čebulo-
vo dolino. Tam nas je pozdravil lastnik ran-
ča s konji, ki pohodnikom za dobrodošlico 
ponudi šilce domačega. V hladu zelenja, ki 
nas je vseskozi obdajalo, smo brez večjih 
težav premagovali pot proti vrhu. Le redko 
smo srečevali druge pohodnike, saj je poti, 
ki vodijo na Kum več in če priznamo, ni-
smo bili ravno med tistimi zgodnjimi. Dobro 
označena steza se polagoma vzpenja skozi 
gozd, kjer je bilo mogoče opaziti polja če-
maža v odcvetanju, ki so še vedno oddajala 
svoj značilni vonj.  Po njem pa naj bi dobila 

Oddajnik na Kumu je bil med  
osamosvojitveno vojno pogosta tarča 
letalskih napadov. (Foto Č. Košak)
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Predsednik Deželne zveze Rheinland - Pfalz g. Winfried Hesser s soprogo Hedi. (Foto arhiv W. Hesser)
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V letošnjem juniju je prijateljska  Deželna 
zveza Rheinland –Pfalz, nemška deželna 
zveza  s katero naše društvo najtesne-
je sodeluje, praznovala 40 - letni jubilej. 
Povabilu na proslavo se žal, zaradi bole-
zni v družini, ni mogel odzvati naš častni 
predsednik Slavko Ribaš, ki je  leta 1994 
pravzaprav pričel razvijati sodelovanje z 
nemškimi zvezami laringektomiranih.  To 
sodelovanje se je izkazalo izjemno koristno 
za obe strani. Čeprav je vsaj v začetku 
več pridobila naša stran, saj so naši te-
čaji nadomestnega govora prilagojeni po 
nemškem vzorcu, so  pri zadnjem obisku 
Zvezni predstavniki Nemčije pohvalno oce-
nili naš Program ohranjevanja zdravja. Obe 
strani si torej prizadevata kljub številnim 
razlikam: v življenjskem standardu, gospo-
darski razvitosti,različni stopnji angažiranja 
stroke, itd. v kar se da največji meri izkori-
stiti, primere sosedove dobre prakse.

Predsednik Deželne zveze Rheinland-Pfalz 
g. Winfried Hesser je svoje delo pričel kot 

Na proslavi 40. obletnice 
delovanja prijateljske Deželne 
zveze Rheinland - Pfalz

poverjenik in predsednik Okrajne zveze 
Trier in je človek, ki skupaj s soprogo Hedi, 
kljub številnim ponovitvam raka, pogumno 
pomaga nemškim laringektomiranim več 

kot dvajset let. Nemška stran je svoje te-
snejše sodelovanje pričela leta 2009  ko je 
skupina 25 članov odpravila na informativ-
no in študijsko potovanje v Slovenijo, ki ga 
finančno podprla tudi Upokojenska loterija 
deželne zveze Rheinland-Pfalz, z name-
nom izmenjave izkušenj iz »primerov dobre 
prakse« slovenskih in hrvaških laringek-
tomiranih. Več o sami proslavi in Deželni 
zvezi Rheinland Pfalz bomo še poročali v 
eni do prihodnjih številk, sedaj naj za novo 
včlanjene laringektomirane, ki morda tega 
podatke ne poznajo povem, da je junija 
leta 2010 avtobus naših članov vrnil obisk 
z štiridnevnim izletom v Trier. Morda le ne-
kaj dejstev o samem mestu, ki ima preko 
105 tisoč prebivalcev in premore številne 
zgodovinske znamenitosti: Porto Nigro, 
rojstno hišo Karla Marxa, Konstantinovo 
baziliko, in katedralo. Morda največji vtis 
pušča Porta Nigra, sestavni del mestne-
ga obzidja oziroma, edina preostala izmed 
štirih mestnih vrat, ki so jih pričeli graditi 
leta 160 našega štetja in jih končali 14 let 
kasneje.

Ivan Košak
Mogočna Porta Nigra. (Foto I. Košak)
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Mojstri za peko. (Foto D. Papež)
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Iz PodroËnih klubov

PK ©tajerska
in Koroπka Piknik 

Farovec 2016Z lepimi majskimi dnevi se prebudijo želje 
po piknikih in druženju. Tako smo se tudi 
člani PK Štajerske in Koroške v soboto 
21. maja zbrali na našem tradicionalnem 
pikniku na Farovcu ob prijetnem jezeru in 
na krasnem „piknik placu“.

Za začetek druženja je bila na spore-
du odlična juha, ki jo vsako leto skuha 
Jana in vsi zelo radi posežemo po njej. 
Tudi letos ni razočarala, saj je bila izre-
dno okusna. Po juhi smo se družili in se 
pogovarjali, saj si imamo vedno veliko 
za povedati. Nekateri udeleženci piknika 
so se odpravili na breg jezera na ribolov. 
Nekaj nas je odšlo na pohod okoli jeze-
ra in po prijetnih stezicah po gozdu, ki je 
nudil dobrodošlo senco. Naši mojstri za 
pečenje pa so med tem časom pripravili 
vse za peko različnih mesnih in zelenjav-
nih dobrot. Tisti »ta pridni« pa so se  lo-
tili rezanja sveže zelenjave, ki se poda k 
dobrotam z žara. Po obilnem in odličnem 
kosilu, ki je bilo podkrepljeno s pecivom, 
ki ga vedno pripravijo pridne žene naših 
članov, je sledila razstava izdelkov delav-
ničark. Občudovali smo krasne izdelke, 
ki nastajajo pod mentorstvom Jane in v 
kreaciji spretnih rok gospa, ki se udele-
žujejo teh delavnic. Tu so bili razstavljeni 
prekrasni prtički, nakit, rože... Res nam 
je razveselilo oči in srce.Ker je sonce ves 
dan močno pripekalo smo se umaknili v 
senco in čas preživljali v prijetni družbi in 
klepetu. Ker se nekateri ne vidimo več 
mesecev in se v tem času zgodi marsikaj 
zanimivega, je naša diskusija zelo obširna 
in ji ni konca.

Ker se je dan že prevešal v pozno po-
poldne, smo se pričeli počasi odpravljati 
domov z obljubo, da se kmalu zopet sre-
čamo.

Hvala vsem za tako lepo preživet dan, 
predvsem pa Daniju in Jani ter vsem 
ostalim.

Anka in Slavko Dobelšek Razstavljeni prekrasni izdelki “delavničark”. (Foto D. Papež)
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Vabilo na pohod – Framski ribniki
Dragi člani, podporni člani in simpatizerji PK Štajerke in Koroške,

Ponovno se bliža datum zdaj že tradicionalnega pohoda s piknikom ob Framskih ribnikih.  
Dobimo se v soboto, 16.07.2016 ob 10h na Framskih ribnikih. 

Za naše nove člane in tudi za tiste, ki ste že malo pozabili, pa še opis poti. Iz avtoceste izvoz 
Fram, kjer vas bo umerila velika tabla DLS. Prav tako pa za tiste, ki bodo prišči iz smeri Rač, 

vas bo tabla usmerila v pravo smer, pred izvozem na avtocesto.
Svojim poverjenikom se prijavite najkasneje do ponedeljka 11.07.2016.

Poverjeniki:
 Jožica Petovar: 040 – 602 – 996 Zofka Duler: 02/ 87 – 83 – 823
 Branko Motoh: 041 – 371 – 452 Danijel Vuradin: 041 – 775 – 392
 Josip Marcijuš: 041 – 549 – 154 Danilo Papež: 041 – 719 – 253

Za PK Štajerska in Koroška: Danilo Papež

PK Prekmurje

Izlet na avstrijsko Koroško

Tokrat je naš vodja kluba Geza Lepoša 
organiziral enodnevni izlet na avstrijsko 
Koroško, končni cilj je bil Gosposvetsko 
polje. Ker je pot iz Prekmurja za enodnev-
ni izlet kar dolga smo se že zgodaj zju-
traj ob 5.30 zbrali na avtobusni postaji v 

Vojvodski prestol, kjer so na tradicionalen karantanski način ustoličevali koroške vojvode. (Foto G. Lepoša)

Murski Soboti in se odpeljali po avtocesti 
do Maribora in naprej po dravski dolini do 
Dravograda in naprej po Avstriji do Celov-
ca in še malo naprej do Gosposvetskega 
polja, kjer so Karantanci, kot so se takrat 
imenovali Slovenci oblikovali prvo politič-
no tvorbo Slovencev. Tu stoji tudi knežji 
kamen, na katerem so ustoličevali

karantanske kneze. Ogledali smo si tudi 
romarsko cerkev Marija Saal, slovensko 
Gospa Sveta. Ker je na obrobju Gospo-
svetskega polja bilo za časa Rimskega 
cesarstva Vinarium glavno mesto provin-
ce Norik, so iz ostankov zapuščenih raz-
valin mesta zgradili cerkev Gospe Svete, 
obrnjen   obdelan rimski steber pa so 
uporabili za vojvodski prestol. 

Kar dolga pot je bila za nami in veliko le-
pega in zanimivega smo videli, tako da je 
bil tudi čas za osvežitev naših življenjskih 
energij, ter smo že po naši ustaljeni praksi 
odprli prtljažnik avtobusa, postavili zložlji-
vo mizo in jo bogato obložili s specialite-
tami, ki smo jih pripeljali s seboj. Upam, 
da ta tradicija ne bo zamrla, dokler bo 
naše društvo delovalo. 

Okrepljeni z domačo hrano in z dobrim 
vincem, ki ga pridelajo nekateri naši člani, 
smo krenili naprej proti Celovcu, ki smo 
si ga ogledali kar mimogrede iz avtobu-
sa,  med vožnjo nam je vodič povedal 
marsikaj iz zgodovine mesta, kajti odločili 
smo se da več časa namenimo obisku 
piramidnega razglednega stolpa Pirami-
den kogel, ki je postavljen nad Vrbskim 
jezerom. Glede na to, da je bil dan preču-
dovit, razgled iz stolpa sega daleč tudi na 
naše Karavanke in Julijske Alpe in seveda 
na okolico Vrbskega jezera. Odločitev je 
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PK Dolenjska 
in Bela Krajina
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bila res bogato poplačana,saj si lepšega 
dneva za ta obisk ne bi mogli najti. 

Zadovoljni z vsem videnim smo zopet 
sedli v avtobus in krenili proti domu po 
isti poti kakor smo dopoldne prihajali. Še 
enkrat smo po poti  postali na primernem 
počivališču, da smo še enkrat odprli  pr-
tljažnik in pogrnili mizo ter ob prijetnem 
klepetu strnili vtise dneva. Na koncu se   
moram zahvaliti našemu vodiču, ki nam je 
po celotni poti bogatil naš izlet z mnogimi 
podatki iz zgodovine in tudi iz sedanjega 
časa.  

Vida Köveš

Zadovoljni izletniki. (Foto G. Lepoša)

Člani PK Dolenjska, Sp. Posavje in Bela 
Krajina smo se v soboto dne 04.06.2016 
odpravili na izlet na Gorenjsko. Avtobus 
nas je popeljal iz Novega mesta v lep 
sončen dan proti Gorenjski. Na izvozu 
proti letališču Brnik sta nas počakala 
Cveto in Verica in nas popeljala do Gra-
da Strmol.

Prijazna gostiteljica v Gradu Strmol 
predstavila nam je zgodovino gradu in 
nam ga tudi razkazala. Grad Strmol leži 
na obronkih Dvorjanskega hriba v bližini 
Cerkelj na Gorenjskem. V 13.- stoletju 
so se tu naselili vitezi Strmolski, po kate-
rih je utrdba dobila ime in ga kljub števil-
nim menjavam lastnikov obdržala vse do 
danes. V obdobju 2010-2012 je bil grad 
v celoti obnovljen. Grad Strmol spada 
med najstarejše in najbolj ohranjene gra-
dove na slovenskem. Je eden od dveh 
slovenskih gradov z originalno opremo. 
Zadnji zasebni lastnik Gradu Strmol je bil 
industrialec, svetovljan, ljubitelj umetno-
sti, eden od najbogatejših ljudi tistega 
časa pri nas, Rado Hribar. Z ženo Kseni-
jo sta graščini dala današnjo podobo. Tu 
je bilo družabno zbirališče tedanjih slo-
venskih in evropskih imenitnežev. Grad 
sta skozi leta opremila z bogato zbirko 
umetnin in predmetov izjemne vrednosti 
katere smo lahko tudi videli. Na gradu 
sta preživela najlepše obdobje skupnega 

Izlet na Gorenjsko

V sobanah gradu Strmol. (Foto I. Košak)

življenja. Strmolska zanimivost je kroko-
dil, hišni ljubljenček gospe Ksenije, ki je 
pri skupnem kopanju ugriznil gospodarja 
in je potem končal nagačen na salonski 
vitrini in že pri vhodu pozdravlja obisko-
valce gradu. Danes je Grad Strmol ho-
tel in tudi protokalarni objekt , ki ponuja 
unikatno izkušnjo bivanja in je razkošen 
prostor za poslovna in osebna srečanja.

Po kavici in krajšem počitku odpravi-
li smo se v mesto Kranj. Prijazen vodič 
nam je predstavil in razkazal mestno 
podzemlje potem pa  tudi mesto Kranj. 
Mesto Kranj skriva številne podzemeljske 
objekte, ki so sicer že davno izgubili svoj 
prvotni namen in se potopili v pozabo, 
kot delo človeških rok pa nas na svoje-
vrsten način vlečejo k odkrivanju njihove 

Nadaljevanje na naslednji strani
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Nadaljevanje s prejšnje strani

zgodbe. Tako je tudi staro mestno zaklo-
nišče, ki je nastalo med drugo svetovno 
vojno. Leta 2008 so na Zavodu za turi-
zem Kranj zaklonišče odprli za turistične 
oglede. V 1300 metrov dolgih rovih lahko 
občudujemo čisto prave kapnike in za-
nimive jamske živali. Najpogostejši vrsti 
sta jamska kobilica in pajek. Zanimivi, 
čeprav redki prebivalci pa so tudi neto-
pirji. V rovih smo si  ogledali tudi razsta-
vo, ki podrobneje predstavlja kranjsko 
podzemlje in rove pod starim Kranjem. 
Na ogled je razstava mineralov in fosilov 
ter simulacija zaklonišča iz 2. sv. vojne in 
letalskega napada. Skozi  celo leto pa se 
v rovih odvijajo različni dogodki (Vinska 
pot v rovih pod starim Kranjem, razstava 
adventnih venčkov, Dežela škrata Kranč-
ka, literarni in filmski večeri). 

Lepo ohlajeni smo prišli na  prav lep son-
čen dan. Sledil je sprehod skozi mestno 
jedro Kranja do Prešernovega gaja in 

Pri razgledni točki na Pungertu. (Foto I. Košak)

Izletniki pri Prešernu. (Foto I. Košak)

mlad tehnolog. Sledilo je kosilo in seve-
da druženje ob dobri glasbi.

Bil je zelo lep izlet. Hvala organizatorjem.

Jasenka Benković

Stran 16

odhod proti zadnji točki našega izleta, 
obisk Kranjske pivovarne, degustaci-
ja piva in kosilo. Postopek  proizvodnje  
piva od mlina do točenja peneče zlatoru-
mene pijače  nam je natančno predstavil 
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Kranj je staro mesto, ki se je pričelo raz-
vijati ob  zaščitenem robu 30 metrskega 
kanjona na sotočju Kokre in Save. Ob-
močje mesta naj bi bilo stalno poseljeno 
že v  času starejše železne dobe. Manj 
znane so težave in spori, ki jih ima me-
sto s svojim deželnim grbom. Leta 1461 
se je pričel spor med cesarjem Frideri-
kom III in njegovim bratom, ki je pridobil 
na svojo stran Dunajčane, da so priče-
li oblegati cesarja v njegovem gradu. 
Kranjski plemiči so se takrat pogumno 
izkazali in priskočili cesarju na pomoč, ki 
jim je v zahvalo »izboljšal« deželni grb. 
Orel je dobil zlato krono in doslej srebr-
no –rdeče šahirana prsna prepona je bila 
nadomeščena z zlato-rdeče šahirano. 
Leta 1836 pod vladavino cesarja Fran-
ca I je cesarska birokracija grb revidirala. 
Ščit in prsna prepona sta izgubila zlato 
barvo in zamenjal jih je moder orel na 
srebrni podlagi. Kranjski stanovi in plem-
stvo so si vse od takrat, prizadevali za 
vrnitev grba k starejši zasnovi Friderika 
III, vendar vsa zaman. Še danes ni pov-
sem jasno kakšen naj bi bil »pravi grb« 
Kranjske dežele.

Tular je naravna jama v Kranju,ki je bila 
med 2. svetovno vojno pozidana v  pro-
tiletalsko zaklonišče. Leta 1960 jo je 
jamski biolog Marko Aljančič zasnoval 
kot raziskovalni laboratorij in hkrati za-
vetišče za človeške ribice. Ta podzemni 
laboratorij je, poleg laboratorija v Mou-
lisu v francoskih Pirenejih hkrati edini 
habitat v Evropi kjer se človeške ribice 
razmnožujejo zunaj svojega naravnega 
okolja. Laboratorij deluje že več kot 55 
let in hkrati opravlja funkcijo zavetišča 
za poškodovane človeške ribice. Našo 
državo k zaščiti človeških ribic zavezu-
jejo tudi mednarodne konvencije vendar 
imamo žal, zelo slabo urejen že sam mo-
nitoring. V velikih poplavah leta 2008 je 
bilo zabeleženih več kot 30 primerov, ko 
so narasle podzemne vode na plano na-
plavile človeške ribice. V takih primerih 

Stran 17

Nekaj manj znanih 
zanimivosti Kranja

Ples za fantovščino na Glavnem trgu. (Foto I. Košak)

Pred kranjskimi mestnimi rovi. (Foto I. Košak)

laboratorij zagotavlja zaščito in zavetišče 
za poškodovane ribice. Od leta 2002 se 
v laboratoriju posvečajo še proučevanju 
črne človeške ribice, ki je izjemno redka  

so jo do sedaj na celem svetu, odkrili le 
v Beli krajini.

Ivan Košak
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Vabilo
V soboto, 23.7. 2016 Vas vabimo na 21. Tradicionalno letno srečanje laringektomiranih  

Slovenije, ki se bo letos odvijalo na Štajerskem, v Lovskem domu Rače, Podova 79, Rače.  
Parkirišča za avtobuse in druga vozila so ob Lovskem domu.

Kako do Rač ? Na avtocesti Ljubljana - Maribor zavijete na izvozu Rače – Fram.  
Podova je od tega izvoza oddaljena v jugo-vzhodni smeri cca 6 km.

Program srečanja:
1. Med 9.30 – 10.00 uro prihod avtobusov

2. Od 10.00 -11.00 malica,in pozdravni govori, ter začetek uradnega dela srečanja
3. Ob 11.00 odhod do mesta ogleda- Botanični vrt UM v Pivoli
4. Od 13.00 ure dalje kosilo in družabni del srečanja z glasbo

Društvo oziroma posamezni Področni klubi bodo zagotovili prevoze v smereh:
Gorenjska in Ljubljana:

Kamnik 5.25 - Mengeš 5.45  – Domžale 6.00 - Ljubljana 6.30 (na Vilharjevi cesti) - Celje 7.30 
- Zreče 8.00 – Slovenske Konjice 8.30 – Slovenska Bistrica 9.00

Prijave in informacije: Milan Zajc 031 270 139 ali Marija Tomšič 01 436 03 58

Štajerska in Koroška:
Poseben avtobus za ta PK zaradi bližine kraja dogodka ne bo organiziran. Bolj oddaljene člane 

tega kluba bodo po dogovoru pobirali avtobusi, ki bodo prihajali iz drugih smeri. 
Prijave in informacije: Danilo Papež 041 719 253

Prekmurje:
Murska Sobota: odhod ob 7.00 – Ormož 7.45 – Ptuj 8.30

Prijave in informacije: Geza Lepoša 031 215 514

Primorska:
Nujno potrebni prevozi bodo opravljeni po dogovoru z organizatorjema.

Prijave in informacije: Stane Fabijan 041 762 808 ali Magda Čebokli 068 130 004

Dolenjska in Bela Krajina:
Trebnje 6.30 – Mirna peč 6.45 Novo mesto med 7.00 - 7.15 – Krško med 8.30 - 8.40

Prijave in informacije: Nikola Satzinski 070 755 660 

S posameznimi organizatorji prevozov, se boste lahko dogovorili še za morebitne dodatne  
podrobnosti. Poverjeniki in vodje PK morajo najkasneje do 19.7 .2016 podati natančno število  

udeležencev. Za vsa dodatna vprašanja in informacije, vam je na voljo Danilo Papež: 041 719 253.

Na svidenje na srečanju !
Predsednik DLS: Ivan Košak


