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Nadaljevanje na naslednji strani

ObËni zbor DLS 2015

Na občnem zboru. (Foto F. Hlaj)

Pričeti pisati o občnem zboru DLS, 
ne da bi se dotaknil naših družbe-
nih razmer, ki še kako vplivajo na 

finančno stanje družbe in neposredno tudi 
invalidskih organizacij, pa ne gre. Saj se 
lahko zgodi, da bo država pri tej predla-
gani brezglavi razprodaji, predvsem dobro 
stoječih podjetij tako obubožala, da ji bo 
ostal edini vir dohodka molža državljanov z 
davki, in igre na srečo iz katerih smo finan-
cirane invalidske in humanitarne organiza-
cije ter športna društva. Poglejmo samo 
dva absurda: NKBM smo v slabih 10 letih 
dokapitalizirali, ter dvakrat za skoraj štiri 
milijarde evrov vse iz davkoplačevalskega 
denarja, sedaj pa se slaba banka strašan-
sko angažira in se boji, da bo stežka pro-
dala NKBM za borih 200 milijonov evrov. 
Ali pa prodati Telekom, ki nosi zlata jajca 
„ker je pač država slab gospodar“ držav-
nemu „Dojče“ Telekomu. Ta pa bo dober 
gospodar, samo ne za nas. Nadalje pro-
dati Radensko tujcem, ki si bodo kupnino 
poplačali, kar z terjatvami, ki jih ima Ra-
denska do Laškega.. Pa kje je tu pamet? 

Ne bom se več spraševal in našteval neu-
mnosti, me preveč zanese in pozabim bi-
stvo tega zapisa, to pa je občni zbor, ki je 
vsako leto, vendar je po statutu vsaka štiri 
leta volilni in ta je bil 26.3.2015 v prostorih 
društva na Parmovi 53 v Ljubljani. Natanč-
no ob 10h in akademska četrt predse-
dnik DLS Ivan Košak otvoril občni zbor in 
z minuto molka smo počastili spomin na 
umrle člane. Podal je predlog za izvolitev 
delovnega predsedstva v sestavi predse-
dnik Krajnc Oskar, člana pa Zajc Marija in 
Köveš Jani. Delovno predsedstvo je bilo 
enoglasno potrjeno, in je nemudoma pre-
dlagalo zboru v izvolitev organe občnega 
zbora. In sicer za verifikacijsko komisijo 
Mirana Kristana in Banka Bubniča, za vo-
lilno komisijo Slavka Ribaša, Magdo Če-
bokli in Črta Košaka, za zapisnikarja Dani-
la Papeža in overovatelja zapisnika Jožico 
Petovar in Branka Štuparja. Zbor je organe 
občnega zbora enoglasno potrdil.

Predsednik Ivan Košak in sekretarka Ma-
rija Tomšič sta podelila kar 32 priznanj za 

pet, deset in dvajset let članstva v DLS. V 
tem času je verifikacijska komisija ugotovi-
la, da je prisotnih 37 članov, kar po statutu 
omogoča nemoten potek občnega zbora. 
Predsednik je podal izčrpno poročilo o delu 
društva za leto 2014, ki je bilo skupaj s po-
ročili o delu področnih klubov in programi 
dela objavljeni v prejšnji številki Obvestil, 
zato se o tem ne bom razpisal. Prav tako 
je podal predlog zaključnega računa za 
leto 2014. Sledilo je poročilo nadzornega 
odbora, ki ga je podal predsednik Slavko 
Dobelšek, v katerem je nanizal natančne 
podatke preverjanja poslovanja DLS kakor 
tudi delo inventurnih komisij, ter ugotovil, 
da je bilo vso poslovanje DLS v skladu z 
zakonom in predpisi, ter akti društva. Ker 
ni bilo vprašanj in razprave po poročilih je 
zbor na predlog predsednika enoglasno 
potrdil prezentirana poročila. Prav tako pa 
je bila enoglasno sprejeta razrešnica dose-
danjim organom DLS. Takoj po izglasovani 
razrešnici, pa se je pristopilo k volitvam v 
organe društva, ki ga je komisija izpeljala 
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Na konferenci v Cankarjevem domu. (Foto Č. Košak)

Nadaljevanje s prejšnje strani

tajno z glasovnicami. Ostali pa smo v času 
štetja glasov izmenjali mnogo izkušenj, 
vedenj in mnenj. Po skrbnem preštevanju 
glasov pa je predsednik volilne komisije 
Slavko Ribaš obelodanil volilne rezultate, 
ki so sledeči:

Predsednik: Ivan Košak
Podpredsednik: Danilo Papež
Sekretar: Marija Tomšič
Člani izvršnega odbora: Branko Bub-
nič, Stane Fabijan, Miran Kristan, Geza 
Lepoša, Branko Motoh, Jožica Petovar.

Nadzorni odbor: Slavko Dobelšek, Fahi-
ra Hlaj, Pavel Kalan, Janez Köveš in Bran-
ko Štupar.
Častno razsodišče: Oskar Krajnc, Tone 
Marinček, Vojko Potočnik, Ana Šporar, 
Danijel Vuradin.

Dosedanji in predsednik za nadaljnja štiri 
leta se je zahvalil za zaupanje in izvolitev v 
lastnem in v imenu novoizvoljenih članov 
v organe društva, ter podal program dela 
DLS in seveda najpomembnejši del, to je 
finančni načrt za leto 2015. saj brez financ 
nam še tako dober program kaj malo ko-

risti, zato le upajmo, da bodo dobitki lota 
čim višji in da bomo lahko naše programe 
v celoti izvedli.

Seveda pa smo občni zbor po tradiciji za-
ključili s točko razno ob prijetnem klepetu 
in skromno pogostitvijo. Ob koncu pa bi 
rad povedal, da imamo v društvu demo-
kratične, legitimne in predvsem poštene 
volitve in vsled tega se je potrebno sprija-
zniti s tem, da je pač izvoljen tisti, ki dobi 
več glasov delegatov. 

Pa vse lepo do prihodnjič.
Danilo Papež

Konferenca o dostopnosti 
spletnih strani
Založniška hiša Beletrina je 27. ja-

nuarja v sodelovanju MDDSZ v 
Cankarjevem domu pripravila kon-

ferenco o dostopnosti spletnih strani. Ker 
je osrednja tema konference zajemala 
predvsem dostopnost spletnih strani, z 
vidika potreb invalidov, so k udeležbi po-
vabili tudi predstavnike invalidskih orga-
nizacij. V imenu MDDSZ je udeležence 
pozdravila državna sekretarka ga. Martina 
Vuk v imenu založniške hiše, pa njen di-
rektor g. Mitja Čander. Slednji je poudaril 
, da je vizija Beletrine razvijanje kulture, ki 
bo spodbujala in omogočala enakopravno 

vključevanje invalidov v družbeno življenje 
od kulture, izobraževanja, zaposlovanja do 
turizma.

S prvo predstavitvijo je pričel g. Shadi Abou 
–Zahra (je paraplegik) in deluje v konzorciju 
W3C (World Wide Web Consortium) z iz-
postavo na Dunaju, ki razvija pobudo za 
spletno dostopnost (WAI-Web Accessibili-
ty Initiative) in predstavil je WCAG prizade-
vanja za uveljavljanje dostopnosti spletnih 
strani. Pri delu za uveljavljanje standardov 
dostopnosti se povezujejo tudi z direkti-
vami EU in mednarodnimi organizacijami 
(ISO). Obveznost dostopnosti spletnih 

strani za invalide pa temelji na določilih 
Konvencije o pravicah invalidov. G. Zaha-
ra je najprej opravil z izgovorom, ki ga od 
gospodarskih organizacij invalidi najpogo-
steje slišimo, da so to posebne prilagodi-
tve samo za invalide, ki so zato drage. Kar 
največkrat ni res. Svoje stališče je ilustriral 
s primerom dvigala, ki vozi na ljubljanski 
grad in seveda najbolj koristi invalidom na 
vozičkih, vendar je dobrodošla pomoč tudi 
npr. starejšim, srčnim bolnikom, turistom 
itd. V tem pogledu je takšna prilagoditev 
univerzalna, saj koristi zelo različnim sku-
pinam uporabnikov in prav za take rešitve 
se invalidi najbolj zavzemamo. Poleg tega, 
so takšne prilagoditve finančno donosne. 
Pri firmi Tesco (ameriška multinacionalka, 
ki proizvaja strojno opremo) so izračunali, 
da jim je prilagoditev spletne strani, ki jih 
je stala 35 000 funtov, prinesla 13 milijo-
nov prihodkov. Finančni vložek se je jim je 
povrnil več kot tristokratno. Podobno so 
pri Microsoftu izračunali , da je z različni-
mi prilagoditvami računalniških programov 
za invalide, samo v ZDA ( kjer je približno 
20% invalidov) »profitiralo« 57% uporab-
nikov. Zanimivo veliko prilagoditev, ki ko-
ristijo tudi invalidom, pa prihaja iz podjetij, 
ki nimajo posebnega opravka z invalidi. 
Takšen primer je ameriško podjetje Bo-
ing, ki razvija posebne pripomočke, ki npr. 
omogočajo opravljanje dela z eno roko, 
posebne slušalke itd. Gotovo najslabše 
so prilagoditve, ki so sicer dobronamerne 
hkrati, pa neustrezne. G. Zahra je takšno 
rešitev ponazoril s sliko rampe za invalide 
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s skoraj 45% naklonom (podobne večkrat 
srečamo tudi pri nas) na kateri si trije krep-
ki »dedci« prizadevajo, da po njej zapeljejo 
invalidko na vozičku, pri tem pa se kaže 
precejšna verjetnost, da se jim bo voziček 
prevrnil.

Naslednji predavatelj Andrej Krajnc, magi-
ster znanosti s področja računalništva in 
informatike iz fakultete v Mariboru je pred-
stavil svoje izkušnje v slovenskem pro-
jektu s katerim so proučevali dostopnost 
spletnih strani za invalide v javnih ustano-
vah in javni upravi. Hkrati je poudaril, da 
evropska direktiva zavezuje članice EU, 
da najkasneje do 31. decembra sprejmejo 
ukrepe s katerimi bodo zagotovile dosto-
pnost spletnih javnega sektorja za inva-
lide. Ugotavlja, da je e-uprava delno pri-
lagojena gluhim, saj jim s pomočjo video 
posnetkov s tolmačem znakovnega jezika 
omogoča dostop do najpomembnejših 
informacij. Za gluhe je precej prilagodi-
tev uvedla RTV Slovenije, saj je vse več 
informativnih oddaj opremljenih s tolmači 
znakovnega jezika. Še veliko več oddaj, bi 
bilo lahko dostopnih za gluhe, če bi bile 
opremljene s podnapisi. Za slepe je e-
-uprava pripravila program Govorec, ki jim 
s pomočjo avdio zapisa posreduje potreb-
ne informacije. Njegova glavna slabost je, 
da slepim ne omogoča izbire posameznih 
vprašanj ampak morajo poslušati celoten 
tekst poglavja od začetka do konca. Mag. 
Kranjc je pohvalili tudi prizadevanja za do-
stopnost spletnih strani javnih ustanov: 
Kinodvor,Kino Šiška, Etnografski muzej in 
Cankarjev dom. Pomanjkljivost slednjega 
je koledar prireditev, ki za slepe ni dosto-
pen. Slabše je za invalide prilagojen tudi 
register nepremičnin. Na področju sinteti-
zatorjev govora, programov, ki pretvarjajo 
govor v tekst na zaslonih, pa še precej za-
ostajamo za evropskim povprečjem. Splo-
šna slabost številnih naših spletnih strani 
so prehitre rotacije, ki počasnejšim, starej-
šim in slabovidnim invalidom ne omogo-
čajo spremljanja vsebine. Pogosto imajo 
invalidi starejše računalnike za katere po-
navadi splete strani niso prilagojene.

Zadnji so na konferenci predstavili svoje 
ocene in ugotovitve predstavniki invalidski 
organizacij, ki so sodelovali v imenovanem 
projektu. Predstavnik slepih g. A .Smerdel 
je najprej kot zmotno označil prepričanje, 
da so prilagoditve za slepe izredno drage. 

Programerji se premalo zavedajo, da ima 
pa program s katerim delajo slepi določe-
ne omejitve, tako npr. ne more prepoznati 
fotografije. Zato bi bil za slepe zelo dobro-
došel avdio zapis, ki bi jim na kratko opisal 
fotografijo. Slepim so neprijazni tudi različ-
ni gumbi v vogalih aplikacije, ki zahtevajo 
klik z miško, saj slepi s svojim programom 
vidijo le eno vrstico ne, pa celotnega ekra-
na. Iz podobnih razlogov težko berejo tudi 
različne tabele. Invalide s poškodbo glave 
zelo motijo napadalne barvne animacije, 
ki lahko pri njih izzovejo epileptične na-
pade. Želijo si enostavne spletne strani z 
preprostim zemljevidom. Podobne želje 

Invalidi, ki so sodelovali v projektu ocenjevanja dostopnosti internetnih strani. (Foto Č. Košak)

imajo tudi duševno prizadeti invalidi, ki si 
želijo enostavnih in počasnih spletnih sta-
ni. Predstavnik gluhih je poudaril,da se pri 
kreiranju spletnih strani oblikovalci prema-
lo zavedajo dejstva, da je zanje materni 
jezik znakovni jezik. Zaradi omejenih mo-
žnosti znakovnega jezika je njihov besedni 
zaklad manjši. Slovenščina in angleščina 
sta zanje tuja jezika, zato iščejo in berejo le 
njim razumljive besede. Pri bolj zapletenih 
internetnih opravilih kot je npr. rezervacija 
letalske vozovnice se zato radi izgubijo in 
si želijo več enostavne podpore.

Ivan Košak

Shadi Abou-Zahra pojasnjuje smotre WCAG. (Foto Č. Košak)
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O ObËnem zboru, razoËaranju, 
žalosti, hinavšËini in 
skorumpiranosti

Po Občnem zboru je nekaj naših članov 
javno izrazilo občutke, razočaranja, ža-
losti in ob tem je naš član g. B Šmid 

zapisal nekaj »krepkih« na račun »gospode« 
s Parmove, ter kako sam že več kot leto dni 
ne hodi blizu hinavcem in zlobnežem … sko-
rumpiranega društva. Ker je svoje »razmišlja-
nje« javno objavil (Face Book je vsekakor javni 
medij) je prav, da mu tudi javno odgovorim, da 
bodo lahko tudi ostali člani razumeli razloge 
za jezo in zamero g. B. Šmida. Moram pri-
znati, da sem bil nemalo presenečen, ko sem 
prebral številne pridevke, ki mi jih je g. B. Šmid 
namenil, saj je v e-pošti (z dne 19.3.2014), 
ki sva jo izmenjala ob priliki njegovih težav 
pri prevzemanju aparata za vodno terapijo 
zapisal dobesedno takole: » Da je njegovo 
zaupanje v DLS zelo splahnelo. Pri tem vas 
kot predsednika izvzemam, saj ste s svojim 
delom pri meni vzbudili veliko spoštovanja in 
se vam za vsak trenutek, katerega ste mi na-
menili najprisrčneje zahvaljujem.«

Za popolno razumevanje bom kratko povzel 
dogajanje v letu 2014, ki je vodilo g. B. Šmida, 
da je izgubil zaupanje v DLS. V letu 2014 je 
G. B. Šmid naročil in plačal aparat za vodno 
terapijo pri firmi Galco d.o.o. PE Maribor, ki ga 
je po daljšem čakanju in številnih zapletih (za 
kar sem mu izrazil svoje razumevanje) tudi do-
bavila. Vendar mu ga farmacevtsko podjetje 
brez ustreznega certifikata, da je usposobljen 
za njegovo uporabo (ki jih izdaja društvo) ni 
hotelo izročiti. G. B. Šmid je to razumel kot 
kratenje lastninske pravice s strani društva in 
delno morda kot osebno kaprico g. M. Krista-
na (ki je eden od dveh certificiranih inštruk-
torjev, ki jih društvo premore). G.B. Šmid ni 
razumel, da je takšen postopek standarden, 
predpisan s strani nemškega proizvajalca, ki 
je zaradi številnih odškodninskih tožb k temu 
zavezal vse nadaljnje posrednike v verigi: 
dobavitelje, ORL klinike in društva. Takšen 
postopek velja za vse laringektomirane v Slo-
veniji o čemer bi se lahko g. B. Šmid infor-
miral pri ostalih lastnikih aparatov za vodno 
terapijo. Spor sem poskušal zgladiti po mirni 
poti in g. B. Šmida povabil na prijateljski po-
govor na sedež društva. Vendar je to žal g. B. 

Šmid odklonil, v svojem odgovoru sem izrazil 
obžalovanje in mu podrobneje pisal razloge 
za opisano proceduro prevzema. Torej apa-
rata za vodno terapijo g. B. Šmida si ni nihče 
prisvojil oziroma, mu ga ukradel. V originalni 
embalaži ga čaka na sedežu društva. Zadevo 
z g. B. Šmidom bomo zaključili preko pravne 
pisarne, da bo lahko sam prevzel tudi pravne 
posledice svojega ravnanja.

Ker so posamezni člani izrazili razočaranje 
in obžalovanje nad izidom volitev na Obč-
nem zboru, bi rad k temu dodal par pojasnil. 
Statut našega društva morda ni najboljši in 
najbrž potrebuje še kakšne dopolnitve, ven-
dar je zelo podoben statutom drugih enovitih 
društev. Vsi organi društva in tako tudi Izvr-
šni odbor (v nadaljevanju IO) se volijo z ve-
čino prisotnih glasov laringektomiranih članov 
Občnega zbora. Zato so takšne volitve lahko 
le toliko krivične ali zlobne, kot je krivično na-
čelo glasovanja večine. IO enostavno z našim 
statutom ni predviden kot nekakšen zbor 
predstavnikov pokrajin ali regij, saj predposta-
vlja enako obravnavo vseh pokrajin in najbrž 
se lahko strinjamo, da je državna obravnava 
laringektomiranih po celem teritoriju republi-
ke enako dobra (ali če hočete slaba) in so si 
zato problemi laringektomiranih zelo podobni 
po celi Sloveniji. Najbrž mi lahko pritrdite , da 
bodo zadnje težave pri organiziranju tečajev 
nadomestnega govora enako prizadele: Go-
renjce, Dolenjce, Notranjce, Primorce, Obalo 
in Ljubljano. Po drugi strani so volilne liste od-
prte vse do začetka volitev na Občnem zboru. 
Večkrat sem pozval predstavnike posameznih 
regij, naj predlagajo čim več kandidatov za ka-
tere menijo , da jih bodo dobro zastopali, pa 
se ne morem pohvaliti s kakšnim posebnim 
uspehom. Torej če si je npr. PK –Dolenjske in 
Bele krajine želel več svojih predstavnikov v 
organih društva, bi si svoje možnosti izvolitev 
izboljšal enostavno s tem, da bi predlagal več 
verodostojnih kandidatov. V preteklosti dru-
štva se je že večkrat dogodilo, da posamezna 
regija ni imela predstavnika v IO, ne da bi to 
posebej vplivalo na enako obravnavo član-
stva, saj kriteriji financiranja PK zagotavljajo, 
da so regije enakopravno obravnavane. Tako 

je npr. skoraj polovico prejšnjega mandata 
Severna Primorska imela dva člana v IO in 
Dolenjska je bila brez, dokler nismo v skladu 
s statutom, namesto preminulega B. Čusa 
kooptirali N. Stazinskega ne, da bi po mojem 
vedenju, v tem času prihajalo do kakršneko-
li diskriminacije Dolenjcev oziroma, da bi bili 
zato člani PK- Severne Primorske posebej 
privilegirani . Vsekakor, pa se strinjam, da bi 
bil rezultat volitev lahko drugačen, če bi bilo 
na občnem zboru prisotnih več Dolenjcev. 
Člani posamezne regije, pač raje volijo kandi-
date, ki jih dobro poznajo. Vendar sam v tem 
ne vidim neke posebne privoščljivosti. Ne gle-
de na vse povedano, smo se v IO vedno za-
vzemali vsaj za enakopravne možnosti v par-
ticipaciji obveščenosti posameznih pokrajin, 
ki pa morajo seveda biti skladne s statutom. 
Sam verjamem, da bo tako tudi v bodoče.

Žalostnim in razočaranim članom pa sporo-
čam, da sta razočaranje in občutek grenko-
be obojestranska. Tudi sam upam na boljše 
čase.

Predsednik DLS:
Ivan Košak

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

Rutar Štefan
Tržišče

Vuk Ivan
Črenšovci

Koludrovič Dragica
Maribor

Tušek Drago
Škofja Loka

Vrhovec Tomaž
Dol pri Ljubljani

NOVI ČLANI



OBVESTILA - Št. 238 Stran 5

Pohod na DonaËko goro

Na vrhu je Andrejka vprašala: “ Kje je zdaj šnops?”. (Foto B. Bubnič)

Smo skupinica cca 15-ih članov, ki 
imamo radi hribe (nekateri bolj ne-
kateri manj), pohode, druženje in 

sestajamo se nekje enkrat mesečno. Člani 
se izmenjujemo, zato je tudi vsako srečanje 
nekaj posebnega. Že na začetku decembra 
je Boštjan predlagal krpljanje-hojo po celem 
snegu s posebnim obuvalom, kar sem si že 
več let želela, vendar nikoli do sedaj uresniči-
la, zato sem bila nad predlogom navdušena 
in sem se krpljanja v mesecu februarju tudi 
udeležila. Članek o tem je že bil napisan. Ta-
krat sem izrazila željo, da bi šla na Triglav in 
želja je bila slišana, ali bo prišlo do uresniči-
tve pa še ne vemo. So pa vsi člani soglasni, 
da če želim na Triglav moram izboljšati svojo 
kondicijo.

lah. Tukaj pa je nastal problem. Ostala sem 
na sredini skale, držala sem se za »zajlo« (je-
klenico) in se nisem upala dalje-nisem imela 
moči, da bi se dvignila na naslednjo oporno 
točko. Moči nisem imela niti v nogah niti v 
rokah. Vsi ostali so s steno že opravili, midva 
z možem sva bila zadnja, pa še Cveto, ki je 
zaradi naše varnosti vedno zadnji.

Na vrhu se prikaže Boštjan in pravi-no kaj je 
zdaj? Moral je na pomoč, osvobodil me je 
palic, nahrbtnika, se zasidral pod menoj in 
mi „rit“ potisnil navzgor, da sem se s težavo 
sicer potegnila na višjo točko. Še nekaj muk 
in tudi jaz sem prišla na vrh, kjer so se osta-
li že spočili in odžejali z Veričinim pivom, ki 
je hudo dobrooo in steklenice niso prav nič 
težke. Boštjan se je le ustrašil, da ni katero 
razbil, ko je šel meni na pomoč. Večina pa si 
je zapomnila mojih besed, namenjenih Marti, 
ki ima za nas vedno kaj okrepčilnega- „Kje je 
zdaj ta šnopc ? “

Vzpon je bil mimo, pod vrhom je bilo tudi nekaj 
snega, prišli smo na vrh Donačke gore, kjer 
stoji 10 m visok iz kamna zidan križ, zgrajen 
l. 1934 in obnovljen l.1992. Od tu se pogled 
razprostira na Dravsko polje. Naužili smo si 
lepega razgleda, naredili skupinsko fotogra-
fijo in potem nas je snežna pot vodila strmo 
navzdol do Rudijevega doma na višini 590 m, 
kjer sta nas zakonca Dvorjak pogostila s pija-
čo in slastno , doma pečeno sladico. Prijetno 
nam je bilo, nismo gledali na uro, vseeno pa 
nas je čakal še lep kos poti do kombija. Sedaj 
pa nas je ta pot vodila le navzdol, občudovali 
smo še trobentice in zvončke, klepetali in že 
delali načrt za naslednji pohod.

Odločitev - pobudnik in vodja ponovno 
Dušan - smer Grmada pri Celju - datum 
11.04.2015.

Andreja Bubnič

Del poti na Donačko goro, ki je zavarovan z “zajlo”. (Foto B. Bubnič)

07.03. je bil pobudnik in vodja pohoda Du-
šan iz Maribora. Odhod iz Ljubljane s kom-
bijem ob 08.00-smer Donačka gora imeno-
vana tudi Rogaška gora-884 m nadmorske 
višine. Nahaja se SV od Rogaške Slatine , 
je na meji s Hrvaško in eden zadnjih vrhov 
Karavank. Zaradi svojih treh vrhov je ime-
novana tudi „Štajerski Triglav“. Znana je bo 
bogati kulturni in naravni dediščini-je tudi 
naravni rezervat-zavarovano območje buko-
vega pragozda. Pot nas je iz avtoceste Lju-
bljana-Maribor-izvoz Dramlje peljala v smeri 
Šentjurja, Rogaške slatine in Rogatca proti 
vasi Sv. Jurij, kjer smo zavili levo navzgor , 
proti cerkvi Sv. Jurija, kjer smo parkirali. Od 
tu se je vila naša pot strmo navzgor, samo 
navzgor, kar je seveda potrebno za moj tre-
ning na Triglav in potem še malo navzgor pa 
navzdol, pa malo gor in malo dol, enkrat po 
travniku, potem po gozdu in še malo po ska-

Veričino pivo, za katerega so se ustrašili. 
(Foto M. Gabrejna)
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Na brinu imamo lahko istočasno zelene in zrele jagode. (Foto internet)

Brin
znanstveno ime Juniperus communis
Je zimzelena rastlina, lahko je grmovnica 
visoka 1/2 m ali drevo do 7 m višine. Brin 
ima igličasto oblikovane čvrste bodičaste li-
ste; cvetovi so drobni in cveti na spomlad. Iz 
cveta se razvije mala zelena jagoda, ki dozori 
prihodnje leto ko postane temnomodra, tako 
imamo na grmu ali drevesu istočasno zelene 
in zrele jagode.

Brin diši aromatično in je v celoti izjemno 
zdravilen, a najbolj uporabljamo brinove 
jagode. Temnomodre plodove nabiramo 
pozno jeseni, sušimo v tanki plasti in pogo-
stoma premešamo. Jagodičje brina prijetno 
diši, okus je na začetku sladkast, nato pa 
aromatičen zaradi velikega deleža eterične-
ga olja.

V Sloveniji brin najdemo povsod, na zapu-
ščenih travnikih, pašnikih, kraških in visoko-
gorskih senožetih. Na Krasu in Primorskem 
ga najdemo na kamnitih in hranilno revnih 
rastiščih. Na Krasu je zaradi burje povsem 
nizek, polegel in širok grm.

Zdravilne učinke brina so poznavali že grški, 
rimski in arabski zdravilci.

Osnovne kemične sestavine brina

Jagode brina vsebujejo eterična olja, ki vse-
bujejo izobroneol, kadinen, pinen, kamfen, 
terpentin, kamfor in še neke druge substan-

Brin je lahko grmovnica ali drevo. (Foto internet)

ce in predstavlja visoko vredno zdravilno 
sredstvo.

Uporaba v ljudskem zdravilstvu

Brinove jagode učinkujejo diuretično, upo-
rabljamo jih pri zdravljenju jeter, pri pesku v 
ledvicah in žolču, ter pri sladkorni bolezni. 
Zaradi svoje grenkosti pomaga pri prebavi in 
prebavnih krčih. Brinovo olje uporabljamo za 
masiranje pri revmatizmu in artritisu, pri bole-

činah v sklepih in mišicah, ter migreni; izbolj-
šuje cirkulacijo krvi. Prepovedana je uporaba 
pri ledvičnih bolnikih in nosečnicah.

Uporaba

Čaj od brinovih jagod mešamo z ostalimi 
čaji, a od samih jagod uporabljamo za izbolj-
šanje metabolizma pri osebah z diabetesom. 
Eno žličko zdrobljenih jagod brina prelijemo 
z 2 dcl vrele vode, pustimo stati 10 minut in 
precedimo; pijemo 1-2 šalice na dan.

V domači lekarni je cenjeno tudi brinovo 
žganje, uporabljamo ga kot digestiv in ne kot 
aperitiv.

Razen za zdravstvene namene brin upora-
bljamo tudi v kulinariki. Jagode brina doda-
jamo mesnim jedem in omakam, divjačini, 
pečenkam, kislem zelju, ribjim juham in ma-
rinadam.

Vir: Wikipedia (internet)

Fahira Hlaj

UREDNIŠKI ODBOR:
Odgovorni urednik: 

Ivan Košak
Urednica: 

Marija Tomšič
Član uredništva: 

Danilo Papež
Oblikovanje in priprava: 

Gorazd Meden
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Iz podroËnih klubov

PK Prekmurje Dan žena

Lahko rečem, da je to že tradicija našega 
kluba, da nas okrog dneva žena naš vod-
ja kluba Geza povabi na pohod po naši 
Prekmurski »ravnici«. Tokrat se je časovno 
umestilo med dnevom žena 8. marcem in 
materinskim dnevom, tako da sta se nas 
žensk dotaknila kar oba praznika. Po dolgi 
zimi, čeprav letos ni bila posebno   huda 
je bilo prijetno pešačiti že po ustaljeni peš 
poti, ki jo ob tej priliki prepešačimo vsa-
ko leto. Da pa je pohod pester, pa seveda 
popestrijo klepeti med potjo, ki so vsako-
krat noviteta.

Kot vedno so nas tisti, ki pohoda zaradi 
raznih zdravstvenih težav  ne zmorejo po-
čakali   ob klepetu v gostišču Na letališču 
v Rakičanu, to je naša lokacija druženja, 
kjer smo »delavničarke« tudi po tem letu   

Gasilska na pohodu. (Foto G. Lepoša)

na razstavi pokazale ostalim našim članom 
kaj smo to leto ustvarjale. Letos so bila no-
viteta  razstave velikonočna jajčka oziroma 
pirhi naše nove članice Eržibet in njene 
hčerke, ki sta v izdelovanju le teh pravi 
umetnici. Povsem pa se je prileglo dobro 
kosilo. Vodja kluba Geza nas je seznanil z 
načrti društva za tekoče leto. Nekih novitet 
ni predvidenih, bo pa finančno in vsebin-
sko podobno kakor v preteklem letu.

Smisel takih srečanj je v največji meri 
druženje članov in podpornih članov, kar 
upam da smo skozi prijeten klepet tudi to-
krat osmislili, vse žene pa smo odšle do-
mov z rožico, kar je tudi prijeten simbol teh 
praznikov. 

Vida Köveš

“Delavničarke” so se predstavile. (Foto G. Lepoša)

PK ©tajerska
in Koroπka

Pohod na 
Šmartinsko 
jezero
Obljuba dela dolg. Gospod predsednik, 
obljubil sem ti, da bom razložil, zakaj ni-
sem pisal. Pa glej, spremenil se ne bom:  
pisal bom, kot mi paše. Si pa ne dovolim, 
da me par »čobanov« zaradi mojega pisa-
nja obrekuje. No, pustimo sedaj te »ovča-
re«, naj strižejo svoje »stado«!  Jaz sem bil 
pri frizerju in se raje lotim naloge, ki mi je 
bila zadana.

Prvi je. Tako vsaj pravijo. Najlepši je in 
najbolj ostane v spominu, zato smo se, 
kljub nekoliko slabšemu vremenu, zbrali 
v kar lepem številu. Od zbirne točke smo 
se po kratkem klepetu odpravili na prizo-
rišče, kjer se je fešta začela. Po prihodu 
smo začeli z rahlo pojedino, ki jo je pripra-
vila naša zvesta podporna članica Jelena 
ob proslavi rojstnega dne svojega moža: 
30x2! In naprej v napad na ne pretežko 
pot. Tudi izbira je bila: kratka ali daljša. 
Vreme nam ni moglo do živega. Z lahkoto 
in veseli smo prehodili to pot. No, kaj nam 
je  pa drugega preostalo! Po tej pojedini je 
seveda pasalo malce tekočine, zato smo 
se ustavili in dodali še to, da bo »te ja še 
lepše laufalo«.

 Čas je tekel in  treba je bilo oditi na zaključ-
ni del naše fešte, saj je že malce krulilo po 
želodcih. Domačini so nas res velikodušno 
sprejeli. Prav veseli so bili našega prihoda, 
kajti po moje v tej prečudoviti naravi ni mo-
žno vsak dan videti toliko ljudi - pa še tako 
veselih, kljub ne preveč lepemu vremenu. 
Hitro so uvideli, kaki veseljaki smo in se 
nam prilagodili. Po navadi pač spontano 
napišeš: hrana je bila v redi. Tu pa je bila 
res prva liga!  Vse je bilo mehko, sočno, o 
kelnaricah pa da ne govorimo. A kaj, ko je 

Nadaljevanje na naslednji strani
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Nadaljevanje s prejšnje strani

čas tako hitro letel in je bilo potrebno spre-
jeti dejstvo, da tu ne moremo ostati večno 
in se moramo odpraviti domov. 

Skoraj bi pozabil omeniti naše pridne če-
belice, delavničarke, ki so nas obdarile z 
lepimi prisrčnimi darilci. Prva liga so tudi 
one. Hvala vam, pa tudi našim organiza-
torjem. 

Na koncu vsem članom in podpornim čla-
nom družina Marcijuš pošilja lepe pozdra-
ve.

Marcijuš JosipOb Šmartinskem jezeru. (Foto M. Krajnc)

Naročimo lepo, toplo in sončno vreme za naš tradicionalni piknik na Farovcu, 
ki bo 30. maja 2015 ob 9.30 uri. 

Naše zborno mesto bo kot vsa ta leta, tudi letos na Križnem Vrhu pred gostilno  
Jasmin na cesti med Slovensko Bistrico in Poljčanami.

Poleg prijetnega druženja in obilice piknik hrane ter pijače, nas čakajo še pohodi 
v okolici ribnika, ribolov, športne igre – zato so dobrodošli vsi športni pripomočki,  

torej vse to, kar je potrebno za dober in uspešni piknik.…..
Kot vsa leta do sedaj, nam bo tudi na razpolago dvorana, v primeru, 

če nas bi hotelo izdati vreme. 
Ne oklevajte in se v čim večjem številu prijavite  svojim poverjenikom najkasneje do

torka, 26. maja 2015!
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

Srečno do snidenja!!!

Za PK Štajerska in Koroška:
Danilo Papež

Naj se želje za lepo vreme uresničijo. (Foto D. Papež)
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Spet na pohod ob žici okupirane Ljubljane. (Foto Č. Košak)

PK Dolenjska 
in Bela Krajina Vabilo

Pomlad se kar hitro preveša v poletje, vsi smo začeli pomladanska gibanja,  
eni na rekreacijskem področju, drugi na vrtičkarskem.  

Na Dolenjskem koncu smo se odločili, da se končno spet dobimo  
na pikniku s krajšim pohodom, dne 16.05.2015 ob 10 uri 30 min.  

Zborno mesto je v Mirni Peči pred lekarno, (bodite točni).  
Skupaj se bomo odpeljali do Kala pri Mirni peči cca 2 km,  

tam se bomo dokončno usidrali, kakšno rekli, se malce osvežili.  
nato bomo odšli na krajši pohod - kdor lahko hodi. Zaželeno je malo sladkega.

Prijavite se do 13.05. g. Nikolu Stazinski tel. 070 755 660.

Želim da se udeležite v čim večjem številu.
Za PK –Dolenjske: 

Ivana Prešiček

Kot je že tradicija se bomo tudi letos udeležili pohoda » Ob žici okupirane Ljubljane«,  
ki bo v soboto 9. maja 2015. 

Nekateri se podamo 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 gostišča na Livadi.
Zbirališče za to pot je na Fužinah od 8. do 8.30 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 prečkamo 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 – zabavna prireditev.

Prijavite se v čim večjem številu na sedež DLS 01 436 03 58 ali na 031 885 557 M. Tomšič,  
do srede 6. maja 2015.  

Vsi udeleženci sodelujejo na POHODU 2015 na lastno odgovornost.  
Priporočamo vam, da se pravočasno kondicijsko pripravite.

Vabljeni vsi prijatelji hoje.
Za PK-Ljubljana, M. Tomšič

PK Ljubljana Vabilo na pohod okoli Ljubljane 2015



OBVESTILAŠt. 238 -Vabimo vas v Program psihosocialne rehabilitacije  
v apartmajih hotela Zelena punta na otoku Ugljan  

od 21. 6. 2015 - 28. 6. 2015
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 ome-
jena  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 ka-
pacitet. V primeru, da število udeležencev preseže imenovano omejitev se  izbor vrši na osnovi krite-
rijev, ki jih je sprejel IO in upoštevajo: socialni položaj, post - operativno 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 pro-
gram 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 sodelav-
ce itd. močno odvisna od števila prijavljenih zato vas prosimo, da prijavnice v ta program vrnete na 
društvo vsaj do 20.5.2015. 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 zaključeni obravnavi bo določena tudi organizacija avtobusnih prevozov in 
izbrani udeleženci bodo obveščeni o najbližjih možnih vstopnih postajah. 

IO je letos odobril možnost plačila kotizacije v dveh obrokih: prvi ob prijavi in drugi 14 dni pred 
odhodom.

Apartmaji  Zelena Punta se nahajajo v urejenem turističnem naselju, ki je razvrščeno v terasah (sto-
pnice) v bližini malega ribiškega mesta 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.

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

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	  avtobusnega	  prevoza.	  Za	  otroka	  do	  14	  let	  na	  pomožnem	  ležišču	  je	  bivanje	  brezplačno.	  
V	  ceno	  	  so	  vključeni	  vsi	  stroški	  nastanitve	  (riziko	  	  odpovedi	  	  in	  turistična	  taksa).	  
Število	  enoposteljnih	  sob	  zelo	  omejeno	  (3).	  	  
Udeležencem	  priporočamo,	  da	  si	  uredijo	  zdravstveno	  zavarovanje	  za	  primer	  bolezni	  oziroma	  poškodbe	  na	  Hrvaškem.	  	  

Nastanitev	  
7x	  polpenzion	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Subvencionirani	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  laringektomirani	  

	  	  	  	  	  	  	  Člani	  in	  zakonci	  
	  	  	  	  	  	  	  oziroma	  spremljevalci	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Podporni	  člani	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ostali	  

Bivanje	  in	  	  
	  lastni	  	  prev.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Bivanje	  in	  
avtobus.	  prev.	  

Bivanje	  in	  	  	  
	  lastni	  	  prev.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Bivanje	  in	  
avtobus.	  prev.	  

Bivanje	  in	  	  	  	  	  
	  lastni	  	  prev.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Bivanje	  in	  
avtobus.	  prev.	  

Bivanje	  in	  	  	  	  
lastni	  	  prev.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Bivanje	  in	  
avtobus.	  prev.	  

Dvoposteljna	  
soba	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	   130	   145	   175	   230	   260	   280	   330	  

Enoposteljna	  
soba	  

-‐	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   210	   247	   310	   340	   364	   430	  


