
OBVESTILA - Št. 232

DRU©TVA LARINGEKTOMIRANIH SLOVENIJE 
DRU©TVO

LARINGEKTOMIRANIH
SLOVENIJE

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

Marec-april, 2014                      Letnik XXIII ©t. 232

VSEBINA
Navodila za nego laringektomirane 
osebe po odpustu iz bolnišnice 2
PK Štajerska in Koroška 
Kostanjev piknik 3
Pohod na Kunigundo 4
Zadnje srečanje v starem letu 4
Vabilo na izlet 5
PK Obala
Prijetno druženje članov 5
PK Prekmurje
Tri v enem 6
PK Severna Primorska
Vabilo na pohod 7
PK Dolenjske
Vabilo na pohod s piknikom 7
PK Ljubljana
Tudi v 2014 »Za lepšo Ljubljano« 8
Vabilo na pohod 9
Vabilo na piknik 9
Vabilo v Program psihosocialne
rehabilitacije na otoku Ugljan 10

Nadaljevanje na naslednji strani

ObËni zbor DLS 2014

Skromna pogostitev je bila v duhu varčevanja. (Foto Č. Košak)

Leto je naokrog, in prišel je znova dan, 
to je bil 28.3., ko je vodstvo DLS 
podalo obračun za leto 2013. Na-

tančno povedano, zgodil se je redni občni 
zbor, ki se je kot vsako leto odvijal v dru-
štvenih prostorih na Parmovi 53.

Tako se je tudi letošnje leto kakor že ne-
kaj let zapored, kot nočna mora vleče za 
nami  neprestan rebalans sredstev, ki jih 
dobivamo za našo dejavnost s strani FIHA. 
Žal je ta rebalans kar naprej v minus tako, 
da moramo v društvu in posledično na 
nivoju področnih klubov spreminjati pla-
nirane dejavnosti in skrajno varčno delo-
vati. Seveda smo skozi celo leto varčno 
gospodarili in tako kot prioriteto izpeljali 
naše najpomembnejše programe, učenje 
nadomestnega govora, ohranjanje zdrav-
ja, program pomoči na domu, psihosoci-
alna rehabilitacija, program preprečevanja 
socialne izključenosti in druge.

Vse te programe smo uspešno in ve ce-
loti izpeljali na visokem nivoju kljub znatno 

manjšim sredstvom. Prepričan pa sem, da 
bi bila Slovenija dokaj hitro iz krize, če bi le 
znala vlada ravnati pametno in preudarno, 
ne pa da že kar lep čas poskuša prevze-
ti nadzor nad podeljevanjem sredstev od 
iger na srečo. Ta pa so tako vsako leto 
manjša, saj država kljub protestom do-
voljuje še naprej internetne igre na srečo, 
razne euro jackpote in podobno od katerih 
pa žal invalidske in humanitarne organiza-
cije, kakor tudi športne ne pridobimo niti 
centa. Seveda pa zato poskušajo v hramu 
demokracije prenesti sredstva FIHO na 
svoj račun od koder, bi v duhu pravičnega 
razdeljevanja, denar izpuhtel kod ve kam 
»no nekateri bi že vedeli«. Pa pustimo to. 
To je zgolj moje razmišljanje in se bomo ste 
m ukvarjali, ko bo prišel čas za to. Vendar 
pa upam, da nikoli, saj naj drži naša parola 
»nič o invalidih brez invalidov«.

Da me preveč ne zanese, raje povejmo 
bistvo. Občni zbor se je po akademskih 
četrt, pričel z otvoritvijo predsednika DLS 

Ivana Košaka, ki je pozval k minuti molka 
za vse preminule člane. Na predlog pred-
sednika DLS smo izvolili delovno predsed-
stvo v sestavi predsednik Oskar Krajnc in 
člana Jožica Petovar in Janez Köveš, za 
verifikacijsko komisijo pa Miran Kristan in 
Nikola Stadžinski, zapisnikar Danilo Papež 
in overitelja zapisnika Marija Zajc in Ana 
Šporer. Po izvolitvi organov je verifikacij-
ska komisija ugotovila, da je prisotnih 37 
članov DLS in še enkrat toliko podpornih 
članov. Tako se je občni zbor lahko pričel 
s podeljevanjem priznanj, ki smo jih letos 
podelili skupno 27 za 5, 10 in 20 let član-
stva v DLS. Vsem iskrene čestitke. 

Poročilo o delu društva je obširno in po-
drobno podal predsednik DLS Ivan Košak. 
Kot sem že v uvodu napisal so bili vsi pro-
grami in vse dejavnosti izvedena v duhu 
varčevalnih ukrepov, vendar niti ena sama 
dejavnost ali program ni bil okrnjen kaj 
šele, da bi  izpadel iz dejavnosti društva.
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Nadaljevanje s prejšnje strani

Občni zbor je tudi prostor za izmenjavo spominov, mnenj itd. (Foto Č. Košak)

Vsi pa dobro vemo, da so naši dejavno-
sti in programi izjemni in kakovostni. Prav 
tako je predsednik Ivan Košak podal pre-
dlog zaključnega računa za leto 2013, po-
slovanje je bilo pozitivno do te mere, da je 
predsednik predlagal pozitivno razliko med 

dohodki ni odhodki razporediti na dru-
štveni sklad, saj se bodo negativni trendi 
financiranja zagotovo nadaljevali tudi v letu 
2014. Predsednik se je še posebej zahvalil 
vsem, ki so se odpovedali delu dohodni-
ne v korist društva, saj se jim osebno ni 
mogoče, kajti njihovih priimkov v interesu 
varovanja osebnih podatkov žal ne pozna-

mo. Poročilo Nadzornega odbora za leto 
2013 je zboru podal predsednik NO Slav-
ko Dobelšek, ter predlagal, da poročilo 
popisne komisije in zaključni račun DLS za 
leto 2013 občni zbor sprejme. Razprava 
po poročilih je bila po pričakovanju kratka, 
ter brez  pripomb in vprašanj, tako da je 
delovni predsednik dal na glasovanje vsa 
tri poročila, ki so bila enoglasno sprejeta.  

Program dela DLS in finančni načrt za leto 
2014 je podal predsednik Ivan Košak. 
Vsi programi DLS in področnih klubov so 
bili objavljeni v januarski številki obvestil, 
v njem je zajel vse že ničkolikokrat ome-
njene programe in dejavnosti, kakor tudi 
finančno konstrukcijo društva, ki pa je žal 
zagotovljena le v željah. Toda prepričani 
smo, da bomo zmogli, kar smo dokazali 
že mnogokrat do sedaj. 

Seveda pa kot se za občni zbor spodobi, 
pod točko razno mnogo izmenjav mnenj, 
spominov, dobrih želja in družabnega kle-
peta, vse to in še več ob skromni pogosti-
tvi v duhu varčevanja, kljub vsemu pa od 
srca in prisrčno. 

Danilo Papež 

V nadaljevanju objavljamo drugi del prispevka o negi laringektomiranih, ki ga je za izobraževalni tečaj pomočnikov 
logopedov pripravila dipl. med. sestra Jožefa Hartman, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo v 
Ljubljani.               Ivan Košak

Navodila za nego laringektomirane 
osebe po odpustu iz bolnišnice

Posledice stalne 
traheostome po kirurški 
odstranitvi grla
Laringektomirani izgubi, se mu spremeni, 
okrni ali ima prizadetih več življenjskih ak-
tivnosti:
-  dihanje: nova - krajša dihalna pot, nov 
mehanizem izkašljevanja, nezmožnost use-
kniti se, drugačno kihanje,
-  prehranjevanje in pitje: po kirurški odstra-
nitvi grla sta prebavna pot in pot dihanja 
popolnoma ločeni, izgubi se možnost piha-
nja in srkanja hrane,
-  gibanje: omejitev telesnih aktivnosti,
-  telesna čistoča in urejenost: sprememba 
glede na oskrbo stalne traheostome,
-  izogibanje nevarnostim v okolju: zaščita 
dihalne poti - ščitenje traheostome, 

-  komunikacija: izguba normalnega govo-
ra,
-  koristno delo: zmanjšana delazmožnost,
-  učenje: naučiti se negovati traheostomo, 
menjavati in čistiti trahealno kanilo, prepo-
znavati morebitne zaplete, naučiti se nado-
mestnega govora.
Laringektomiranemu se spremeni zunanji 
videz, kar lahko vpliva na samospoštova-
nje, identiteto. Izgubi lahko samostojnost in 
je odvisen od pomoči drugih.

Zakaj mora 
laringektomirana 
oseba inhalirati
Po kirurški odstranitvi grla se dihalna pot 
popolnoma spremeni, diha se skozi dihal-
no odprtino - traheostomo na vratu. Zgornji 
del dihal je izključen in ne opravlja več svoje  

funkcije. Zrak prihaja v skrajšano dihalno 
pot umazan, premrzel in premalo navla-
žen. Takšen zrak draži sluznico sapnika in 
zmanjšuje njeno obrambno in samočistilno 
sposobnost. Neugodne fizikalne lastnosti 
vdihanega zraka povzročijo zasušitve, kro-
nična vnetja in poškodbe sluznice sapnika. 

Laringektomirani mora doma redno inhali-
rati toplo paro z osebnim parnim inhalator-
jem. Z rednim inhaliranjem ublaži posledi-
ce dihanja zraka z neugodnimi fizikalnimi 
lastnostmi in vzdržuje dihalno pot čimbolj 
normalno. Inhalacije tople pare učinkujejo 
neposredno na sluznico skrajšane dihal-
ne poti: jo optimalno vlažijo, preprečujejo 
njena vnetja, lajšajo težave, ko je vneta in 
razdražena, ter mehčajo izločke sluzi in 
umazanije, ki se je nakopičila vzdolž dihalne 
poti. Tako razmehčan izloček laringektomi-
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Roštilj mojstri si niso smeli rokice umazat... (Foto FD. Papež)

Iz podroËnih klubov

Kostanjev piknik

rani lažje izkašlja. Priporočljivo je, da inhalira 
večkrat na dan po dvajset minut. Število 
inhalacij je potrebno prilagoditi  potrebam, 
glede na težave, ki jih ima z izkašljevanjem 
sluzi. Prostori, v katereh laringektomirani 
živi, morjo biti primerno ogreti, zrak čist in 
ovlažen. Laringektomirani mora uživati tudi 
dovolj tekočin (voda, čaji). 

Filtri in polietilenski ščitniki 
za zaščito traheostome
Laringektomiranemu, ki nosi trahelno kani-
lo se priporoča, da uporablja filter-umetni 
nos oziroma tako imenovan švedski nos 
za zaščito trahostome, ki ga namesti na 
trahealno kanilo. 

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

PK ©tajerska
in Koroπka

Meni nič, tebi nič, spet boš ti pisal je padla 
direktiva našega »vrhovnika« za Štajersko in 
Koroško. No te pa dajmo nekaj skup spra-
vit. Saj so nam »jagri« od našega Papeža 
velikodušno in brezplačno odstopili novo 
lokacijo. Upam, da ste slišali za njih tudi do 
Primorske, saj to so tisti, daleč naokrog zna-
ni »jagri«,ki so si faza na za drevo zavezali in 
ga po srditem boju v treh dneh pokonča-
li. Ja, saj bi ga prej, pa jim je municije baje 
zmanjkalo. No pustimo sedaj te legende, o 
njih kdaj drugič, to sedaj ni moja naloga .

Kar v lepem število smo se zbrali. Vreme 
kot vedno, ko ga jaz naročim;enkratno. 
Nova lokacija je bolj, po mojem okusu. Po 
prihodu smo po uvodnem klepetu zače-
li z »ojačitvijo« na žlico,to itak vsem tekne 
in gre najlažje po našem žrelu v želodčke. 
Odlično se je prileglo kajti bilo je »glih« ob ta 
pravem času. Po zaužitju okusnega Jani-
nega ričeta z mesno prilogo smo se začeli 
odpravljat na pohod, da so mojstri »roštilja-
ri«, dobili svoj mir in čas, za peko mesa. Ja 
štirje mušketirji smo ostali in pripravljali les 
potreben za peko mesa in kostanja, pa tudi 
20 litrski sodček piva, ki ga je prinesla naša 
Sonja smo v pogon spravili in je brezhibno 
deloval. Pohoda se nisem udeležil kajti tudi 
težaška dela je moral nekdo opravit .Sekat 
drva, ker si naši »roštilj mojstri« niso smeli, 
rokic umazat. Po slišanem, je bil zelo lep 
pohod za prijeten klepet. Ob prihodu na-
ših pohodnikov je že kar »fajn« dišalo po 
dobrotah naših kuharskih mojstrov in po 
kostanju. Vse smo s slastjo pospravili v 
želodčke. Nato so se kot vedno, začele 

Proti koncu lanskega leta, je spričo spremembe naslova e-pošte na naših elektronskih 
zvezah prišlo do »frontalnih« motenj in izpadlo je kar nekaj prispevkov našega stalnega 
dopisnika za Štajersko in Koroško Jožka Marcijuša, ki se na koncu odločil in zaupal 
svoje članke organizaciji, ki »ne more falit«, naši,stari, dobri PTT in rezultat seveda ni 
izostal. Zato tokrat objavljamo vse izpadle prispevke,saj naše glasilo ni namenjeno zgolj 
obveščanju ampak je na nek način kronika dogajanja v posameznih PK in društvu. 
Jožku se za vložen trud in poslane prispevke iskreno zahvaljujemo.             Ivan Košak

družabne igre. Kdo drugi kot naš Pesjak 
je spet privlekel nova presenečenja za igrat 
in premagat dolgčas. Mi, balinarji smo kot 
vedno bili poglavje zase. Srdit boj se je vnel 
.Popuščanja ni bilo niti za milimeter. Čas je 
kar letel. Bil je čas za odhod. Eni prej ,dru-
gi pa smo se do konca borili. Ni nam bilo 
težko, kajti vse je bilo, odlično pripravljeno. 
Kratko in jedrnato.

Ne bom vas več moril le še pohvale bi po-
delil vsem udeležencem zaslužnim za prijet-
no »čago«, Jani za odličen ričet in Papežu 

za lokacijo in organizacijo, prva liga. »De-
lavničarke« lepo ste se spomnile in podelile 
predpasnike našim kuharjem, pekačem. 
Zaslužili so si. Ne smem pozabiti našega 
logopeda, ki si je vzel čas in je prijetno kra-
mljal z nami. Pa tudi naše Sonje ne, ki je pri-
vlekla to žlahtno tekočino. Pravzaprav smo 
si vsi zaslužili pohvale, saj smo vsi pripomo-
gli da se je »ta fešta« končala res prijetno. 

Lepe pozdrave vsem članom in podpornim 
članom pošilja dedek Josip Marcijuš z osta-
lo družino. 



OBVESTILAŠt. 232 -Stran 4

V neko čudno »kisasto« sobotno jutro smo 
se zbudili. Vprašanje je bilo: »Iti ali ne iti?« 
Si človek misli, ja pa, kaj češ po takem vre-
menu na pohodu ? Nismo obupali, pač pa 
smo si rekli: »Gremo, pa naj bo, kar bo. 
«Teh par kapljic nas, pa ja, ne bo s tira vr-
glo. Zbrali smo se v Vojniku na že znanem 
zbirnem mestu. Rekel bi, v kar lepem šte-
vilu, za tako slabo jutro. Po pozdravih in 

Pohod na Kunigundo
rahlem klepetu smo se odpravili, na nam 
že znan teren. Tokrat je bil pohod za vse 
enak, torej smo vsi bili ena skupina. Vreme 
je naenkrat postalo »ta pravo.« Niti prevro-
če, niti premrzlo. Vzpon ni bil pretežak, pa 
prelahek tudi ne. Nekaj jih je proti koncu 
malce pešalo, prišli smo pa vsi na cilj, kjer 
nas je čakala »ojačitev« za spust v dolino. 
»Fajn« sta namnaša vrla prireditelja, Ivica in 

Brane postregla .Prileglo se je. Po rahlem 
počitku smo se spustili nazaj v dolino, na 
kmečki turizem, kje so naši gostitelji na 
veliko pripravljali pojedino, ki nam naj bi 
povrnila izgubljene kalorije, Ivica in Brane 
odlično sta to speljala. Vsa čast vam. Je, 
vam rečem, že bil čas, da se nekje orga-
nizira hrana, ki nam pohabljenim lažje dol 
steče. Očitno so rahle pripombe padle na 
trdna tla. Odlično je bilo vse le tisti send-
viči, ki so bili kot neka predjed so nekako 
prehitro pošli. Ja tak je, če okrog »lapaš.« 
To mi je šola za drugič. Naše »delavničar-
ke« so nas zopet pozitivno presenetile s 
svojimi izdelki . Le od kod se jim jemlje. 
Prva liga so. Upam in želim si, da vam bo 
vsem ta pohod ostal v lepem spominu. 
Meni zagotovo bo, saj smo se res imeli 
»fajn.« Ja vem. Kratko je bilo. Prekratko. 
Itak je vse lepo, vedno prekratko. 

Kaj reči na koncu? Hvala našim gostite-
ljem, ki so res poskrbeli da smo se imele 
fajn. Hvala vama ,Ivica in Brane lepo sta to 
speljala. Hvala našim »delavničarkam« na 
prekrasnih izdelkih in na koncu hvala vsem 
udeležencem na prijaznem druženju. 

Dedek Joško ma vas vse rad. 

Marcijuš JosipPohodniki na Kunigundo. (Foto D. Papež)

Vsi se nekako posebej veselijo tega, staro 
letnega zaključka. Saj vsi upamo, v novem 
na boljše. Le da je ta, trinajstica za nami. 
Zbrali smo se zopet, na starem že uvelja-
vljenem mestu. Tako je tudi prav. Pa za-
kaj bi človek skakal preko potoka, če pa 
je most poleg zgrajen, z namenom? Po 
pozdravih in rahlem klepetu se je začelo 
z okrepčilom. Dobro, kot vsako leto, so 
nam ga gostitelji pripravili. Seveda smo 
ga, z užitkom pospravili. Malce ojačani, 
smo se potem lažje spopadali, z ostalim 
programom, ki smo si ga, nekako sproti 
urejali. Nekaj novih obrazov je kot vsako 
leto in ti se, malce težje prilagodijo, kajti 
to je nekaj novega, nekaj drugačnega od 
prejšnjega življenja. Žal, je tudi nekaj starih, 
bilo pogrešanih. A kaj hočemo. Kot pre-
govor pravi: »Psi lajajo, karavana gre na-
prej.« Po pojedini, se je začelo s podelitvijo 

Zadnje sreËanje v starem letu

Muzikant je raztegoval meh od Štajerske do Koroške... (Foto D. Papež)



OBVESTILA - Št. 232 Stran 5

simboličnih, od srca danih daril, našemu 
logopedu, Štefki in medicinskim sestram. 
Sledilo je voščilo, našemu članu Mucu, ob 
njegovem rojstnem dnevu. Gospa Muc, 
kot vsako leto, z Anico vred so podelile 
skromna, a vredna darilca. Janko in Tilika, 
sta zdaj že tradicionalno spekla, ta pravi 
domači kruh. Glede srečelova, je bilo letos 
malce drugače, kot ostala leta. Naše pri-
dne »delavničarke« so v delavnicah pripra-
vile, naredile priročna darilca in s tem raz-

bremenile posameznika z 'nakupom, ki ga 
je itak težko opraviti, saj ne veš kaj bi kupil. 
O tem so mnenja bila nekako podeljena. 
Enim je bilo to všeč, drugim pač ne. Kaj 
češ, vsi se z vsem ne morejo strinjati, pa 
tudi ugoditi je vsakemu težko. V taki državi 
živimo, s tem se moremo sprijazniti. Sko-
rajda bi pozabil naše pridne gospodinje, ki 
so, se mi zdi, vsako leto boljše pri peki, ta 
pravega peciva. Po moje, zaradi izmenjave 
receptov, da ja nebi kdo rekel: leta dajejo 

izkušnje, kajti naše babnice so še vedno 
skorajda rosno mlade. Kot je tudi navada, 
sem tudi za konec pustil sladico in to je 
naš muzikant, ki nas je ves večer držal po-
konci. Meh je raztegoval, od Štajerske do 
Koroške, tako, da so se naše dame kar 
»fajn« razmigale joške. Kaj reči na koncu? 
Imejte se lepo. Družina Marcijuš, vsem čla-
nom in podpornim članom, želi srečno in 
uspešno Novo leto,

Marcijuš Josip

Izlet bomo za spremembo zaradi zmanjšanja stroškov izvedli z osebnimi avtomobili. 
Zbrali se bomo v soboto, 3.5.2014 ob 9. uri na parkirišču v Zgornjih Hočah, 

pred trgovino Tukano. Od tukaj se bomo družno podali do hotela Zarja, kjer nas bo pričakalo osebje hotela s pohorskim 
borovničevcem in s tradicionalnim pohorskim piskrom in domačim kruhom. Po okrepčilu nas bo prevzel izkušen pohorski vodnik, 

ki nam bo predstavil Pohorje in njegove znamenitosti, ter nas popeljal na izlet do areškega studenca, areškega morja, 

PK Štajerska in Koroška vabi svoje Ëlane in podporne 
Ëlane na enodnevni izlet na bistriško Pohorje

Poverjeniki:
Jožica Petovar: 040 / 602-996 Danijel Vuradin: 041 / 755-392
Zofka Duler: 02 / 87-83-823 Josip Marcijuš: 041 / 549-154
Branko Motoh: 041 / 371-452 Danilo Papež: 041 / 719-253

cerkve Sv. Henrika na Arehu, Ruške koče, Glažute in apnenice. 
Po ogledu se vrnemo do hotela Zarja, kjer nas bo pričakalo piknik 

kosilo na terasi hotela. Da bo izlet res prijeten, bo poskrbljeno tudi za 
glasbo, veselo druženje in kakšno športno tekmovanje.  

Prijave sprejemamo do najkasneje torka, 29.4.2014!
za PK Štajerska in Koroške: Danilo Papež

Prijetno druæenje Ëlanov PK Obala ob 
spomladanskem prebujanju narave

PK ObalaNaš vodja PK Obala g. Branko Bubnič nas 
je v nedeljo zvabil v naravo. Kot malošte-
vilni ampak s trdno voljo smo se odpeljali 
k izhodiščni točki. Izbran predel v sredini 
naše lepe slovenske Istre-od

Kubeda do Smokvice. Začetni koraki so bili 
za nekatere zaradi strme poti navzgor malo 
negotovi, toda s pomočjo vseh prisotnih, 
tudi z malo smeha smo premagali nekaj pr-
vih ovir. Izplačalo se je, saj smo kmalu imeli 
pred seboj pogled na pisano dolino in širšo 
okolico. Tukaj pelje cesta od slovenske Istre 
do sosednje Hrvaške. Vsem poznana pot 
predvsem v turistične namene.

Med uživanjem ob pogledih na naravo je 
bilo prav prijetno nabiranje divjih špargljev, 

ki jih je bilo res veliko, verjetno zaradi raz-
gibanega terena, ki je težje dosegljiv za 
sprehajalce. Divji šparglji so namreč prava 

Prijetno druženje v prebujajoči se naravi. (Foto B. Bubnič)
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poslastica za ta letni čas. Na najvišji točki 
naše poti-Lačna (470 m) smo bili veselo 
razpoloženi. Iz nahrbtnikov je vsak pote-
gnil nekaj slastnega. Pogled v dolino se 
nam je ustavil na gostišču, naši zadnji toč-
ki dneva.

S prijetnimi občutki po nekaj urnem pohaj-
kovanju v naravi in zaključku ob poslasti-
cah , smo zaključili enodnevni izlet. Želja 

vseh nas je bila, da se kmalu zopet vidimo. 
Zaželeli smo si srečno.

Za PK Obala napisal: Ivan

Še nekaj podatkov o obiskanih krajih:

Izbran predel na robu naše lepe sloven-
ske Istre od Kubeda do Smokvice. Kubed 
znan po stolpu s petimi vogali, zgrajen iz 
belega kraškega kamna v 15.st. Od leta 

1800 pa je bil stolp spremenjen v zvonik, 
50m oddaljeni cerkvi sv. Florjan. Na vhodu 
v vas vidimo tudi kamniti most iz leta 1850. 
Ogledamo si lahko tudi staro pralnico s ka-
mnitimi koriti.

Hrib Lačna je dobil ime po živini, ki se je 
na njem pasla, s paše domov pa vedno 
prihajala lačna.

Vas Smokvice naj bi dobila ime po smo-
kvah-figah. V vasi je v času druge svetov-
ne vojne delovala, od leta 1944, partizan-
ska šola. Med drugim pa si v vasi lahko 
ogledate obnovljeno domačijo „pri Brža-
nih“,  dokaz, kako so bili domačini spretni 
pri rokodelskemu delu in zidarstvu.

Gračišče, vas v kateri smo si privoščili 
kosilo je strnjena vas, ki leži med hribom 
Lačna in Grižo, nekoliko stran od glavne 
ceste Koper Buzet na Gračiški „vali“ ali do-
lini, katera je nastala pred več milijoni let. 
Takrat je prišlo do tektonskega delovanja, 
površje se je dvignilo in nagubalo, morje 
pa je odteklo. Znana je cerkev, posvečena 
sv. Miklavžu iz leta 1780. V zvoniku je vzi-
dana plošča z napisom v glagolici in cirilici.

Toliko še z moje strani in lep pozdrav 
vsem bralcem: Branko

Vsak je potegnil iz nahrbtnika nekaj slastnega. (Foto B. Bubnič)

Pohod in obeležje praznikov ob dnevu 
žena in materinskem dnevu - tri v enem
PK Prekmurje

Tako sem namerno poimenovala prispe-
vek našega področnega kluba Prekmurje, 
saj smo na enem srečanju opravili pohod, 
praznik žena ob 8. marcu in »novejši«  ma-
terinski dan 25. marca. Tradicionalni spo-
mladanski pohod opravimo že vrsto let 
v zgodnjih pomladanskih dneh v okolici 
Rakičana in tudi tokrat nas je narava kar 
klicala, čeprav je veter skušal malo pokva-
riti lep dan ampak našega razpoloženja ni 
pokvaril. Kar prijetno se je bilo vrniti v toplo 
in varno zavetje gostišča na letališču. Vsi, 
ki zaradi zdravstvenih razlogov na pohod 
tokrat niso mogli, so nas počakali kar v go-
stišču ob prijetnem klepetu.
Naš vodja kluba Geza Lepoša nas je po-
tem seznanil z načrtovanim programom 
društva  za leto 2014. Program je primerljiv 
z lanskim, le upamo lahko, da zaradi stanja 

kakršno je pač v državi, ne bo kakšnega kr-
čenja. Kakorkoli že bodo finance, volje do 
druženja nam finančno stanje ne more in ne 
sme vzeti. 
Ob tej priložnosti smo delavničarke tudi 
dale na ogled kaj smo v tem letu ustvarile 
s svojimi rokami. Mislim, da ne bo neskro-
mno smo bile kar pridne in tudi kvaliteta iz-
delkov napreduje.
Ker smo člani in članice ter podporni čla-

naše duše, članice pa smo z raznimi pecivi 
poskrbele za naše brbončice. Da smo pa 
praznovali v pravem pomenu besede pa 
je Katica poskrbela še za prav posebno 
glasbeno presenečenje. Na njeno pobu-
do sta nas obiskala glasbenika s kitaro in 
harmoniko ter sta nam z lepo pesmijo na 
prav poseben način popestrila celodnevno 
druženje. Do naslednjič prav lep pozdrav.

Vida Koveš

Prekmurski pohodniki. (Foto G. Lepoša)

ni po večini še ge-
neracija, ko smo 
praznovali 8. marec 
kot praznik žena 
naš vodja ni mogel 
mimo njega, čeprav 
je datum že minil, 
vse predstavnice 
tega spola smo do-
bile rdeč nagelj, kar 
je prijetno pobožalo 
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PK Severna 
Primorska

Vabilo na pohod
Vsi člani in podporni člani PK-Severne Primorske ste vabljeni na pohod, 

ki bo dne 3.5.2014. 

Dobimo se v Vipavi… »Gostišče Podskala« ob 12. uri. 

Ogledali si bomo več izvirov reke Vipave in stari grad. 

Za hrano in pijačo bo poskrbljeno v »podskalci«.

Prijave do srede 30.4.2014.

S. Fabjan: 041 762 808 ali

M. Čebokli: 05 995 86 88
Za PK-Severna Primorska: Stane Fabjan

PK Dolenjske

Pomlad je prišla z njo tudi začetki naših srečanj in druženj čez leto. Začeli bomo dne 25.4.2014, to je v petek s pričetkom 
po 12. uri na domačiji (kleti) našega člana g. J. Zupančič, Goriška vas, Mirna peč. Prva naloga bo pohod, ki ga bomo 
začeli in zaključili s piknikom, na kakršnega smo navajeni že iz prejšnjega leta.

Za dobro počutje je potrebno tudi družba in to čim številnejša, zato vabim vse člane in njihove spremljevalce -  podporne 
člane, kot tudi člane DLS iz drugih področnih klubov v Sloveniji, da se nam pridružijo.

Na nivoju našega PK-Dolenjska se moramo dogovoriti, kako bomo pripravili in organizirali letno srečanje DLS, ki bo 5. 
julija na lokaciji Podzemelj- kamp ob Kolpi in tudi zaradi tega dogodka je potrebna čim večja udeležba na pikniku. Pri-
pravite svoje predloge, ideje in dobro voljo pri organizaciji, da zmoremo skupaj pripraviti nekaj dobrega. Podrobnosti se 
bomo dogovorili na pikniku in za svojo udeležbo pokličite na tel.št.: 070 755 660 N. Stazinski.

Lep pozdrav !                  

       Vodja PK-Dolenjska: Nikola Stazinski  

Na Dolenjskem. (Foto Č. Košak)

Vabilo na prvi letošnji 
pohod s piknikom!

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
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PK Ljubljana

Gasilska, skupaj z nabranimi “trofejami”. (Foto Č. Košak)

Tudi v 2014 »Za lepšo Ljubljano«
Tudi v letošnjem letu od 22. marca do 22. 
aprila svetovnega Dneva zemlje v Ljubljani 
poteka vrsta različnih ekološko osveščenih 
aktivnosti pod geslom Za lepšo Ljubljano 
pri katerih sodelujejo MOL, različna društva, 
zveze društev,invalidske organizacije in dru-
ge nevladne organizacije. Nabor aktivnosti je 
zelo pester od »klasičnega pobiranja smeti«, 
čiščenja Ljubljanice, akcij na ljubljanskem 
barju, pa do letos zelo aktualnega odpravlja-
nja posledic žledoloma. Čisto mimogrede, 
samo v mestnih drevoredih in parkih bo po-
trebno na novo posaditi vsaj 178 dreves. Pe-
ster je tudi nabor sodelujočih organizacij tako 
bodo npr. pri čiščenju Ljubljanice sodelovali: 
društvo za podvodne aktivnosti Vivera, dru-
štva Slovenske potapljaške zveze, potapljači 
iz tujine, ribiči, gasilci, reševalci, čolnarji, itd.

Na pobudo Turističnega društva Ljubljanica in 
skupaj z našimi sosedi invalidskim društvom 
ILCO Ljubljana sva se v imenu našega dru-
štva ene teh aktivnosti udeležila skupaj z si-
nom. Zakaj ravno z našimi sosedi ? Mislim, 
da nas veže že neka skupna zgodovina, pri 
nakupu prostorov na ljubljanskem sedežu sta 
oba takratna predsednika skupaj podpiso-
vala pogodbo s prodajalcem Lesnino d.o.o. 
Podobni smo si tudi po velikosti, obe orga-
nizaciji sodita med tako imenovane »manjše« 
invalidske organizacije in nas včasih naši »ve-
čji sorodniki« radi kar malo prezrejo. Družijo 
nas še druge karakteristike, tako npr. oboji 
ugotavljamo,da je patronažna služba razme-
roma slabo usposobljena za pomoč tovrstnim 
bolnikom  in ne nazadnje, sem mnenja,da 
redko katera druga bolezen tako prizadene 

Veselo na delo... (Foto Č. Košak)

družinske člane, posebej otroke kot je to zna-
čilno za raka. Spet mimo grede, zanimivo, da 
se je zdel ta moment kritičen tudi avtorju tre-
nutno zelo popularne danske nadaljevanke, 
ki jo trenutno predvaja naša TV z naslovom 
Oblast. Je torej psihološka priprava družin-
skih članov obolelih za rakom pomanjkljiva 
tudi v tako visoko razvitih deželah kot je Dan-
ska ? Tudi moji pogovori z našimi sotrpini v 
bolj razvitih skandinavskih deželah potrjujejo 
ta vtis. Naj bo, dovolj o tem.

V spomladanskem, hladnem in rahlo megle-
nem jutru 12.4.2014 ob 9 uri smo se zbrali 
pod Prulskim mostom. Vsa čast organizator-
jem, že pri prihodu je zadišalo po črni kavi. 
Sledil je postopek registracije, ki ga je vodil 
Zoran, predsednik ljubljanskega društva 
ILCO. Seveda ni šlo  zgolj za nujno društveno 
birokracijo pač, pa je vsak registriran udeleže-
nec prejel lepo spominsko majico potiskano 
z logotipi organizatorjev in sponzorjev,so pri-
jetno svetlomodre barve z napisi v beli barvi 
in so mi osebno, bolj všeč kot lanske, ki so 
bile temnejše barve. V okviru skupine ILCO 

se je registriralo 36 udeležencev in potrebno 
jih je pohvaliti, saj ne prihajajo zgolj Ljubljan-
čani ampak se akcije udeležujejo tudi člani 
iz širšega  ljubljanskega področja: Kamnika. 
Kranja, Litije, itd. Aktivistom se je pridružilo 
tudi nekaj »pionirjev«, ja z vzgojo ekološko 
osveščenih državljanov, je najbolje pričeti že 
zelo zgodaj. Kmalu se zboru pridružijo še 
čolnarji s širokimi, plitvimi »pletnami« speci-
aliziranimi za prevoze turistov tako, da smo 
prav pisana druščina. Župan Zoran Janković 
letos, za razliko od lanskega leta, ni prišel na 
obhod. Najbrž ga zaposluje sedanja živahna 
strankarska scena. Prišel je čas, da se od-
pravimo na svojo nalogo, razdelili smo se 
v dve »operativni« skupini in urno na delo. 
Naša grupa se je odpravila vzdolž Ljubljani-
ce, preko Prulskega mosta, mimo Špice, ob 
Grubarjevem kanalu,na Roško cesto in do 
obrežja Ljubljanice za Ekonomsko gimna-
zijo. Obhodna pot je bila z nekaj variacijami 
podobna lanski. Tudi »smetarska scena« je 
precej podobna lanski. Neverjetno, kako se 
nekaterim ravno pred zabojnikom pričnejo 
tresti roke, da  »falijo« zabojnik. Sploh se mi 
zdi naša smetarska scena zelo kompleksna 
in kontroverzna, pa o tem kdaj drugič. Kakor-
koli, smeti smo marljivo pobirali in zbrali kar 
nekaj »trofejnih vreč« za zaključni gasilski po-
snetek, ki smo se ga lotili takoj, ko sta se obe 
skupini združili. Seveda je sledilo še nekaj pri-
merjanja in obvezne »zafrkancije«. Kaj so oni 
sploh še lahko pobirali, ko smo pa pred njimi 
že vse lepo počistili ? Po zaključku akcije pa 
urno na obvezno pivo. Tu za trenutek Zoran 
zaseje paniko, z izjavo, da je letos pijača v »la-
stni režiji« in vsi si oddahnemo,ko prizna, da 
gre za vic. Tudi letos je zapitek »častilo« ILCO 
društvo Ljubljana.

Po odžejanju smo se vrnili na izhodišče – pod 
Prulski most, kjer se je z malico in pogostitvijo 
spet izkazal organizator. Zadovoljni, ker smo 
storili vsaj nekaj malega za našo prestolnico 
smo se poslovili. Na svidenje ob letu osorej,

Ivan Košak
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Vabilo na pohod okoli Ljubljane 2014
Kot je že tradicija se bomo tudi letos udeležili pohoda » Ob žici okupirane Ljubljane«, ki bo v soboto 10. maja 2014. Nekateri se po-
damo na celotno pot okoli Ljubljane, ki je dolga okoli 35 km in je sestavljena iz 8 etap, na katerih so kontrolne točke, kjer lahko vsak 
pohodnik dobi žig v svoj pohodni kartonček. Ostali pa se odpravijo na 8.km lahkega pohoda čez Golovec do gostičša na Livadi.

Zbirališče za to pot je na Fužinah od 8.30 do 9.00 ure pri gostilni Babnik na Trpinčevi 78. Gostilna se nahaja tik ob fužinskem mostu 
čez Ljubljanico. Kdor se bo pripeljal z mestnim avtobusom, naj se pripelje z št. 20 Fužine do končne postaje, nato pa prečka most 
čez Ljubljanico. Od gostilne Babnik se po Poti prijateljstva usmerimo proti Spodnji Hrušici, prečkamo Golovec, pri gostilni Jesih preč-
kamo Dolenjsko cesto in se mimo naselja 
Ilovica usmerimo proti gostišču Livada, ki 
se nahaja ob sotočju Ljubljanice in Malega 
grabna. Tu se bomo osvežili in podprli s 
toplo malico ( za to bo poskrbelo Društvo) 
in se ob Ljubljanici usmerili na Prešernov 
trg, kjer bo v organizaciji Mesta Ljubljane 
od 10. do 13. ure potekala kulturno – za-
bavna prireditev.

Prijavite se v čim večjem številu na sedež 
DLS 01 436 03 58 ali na 031 885 557 M. 
Tomšič, do ponedeljka 5. maja 2014. Vsi 
udeleženci sodelujejo na POHODU 2014 
na lastno odgovornost. Priporočamo vam, 
da se pravočasno kondicijsko pripravite.

Vabljeni vsi prijatelji hoje.

Za PK-Ljubljana, M. Tomšič Ob žici. (Foto Č. Košak)

Področni klub Ljubljana vabi vse svoje člane, podporne člane in prijatelje kluba, 
da se udeležijo tradicionalnega piknika v Šmartnem pod Šmarno goro, 
ki bo predvidoma organiziran 17. maja 2014 s pričetkom ob 10. uri. 

Na pikniku ne bodo manjkale tradicionalne specialitete kot so: 
kotleti, čevapčiči, piščanec itd. pa tudi na vegetarijance ne bomo pozabili. 
Zakonca Zajc sta se izkazala že lansko leto, zato piknika ne kaže zamuditi. 

Seveda  bomo poskrbeli tudi za pijačo. Bolj zagnani, se lahko povzpnete še na 
bližnjo Šmarno goro. Vaše glavna naloga, je predvsem udeležba na pikniku, 
saj je najpomembnejše, da se družimo, poklepetamo in zberemo čim več 

pozitivne energije za nadaljnje življenje.
Za piknik se lahko prijavite 

na številki sedeža DLS: 
01 436 03 58 

ali pa na gsm Milana Zajca: 
031 270 139, 

najpozneje do 12. maja 2014.

Za PK Ljubljana: Ivan Košak

Vabilo na piknik

UREDNIŠKI ODBOR:
Odgovorni urednik: Ivan Košak

Urednica: Marija Tomšič
Član uredništva: Danilo Papež

Oblikovanje in priprava: Gorazd Meden

NOVA ČLANA

Briški Drago - Ptuj
Bedjanič Mirko - Maribor



OBVESTILAŠt. 232 -Vabimo vas v Program psihosocialne rehabilitacije v apartmajih hotela 
Zelena punta na otoku Ugljan od 21. 6. 2014 - 28. 6. 2014

Program psihosocialne rehabilitacije bo letos potekal pod enakimi pogoji kot lani, oziroma skladno s kriteriji, ki jih je oblikoval IO DLS  
na 6. seji 25.4.2012. Če kratko povzamemo bistvene določbe in omejitve. Z namenom, da bi zagotovili razmeroma nizke kotizacije je 
udeležba v tem programu omejena na okrog 100 udeležencev (brez strokovnih in drugih sodelavcev). Pri vključevanju v program  
imajo prednost laringektomirani člani in njihovi spremljevalci, ostali člani pa le v primeru prostih kapacitet. V primeru, da število udele-
žencev preseže imenovano omejitev se  izbor vrši na osnovi kriterijev, ki jih je sprejel IO in upoštevajo: socialni položaj, post - opera-
tivno stanje, pogostost udeležbe itd. Predlog izračunane kotizacije temelji na sprejetem finančnem načrtu zagotovljenem s pogodbo 
FIHA, kar pa seveda avtomatsko ne pomeni,da bo le -ta tudi realiziran v dogovorjeni višini. Zato si Izvršni odbor društva pridržuje 
pravico, da v primeru izrednega izpada prilivov udeležence obvesti o spremembi kotizacije, oziroma v skrajnem primeru 
program preoblikuje, seveda pa udeležencem vrne vplačano kotizacijo.

Tej številki Obvestil sta priloženi prijavnici za udeležbo v Program psihosocialne rehabilitacije in program Ohranjevanja zdravja prosimo 
vas, da ju čim prej izpolnite in vrnete na sedež društva, saj nam število kandidatov za udeležbo v programu, zelo pomaga pri kvalitetni 
pripravi programa.

To še posebej velja za Program psihosocialne rehabilitacije, saj je organizacija avtobusnih prevozov, ustrezne strukture nastanitvenih 
prostorov ( kapacitete so omejene), angažiranja strokovnih sodelavce itd. močno odvisna od števila prijavljenih zato vas prosimo, da 
prijavnice v ta program vrnete na društvo vsaj do 20.5.2014. Prijavnice bomo sprejemali tudi  po tem roku vendar bo prednostna lista 
zaključena s tem datumom in v primeru polne zasedbe mest bodo zamudniki  uvrščeni na seznam, le če bo prišlo do odjav. Po zaklju-
čeni obravnavi bo določena tudi organizacija avtobusnih prevozov in izbrani udeleženci bodo obveščeni o najbližjih možnih vstopnih 
postajah. 

Apartmaji Zelena Punta se nahajajo v urejenem turističnem naselju, ki je razvrščeno v terasah (stopnice) v bližini malega ribiškega me-
sta Kukljica. Lokacija je oddaljena od skalnate plaže od 80 -150 m in v  bližini so še 3 peščene plaže. Apartmaje sestavljajo spalnica, 
kuhinjska niša z jedilnim kotom, dnevna sobo z dodatnim ležiščem za 2 otroka(raztegljivi trosed), terasa ali balkon. Internet Wi –FI na 
recepciji in v restavraciji Punta je brezplačen kot tudi parkiranje na centralnem parkirišču naselja.

V sklopu naselja se nahajajo še: restavracija, tenis, namizni tenis, igrišče za odbojko, mini golf na plaži, pa so organizirani vodni športi. 
Vožnja s trajektom poteka iz Zadra v Preko in traja cca 25 minut.  

Cene v spodnji tabeli pokrivajo paket 7x polpenzion in so v evrih na osebo.

Subvencionirani
laringektomirani

Bivanje in
avtobusni 

prevoz

Bivanje in
lastni

prevoz

Dvoposteljna
soba 140 170 185 215 260 300 300 350

- - 275 305 350 390 390 440Enoposteljna
soba

Bivanje in
avtobusni 

prevoz

Bivanje in
lastni

prevoz

Bivanje in
avtobusni 

prevoz

Bivanje in
lastni

prevoz

Bivanje in
avtobusni 

prevoz

Bivanje in
lastni

prevoz

Nastanitev
7 x 

polpenzion

Člani in zakonci
oziroma spremljevalci

Podporni člani Ostali

V prvem stolpcu  so prikazani stroški bivanja v hotelu za posamezno 
kategorijo udeležencev  v primeru,da  le -ta prispe na lokacijo z lastnim 
vozilom, v drugem stolpcu, pa so stroškom bivanja  prišteti  stroški av-
tobusnega prevoza. Za otroke do starosti 14 let na pomožnem ležišču je 
nastanitev brezplačna. Število enoposteljnih sob zelo omejeno (3).   

V kotizacije laringektomiranih in njihovih spremljevalcev so že 
vključeni stroški zavarovanja za riziko odpovedi. Takšno zavaro-
vanje odpovedi priporočamo tudi podpornim članom in ostalim  
udeležencem, ki morajo za pokritje tega rizika h kotizaciji prišteti 
še 5% zneska, saj vam bo agencija le na tej osnovi zaradi opra-
vičljivih razlogov (nenadno poslabšanje zdravstvenega stanja, ki 
ga dokazujete z zdravniškim mnenjem) povrnila vplačani znesek, 
v nasprotnem primeru pa izgubite celoto vplačilo, ki je precej viš-
je od zneska zavarovanja.

Udeležencem priporočamo, da si pred odhodom uredijo tudi zdravstve-
no zavarovanje za primer bolezni oziroma poškodbe na Hrvaškem. 

Apartmaji Zelena punta


