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Nadaljevanje na naslednji strani

Predlog načrta DLS za  
leto 2018

Na spomladanskem tečaju nadomestnega govora. (Foto D. Papež)

Ker bomo na prihodnjem Občnem 
zboru 28.3.2018 obravnavali pre-
dlog načrta dela DLS v letu 2018 je 

seveda vsekakor prav, da se člani seznanijo 
z osnovnim proporci letošnjih posebnih soci-
alnih programov društva. Največji delež na-
črta seveda obsegajo sredstva FIHA  glede 
katerih, pa moramo enako kot vsako leto, 
da ne bo nesporazumov, posebej podariti, 
da je pogodba, ki zagotavlja ta sredstva za  
fundacijo le pogojno zavezujoča ali z drugi-
mi besedami, realizacijo bo krojila dinamika 
priliva loterijskih sredstev, saj se bodo načr-
tovani obseg v primeru nezadostnih prilivov, 
proporcionalno zmanjšal. Svetovna gospo-
darska gibanja so že lani kazala celo neka-
tere znake pregrevanja in tudi v Sloveniji je 
statistika zaznala pozitivne premike. Vendar 
je od statističnih kazalcev do »nove družbe-
ne pogodbe« dolga pot. Znotraj celotne EU 
so mejne, socialno ogrožene, skupine zadnje 
na vrsti. Sindikatom je prekipelo šele letos. 
Tako, da bistvenega pozitivnega premika v 
financiranju socialne sfere v kratkem razdo-

bju ni pričakovati. V letu 2018 je   s sklepom 
FIHA  določena višina sredstev socialnih pro-
gramov DLS 119.191,57  eur in za delovanje 
je predvidenih 29.201,70 eur. 

Kratko poglejmo osnovne značilnosti pro-
gramov, ki jih bomo izvajali na državni ravni in 
prepustimo posameznim vodjem Področnih 
klubov, da bodo predstavili načrte progra-
mov lokalnih ravni.

1. Učenje nadomestnega govora

Dejstvo, da  je dobra govorna rehabilitacija 
nepogrešljivi sestavni del „ponovne vrnitve v 
življenje“ daje temu programu posebno težo. 
Ko po operaciji izgubite možnost „normalne-
ga govora“, je res dobrodošel katerikoli od 
treh načinov nadomestnega govora, vendar 
zlasti za tehniko govora z „govornim apa-
ratom“ lahko ugotovimo, da je  predvsem 
„najcenejša“ in da  pri tem načinu na račun 
cene, kot sicer pogosto v življenju, žrtvuje-
mo  kvaliteto. Neo- liberalna doktrina je tudi 
v zdravstvu imela za posledico kratkoročno 

»striženje« stroškov, pogosto na račun dol-
goročne škode bolnikov.

Kar nalaga nam in ostalim nevladnim or-
ganizacijam še dodatno moralno obvezo, 
da  sicer objektivno poleg prednosti posa-
mezne izbire nadomestnega govora opo-
zarjamo tudi na pomanjkljivosti. Zato so 
aktivnosti spremljanja, testiranja, izmenjave 
praktičnih izkušen in ovrednotenja med naj-
pomembnejšimi v tem programu. Na srečo 
tudi tu, razvoj sodobne tehnologije prinaša 
nove možnosti. Omenili smo že mobilno 
aplikacijo Jotr, ki jo je DLS brezplačno po-
sredoval naš član in omogoča več kot kvali-
tetno zamenjavo klasične »piši briši« tablice. 
Vse bolj dostopne postajajo tudi »text to 
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Nadaljevanje s prejšnje strani

speech« aplikacije, ki laringektomiranemu 
omogočajo pretvorbo teksta v govor. Na  
DLS se bomo letos potrudili, da tudi na tem 
področju stopimo korak naprej, kolikor nam 
omogočajo zelo omejena sredstva, da larin-
gektomiranim čim bolj olajšamo komunika-
cijo, vsaj v prvih post-operativnih mesecih. 
Tečaja učenje nadomestnega govora bomo 
predvidoma pripravili v Simonovem zalivu 
v spomladanskem času 6.5. - 12.5.2018 
in v jesenskem terminu 7.10-13.10.2018.
Za izvedbo tega  programa je načrtovanih 
34.607,85 eur.

2. Izvajanje psihosocialne rehabilitacije

Cilj programa je pospešiti celovito rehabilita-
cijo laringektomiranih. Program obsega cel 
spekter različnih psihosocialnih aktivnosti in 

večina naših članov, pogosto redna telesna 
aktivnost močno upade.  Obvezen pred-
pogoj vključitve v program je opravljen test 
hoje na 2 km, ki ga opravlja CINDI skupaj 
s Športno unijo Slovenije. Le tisti udeležen-
ci, ki imajo gibalne ali druge  zdravstvene 
težave, bodo predložili mnenje osebnega 
zdravnika. V poteku programa bomo bele-
žili temeljne zdravstvene karakteristike ude-
ležencev in si prizadevali, da bi bil program 
primeren zdravstvenemu  stanju udeležen-
cev in skladen z njihovo telesno pripravlje-
nostjo. V okviru programa so  predvideni 
tudi ogledi naravnih in kulturnih znamenito-
sti, ter družabne aktivnosti. Enako kot lani, 
bomo tudi letos organizirali zmerno zah-
tevne pohode, gorske pohode in tri dnevni 
pohod, ki so primerni za bolj gibljive člane. 
Sklepni del tega programa bo trajal 6 dni in 
se bo predvidoma odvijal v posezonskem 
času, s pričetkom v prvi polovici  septem-
bra. Načrtovani znesek programa znaša 
24.966,41 eur.

ima za cilj tudi aktivno udeležbo laringekto-
miranih in njihovih svojcev v športno rekrea-
tivnih, kulturnih in izobraževalnih dejavnostih. 
Zato je izbira določenih aktivnosti v progra-
mu obvezna. Osrednji del programa, ki tra-
ja trajal 7 dni se bo predvidoma odvijal od 
24.6.-30.6.2018  hotelu Albamaris v Biogra-
du na moru – Hrvaška. Načrtovana sredstva 
programa obsegajo 14.579,28 eur.

3. Izvajanje programov  ohranjevanja 
zdravja

Letos se bo v  Ljubljani program vodne tera-
pije  izvajal enkrat tedensko v času trajanja 
šolskega leta. V PK- Štajerske in Koroške 
ter PK-Prekmurja pa bo organiziran v indi-
vidualni režiji z nakupom omejenega števila 
vstopnic v termalne oziroma kopališke ba-
zene. Pomen zdravega življenjskega sloga, 

Hotel Albamaris. (Vir: Internet)

Člani DLS na zimskem pohodu. (Foto Č. Košak)

Predstavniki avstrijskih in hrvaških laringektomiranih so predstavili delovanje svojih 
zvez. (Foto Č. Košak)

gibanja v naravi in  čistem zraku, se vse 
bolj uveljavlja v širšem  družbenem okolju in 

med laringektomiranimi. Za laringektomira-
ne člane  je program še toliko bolj potreben, 
saj po 65 letu starosti , ki jo že presega že 
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4. Informiranje, publicistika in izdajanje  
glasila 

S prehodom javne uprave na izključno ra-
čunalniško posredovanje podatkov,  so se 
morale temu razvoju prilagoditi tudi nevla-
dne organizacije. Tako morajo tudi inva-
lidske organizacije »hočeš, nočeš« upora-
bljati in si prilagajati računalniško podprte, 
elektronske obdelave. Še pred desetimi 
leti so bile pri nas spletne strani invalid-
skih organizacij precej postranskega po-
mena. Vse bolj tudi za invalidska društva 
velja dejstvo, pa naj sliši še tako, kot ob-
rabljena floskula, »Če nisi na spletu, te ni«. 
Spletne strani v svet posredujejo osnovo 
predstavo o organizaciji in dobivajo zna-
čaj nekakšnih njihovih »osebnih izkaznic«. 
DLS uporablja platformo, ki članom omo-
goča, da sami ažurirajo spletene podatke. 
V izdelavi je spletna galerija, ki je razvita 
na osnovi nove spletne platforme PIWIGO 
z pomočjo številnih modulov in mobilne-
ga spletnega ogrodja Bootstrap (različica 
3.3.7) in omogoča uporabniku pregle-
dovanje, vrednotenje in urejanje spletnih 
fotografij preko mobilnih naprav (tako 
preko telefona kot tudi preko tabličnega 
računalnika). Trenutno se na galeriji naha-
ja preko 1500 fotografij. V čim večji meri 
bomo poskusili izkoristi sodobne računal-
niške možnosti (DVD prezentacij in video 
projekcij) za izboljšanje informiranosti in 
večjo prepoznavnost društva. Društveno 
glasilo Obvestila, pa bo še nekaj priho-
dnjih let, zlasti za starejše člane ostalo 
najpomembnejši vir obveščanja. Sredstva 
odobrena za ta program, so relativno zelo 
skromna in znašajo 3.698,69 eur.

5. Spodbujanje in podpora kulturni 
ustvarjalnosti

Cilj programa je ponovno vzpodbuditi interes  
laringektomiranih in njihovih svojcev za krea-
tivno udejstvovanje in kulturo. Obseg sred-
stev tega programa je sorazmerno skromen 
in znaša 1.615,37 eur.

6. Izvajanje programov za  preprečeva-
nja socialne izključenosti

Največji del  teh programov, ki imajo za cilj 
ponovno vključevanje laringektomiranih v 
socialno okolje, se izvaja predvsem na lo-
kalnem nivoju v Področnih klubih. Zato bo 
njihova vsebina predstavljena v načrtih vodij 
posameznih PK. Sredstva programa so na-
črtovana v višini 33.308,01 eur.

7. Pomoč prostovoljcev  laringektomira-
nim na domu 

Delovanje mreže prostovoljcev, ki pokriva ce-
loten teritorij naše republike, ima nedvomno  
prednost, da laringektomiranim omogoča 
neposreden stik  z dobro rehabilitiranimi člani 
po operaciji in jim zagotavlja njihovo pod-
poro v najbolj kritičnih trenutkih rehabilitaci-
je. Niso  redki primeri, da smo ravno preko 
delovanja te mreže vključili v društvo tudi ti-
ste laringektomirane, ki smo jih »zamudili« v 
času zdravljenja v bolnišnici. Tudi v letu 2018 
bodo poverjeniki  najmanj dvakrat letno obi-
skali člane, ki žive na njihovem področju, ter 
jim poskušali pomagati  tudi z nasveti. Za ta 
program  načrtujemo 6.415,96 eur.

8. Pomoč pred in po operaciji

Operacija laringektomije je radikalen poseg 
z namenom preprečiti širitev raka, da se 

reši življenje. Zaradi številnih posledic tudi 
za dobro poučenega bolnika taka odločitev 
ni lahka, saj diagnoza rak grla bolnike po-
gosto preseneti kot grom z vedrega neba. 
Zato je za večino bolnikov dobrodošel po-
govor z laringektomiranim, ki je že dobro 
prestal tako operacijo in je iskreno pripra-
vljen z njim deliti svojo osebno izkušnjo. Tudi 
obe kliniki v Ljubljani in  Mariboru podpirata 
ta program. Žal invalidska komisija FIHA za 
ta program ni premogla razumevanja in ga 
je izločila iz financiranja FIHA. Nasprotno je 
Izvršni odbor DLS odločil, da je podpora 
laringektomiranim v okviru tega programa 
za bolnike tako pomembna, da ga bo dru-
štvo financiralo iz lastnih sredstev oziroma 
iz donacij in za financiranje tega programa 
predvidevamo 500 eur.

Ivan Košak

Po jutranji telovadbi v Njivicah. (Foto S. Tomšič)

Redno letno srečanje smo izkoristili za obisk zgodovinskih in kulturnih  
znamenitosti. (Foto S. Tomšič)
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Na srečanju z laringektomiranimi 
iz Hrvaške v Splitu
Tudi letos smo s strani Hrvatske 

zajednice laringektomiranih (HZL) 
dobili vabilo da se, ob dnevu sv. 

Blaža, zaščitnika oseb z boleznimi grla, 
udeležimo tradicionalnega srečanja larin-
gektomiranih, , ki ga prirejajo že osem-
indvajsetič. Srečanje naj bi bilo od 2. do 
4. februarja v hotelu Zagreb v Splitu. V 
program naj bi bil vključen tudi simpozij 
o diagnostiki in zdravljenju  raka v grlu 
in  rehabilitacija laringektomiranih oseb, v 
soorganizaciji  Hrvatskog društva za ORL 
i kirurgiju  glave in vrata, Hrvatskog  dru-
štva za tumore glave in vrata ter Klinike za 
ORL KBC Split.

Seveda smo se z veseljem odzvali vabilu, 
saj smo na teh srečanjih bili že 23 krat. 
Sprva so bila ta  v Crikvenici, v tamkajšnji 
rehabilitacijski ustanovi Thalassotherapiji, 
kasneje pa, ko je bila ustanovljena HZL, 
tudi v drugih krajih, kjer so bila formirana 
Društva laringektomiranih. Odločeno je 
bilo, da se bova srečanja udeležila Slav-
ko Dobelšek in jaz s soprogama. Zaradi 
dolge poti in dokaj neugodne vremenske 
napovedi, ki je za ta čas obetala  sneže-
nje in močan veter, predvsem v Liki, smo 
se odločili, da se podamo na pot z dru-
štvenim kombijem in da bo voznik Slavko, 
ki je že večkrat vozil ta kombi. Dogovorila 

sva se, da naju bo pobral v Kamniku. Ko 
je prišel, je ravno pričelo snežiti in kar z 
neprijetnimi občutki glede vožnje, smo se 
odpravili na pot. Vedno bolj je snežilo in 
ko smo se peljali mimo Ljubljane, je bilo 
cestišče že kar precej zasneženo, kar je 
od voznika zahtevalo še posebno pozor-
nost. Slavko je te težave dobro obvladal 
in kar hitro smo vozili naprej.  K sreči je 
sneženje kmalu pojenjalo in z njim  nismo 
več  imeli večjih težav. Prav presenetilo pa 
nas je, ko smo prevozili tunel Sv. Rok, ki 

je speljan pod Velebitom in dolg 5780 m 
in  nas je pričakalo dokaj lepo vreme s 
temperaturo okoli 12 C,  ki se je do Splita 
počasi dvigala vse do 14 C. Malo težav 
smo imeli z iskanjem lokacije hotela Za-
greb. Čeprav sva si oba s Slavkom pred-
hodno na internetu dobro ogledala loka-
cijo hotela  in ugotovila, da ne bo težav,  
kako z avtoceste priti do njega, temu ni 
bilo čisto tako. Hotel se namreč nahaja na 
obrobju Splita, v predelu Duilovo, kjer se-
daj  poteka zelo intenzivna stanovanjska 
gradnja, vključno z infrastrukturo, tako, 
da je mnogo novih cest, krožišč itd., ki 
otežujejo orientacijo. Iz težav so nas re-
šili prijazni domačini, ki so nam pokazali 
pravo pot.

Hotel Zagreb je na prvi pogled mogočna 
razpotegnjena zgradba, delno adaptira-
na, ki se nahaja ob morju, obdana z veli-
kim borovim gozdičem, skozi katerega so 
speljane številne sprehajalne poti in ure-
jena igrišča za otroke, mini golf, balinišče 
itd. Prvotni hotel je leta 1968 pričela gra-
diti JLA, kot počitniški objekt za vojsko in 
je bil večkrat adaptiran, še posebej leta 
1979, ko so bile s Splitu organizirane Me-
diteranske igre in se je v njem izvajal del 
programa otvoritve teh iger. Po osamo-
svojitvi Hrvaške je hotel prešel v državno 

Začetek simpozija je najavil župan Splita. (Foto M. Manestar)

Goste sta pozdravila dr. M. Manestar in mag. T. Živković. (Foto M. Manestar)
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Vražja Anka. (Foto S. Ribaš)

last. Med zadnjo vojno so živeli v njem 
tudi izgnanci, kar je pustilo določene po-
sledice.  Hotel zahteva seveda temeljito 
prenovitev, saj bi bila velika škoda če te 
edinstvene lokacije ne bi izkoristili v turi-
stične namene.Ker lahko hotel sprejme 
večje število ljudi in ima tudi dovolj velike 
prostore za izvedbo simpozija ter družab-
nih prireditev, so organizatorji srečanja iz-
brali ravno ta hotel. Predvideno je bilo, da 
se bo srečanja udeležilo okoli 300 oseb, 
med njimi tudi veliko zdravstvenih delav-
cev iz ustanov na tem področju, saj je bil 
simpozij namenjen  tudi njim za boljše 
spoznavanje problematike raka na grlu in 
rehabilitacije laringektomiranih.

Naši gostitelji, na čelu s predsednikom 
HZL, dr. Milošem Manestrom so kar z 
dvema avtobusoma pozno popoldne pri-
potovali iz Zagreba. Srečanje je bilo pri-
srčno, saj se z večino poznamo že vrsto 
let in smo postali resnično pravi prijatelji.V 
soboto 3.2., ki je bila osrednji dan sre-
čanja, se je, kot po običaju, program  
pričel z mašo v čast Sv. Blaža z blago-
slovom grla, nato pa po svečani otvoritvi 
in pozdravnih nagovorih, med njimi tudi 
splitskega župana ter nastopu pevskega 
zbora laringektomiranih iz Zagreba, ki je 
požel buren aplavz, pričel strokovni del 
simpozija  s predavanji. Predavatelji so bili 
priznani hrvaški strokovnjaki in so presta-

vili obširno paleto tem, ki se nanašajo na 
laringektomijo kot so: Diagnostika bolezni 
grla, Kronični laringitis, Traheotomija-kdaj, 
kako in zakaj, Kirurško zdravljenje raka 
grla, Kirurška vgradnja govornih protez, 
Življenje po laringektomiji, Glasovno go-
vorna rehabilitacija po totalni laringekto-
miji, Uporaba pomagal pri laringektomira-
nih, Pomembnost omega3 v prehrani bol-
nikov z rakom v glavi in vratu. Predavanja 
so bila podkrepljena z bogatim slikovnim 
materialom in videi, tako, da je bila tudi 
»laikom« vsebina dokaj razumljiva.

Okrog 13. ure, ko smo vsi zavzeto po-
slušali zanimivo predavanje pa je močno 
zagrmelo in se tudi malo streslo. Izgledalo 
je, kot da bi v bližini eksplodirala močna 
letalska bomba. Seveda smo kmalu ugo-
tovili, da gre za potres in kasneje izvedeli, 
da je bil jakosti 4,5 po Richterjevi lestvici, z 
epicentrom  35 km od Splita, v bližini Ma-
karske. Zanimivo pa je to, da nikogar od 
prisotnih ni zajela panika pa tudi predava-
telj je le za kako minuto prenehal s preda-
vanjem, nato pa nadaljeval, kot da se ni 
nič zgodilo.

Popoldne je bila še redna skupščina HZL 
in predstavitev knjige »Utišana pjesma«, ki 
jo je napisala pred 5 leti laringektomirana 
Jadranka Pangerčić, v kateri opisuje kako 
se je soočila z  boleznijo, zdravljenjem in 
življenjem po laringektomiji. 

Zvečer pa se je pričel, sedaj lahko že reče-
mo tradicionalni ples v maskah. Zbralo se 

je okoli 200 mask, med njimi tudi Slavko in 
Anka v vlogi »hudičev«. Bilo je zelo živahno 
in veselo, svoje je dodal še znani hrvaški 
pevec Peter Grašo, ki je z nekaj svojimi 
pesmi razveselil  prisotne. Za nekatere je 
zabava trajala skoraj do jutra.

V nedeljo dopoldan je bil na sporedu še 
ogled Splita in trdnjave v Klisu. Ker vre-
menska napoved za nedeljo ni bila preveč 
dobra, sva se s Slavkom odločila, da po 
zajtrku odpeljemo proti domu. Ko smo se 
zjutraj poslovili od prisrčnih gostiteljev, je 
v Splitu že sijalo sonce. Zaradi ne preveč 
gostega prometa na avtocesti, smo kmalu 
prispeli do tunela Sv. Rok in ko smo ga 
prevozili, smo se znašli v prelepi pokraji-
ni. Sonce je žarko sijalo, drevesa so bila 
pokrita s sveže zapadlim snegom, cesta 
je bila lepo splužena in dobro prevozna. 
Tako je bilo vse do Karlovca, kjer nas je 
pričakala dokaj gosta megla, ki se je raz-
krojila nekje za Zagrebom. Tudi na meji v 
Obrežju ni bilo posebnega zastoja, tako, 
da smo sredi popoldneva bili že doma v 
Kamniku, za kar pa je predvsem zaslužen 
Slavko, ki je brezhibno upravljal z vozilom 
in nas srečno pripeljal domov.

Čeprav je do Splita precej daleč, se je so-
delovanje na srečanju splačalo. Ne samo, 
da je bilo za nas prisotne prijetno druženje, 
temveč smo s tem pokazali, da hočemo 
nadaljevati dolgoletno sodelovanje med 
društvoma, ki je v korist obeh.

Slavko Ribaš

Pogled na Split s Klisa. (Foto S. Ribaš)
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Pohod v Tamar - januar 2018

Joško je obujal spomine na škripanje snega pod nogami. (Foto Č. Košak)

Pričakoval sem, da bo v redu. Saj se 
itak vsi dobro poznamo in razume-
mo, nisem pa pričakoval, da mi bo 

to spodbudilo spomin za nekaj desetletij 
nazaj. Spomnim se maturantske naloge 
pod naslovom: Moj največji življenjski  cilj. 
Že takrat sem dojel, da ga  enostavno ni. 
Ko je eden za tabo, se sam po sebi prika-
že ali sproži nov pred tabo. 

Planico sem si želel ogledati že nekoč. 
Padla je. Za mano je. Sedaj je pred mano 
zelo, zelo težak cilj. To je Triglav. Mislim, da 
bo ta za vedno  ostal pred mano in nikoli 
za mano. Drugi lepi spomin, ki me je spo-
mnil na rosno mladost, na otroštvo, je tisto 
škripanje snega, ki ga že kar dolgo nisem 
slišal  pod nogami. Lepo ga je bilo slišat pa 
tudi na novo po takem snegu hodit. 

Za ta pohod se nas je zbralo ravno dovolj 
za naš kombi.  Zjutraj ob prihodu pod Pon-
cami je bilo malce mrzlo, a smo se hitro 
ogreli in pot pod noge. Vam rečem, čudo-
vit razgled, prijetna hoja, se je pa pot proti 
Tamarju kar vlekla, kajti naš kamerman je 
hotel, pa tudi je, poslikat vsako zanimivost 
in nas je malce upočasnjeval. Nič hudega, 
je malce pasalo, saj se je po dolgem času  
treba navaditi po takem snegu hoditi. Vsi 
živi in zdravi smo prišli do zadanega nam 
cilja in to z lahkoto, saj je kot rečeno tem-
po bil počasen in se je dalo vmes  spočit. 
Ob prihodu smo pa le zasedli svoje polo-
žaje pri mizah ter začeli nabirat izgubljene 
kalorije za pot za nazaj. Pasalo je. Še bi 

ostali, čakala pa nas  je še dolga pot. Pot 
nazaj je bila veliko hitrejša, pa ne zato, ker 
je kamerman že vse posnel, ampak ker 
se je že malce mudilo, kajti kot pravi Adi 
Smolar: dnevi so kratki noči so dolge. Do-
mov se je bilo potrebno odpraviti. Posedli 
smo v kombi, pa proti našim konjičkom. 
Po poti do njih smo se  malce med sabo 
pohecali, pogovorili o morebitnem ponov-
nem srečanju, pa še kaj. 

Na koncu pa kot po navadi, objemi in do-
bre želje drug drugemu. Sklep bi bil: Imeli 
smo se tako, kod smo si sami naredili in to 
je fajn, verjemite mi.     

Joško Marcijuš                                                                                                       

Občudovali smo Planiške velikanke. (Foto Č. Košak)

Bilo je mrzlo, pot proti Tamarju se je vlekla... čista zimska idila. (Foto Č. Košak)
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Nadaljevanje na naslednji strani

Slavku je maska hudiča “pasala”. (Foto A. Dobelšek)

Na tradicionalnem 
srečanju laringektomiranih 
v Splitu od 2.2. - 4.2.2018
Letošnjega srečanja Hrvatske za-

jednice laringektomiranih v Splitu 
smo se iz Slovenije udeležili štirje 

delegati: Slavko Ribaš z ženo Eriko ter 
Slavko Dobelšek z ženo Anko. Že sam 
začetek tega potovanja je bil prava avan-
tura. Sneg! Ja saj je sneg prve dni febru-
arja nekaj normalnega, a kaj, ko smo se 
ga v zadnjih minulih milih zimah odvadili. 
Pa tudi, če ni treba na cesto, ni hudega. 
Tokrat pa je bilo tako, da so se na cestah 
kar vrstili zdrsi tovornjakov, ki so za več ur 
zapirali ceste. Imeli smo malo sreče, da 
smo na pot odšli zelo zgodaj in smo za 
kakšne pol ure prehiteli večurne zastoje 
na dolenjski avtocesti. Pa tudi na Hrva-
škem ni bilo nič bolje. Cesta čez Gorski 
kotor je bila polna snega. Zaradi sunkov 
burje pa se je moral Slavko D. kar potru-
diti, da nas je varno pripeljal do Splita, 
kjer smo se nastanili v hotelu Zagreb. Kar 
nekaj časa za nami so v hotel prispeli tudi 
hrvaški udeleženci tega srečanja, ki so bili 
tudi vsi malo pretreseni nad sunki burje, 
čeprav so se pripeljali z avtobusi.

Sledilo je pozdravljanje in pogovori s pri-
jatelji in znanci. Za tem večerja in malo 
sprehoda po parku, ki obdaja hotel. Tu 
pa cvetoče grmovnice, ki opojno dišijo, 
zrele mandarine na manjših drevesih, 
drobne rožice v trati... in tudi bučanje 
morskih valov. Tudi za naslednji dan je bil 
napovedan dež, pa ne, posijalo je sonce 
in nas razveselilo. Po zajtrku Je najprej 
sledila sveta maša ob prazniku svetega 
Blaža, ki je zavetnik proti boleznim v grlu 
in ga Hrvati še posebej slavijo. Nato pa 
se je pričel simpozij. Videli smo precej 
zanimivih predavanj raznih zdravnikov na 
teme bolezni grla, o njihovem zdravljenju, 
o uporabi raznih pripomočkov, ki lajšajo 
težave laringektomiranim. Nekako se je 
vse skupaj prevešalo že proti koncu, ko 
smo naenkrat zaslišali nekak močan hrup 
in nato nas je močno streslo. Potres! Vsi 

smo izgovorili besedo „potres“, a smo 
ostali na svojih sedežih in naprej poslušali 
predavanje. Po koncu programa smo iz-
vedeli, da je bil epicenter potresa v morju 

blizu Splita. Na koncu nas je zopet razve-
selila pesem njihovega pevskega zbora, 
ki smo ji na določenih mestih pritegnili 
tudi poslušalci.

Potres je le za hip zmotil predavanja. (Foto S. Ribaš)
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Nadaljevanje s prejšnje strani

Ponovno smo se sprehodili po parku do 
plaže in morja, da preverimo, če je še sla-
no. Seveda je in še vedno čarobno.

Na večerjo smo prišli v maskah, kar je 
tradicionalno na teh srečanjih. Midva sva 
se letos našemila v hudička in Slavku je 
ta vloga zelo „pasala“. Malo je razbijal po 
bobnih in navdušil občinstvo tako, da so 
mu prišli ponudit mesto bobnarja v njiho-
vem ansamblu, ki ga ustanavljajo. Ko pa 
so izvedeli, da je iz Slovenije in malo pre-
več oddaljen, so bili kar malo razočarani. 
Presenečenje večera pa je bil obisk pevca 
Petra Graša, ki je zapel dve svoji uspešnici 
in s tem zelo navdušil predvsem ženski del 
občinstva. Vsi so se želeli slikati z njim in 
vsem je ustrežljivo ugodil.

Za naslednji dan je bil po zajtrku planiran 
ogled Splita. Žal pa se ga mi nismo mogli 
udeležiti, saj smo glede na napovedano 
burjo in slabe ceste sprejeli odločitev, da 
se takoj po zajtrku odpeljemo proti Slo-
veniji. Pa se tokrat slabe napovedi niso 
uresničile in je vožnja nazaj proti domu 
minila kar prijetno, razen nekaj goste me-
gle v okolici Zagreba. Mislim, da smo kar 
dostojno zastopali Slovenijo in preživeli kar 
lepe in prijetne trenutke med prijatelji Hrva-
ti, ki so bili zelo ljubeznivi in prijazni.

Anka in Slavko Dobelšek

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

Zboru laringektomiranih so pritegnili tudi poslušalci. (Foto M. Manestar)

Hudičev bobnar je dobil več ponudb za bobnanje na Hrvaškem. (Foto S. Ribaš)
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Iz PodroËnih klubov

Slovo letu 2017

Iskrena zahvala medicinskim sestram, ki so se spomnile svojih pacientov. (Foto D. Papež)

PK ©tajerska
in Koroπka

Izteklo se je meni zelo naporno leto. Am-
pak, če je človek optimist se vse slabo z 
dobrim pokrije.

Na Štajerskem smo pričeli leto z poho-
dom okrog Šmartinskega jezera in to že 
prvega aprila. Sledil je tradicionalni pi-
knik »Farovec« dne 21.maja. Tu se nas 
je zbralo lepo število tako kot vsako leto. 
Bil je zelo lep poznopomladanski dan. 
Ženske smo hodile okrog ribnika, nabira-
le cvetje bezga, nekaj za cvrtje, nekaj za 
sušit za čaj, ki zelo prav pride pozimi.Bili 
smo tudi na morju in to na otoku Krku. Ne 
vem kako so se imeli, ker nisem bila zra-
ven. Sledi piknik z pohodom na Ribiško 
društvo Fram. Naši fantje so lovili krape, 
eni so balinali, dokler se niso skregali, 
ženske pa klepetale sto na uro, izmenjale 
razne recepte pa še marsikaj. Program 
Ohranjevanja zdravja pa smo preživeli v 
Šmarjeških toplicah od 6. do 12. sep-
tembra. Tukaj pa smo imeli dokaj slabo 
vreme, ampak družba je bila na visokem 
nivoju, pa je hitro minilo. Zatem je bilo sre-
čanje društva cele Slovenije ob 35-letnici 
obstoja društva. Od vseh strani Slovenije 
smo se pripeljali z avtobusom na prele-
po Jezersko, bilo je nepozabno .Zadnji 
piknik Štajerske in Koroške- kostanjev 
piknik. Zbrali smo se pri lovski koči Rače. 
Kostanjev je bilo bolj malo letos, ampak 
dovolj za sladico.

Kako hitro je prišel veseli december, za-
dnje druženje v letu. Bili smo na starem 
mestu in to pri Lobniku v Orehovi vasi, tu-
kaj smo že čisto domači, saj smo menda 
bili že desetič, če me spomin ne vara. Le-
tos nismo rabili prinesti daril za srečelov, 
ker so naše pridne delavničarke poskrbe-
le za to. Lepa praktična darila, kar pa je 
najbolj pomembno-ročno delo. Mogoče 
ni bilo vsem lepo ampak kdor ceni ročno 
delo mu je sigurno bilo všeč.

Obdarila sta nas tudi zakonca Muc Irena 
in Janez, tudi z ročnim delom. Naše dobre 
medicinske sestre iz ORL oddelka so se 
tudi spomnile na svoje nekdanje pacien-
te in nas obdarile z majhno pozornostjo. 
Iskrena hvala vsem. Na zabavi nas je obi-
skala skupina romskih muzikantov, odigra-
li nekaj pesmi in odšli. Naš diđej Aljaž in 
Jana pa sta vrtela tako dobre »komade«, 
da ni nihče sedel ampak smo vsi plesali do 
onemoglosti. Prehitro je minilo čeprav je 

dolgo trajalo. Zbrali smo se ob 13. uri do-
mov pa šli ob 22. uri. Bilo pa je res veselo.

Izkoristila bi to priliko in povabila vse ti-
ste, ki doma uživajo, da pridejo med nas 
in ne bo vam žal.V novem letu 2018 pa 
želim vsem skupaj to kar mi najbolj potre-
bujemo, to je zdravje, zdravje in še enkrat 
zdravje, veselje in prijetno druženje preko 
celega leta.  

Jožica Petovar

Štajerci so plesali do onemoglosti. (Foto D. Papež)
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Vabimo vas med nas in ne bo vam žal. (Foto D. Papež)

Program dela PK Štajerska in 
Koroška za leto 2018
- celoletno izvajanje aktivnosti po-
verjenikov obiskov in pomoči na 
domu

- vodna terapija skozi celo leto

- celoletno izvajanje programov za 
ohranjanje zdravja

- psihosocialna pomoč osebam pred 
in po operaciji v sodelovanju z logo-
pedom in UKC Maribor

- ogledi gledaliških predstav z abon-
majem za sezono 2017/18

- dva izleta

- dva pohoda s piknikom

- več pohodov po predhodnem do-
govoru s člani in podpornimi člani

- ustvarjalne delavnice žena laringek-
tomiranih, vsak ponedeljek v prostih 
PK

- tradicionalno prednovoletno sreča-
nje v decembru

VABILO
Člane in podporne člane PK Štajerska in Koroška vabimo  

7. aprila 2018 na naše prvo letošnje srečanje, ki bo potekalo na Koroškem.

Zbor bo v gostišču Jožko Dolič ob 10. uri. 
Za vse udeležence pohoda, ki se pripeljejo iz smeri Velenja proti Slovenj Gradcu,  

obveščamo, da se to gostišče nahaja na desni strani glavne ceste, tik za izvozom Vitanje.

Za vse, ki pa se boste peljeli iz mariborske smeri proti Dravogradu, smer Slovenj Gradec, proti Velenju, skozi Mislinjo,  
čez mislinjski klanec, se gostišče nahaja na levi strani (200 m za tablo Gornji Dolič).

Svojim poverjenikom se prijavite do najkasneje torka, 3. aprila 2018!
Poverjeniki:

 Jožica Petovar: 040 / 602 996 Silvo Dvorjak: 041 / 828 363

 Branko Motoh: 041 / 371 452 Danijel Vuradin: 041 / 775 392

 Josip Marcijuš: 041 / 549 154 Danilo Papež: 041 / 719 253

 

Se vidimo na Koroški!

Za PK Štajerska in Koroška: Danilo Papež

- medicinska predavanja – aktualne 
teme skozi celo leto

- sodelovanje v vseh programih, ki jih 
pripravlja IO DLS v sklopu celotne-

ga društva – učenje nadomestnega 
govora, psihosocialna rehabilitacija, 
programi za ohranjanje zdravja

za PK Štajerska in Koroška: 
Danilo Papež
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Vsako srečanje da kanček pozitivne energije... (Foto: L. Flisar)

Prednovoletno srečanje v Rakičanu
PK Prekmurje

Hitro, prehitro se nam je tudi letos približal za 
nekatere najlepši in najčarobnejši predbožični 
čas. Kot vsako leto do sedaj smo se tudi to-
krat zbrali člani in podporni člani našega PK 
Prekmurje v gostišču na letališču v Rakičanu. 
S svojo prisotnostjo sta nas tokrat počastila 
tudi g. in ga. Ribaš. 

Počakalo nas je lepo okrašeno omizje, kamor 
smo delavničarke dodale za vsakogar še mali 
okrasek oziroma spominček na odhajajoče 
leto in seveda pecivo, ki je tradicionalni prispe-
vek naših članic in podpornih članic, ter s tem 
še dodatno obogatimo naša srečanja.

Omizje smo zapolnili do zadnjega sedeža, 
kar lahko sklepamo, da si želimo druženja in 
pogovorov ter obudimo spomine na druženja 
skozi vso leto. Verjamem, da nam vsako tako 
srečanje doda v našem življenjskem mozaiku 
kanček pozitivne energije in moči, da lažje 
premagujemo življenjske ovire. V tem pred-
prazničnem času še posebno doživljamo lepe 
trenutke ob tistih, ki so nam blizu. To je čas 
odpuščanja, ki v druženju z veliko družino, ka-
kršna je naša, včasih pride do različnih pogle-
dov ob določenih problemih, ampak moramo 
probleme reševati odkrito in z razumevajočo 
toleranco, ker le tako bo naša »družina« uspe-
šna tudi v prihodnje. Ker je moto invalidskih 
društev drug drugemu pomagati, si prisluh-
niti in se medsebojno spoštovati. Za to pa je 
potrebno včasih več energije kot si mogoče 
predstavljamo. Po moji skromni oceni nam 

to pod dolgoletnim vodstvom našega vodje 
Geze tudi dobro uspeva. Kot vedno so nas 
naši gostitelji v gostišču okusno postregli da je 
razpoloženje še naraslo ob dobri prekmurski 
kapljici, ki dobro dene ob takih druženjih.

V nadaljevanju nam je naš vodja PK Geza 
povedal kaj smo v preteklem letu uresničili od 
zastavljenega programa in nam tudi predstavil 
načrt programa za prihodnje leto. Tudi g. Ri-
baš nas je nagovoril s spodbudnimi besedami 
za naprej in na kratko opisal prehojeno pot 
društva DLS,   kateremu je lep čas predsedo-
val. Vsi smo dobili tudi lične stenske koledarje. 
Tokrat smo pogrešali Jano in Boruta, ki sta nas 
vedno prijetno presenetila s svojimi skeči, toda 
Lana je v glasbeni šoli še napredovala in nam 

s svojim igranjem na saksofon polepšala dru-
ženje in spodbudila veselo razpoloženje, ki se 
je končalo s pesmijo na ustih. 

Naj sklenem tale zapis o zaključku leta z upa-
njem, da na podlagi  zdajšnjih izkušenj le ver-
jamemo in upamo, da bo leto ki je pred nami 
prineslo veliko dobrega in lepega in nam dalo 
energije za premagovanje ovir, ki nas čakajo 
v življenju. PK Prekmurje želi vsem članom, 
podpornim članom in prijateljem srečne in za-
dovoljne dni v letu 2018. Upanje in ljubezen naj 
bogatita naše vsakdanjike. S temi mislimi vas 
vse prav prisrčno pozdravljam in vam želim še 
enkrat vse dobro.

Vida Köveš

1. Mesečno se bomo srečevali vsako 1. soboto v mesecu, razen v juliju, avgustu in oktobru, kjer bomo obravnavali tekoče zadeve in se do-
govarjali za delo oz. program za naprej. Srečanja se bodo odvijala na letališču Rakičan ob 10.00 uri.

2. Organizirali bomo strokovna in poljubna predavanja, ter delavnice za člane in podporne člane.

3. obiskovali bomo stare in nove člane, ter jim nudili vsestransko pomoč, tako pri učenju govora, kakor tudi pri premagovanju drugih težav.

4. Organizirali bomo izlet in več pohodov za ohranjevanje zdravja in dobrega počutja.

5. Sodelovali bomo v aktivnostih in programih, ki jih pripravlja in organizira DLS.

6. Kot vsako leto, bomo tudi to leto organizirali novoletno srečanje v okviru finančnih zmožnosti, kar velja tudi za večino dela programa PK.

7. Program bo potekal oz. se bodo aktivnosti odvijale kot prejšnja leta, če ga bomo izpolnili oz. spremenili, vas bomo obvestili o spremembah.

Za PK Prekmurje: Geza Lepoša

Program dela za leto 2018
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Dolenjci so spet praznovali v gostilni Špoljar v Mirni peči. (Foto arhiv N. Stazinski)

Program dela PK Dolenjske za 
leto 2018

PK Dolenjska 
in Bela Krajina

Novoletno srečanje

Staro leto se je iztekalo in člani Društva la-
ringektomiranih Dolenjske smo se poslovili  
od njega tako, da smo se v  hladni de-
cembrski  soboti zbrali v gostišču Špolar v 
Mirni Peči.  Nikola z ženo Ano in prijazno 
osebje gostišča  so nam pripravili domače 
vzdušje z dobro hrano in pijačo, ob kate-
ri  je stekel pogovor  o vseh lepih in manj 
lepih dogodkih, ki so  se nam zgodili v pre-
teklem letu. 

Že tako dobro razpoloženje sta popestrila 
še dva harmonikarja, ki sta nas ob novo-
letnem srečelovu, polnem lepih dobitkov, 
prijetno zabavala. Kljub veselju in dobri 
volji, pa smo pogrešali nekaj naših članov, 
ki se srečanja zaradi bolezni niso udeležili.

Vsem članom društva želiva  v letu 2018 
veliko zdravja, srečnih trenutkov in da bi 

se kmalu spet videli.

Tomi in Vera Svazič

Glede na to  da program, ki smo ga planirali v letu 2017 nismo opravili, smo se v PK odločili, da to v letu 2018 
realiziramo sledeče:

Sodelovali bomo v zmožnosti aktivnosti DLS čez celo leto

2.   Organizirali občasna srečanja članstva čez leto

3.   Pohode, izlete in piknike z krajšimi poho-
di glede na fizično in zdravstveno sposob-
nost posameznih članov

4.   Redno obiskovali nove člane PK, čez 
leto pa po programu DLS

5.   Organizirali strokovna predavanja, glede 
na zanimanje članov

6.   Ob koncu leta organizirali prednovoletno 
srečanje, da se pogovorimo kaj smo delali in 
kaj bomo delali v naslednjem obdobju

Za PK Dolenjska-Bela krajina-Sp.posavje

Nikola Stazinski V Dolenjski prestolnici. (Foto I. Košak)
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PK Obala

Prednovoletno srečanje, 
december 2017

V PK-Obala so se razveselili številčne udeležbe in “frišnih” članov. (Foto B. Bubnič)

Naj vam na začetku mojega pisanja, z 
ženo Andrejko zaželiva vse dobro in ve-
liko zdravja v letu 2018, vsem članom 
in podpornim članom, vsem, ki listate ta 
članek. Enako želiva vsem zaposlenim na 
Orl klinikah v Ljubljani in Mariboru. Mi, v 
našem področnem klubu, smo si zaželeli  
vse dobro, v petek 22. decembra na tra-
dicionalnem prednovoletnem srečanju,ki 
smo organizirali v restavraciji ''Valmarin''

 Lepo smo se imeli. Vesel sem bil, da 
so se udeležili skorajda vsi člani. Izosta-
la sta le najstarejša, gospa Marija in go-
spod Ferdinand. Zdravstveni razlogi, kljub 
temu, da sem do zadnjega srčno upal, da 
se bosta udeležila. Zato pa smo bili veseli 
novih udeležencev, ki so se včlanili v naše 
društvo. Naj omenim gospoda Pavlovića 
s soprogo iz Kopra. On je že nekaj časa 
član ampak tokrat se je prvič udeležil sre-
čanja in upam da se bo v bodoče redno 
odzval povabilu. Naslednja  sta „Krašev-
ca“, gospod Delić s soprogo iz Divače in 
gospod Blagus iz Lipice. Onadva sta „fri-
šna“ člana. Operirana in včlanjena letos, 
v letu 2017, dobrodošla. Ob tej priliki naj 
pozdravim še gospo Tatjano iz Strunjana. 
Le dober mesec je minil od njene opera-
cije, takoj se je  včlanila v društvo. Povabil 
sem jo na srečanje a je bilo še prezgodaj, 
da bi se ga lahko udeležila. Zato tudi njej 
zaželim dobrodošlico  in obenem vse do-
bro v letu 2018 in veliko uspeha pri okre-
vanju. Vse dobro tudi njenim najdražjim.

 Kot tradicija veleva, smo se zbrali ob ve-
liki mizi, pripravljeni, kot se letnemu času 
spodobi, ob šestih zvečer. Točni smo bili, 
nekateri so prišli tudi nekoliko prej. Lepo. 
Po pozdravnih besedah in po predstavi-
tvi novih članov smo nazdravili s penino. 
Sledila je večerja. Ob uživanju v lepo in 
dobro pripravljeni hrani je potekal tudi kle-
pet o vsem, kar se je dogajalo v tem letu,  
pa tudi o prejšnjih srečanjih in druženjih 
in seveda, kaj bomo počeli v prihodnje. 
Skratka, želeli smo si čim več tako pri-

jetnih druženj in v takem številu. Smo pa 
letos pogrešali našo predstavnico društva 
gospo Marijo in soproga Srečka, kajti vsa 
ta leta  sta nam vedno nekako popestrila 
večer s svojo udeležbo. Upam, da samo 
tokrat in da bosta že na naslednjem sre-
čanju  prisotna. Vse dobro tudi njima in 
njunim najdražjim.  Pogovor ob mizi se je 
nadaljeval, krožniki so se izmenjavali, ko-
zarci praznili in prišel je čas slovesa. Ob-
jem, stisk roke, obdaritev s koledarjem in 

majhnim darilcem, katerega sva pripravila 
z  Andrejko. Ampak piko na ''i'' je doda-
la vnukinja gospe Fahire in Črta. Obiskala 
nas je, se za kratek čas pridružila zabavi in 
na koncu vsakega obdarila z ljubkim da-
rilcem. Iz srca smo ji hvaležni. Hvala ti za 
tako ljubko pozornost.

Lepe besede za konec. Želja, da se čim 
prej ponovno srečamo in slovo. Hvala vam 
za udeležbo SREČNO!

Branko in Andrejka Bubnič

Lepo so se imeli, nazdravili s penino in klepetali... (Foto B. Bubnič)
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Kje trenutno smo in kam bi predvidoma želeli. (Foto S. Tomšič)

PK Ljubljana

Na prednovoletnem srečanju  
v Mali Loki

Leto 2017 se počasi poslavlja. Kolikor sem 
uspel razbrati iz letnih horoskopov, ki nam 
jih ponuja „stric Google“, naj bi bilo leto 
2018 precej pragmatično , polno energije, 
priložnosti in napredka. Sam osebno to zelo 
podpiram, saj živimo v času hitrega tehno-
loškega napredka in razvoja novih informa-
cijskih tehnolog, ki nam ( v kolikor jo pravilno 
uporabimo in s tem ne porušimo splošnega 
ravnovesja življenja ) lahko zelo poenostavijo 
mnogo stvari in izboljšajo kakovost življenja. 

Z namenom torej, da nazdravimo optimiz-
mu in priložnostim leta 2018 je tudi letos 
PK - Ljubljana organiziral prednovoletno 
srečanje v gostilni Pri Zajcu v Mali Loki. Sam 
moram priznati, da je to zame predstavljal 
kar majhen izziv , saj sem prejšnjo noč ob 
posebnem povabilu ob zvokih mešanice 
jugo in alternativne glasbe prekrokal najprej 
v baru Skelet ( zraven glavne železniške po-
staje) in nato še na Metelkovi ob ritmih ele-
ktronske glasbe v diskoteki, kjer vstopnina 
stane 2 eur in obiskovalca pri vhodu pod 
nadstreškom pred železnimi vrati „pričaka“ 
tetoviran varnostnik, ki v zameno za vsto-
pnino podari štampiljko na zapestje. Ko 
sem nato ob 4:45 uspešno prispel domov , 
zaspati ni bilo posebej težko . Ni minilo dol-
go in po približno štirih urah spanja je bilo 
potrebno ponovno vstati. Človek bi mislil, 
da bo po takšni noči bolela glava ali denar-
nica , vendar so me bolj kot ne, bolele noge 
od plesanja na enem mestu v gneči ljudi. 
Toda vedel sem, da se ne smem izgovar-
jati, saj so imeli tudi nekateri moji prijatelji 
podobne „zadolžitve“. Eden pri stari mami 
v Sevnici na kosilu ob 12:00, drugi pa „za-
govor“ pri ženi na Hrvaškem. Ko sem po-
jedel zajtrk in si malo oddahnil, je kmalu že 
zazvonil telefon in pred vhodom sta naju z 
očetom čakala Srečko in Marija Tomšič. Na 
hitro smo se pozdravili, se posedli v avto in 
se nato skupaj odpravili proti Mali Loki. Po 
približno pol ure vožnje , smo k sreči brez 
večjih zastojev prispeli v Malo Loko kjer nas 
je pred gostilno Zajc že pričakal naš predse-
dnik PK Ljubljana g. Milan Zajc. 

Ko smo se okrepčali, so že začeli prihajati 
prvi gostje in člani PK Ljubljana, razživela 

se je živahna debata o dogodkih poslavlja-
jočega se leta 2017 in kovali tudi načrti za 
prihajajoče leto. Po približno pol ure časa 
smo bili „sklepčni „ in pričel se je lahko ura-
dni del srečanja . Sledil je uvodni nagovor 
predsednika DLS, Košaka Ivana v katerem 
je predstavil stanje v katerem se društvo na-
haja, ter kakšni naj bi bili nadaljnji koraki v 
prihodnosti. Po uradnem delu je za mnoge 
končno sledil težko pričakovani družabni 
del srečanja in ob živi glasbi so nekateri tudi 
zaplesali . Prav tako tudi hrana ni razoča-

rala, saj so se pod številnimi dobrotami kar 
malo šibile mize. Po koncu kosila so se po-
novno razvili živahni pogovori. Razigrala sta 
se tudi oba glasbenika in ni je bilo viže, ki je 
ne bi poznala, vse od zabavnih do narodnih 
»komadov«. Vendar je že kmalu napočil čas 
za odhod. Segli smo si v roke, si zaželeli 
«srečnga pa zdravga» in se v upanju, da v 
se naslednjem letu zopet srečamo v večjem 
ali pa vsaj enakem številu, poslovili in odpra-
vili proti domu.

Črt Košak

Iskrena zahvala strokovnim sodelavcem, ki se trudijo skupaj z nami. (Foto S. Tomšič)
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Nadaljevanje na naslednji strani

Gasilce cenim in jih imam nekako, enako 
kot menda večina Slovencev, rad. Uraden 
odnos do njih se mi zdi, podobno kot še do 
nekaterih drugih prostovoljskih organizacij, 
izrazito dvoličen. Ob požarih in poplavah 
jih mediji hvalijo in politiki trepljajo po ra-
mah, v resnici pa za njihovo, dolgoročno, 
finančno stabilno ureditev in podporo na-
redijo bore malo. Čeprav vsa prostovoljna 
gasilska društva delujejo v javnem inte-
resu. Ne morem pozabiti izobraževalne-
ga seminarja, na katerem je svetovalka 
direktorju računskega sodišča v gasilskih 
veselicah videla velik problem in nepo-
šteno konkurenco gostinskemu sektorju. 
Večino veselic gasilci priredijo, da nabavijo 
kakšno gasilsko vozilo, cisterno ali kate-
ro drugo opremo. Finančna kontrola na-
menske porabe tako zbranega denarja je 
zelo lahka naloga, odlično jo je obvladala 
že bivša država in če gasilci zbrani denar 
(tudi če bi ga porabili za kakšno nadome-
stilo, zaradi podajanja v nevarnost, to ne bi 
bil, ne vem kakšen velik greh) porabijo za 
nakup cisterne, torej za javno dobro, res 
ne vem, kaj bi tukaj lahko bilo narobe ? 
Smo res včasih bolj papeški od papeža ? 
Poklicno gasilsko brigado financira MOL. 
Tukaj se srečamo z drugo pravno zaplete-
nostjo naše ureditve, oziroma bolje rečeno 

Na obisku pri Poklicni gasilski 
brigadi v Ljubljani

nelogičnostjo, za katero smo izvedeli iz 
prve roke namreč, da je bil Jankovič pri-
pravljen gasilcem povečati plače, pa tega 
ne dopušča vlada. Torej plač ne more po-
večati financer, ki službo najbolj potrebuje, 
zaradi višjih »sistemskih razlogov«. Pa ra-
zumi kdor more ? Kakor koli, ko se je v PK 
izkazal interes za obisk Poklicne gasilske 
brigade, sem se rad pridružil, da si bolje 
ogledam to zanimivo službo.

V srednjem veku je v Ljubljani požare ja-
vljal nočni čuvaj. Od leta 1814 je na požare 
opozarjal stražar v grajskem stolpu najprej 
z zvonenjem kasneje pa s strelom iz topa. 
Kontrola požarov je bila vseeno nezado-
stna. Prvo prostovoljno gasilsko društvo 
je bilo ustanovljeno 1870. Leta 1920 je 
takratni župan Ivan Tavčar oblikoval stal-
no poklicno stražo in dve leti kasneje leta 
1922 je bila ustanovljena prva poklicna ga-
silska enota. Leta 1954 je gasilska enota 
postala poklicna gasilska četa in je nekaj 
časa delovala kot zavod. Ta četa se leta 
1972 preimenovala v Gasilsko brigado in 
leta 1991 postala javna služba MOL.

Gasilska brigada deluje v 4 izmenah in ima 
okrog 130 mož (v zadnjem času tudi žena) 
zelo različnih poklicnih usmeritev. Je to 
veliko za celotno ljubljansko regijo ? Sploh 
ne. Tuje gasilske delegacije, ki pridejo na 
obisk se čudijo kako brigada to zmore ? 
Zahvaljujoč pomoči, zgoraj omenjenih, lo-
kalnih prostovoljskih gasilskih društev, ki 
v oddaljenih krajih navadno prva prispe-
jo na kraj požara, je to mogoče. Takšne 
prostovoljske tradicije gasilstva kot jo ima 
Slovenija, menda ni daleč na okoli. Za maj-

Udeleženci obiska pri PGB. (Foto S. Tomšič)

Na velikem monitorju je razvidna razporeditev vsakega gasilca. (Foto S. Tomšič)
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hen narod je solidarnost gotovo ključnega 
pomena česar, pa žal, naši politiki očitno 
ne razumejo. Kaj je potrebno, da posta-
neš poklicni gasilec? Pogoji so V. stopnja 
izobrazbe, vozniški izpit B kategorije in se-
veda dobra telesna kondicija. Temu sledi 
6 mesečno usposabljanje v gasilski šoli na 
Igu. Moč in dobra telesna kondicija sta, 
tudi dandanašnji v gasilstvu, tako ključne-
ga pomena, kot sta bila še pred 200 leti. 
Zato ima brigada v svoji stavbi na razpo-
lago posebno fitnes sobo, da so gasilci 
v »pravi formi«.Kar zadeva opremljenost 
brigade, vsaka čast. Na velikem monitorju 
so prikazani poimensko vsi gasilci, vodje 
posameznih skupin in lokacije na katerih 
se ekipe trenutno nahajajo. Fascinirala me 
je pripravljenost gasilskih oblek, ki čakajo 
vložene v gasilske škornje, ko gasilec stopi 
vanje je že napol oblečen, zapne zadrge in 
je v 1-2 minutah pripravljen. Obleka sku-
paj z gasilskim aparatom za dihanje tehta 
20 kg. Brigada ima posebno usposoblje-
no potapljaško skupino. Zadnje nesreče 
s hojo po zaledenelih jezerih, so jih prisile 
v oblikovanje ustrezne tehnike reševanja 
tovrstnih nesreč. Gasilec se ponesrečen-
cu približa, leže na posebnih saneh, ki so 
zavarovane z vrvmi. Imajo dve veliki vozili 
prvo s kapaciteto 10 tisoč litrov in manj-
še s 5 tisoč litri in kopico manjših. Višina 
pri gašenju seveda lahko predstavlja velik 
problem, brigada je imela dvigalo , ki je ga-
silca dvignilo do 50 m. Vendar so ga mora-
li zaradi izrabljenosti prodati. Za reševanje 
ponesrečencev avtomobilskih nesreč ima-

Nadaljevanje s prejšnje strani

jo orjaške škarje, ki prerežejo avtomobil-
sko pločevino s silo 7 ton in podobno so 
oblikovane tudi orjaške »kombinirke«. Kaj 
rešujejo ? Vse živo,od požarov, prometnih 
nesreč in muc, ki so se zaplezale na drevju 
ali zalezle v odtoke. Letno opravijo okrog 
2000 intervencij od tega približno 700 po-
žarov. Zgodilo se je, da je neki gospe zate-
kel prst s poročnim prstanom tako, da ga 
v ljubljanskem Kliničnem centru niso mogli 
odstraniti in so gospo poslali h gasilcem. 
Ti imajo tudi usposobljene kovinarje, ki so 
s specialno žago poročni prstan prerezali. 
Menda so že enkrat, pri igricah iz 50 od-
tenkov sive, zataknile policijske lisice in je 
bilo potrebno posredovanje gasilcev. Na 
koncu so nam pokazali še zanimivost, ob 
kateri se posebej raznežijo delegacije ga-

silcev na obisku iz Avstrije in Nemčije. To 
sta dva gasilka starodobnika Stayer iz leta 
1913 in nekoliko mlajši Magirus. Ostala je 
le še zahvala našemu prijaznemu gasilske-
mu vodniku

Hvala. Fantje in seveda tudi dekleta iz 
Poklicne gasilske brigade Ljubljana, člani 
DLS se Vam iskreno zahvaljujemo in Vam 
želimo vso srečo in več razumevanja.

Ivan Košak

NOVI ČLANI

Slavko občuduje starodobnika Stayer 1913 in mlajšega Magirusa. (Foto Č. Košak)

Ekipa pred vajo. (Foto Č. Košak)

BEGOVIĆ HASAN 
NOVO MESTO

KOLEDNIK MILAN 
CERKVENJAK

GOLOBIČ MARJAN 
NOVO MESTO

BOGIĆ NENAD 
TOLMIN

ŠUŠTAR MILAN 
KRESNICE

MADJAROSKI IGOR 
LJUBLJANA

DRUŠTVO
LARINGEKTOMIRANIH
SLOVENĲE
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Program dela za PK Ljubljana  
za leto 2018

- Obisk gledališča

- Celodnevni izlet

- Dva piknika 

- Dva lažja pohoda v bližnji okolici

- Udeležili se bomo pohoda po Poti spo-
minov in prijateljstva, ki ga organizira MO 
Ljubljana

- Druge aktivnosti, za katere bi bilo zainte-
resirano članstvo

- Prednovoletno srečanje PK-LJ.

O izvajanju posameznih aktivnosti, bomo 
članstvo obveščali pravočasno preko Ob-
vestil.

Za PK Ljubljana:  
Milan Zajc 

Vabilo v skupino za samopomoč

Klinika ORL v Ljubljani vabi laringektomirane in njihove svojce k udeležbi in sodelovanju v skupino za  
samopomoč, ki je v kletnih prostorih  ORL klinike. Na skupini sodelujeva tudi predstavnika društva  

laringektomiranih Slovenije, M. Tomšič in M. Kristan.
Skupina se zbere  vsak torek, ob 11. uri (razen v primeru praznika), pod strokovnim vodstvom  

mag. Petre Bavčar, univ. dipl. psih., spec. klin. psih. in logopedinja Rozalija Kušar.

Članarina za leto 2018
Izvršni Odbor DLS je na 7. seji, dne 27.12.2017 sprejel sklep,  
da se  članarina za leto 2018 ne spremeni in ostanejo  zneski :

Člani : 10,00 EUR
Podporni člani:  22,00 EUR

Laringektomirane člane v težjem socialnem položaju, pa naprošamo,  
naj naslovijo prošnjo za oprostitev članarine.

Laringektomirani člani v težjem socialnem položaju, ki bodo društvu predložili potrdilo,  
da mesečno v letu 2017 prejemajo dohodke enake ali nižje od 460,00 evrov,   

bodo lahko uveljavljali subvencionirane kotizacije.

Transakcijski račun DLS: 6100 0000 1418 487

                                                                                          Izvršni odbor DLS
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JUBILANTI DLS V LETU 2018 

20 LET

ŠEŠERKO ELIZABETA MARIBOR

ŠUŠTARŠIČ RUDI  PIVKA 

PLANTAN FRANC  NOVO MESTO

MOTOH BRANKO  ŠMARTNO V ROŽNO DOL.

MLINARIČ FRANC ŠENTILJ

10 LET

KOCIPER FRANC  ODRANCI

TROBIŠ DOMINIK  ŠMARTNO V ROŽNO DOL.

UCMAN JANEZ  STRAŽA

PRAZNIC STANISLAV MARIBOR

ZBAŠNIK ALOJZIJ RIBNICA

KRAJNC JANKO  LIMBUŠ

ZUPANČIČ JOŽE  MIRNA PEČ

PASTORČIČ MAEČELO BOVEC

GOLOB DOROTEJA SP.DUPLEK

5 LET

SIMIĆ NEDELJKO  KRŠKO

PEČNIK FRANC  MENGEŠ

MALOVRH ŠPELA TRBOVLJE

OBLAK MARJAN  LAŠKO

HOJSKI MARJAN  MARIBOR

STROPNIK ANTON ŠOŠTANJ

GRANDOVŠEK KARL MARIBOR

DVORJAK SILVO  MISLINJA

KREMPL BRUNO  POLJČANE

ŠTULAR FRANC  NOVO MESTO

AMERŠEK ALOJZIJA SEVNICA

KOZAR ZLATKO  MURSKA SOBOTA

IVANIČ MILORAD  MARIBOR

MAHNIČ VLADIMIR PORTOROŽ

IVANOVIČ IGOR  KRŠKO

VABIMO VAS  NA  
OBČNI ZBOR DLS

ki bo v torek 28. 3. 2018 v društvenih  
prostorih na Parmovi 53 v Ljubljani  

 pričetkom  ob 10. uri

1. Otvoritev Občnega zbora

2.  Izvolitev delovnega predsedstva

3. Izvolitev organov Občega zbora: 
a. verifikacijske komisije 

b. zapisnikarja 
c. dveh overovateljev zapisnika 

4. Podelitev priznanj jubilantom

5. Poročilo predsednika o delu v 2017

6. Predlog zaključnega računa  
za leto 2017

7. Poročilo Nadzornega odbora  
za leto 2017

8. Razprava o poročilih in glasovanje

9. Program dela DLS in finančni nart  
za leto  2018

10. Razno 

Po zaključku Občnega zbora bomo 
organizirali še družabno srečanje.

Vabljeni !                                                                                                                            

Za IO:  Ivan Košak


