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Ko so že zgodaj v jeseni 2012 začeli krožiti 
vici in potegavščine o koncu sveta, si ni-
sem mogel niti predstavljal koliko ironije je 
v njih, oziroma kakšna presenečenja nam 
bo še pripravil konec starega leta. Pa gre 
za konec sveta? No, ja ravno dobesedno 
ne, v prenesem pomenu pa morda. Kako 
naj sicer razumemo precej jasni sporočili 
»Gotof je.« in »Fertik je.« Ljudje so jasno 
povedali, da se »določenih igric ne grejo 
več« in val nezadovoljstva je pljusnil po celi 
Sloveniji.
Pa so res za vse krivi politiki? Da in ne. 
Današnji svet je zelo kompleksen, zaple-

ten in neučinkovitost monetarnih ukrepov 
kaže na realne razvojne težave, pogojene 
s kapitalistično obliko lastnine. Pred neo-
liberalnimi dogmami in politiko proračun-
skega »klestenja« svari Evropo, za enkrat 
z bolj malo uspeha, celo Nobelov nagra-
jenec za ekonomijo, ameriški ekonomist 
Paul Krugman. Slovenski neoliberalni eko-
nomisti so tezo o nepotrebnosti državne 
intervencije in mantro o nesporni učinko-
vitosti kapitalizma povzdignili na nivo do-
gme, politiki so jim vneto sledili, hkrati pa 
še dodali nekaj lastnih neumnosti »o ska-
kanju na francosko-nemški vlak itd.«. 

Da mantra o nujnosti kapitalistične lastni-
ne za učinkovito gospodarjenje ne drži, 
lahko najdemo dokaze že v naši evrop-
ski soseščini, v Španiji deluje korporacija 
Mondragon, ki je sestavljena iz 120 za-
drug (kooperativ) in njeno upravljanje je 
podobno sistemu samoupravljanja, kot 
smo ga imeli v »bivši Jugi« z edino razli-
ko, da so v Mondragonu delavci lastniki, v 
samoupravnem sitemu, pa je bila lastnina 
družbena. O pomembnih vprašanjih: zni-
žanju plač, premeščanju delavcev, planih, 

Za nami ostaja 2012, 
kaj nam bo prineslo 
2013?

Prihaja 2013. (Foto Č. Košak)
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Koliko bodo politične in socialne prekucije vplivale na delo DLS? (Foto Č. Košak)

investicijah, itd. odločajo delavci in me-
nedžerji po sistemu enakih glasov. Glas 
delavca šteje enako kot glas menedžerja. 
Pa je kaj takega sploh lahko učinkovito? 
Mondragon zaposluje 83 tisoč delavcev 
v razvejanih dejavnostih od industrije, 
gradbeništva, maloprodaje, izobraževa-
nja, raziskovanja in finančnega sektorja. 
Po prihodku od prodaje je Mondragon 7. 
največja družba v Španiji. Sistem ima la-
stno banko in 14 kooperativ, ki delujejo na 
področju znanosti in raziskovanja, ter za-
posluje 1300 znanstvenikov. Koliko je na 
ta sistem vplivala kriza? V celoti se krizi ni 
mogel izogniti niti Mondragon. Kriza je pri-
zadela predvsem zadruge, ki se ukvarjajo 
z gradbeništvom. Sicer pa o uspešnosti 
tega sistema pričajo podatki medtem, ko 
je v Španiji stopnja brezposelnosti 25%, 
je v Mondragonu 11%, minimalna plača 
je v Španiji okrog 700 evrov, v korporaciji 
Mondragon pa je 1.250 evrov, povprečna 
neto mesečna plača je v Španiji dobrih 
1000 evrov, v Mondragonu pa 2100 evrov. 
Kako delijo neto dobiček? Dobiček se deli 
na tri dele: 10% se nameni v sklad za izo-
braževanje in socialo, 45% gre v rezervnii 

sklad kooperative, preostalih 45% se vrne 
delavcem, toda ne takoj, ta del se pleme-
niti in delavec ga dvigne ob upokojitvi ali 
ob odhodu iz Mandragona. Zakaj tako hiti-
mo z odprodajo državne lastnine? Že prva 
privatizacija je bila speljana tako kot, da se 
bojimo delavskega lastništva? So naši de-
lavci manj odgovorni od španskih?
Vendar našo politiko manj zanimajo takšne 
dileme, več težav jim povzročajo vpraša-
nja ali ima ljudstvo sploh pravico odstavi-
ti npr. demokratično izvoljenega župana, 
pred potekom mandata, če jim le-ta ni 
všeč? Če, da kako? Saj so referendumi 
silno dragi in naenkrat nas je strah »dik-
tature ulice«. Zdrava kmečka pamet pravi, 
če večina zadošča za izvolitev, bi morala 
večina zadoščati tudi za odpoklic, pa naj 
bo to navadna ali kvalificirana večina. Kaj 
pa s silno dragimi referendumi? Te bi slo-
venska politična elita najraje omejila tako, 
da bi državljani lahko odločali npr. o vpra-
šanjih: » Ali nam ob Dnevu državnosti igra-
la gasilska ali knapovska pleh muska?« Za 
odločanje o tem koliko sociale, zdravstva 
in izobraževanja si želimo, ter kašne davke 
smo pripravljeni plačevati, se pravi za od-

ločanje o proračunu pa po mnenju te elite, 
slovenski državljani še nismo dovolj zreli. 
Naj o tem, na hitro navržem samo nekaj 
površnih misli. V prvem četrtletju lanske-
ga leta je imelo 74% slovenskih gospo-
dinjstev, torej krepka večina, dostop do 
interneta in glasovanja o zamenjavi nepri-
ljubljenega župana bi lahko potekala preko 
interneta. Znanstvena fantastika? Niti ne. 
Že leta 2011 so v Makedoniji, na osnovi 
domačega znanja, razvili zelo učinkovit, 
pa precej bolj sofisticiran elektronski sis-
tem nadzora, s pomočjo katerega lahko 
volivci na svojem računalniku spremljajo 
celoten postopek obravnave zakona, ka-
kšne pripombe posreduje njihov poslanec 
in kako glasuje. Torej neposredno nadzi-
rajo svoje poslance! Si morete misliti! In to 
Makedonci! Naši programerji najbrž niso 
nič manj sposobni, ostane pa vprašanje 
politične volje? Vendar ni moč oporekati, 
da bi bil takšen postopek bolj demokrati-
čen, volja ljudstva bi pridobila na veljavi in 
stroški bi bili v primerjavi z referendumskimi 
minimalni. Nasprotno, pa naši politiki ne-
kako ne odidejo ravno radi, tudi zanje velja 
tista balkanska »Ne, čujem dobro!«. Ko, pa 
jim pride ljudstvo to povedat z granitnimi 
kockami pred mestno hišo, pokličejo spe-
cialne policijske odrede in se zgražajo nad 
»diktaturo ulice«.
O vprašanjih, ki so bila zastavljena na kon-
cu lanskega leta bomo morali v Sloveniji 
v letu 2013 poiskati odgovore, od tega 
kakšni bodo bo veliko odvisno. Seveda si 
ne želimo, da bi te in podobne prekucije 
imele prevelik vpliv na delovanje DLS v pri-
hodnjem letu in na načrt, ki ga podajamo 
v nadaljevanju vendar se njihovemu vplivu 
najbrž ne bomo zmogli v celoti izogniti.
V imenu DLS in svojem osebnem imenu, 
želim vsem članom, prijateljem društva in 
njihovim družinam veliko zdravja in osebne 
sreče v prihajajočem 2013.

Ivan Košak

Predlog na~rta DLS  
za leto 2013
Ker bomo na prihodnjem Občnem zbo-
ru poleg sprejemanja zaključnega računa 
obravnavali tudi predlog načrtovanih pro-
gramskih aktivnosti v letu 2013, želimo 
člane društva seznaniti s planom, ki ga je 
dne 9.1.2013 na 8. seji sprejel IO društva. 

Temelji načrta, pa so bili postavljeni dne 
19. - 20.nov. 2012 na lanskem usklajeval-
nem posvetu NSIOS-a. 

Po številnih napovedih bo verjetno leto 
2013 precej bolj nepredvidljivo in turbulen-

tno kot je bilo preteklo leto. Kljub temu, da 
sta dva ekonomista Mednarodnega mo-
netarnega sklada priznala,napake v svo-
jih izračunih, kakšno škodo bo povzročilo 
splošno krčenje proračunskih izdatkov, 
posameznim zlasti bolj zadolženim člani-
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V Državnem svetu. (Foto Č. Košak)

Program psihosocialne rehabilitacije. (Foto Č. Košak)

cam EU, hkrati pa strokovnjaki iste institu-
cije tudi Sloveniji, vsaj med vrsticami, pri-
poročajo zelo selektivno varčevanje kaže, 
da vlada teh izkušenj in priporočil ne upo-
števa, ter reže potrošnjo kar »poldolgem in 
počez «.Kaj vse nam bodo vladni ukrepi še 
prinesli v prihodnjih mesecih, sicer lahko 
samo ugibamo, vendar sedanji razvoj ne 
kaže nič dobrega. Avtonomno financiranje 
invalidskih organizacij, pa je s pomočjo 
političnih igric, že v mandatu prejšnje vla-
de, utrpelo hud udarec, ki je v FIHU spre-
menil razmerje sil in hkrati omogočil večje 
vpletanje politike. Omenjene okoliščine 
bodo seveda odločilno vplivale v kolikšni 
meri bomo lahko opisani načrt realizirali. 
Čeprav so prihodnja sredstva FIHA nego-
tova, so za večino invalidskih organizacij 
najtrši temelj na katerega lahko naslonimo 
bodoče načrte. Zato se bomo v predlogu 
plana posvetili predvsem temu viru. 

V letu 2013 bodo načrtovana sredstva 
programov znašala 146.352,86 eur, za 
delovanje je predvidenih 60.920,07 eur in 
sredstva naložb bodo obsegala 893,54 
eur. Posamezni vodje PK bodo predsta-
vili načrtovane aktivnosti področnih klu-
bov v naslednji številki Obvestil, mi pa si 

bomo kratko ogledali osnovne značilnosti 
programov,ki se izvajajo na državni ravni.

optimalne oblike nadomestnega govora 
menim, da je program dosegel zelo kako-
vosten nivo. Sedaj učenje nadomestnega 
govora potekaj že skoraj po utečenih stan-
dardih, kljub temu še vedno ugotavljamo, 
da je mogoče izboljšati posamezne aktiv-
nosti. Čeprav program terja veliko napora, 
zlasti od novo operiranih bolnikov, ga ti 
ocenjujejo zelo pozitivno. Enako pozitiv-
no se na program odzivajo tudi svojci la-
ringektomiranih, saj jim omogoča, da se 
z neposredno izmenjavo izkušen,j brez 
pretirano »učenih« besed, seznanijo tudi 
z možnimi post-operativnimi zapleti larin-
gektomije in se tako znebijo pretiranih in 
nepotrebnih strahov. V okviru programa 
poteka tudi izobraževanje prostovoljcev – 
pomočnikov logopedov, ki lahko s svojimi 
izkušnjami pomagajo laringektomiranim 
pri učenju ezofagalnega govora tudi po 
zaključku tečaja in jih spodbujajo k vsa-

kodnevni, redni vadbi. V tem segmentu 
programa je mogoče tudi z naslonitvijo 
na tuje pozitivne izkušnje še izboljšati ka-
kovost dela. Tečaj bo potekal dvakrat le-
tno v spomladanskem (od 14.4. do 20.4. 
2013) in jesenskem terminu, predvidoma 
v Simonovem zalivu. Za izvedbo tega pro-
grama je načrtovanih 38 106,16 eur.
 
2. Izvajanje psihosocialne  
rehabilitacije
Začetkom govorne rehabilitacije sledi pro-
ces psihosocialne rehabilitacije. Cilj progra-
ma je pospešiti celovito rehabilitacijo larin-
gektomiranih. Precej časa je potrebnega, 
da » znova najdemo sami sebe« in verjetno 
so pri nekaterih članih psihološke posledi-
ce bolezni in laringektomije celo hujše kot 
fiziološke. Kot vsi raki, tudi rak grla, lahko 
pomeni grožnjo s smrtjo, ki poveča pritisk 
na odnose v družini in lahko v posameznih 
kritičnih primerih, celo povzroči razpad 
družine. S programom želimo spodbuditi 
laringektomirane k vzpostavljanju social-Na vajah nadomestnega govora. (Foto S. Tomšič)

1. Učenje nadomestnega govora
Je najstarejši program društva in gotovo 
najpomembnejši za najbolj ranljivo skupino 
naših članov - novo operirane bolnike. Ob 
strokovni podpori obeh klinik in prizade-
vanju društva za uveljavitev ezofagalnega 
govora kot kvalitetne, dolgoročno najbolj 
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nih stikov, tako v okviru društva, kot tudi 
z širšim družbenim okoljem. Program ob-
sega spekter različnih psihosocialnih aktiv-
nosti, vendar so posamezne dejavnosti v 
programu so obvezne. Po drugi plati pa 
poskušamo čim bolj aktivirati kreativne 
potenciale udeležencev s tem, da bodo 
lahko del časa oblikovali skladno s svojimi 
interesi. Predvidoma bo program potekal 
na obmorski lokaciji. Načrtovana sredstva 
programa obsegajo 22 857,60 eur.

3. Izvajanje programov ohranjevanja 
zdravja
Operacija laringektomije ima za posledico 
temeljne spremembe dihalnih poti, saj la-
ringektomirani vdihavajo nezadostno oči-
ščen, neogret in nezadostno ovlažen zrak, 
ki draži sluznico, povzroča povečano izlo-
čanje sluzi, pogostejše izkašljevaje in ne-
redko se tudi poveča število vnetij dihalnih 
poti. Povečanje telesne neaktivnosti in s 
tem neredko povezano povečanje telesne 
teže ima zato pri laringektomiranih resnej-
še posledice kot pri njihovih zdravih vrstni-
kih. Ker smo v povprečju laringektomirani 
tudi starejši ima za nas zdrav življenjski 
slog, z obilo gibanja v naravi, še poseben 
pomen. Kot v lanskem letu bomo tudi le-
tos organizirali aktivnosti vodne terapije v 
Ljubljani in Mariboru in modificirano tudi v 
PK – Prekmurje. Obvezen predpogoj za 
vključitev v osrednji del tega programa bo 
opravljen test hoje na 2 km, ki ga opra-
vlja CINDI. Le tisti udeleženci, ki imajo gi-
balne ali druge zdravstvene težave, bodo 
predložili mnenje osebnega zdravnika. 
Del programskih aktivnosti bomo posvetili 
tudi udeležencem, ki želijo sodelovati v bolj 
intenzivnih kondicijskih pripravah. Sicer si 
bomo prizadevali, da bo zlasti osrednji del 
programa potekal po skupinah oblikova-
nih skladno z zdravstvenim stanjem ude-
ležencev. V poteku programa bomo tudi 
beležili temeljne zdravstvene karakteristike 
udeležencev. Predvidoma bo osrednji del 
programa poteka v posezonskem času na 
koncu poletne oziroma začetku jesenske 
sezone. Načrtovani znesek programa zna-
ša 28.073,12 eur.

4. Informiranje, publicistika  
in izdajanje glasila 
Izdajanje društvenega glasila je sicer re-
lativno draga oblika obveščanja vendar 
je tradicionalna,saj Obvestila izhajajo že 
več kot dvajset let. Zato jo bomo posku-
šali obdržati tudi v primeru večjih finanč-
nih težav vsaj v omejenem obsegu. Kljub 
vsemu je informiranje preko tiskanega 
medija, primernejše za obveščanje član-
stva o določenih vsebinah: o začetku, 
prijavah in poteku programov, finančnih 
načrtih,o najpomembnejših spremembah 
društvenih aktov (statut, nekateri pravilniki 
itd.) kot tudi o novostih diagnosticiranja in 
zdravljenja raka grla,odzivih udeležencev v 
programih itd. Po drugi plati, pa ne smemo 
pozabiti,da del zlasti starejših članov še 
nima dostopa do interneta.Za večji obseg 
obveščanje po medmrežju si prizadeva 
tudi Evropska konfederacija laringektomi-
ranih( C.E.L.), ki je na koncu lanskega leta, 
pozvala svoje članice k prevodu uvodne 
spletne strani in predstavitvenega leta-
ka (flayer).Sedaj si lahko na internetnem 
naslovu www.cel.-int.eu ogledate temelj-
ne podatke C.E.L.-a tudi v slovenščini. 
Društvo bo še naprej stimuliralo uporabno 
interneta in poskušalo to stanje izboljšati, 
tudi z organiziranjem različnih delavnic. V 
čim večji meri bomo poskusili izkoristi so-
dobne računalniške možnosti ( CD in DVD 
prezentacije in video projekcije) za izboljša-
nje informiranosti in večjo prepoznavnost 

društva. Predvidena sredstva programa 
dosegajo 18.611,46 eur.

5. Spodbujanje in podpora kulturni 
ustvarjalnosti
Program obsega sorazmerno skromna 
sredstva 1.197 eur in si prizadeva ponov-
no vzpodbuditi interes laringektomiranih in 
njihovih svojcev za kreativno udejstvovanje 
in kulturo.

6. Izvajanje programov za 
preprečevanja socialne izključenosti
V okviru programa bo organizirano letno 
srečanje članov DLS, ki ga bo letos skla-
dno z dogovorjenim načinom krožeče 
organizacije, predvidoma pripravil PK – 
Severne Primorske. Največji del teh pro-
gramov, se izvaja predvsem na lokalnem 
nivoju v Področnih klubih. Zato bo njihova 
vsebina predstavljena v načrtih vodij posa-
meznih PK. Sredstva programa so načrto-
vana v višini 28.618,24 eur.

7. Pomoč prostovoljcev 
laringektomiranim na domu 
Tretja kritična točka v rehabilitaciji larin-
gektomiranih nastopi potem, ko se po 
zaključenem zdravljenju v bolnišnici vrne-
jo v domače okolje, ki je včasih premalo 
obveščeno o posledicah operacije. Obiski 
poverjenikov - prostovoljcev poskušajo v 
tej fazi najprej omiliti težave laringektomira-
nih tako, da jim odkrito posredujejo svoje 
izkušnje, z nasveti pa lahko pomagajo tudi 
družinskim članom laringektomiranega. Po 
potrebi, pa lahko poverjeniki bolnikom po-
magajo pri učenju nadomestnega govora, 
saj je večina prostovoljcev – poverjenikov 
uspešno zaključila govorno rehabilitacijo. 
Pogosto nam preko tega programa uspe 
vključili v društvo tudi tiste laringektomira-
ne, ki smo jih iz različnih razlogov »zgreši-
li«, oziroma jih nismo mogli obiskati v času 
njihovega zdravljenja v bolnišnici. Tudi v 
letu 2013 bodo poverjeniki predvidoma 
najmanj dvakrat letno obiskali člane, ki 
žive na njihovem področju. Za ta program 
načrtujemo 7 093,44 eur.

Na izobraževalnem seminarju med pomočniki logopedov. (Foto Č. Košak)

Pohodniki na otoku Krku. (Foto Č. Košak)
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Na pohodih se tudi nasmejemo. (Foto Č. Košak)

8. Pomoč osebam pred in po operaciji
Bolniki in zdravniki se za operacijo la-
ringektomije odločajo, ko rešujejo življe-
nje. Zato odločitev za operacijo ni lahka. 
Operacija laringektomije pusti s spremem-
bami dihalnih poti zelo kompleksne posle-
dice verjetno je najtežja izguba »normalne-
ga govora« ( ki je v izjemnih primerih lahko 
trajna). Z namenom, da bi bolnika opogu-
mili ter mu olajšali odločitev za največkrat 
nujno operacijo organiziramo, v soglasju z 
zdravstvenim osebjem klinike, razgovore 
z bolniki. Za večino bolnikov je navadno 
dobrodošel pogovor z laringektomiranim, 
ki je že dobro prestal tako operacijo in je 
iskreno pripravljen z njim deliti svojo oseb-
no izkušnjo. Ker raziskave v zadnjih letih 
kažejo, da lahko svojci laringektomiranih 
doživljajo enako, včasih pa celo hujšo psi-
hološko stisko kot bolniki, bomo poskušali 
z nasveti pomagati tudi njim. Sredstva pro-
grama obsegajo 805,84 eur.

9. Zagovorništvo in zagotavljanje 
občasne pomoči
Socialno stisko laringektomiranih z naj-
nižjimi dohodki, poskuša društvo omiliti z 

ali drugi materialni obliki. Program zajema 
tudi svetovanje in varstvo socialnih pravic 
članov. Načrtovana vrednost programa je 
990 eur.

Ivan Košak

uveljavljanjem posebej znižanih kotizacij 
pri udeležbi v vseh pomembnejših progra-
mih. Sredstva enkratne pomoči kot inter-
vencijska sredstva, lahko dobi laringek-
tomirani v primeru težke socialne stiske, 
bodisi v obliki plačila najnujnejših položnic 

C.E.L. nadaljuje  
z aktivnostmi
V novembrski številki Obvestil (11/2011) 
sem poročal o poteku srečanja s seda-
njim predsednikom C.E.L. (Konfederacija 
laringektomiranih Evrope), g.Wernerjem 
Kubitzo, ki je istočasno tudi predsednik 
Nemške zveze društev laringektomira-
nih, podpredsednikom C.E.L., Ivanom 
Karabaičem, dr. Milošem Manestrom (oba 
iz Hrvaške) in menoj v Crikvenici, ki je bilo 
namenjeno predvsem iskanju načina bolj-

šega sodelovanja med članicami C.E.L. 
Med drugim je bilo tudi dogovorjeno, da 
se v letošnjem letu skliče Izvršni odbor 
in Predsedstvo (predstavniki vseh čla-
nic C.E.L.), kar se je tudi uresničilo 12. in 
13. novembra letos v Bad Reichentallu v 
Nemčiji.
Kljub temu, da vremenska napoved za ta 
čas ni bila preveč obetavna, sem se odlo-
čil, da skupaj s soprogo Eriko potujeva z 

avtom, saj pot do Bad Reichentalla ni tako 
dolga, poleg tega pa mi je dobro poznana, 
saj so bila tu že večkrat podobna zaseda-
nja. 
Vožnja res ni bila preveč prijetna, saj je ves 
čas deževalo, poleg tega pa je bilo tudi ne-
kaj večjih zastojev na cesti; prvi že pri nas, 
pred tunelom Karavanke, ki ga popravlja-
jo in je zato organiziran polurni enosmerni 
promet, drugi, skoraj enourni pa v Avstriji, 

VABILO V DELAVNICO

Klinika ORL v Ljubljani vabi 
laringektomirane in njihove svojce k 

udeležbi v delavnico za samopomoč, 
ki je organizirana v kletnih prostorih  

ORL klinike. 
Delavnica je vsak torek, ob 11.uri. 

(Razen v primeru praznika.)

mag. Petra Bavčar, univ. dipl. psih., 
spec. klin. psih.

ČLANARINA ZA LEtO 2013

Izvršni Odbor DLS je na 8. seji, dne 9.1.2013 sprejel sklep, da se članarina za 
leto 2013 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 2013 prejemajo dohodke enake ali nižje od 460,00 

eurov bodo lahko uveljavljali subvencionirane kotizacije.
transakcijski račun DLS: 6100 0000 1418 487

Izvršni odbor DLS
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kmalu za Tauern tunelom. Kljub vsemu pa 
sva pravočasno prispela na cilj.
Da podpredsednika C.E.L., I.Karabaiča 
in dr. M. Manestra, torej predstavnikov 
Hrvaške, zaradi trenutnih zdravstvenih te-
žav ne bo, sem že vedel, da pa bo zaradi 
istih težav odsoten tudi blagajnik,H.Koch 
in predstavnik Poljske pa sem zvedel ob 
prihodu. 
Na seji predsedstva C.E.L. smo bili tako 
predstavniki iz Nemčije, Avstrije, Norveške, 
ki je zastopala tudi ostale skandinavske dr-
žave in Slovenije.
Po pozdravnem nagovoru, je predsednik 
Kubitza poročal o dejavnostih, ki so se 
odvijala po seji v Kasslu 12.maja 2011, ko 
je bilo izvoljeno novo vodstvo C.E.L. Eden 
od zaključkov iz Kassela je bil tudi prenos 
sedeža C.E.L. iz St. Quentina v Franciji v 
Luksemburg. Izkazalo se je, da to zaen-
krat ni mogoče, saj bi v tem primeru po-
trebovali originalne ustanovne listine, ki pa 
jih v sedanjem arhivu ni, poleg tega pa bi 
v Luksemburgu moralo biti vsaj eno delu-
joče društvo laringektomiranih, ki bi bilo 
član C.E.L. česar pa trenutno tudi ni. Zato 
je najbolje, da sedež zaenkrat ostane tam 
kjer je. 
S pomočjo predstavnika Zveze nemških 
društev laringektomiranih je narejena nova 
internetna stran CEL, ki jo lahko prikličemo 
z naslovom: www.cel-int.eu. Ta za sedaj 
vsebuje kratko predstavitev CEL, predsta-
vitev članov Izvršnega odbora, predsta-
vitev članic in aktualne novice. Napisano 
je v nemščini in angleščini. Kot priloga tej 
strani je predstavljena tudi zloženka, napi-
sana v angleščini, nemščini in francoščini, 
ki predstavlja pomen CEL, njene cilje in 
sedanje članice. Dano je priporočilo, da bi 
vsaka članica, v svoj jezik prevedla vsebino 
te strani in prevod poslala na sedež CEL.
Predsednik Kubitza je napovedal tudi, 
da si bo prizadeval skupaj z Zvezo 
Medizintechnologie e.V iz Berlina organizi-

rati evropsko srečanje s temo o preskrbi 
laringektomiranih oseb s pomožnimi sred-
stvi v posameznih državah in problemih, ki 
se pojavljajo v zvezi s tem. Na srečanje bi 
bile povabljene tako sedanje članice CEL, 
kot tudi nečlanice tako, da bi iz vsake dr-
žave prisostvoval vsaj en zdravnik in en 
predstavnik uporabnikov. Srečanje naj bi 
bilo v jeseni 2013 ali 2014 in bi lahko bilo 
tudi prilika za včlanitev v CEL tistih Zvez 
iz Evrope, ki do sedaj niso videle smisla v 
aktivnem sodelovanju v tej organizaciji.
Sekretar CEL g. Neumann je raziskoval 
možnost pridobivanja sredstev za finan-
ciranje CEL tudi s strani organov EU. To 
bi bilo mogoče, predvsem iz sredstev 
Preventive iz zdravstvenega programa EU, 
kakor tudi področja Zaposlovanja. Za to 
pa je potrebna visoko strokovno izdelana 
vloga, ki mora sloneti na zadostnem števi-
lu uporabnikov iz različnih evropskih držav. 
Tu pa nastopi takoj problem, saj sedanje 
število aktivnih članic CEL nikakor ne za-
došča kriterijem EU in bo tudi iz tega ra-
zloga postoriti vse, da se članstvo poveča.
Predsedstvu so bili predstavljeni podatki o 
finančni situaciji. Ta trenutno ni slaba, saj 

so nekatere firme, ki proizvajajo pomožna 
sredstva za laringektomirane osebe, tudi 
letos vplačale nekaj sredstev podpore, del 
članic pa je že poravnal svojo članarino. 
Izdatkov pa ni bilo veliko, saj je precej-
šen del nastalih stroškov pokrila nemška 
Zveza. Podano je bilo revizorsko poročilo 
z zagotovitvijo, da je bilo računovodstvo 
vodeno v skladu s predpisi.

Na koncu je bilo dogovorjeno:
•   da  do  Božiča  vodstvo  CEL  pošlje 

Društvom laringektomiranih pismo, v 
katerem jih zaprosi za mnenje o načr-
tovani evropski konferenci kot tudi o na-
daljnjem sodelovanju s CEL

•   zgibanka se pošlje vsem članicam in se 
kot priloga doda internetni strani CEL

•   članice  naj  prevedejo  internetno  stran 
CEL v svoj jezik in pošljejo prevod na 
sedež CEL

•   o  seji  Predsedstva bo narejen  zapisnik 
v nemščini, angleščini in francoščini. 
Objavljen bo tudi na internetni strani 
CEL

•   na internetni strani CEL bo predstavljen 
vprašalnik s katerim bi zainteresirana 
Društva lahko izpričala svojo pripravlje-
nost za sodelovanje 

•   ob odvijanju naslednje skupščine Zveze 
nemških društev laringektomiranih bo 
istočasno sklicana tudi seja Izvršnega 
odbora CEL

Tako se je zaključila seja Predsedstva, ki je 
bila tokrat, kljub majhnemu številu sodelu-
jočih članic, zelo vsebinska in poglobljena. 
Pokazalo se je še enkrat, da laringektomi-
rani v Evropi tako organizacijo potrebuje-
mo, potrebujemo pa tudi osebe, ki bodo 
voljne in sposobne izvesti zahtevne nalo-
ge.
Povratek domov je bil hitrejši, saj se je vre-
me znatno izboljšalo pa tudi zastojev na 
cesti ni bilo. 

Slavko Ribaš

Na seji C.E.L.-a. (Foto S. Ribaš)

Udeleženi seje predsedstva C.E.L. (Foto S. Ribaš)
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Zaklju~ek!
Iz podro~nih klubov

 PK Štajerska 
 in Koro{ka

Štajerci so se zbrali v Orehovi vas. (Foto D. Papež)

D. Papež je ostal brez besed, ko mu je B. Štupar izročil 
svojo sliko. (Foto arhiv D. Papež)

Oh, saj ni res, a vendar je ! Da se je leto 
spet izteklo, naložilo breme še za eno leto. 
Pa saj ni bilo tako hudo!Imeli smo veliko 
lepega druženja s člani DLS. Bili v hribih, 
si zaužili svežega zraka, na morju, kjer nas 
je vročina dobro zdelala, trgali grozdje, 
prirejali piknike, izlete… A vendar vse je 
tako hitro minilo. Narava nas je obdarila s 
snegom, že je tu december, konec leta. Le 
kam gre čas.

Dne 15.12.2012 smo se Štajerci zbrali v 
gostilni Lobnik v Orehovi vasi. Zbralo se 
nas je večina članov. V uvodni besedi nas 
je pozdravil naš vodja PK-za Štajersko in 
Koroško g. Danilo Papež. Med drugim 
nam je povedal tudi žalostne novice, da so 
nas letos zapustili štirje člani in ena članica. 
Poklonili smo se z minuto molka. Podelili 
skromna darila našim zaslužnim, ki nas vo-
dijo, učijo, ter pomagajo pri naši rehabilita-

ciji. V društvu imamo pridne »delavničar-
ke«, ki spremljajo svoje soproge so nam 
pripravile lepa presenečenja za vsak par. 
Lepa hvala! Tudi naša Irena Muc nas vsako 
leto preseneti z darilci, ki jih sama pripravi. 
Tudi njej hvala. Imamo tudi srečelov tako, 
da se med seboj obdarujemo. Sledila je 
večerja, ki je bila okusna, obilna, tako da 
so naši trebuščki bili polni. Tudi domačega 
peciva je bilo na pretek. Katerega seveda 
spečemo same žene, partnerke od naših 
članov. Po dolgem klepetu in ko se je hra-
na malo polegla, smo tudi zaplesali.

Kar naenkrat je prišel čas slovesa. Segli 
smo si v roke, si zaželeli vse dobro in 
se počasi odpravili vsak na svoj konec. 
Domov! Lepo je bilo sodelovati z društvom 
DLS.
Oba z možem Jožetom se veseliva nasle-
dnjega srečanja.

Srečno 2013.

Silva Hameršek 

Prednovoletno sre~anje 
PK [tajerske in Koro{ke
Pa je leto naokrog, treba je narediti bilanco za staro leto in 
narediti plane za novo. V tem mesecu, ki mu pravimo tudi 
veseli december, je prišel tudi čas za novoletno srečanje. 
Tako smo se zbrali člani Društva larigektomiranih PK Štajerske in 
Koroške in vsi tisti, ki skrbijo celo leto za nas – to so naš logoped 
mag. Mladen Jeličič, ter naše medicinske sestre in fizioterapev-
tka Štefka, ki skrbijo za rekreacijo in dobro počutje v bazenu in 
telovadbi.
Po uvodnem klepetu in namestitvi za svečano urejenimi mizami nas 
je imenu PK Štajerske in Koroške pozdravil vodja Danilo Papež. 
Spomnili smo se tudi preminulih v tem letu z minuto molka. Po uvo-
dnem pozdravnem govoru, nam je vodja Danilo Papež izrekel lepo 
voščilo, čim več zdravja, osebne sreče in še veliko lepega druže-
nja. Ostal pa je brez besed, ko mu je Branko Štupar, v znak dobre-
ga dela podaril njegovo sliko za okrasitev društvenega prostora. 
Pa, da ne pozabim na naše »delavničarke«. Te čebelice vedno 
poskrbijo za darilca. Drage čebelice še veliko zdravja in domišljije 
za ustvarjanje. Tudi Irena Muc je vsakega razveselila z darilcem.
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Po končanem uvodu, pa svečana večerja in rajanje. Mize so 
nam obložili z mesom, lignji ter domačimi pečenicami s kislim 
zeljem in repo in divjačino. Manjkal pa ni niti posladek, ki s(m)o 
ga tudi tokrat priskrbele ženske prisotnih. Ob vsem tem in do-
bri kapljici so se razvezali tudi  jeziki. Ob »disko« glasbi so nas 
zasrbeli podplati, treba bo zaplesati. Čas je hitro tekel. Treba 
je poklepetati s tistimi, ki jih srečaš samo na novoletnih zaba-
vah. Tudi letos nismo pozabili  na srečelov. Vsak je izžrebal svo-
jo številko. Vsi smo radovedno gledali v svojo vrečko, kaj sem 
pa jaz dobil. Tukaj gre samo za pozornost - saj veste hudi časi. 
V tako prijetnem okolju s tako dobro družbo, tudi čas hitro beži. 

Sledijo lepe želje, stisk roke in poljub v slovo.
Za konec pa mi dovolite, da še enkrat v imenu PK Štajerske in 
Koroške, ter v svojem imenu vsem članom naše velike družine 
zaželim, največ zdravja, zadovoljstva ter razumevanja v našem 
društvu. 
Bliža se najlepši čas v letu. Čas, ko se spominjamo preteklosti 
in pričakujemo prihodnost. Čas, ko se želja po sreči, zdravju in 
uspehu seli iz srca v srce. Naj se vsem uresničijo sanje, udejanjijo 
želje in izpolnijo pričakovanja. 

Anica  Petrovič

Ure, dnevi, meseci tako hitro bežijo, da 
naenkrat napoči čas, ko pride mesec de-
cember, zadnji mesec leta, ki ga vsi tako 
nestrpno pričakujemo. To je za nekatere 
prav poseben mesec - zaradi novoletnih 
in božičnih praznikov, za nekatere zaradi 
snega, snežnih norčij in za nas prav pose-
ben mesec, saj je to čas našega zadnjega 
srečanja, ki se ga vsi zelo veselimo. 
Društvo laringektomiranih PK Štajerske 
in Koroške smo se srečanja udeležili v že 
znanem gostišču Lobnik v Orehovi vasi. 
Pričakale so nas lepo pripravljene mize in 
novoletno vzdušje. Vredno je omeniti, da 
so za vsakega na mizah čakali angelčki, 
ki so jih izdelale naše pridne »delavničar-

Sre~anje Štajercev  
in Koro{cev

ke«. Po namestitvi vseh prisotnih članov, 
nam je spregovoril naš vodja g. Danilo in 
nam obudil spomine na dogodke, ki smo 
jih preživljali skoz leto. Obdarovali smo 
naše medicinske sestre, ki pridno skr-
bijo za naše zdravje in našega logopeda 
magistra Mladena. Žal smo bili deležni še 
slabe novice, da nas je zapustil g. Ivan. 
Prav tako nam je vodja prebral pismo od 
g. Daria partnerja ga. Sonje, ki nas je prav 
tako zapustila v tem letu in v katerem se je 
društvu zahvalil za vso podporo in pomoč. 
Temu je sledila minuta molka za vse tiste, 
ki so nas žal zapustili. Nazadnje je sledilo 
še presenečenje, ko je g. Branko Štupar 
podaril vodji PK Danilu Papežu svojo sliko 

v zahvalo za njegovo dobro delo in trud za 
celotno našo ''družino''. 
Sledila je večerja, slastne in okusne hrane 
je bilo na pretek. Manjkalo ni niti pecivo, saj 
so zanj poskrbele pridne ženskice. Po ve-
čerji, so nas še enkrat obdarile »delavničar-
ke« s svojimi pripravljenimi izdelki in vsak 
član je prejel koledar DLS za leto 2013. Ker 
smo bili vsi člani zelo pridni in ker je pred 
božični čas hkrati čas obdarovanja, smo 
pripravili še srečelov, ki je dodatno pope-
stril praznično vzdušje. Polni pričakovanj. 
smo vsi prejeli vsak svoje darilo. 
Na tako sproščeni zabavi, se je večina pri-
sotnih tudi zavrtela vsak s svojo plesalko 
in ob dobri glasbi smo veselili se še dol-

go v noč. Kot sem že na 
samem začetku povedala, 
čas res hitro beži in prišel 
je čas, ko smo morali se 
posloviti in oditi vsak proti 
svojemu domu. 
Še enkrat vse zahvala g. 
Danilu za vso dobro delo, 
organizacijo, čas in trud, ki 
je namenjen, za naša sre-
čanja. Prav tako zahvala 
našim »delavničarkam«, 
ki tako pridno in spretno 
izdelujejo in nas s svojimi 
izdelki razveseljujejo. 

In na koncu bi želela da: 
»Novo leto 2013 naj prine-
se vsem darila, ki življenje 
Vam bodo obogatila ljube-
zen, srečo, zdravje, blago-
stanje ter uresničitev vseh 
vaših želja in skritih sanj. 

Klementina Bohl

Ob dobri glasbi so se veselili pozno v noč. (Foto D. Papež)
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Prednovoletno sre~anje 
Dolenjske, Posavja  
in Bele krajine
Prehitro čas beži, a za njim ostajajo sledi, 
spomini na preteklost, na srečne, prežive-
te dni. 
V prehitrem tempu današnje družbe se 
sprašujemo, kam tako neusmiljeno hitijo 
dnevi in kako hitro se obračajo leta. Da bi 
v spominu nosili čim lepše skupne doži-
vete trenutke, smo se člani društva zbrali 
na prednovoletnem srečanju, v soboto, 
22. 12. 2012, na našem stalnem mestu, v 
gostilni Špolar, v Mirni Peči. 
Ob prihodu smo skupaj zapeli in si za do-
brodošlico veselo nazdravili, da smo se zo-
pet zbrali v tako velikem številu. Nagovoril 
nas je predsednik društva Jože Prešiček, 
ki je povzel letno delo in zabave ter ostale 
dogodke našega društva, ki so se zvrsti-
li v iztekajočem se letu 2012. Obudili smo 
spomine na spomladanski piknik, ki smo 
ga imeli pri našem članu Tonetu Vovku 
v Gabrski Gori in se spomnili srečanja v 
Ljubljani. Ob tej priložnosti se nam je pred-
sednik društva tudi opravičil, ker ni uspel or-
ganizirati še kakšnega srečanja več, saj mu 
bolezen v preteklem letu tega žal ni dopu-
ščala. V nadaljevanju nas je vse zbrane pro-
sil, da sprejmemo njegovo odločitev in ga 
razbremenimo njegove funkcije. Predlagal 
je novega predsednika Nikola Stazinskega, 
ki prihaja iz Belokranjskega območja, na-
tančneje iz Metlike. S soglasnim dvigom rok 
smo sprejeli in podprli Jožetovo odločitev in 
tako je na svojo novo vlogo privolil tudi no-

Člani PK Dolenjske so se zbrali v gostišču Špolar. (Foto V. Perpar)

Novi in stari vodja PK s soprogama. (Foto V. Perpar)

 PK Dolenjska

voimenovani predsednik društva Nikola. Ob 
tem nas je prosil za pomoč in sodelovanje, 
tako da bomo s skupnimi močmi še naprej 
skrbeli za redna srečanja. V nadaljevanju 
smo se z minuto molka poklonili našemu 
preminulemu članu in naj povem, da smo 
v svoj krog dobili novega člana, ki pa se 
današnjega srečanja žal ni mogel udeležiti. 
Ob kosilu sta nas zabavala naša znana 
glasbenika, ki sta poskrbela za prijetno 
vzdušje in sprostitev v ritmih domače 
glasbe. Po kosilu nas je s srečelovom pre-
senetil in razveselil naš dolgoletni član in 

nekdanji predsednik Franc Plantan, ki je z 
majhno pozornostjo poskrbel za prisrčna 
darila. Za njegov trud in obdaritev se mu 
v imenu vseh zbranih iskreno zahvaljujem. 
Druženje smo nadaljevali s prijetnim klepe-
tom in obujanjem spominov iz preteklih dni, 
s plesom in petjem. Imeli smo tudi karao-
ke, tako da smo ob našem mladem glas-
beniku veselo zapeli. Najboljši so bili tudi 
nagrajeni. Popoldansko druženje v prijetni 
družbi se je počasi prevesilo v večer in obi-
skala nas je tudi naša psihologinja Tanja, 
za katero smo veseli, da si vzame čas in 
nas ob priložnostih obišče. Večer smo za-
ključili s toplimi občutki v srcih in se polni 
pozitivne energije in čudovitih spominov 
vračali v svoje varne domove. 
V imenu vseh zbranih bi se ob koncu še 
enkrat zahvalila našemu dosedanjemu 
predsedniku Jožetu in njegovi ženi Ivanki 
Prešiček za vso pozornost in skrb ter or-
ganizacijo skupnih srečanj. Novemu pred-
sedniku Nikoli pa želimo uspešno vodenje 
društva in veliko pozitivnih izkušenj, ob 
tem pa upamo in si tudi v prihodnje želimo 
tako dobrega sodelovanja in še veliko sku-
pnih doživetih trenutkov.
V pričakovanju novih srečanj in skupnih 
trenutkov prijetno zaključujemo še eno 
uspešno in počasi iztekajoče se leto. 

Alenka Avsec
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 PK Obala

Razpad Pahorjeve koalicije je prinesel na 
mesto premiera Janez Janšo, poraženca 
na volitvah. Prišla je huda, dvotedenska 
zima z močno, včasih orkansko burjo na 
Primorskem, potem
velika poletna suša, vsaj na Obali, ko smo 
skoraj ostali brez pitne vode in nato po-
vodenj na severnem Primorskem,Vipavski 
dolini in na Štajerskem. Predsedniške voli-
tve in velika, prevelika finančna, gospodar-
ska in delovna kriza... Vse to in še marsikaj 
nas je doletelo v tem letu. Nič dobrega ali 
pač, nekateri smo dobili vnučke, ki so naši 
sončki in nam lepšajo dneve in tedne, ko 
smo veseli ali žalostni.
Da nam bi leto 2012 ostalo v lepem spo-
minu, da zaključimo to“ težavno“ leto v 
lepem in prijetnem, sva se z Andrejko od-
ločila, da se s člani društva in podpornimi 
člani, za prednovoletno srečanje, ki je tra-
dicionalno srečanje v društvu, dobimo na 
turistični kmetiji “Mlin“pri Bertokih. Na vseh 
srečanjih do sedaj smo se imel lepo in tako 
vsaj za nekaj trenutkov, uric, pozabimo na 
težave, ki se dogajajo v naši bližini. Tudi to-
krat je bilo tako in znova in znova si želimo 
takšnih srečanj, lahkotnih, polnih iskrenih 
pogovorov, kjer se spoznavamo, premle-
vamo pretekle dogodke in kujemo načrte 
za prihodnost, tukaj mislim predvsem na 
prihodnja srečanja, ki jih je bilo v letu 2012 
nekoliko manj, jih bo pa zagotovo v letu 
2013 več.
Tokrat smo dan srečanja organizirali zelo 
pozno, med božičnimi in novoletnimi pra-
zniki tako, da je bilo praznovanje še bolj 
“pristno“in čestitke res tik pred zdajci. Kot 
sem že omenil, smo organizirali sreča-
nje na turistični kmetiji. Le-ta se nahaja v 
dolini reke Rižane, med grički posutimi z 
urejenimi vinogradi in polji. Prisotni smo bili 
vsi člani, le nekaj podpornih članov ni bilo 
zaradi bolezni. Gospa Stepančič je ravno 
prišla iz bolnišnice in vsi skupaj ji želimo 
čim hitrejšega okrevanja, Zulič Vesna pa je 

Razmi{ljanje

ravno takrat odšla k sorodnikom v Zagreb 
in jo tudi lepo pozdravljamo.
Našega srečanja sta se udeležila tudi go-
spa Marija, sekretarka društva in njen so-
prog Srečko, kar nam je bilo v veliko čast 
in verjamem, da jima je bilo lepo v naši 
majhni, skromni družbi. Najbolj pa se ju 
je razveselila naša novinka Marija Olenik, 
ki ne more prehvaliti njune prijaznosti in 
požrtvovalnosti. Bolje so se spoznali na 
govornih vajah jeseni v Simonovem zalivu 
v Izoli, in takih pozitivnih vtisov smo vsi ve-
seli. Čeprav je gospa Olenik naša najsta-
rejša članica naj povem, da se ji ni prav nič 
mudilo domov in upamo, da se je tudi ona 
imela lepo v naši družbi.
Vsakdo je povedal nekaj o svojih dožive-
tjih, o svojih dogodkih v letu 2012. Tudi 
Krumpak Ivan in Marija, ki sta bila na go-
vornih vajah v Izoli sta pohvalila tečaj na-
domestnega govora in si želita, da bi čim 
prej prišlo do napredka. Mi, člani, Branko, 
Fahira, Marjan pa smo dokaz, da z vztraj-
nostjo pride tudi uspeh. Nekateri smo se 
udeležili tudi ostalih programov, ki jih or-
ganizira društvo in sicer programa psiho-

socialna rehabilitacije in programa za ohra-
njevanja zdravja. Nič drugega kot pohvale 
in vabilo vsem, pridružite se nam. Druženje 
v našem PK pa je bilo v letu 2012 nekoli-
ko skromnejše, morda je bilo krivo vreme v 
spomladanskem času, morda ni bilo časa, 
morda si nismo vzeli časa, ...Najin najstarej-
ši vnuček pravi “to pa ni dober“. Organizirali 
smo le en skupen pohod, na katerem je 
bila udeležba popolna. Potem smo imeli 
dve ločeni druženji in sicer enkrat na hrib 
Lipnik za bolj pogumne ( Stanko, Elda, 
Branko in Andrejka), enkrat pa po učni poti 
v občini Kozina-Hrpelje za vztrajne (Fahira, 
Črt, Andrejka in Branko). Obljubiva, da leto 
2013 prinese več druženj na kulturnem po-
dročju in na področju krepitve in ohranjanja 
zdravja, tako imenovani rekreaciji, ki jo ve-
liko potrebujemo, seveda, če bo vreme in 
zdravje to dovoljevalo.
To je bila inventura PK Obala, potem pa 
le še stisk roke, izrečene lepe želje, pred-
vsem pa polno zdravja v letu 2013, koledar 
društva, darilce podjetja Robotina d.o.o. in 
MfiN računovodstvo d.o.o. in hvala vsem 
za prijetne urice.
Vsi ki berete te vrstice, imejte se lepo, 
zdravje naj vam služi, veliko osebne sreče 
in naj se vam uresničijo vse skrite želje.
Enako želiva tudi osebju obeh klinik, v 
Ljubljani in Mariboru. 
SREČNO 2013!
To vam iz srca želiva 

Branko in Andrejka. 

Tokrat so organizirali srečanje na turistični kmetiji. (Foto S. Tomšič)

Le še stisk roke in izrečene lepe želje… (Foto S. Tomšič)

Naslov društva:
DLS, Parmova 53/IV, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 436 03 58, faks 01 436 03 59
Transakcijski račun DLS:

6100 0000 1418 487
Davčna številka DLS:

68713401
E-mail: dls@t-2.net
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Novoletno 
sre~anje

Pavel Kalan na novoletnih 
obiskih

Prišel je dan srečanja. (Foto M. Čebokli)

Na srečanju ni manjkalo smeha. (Foto M. Čebokli)

Ga. Francka Bogataj je letos prejela priznanje za 30 let 
članstva v DLS. (Foto P. Kalan)

 PK Severna Primorska

Spet je leto naokrog in začele so se priprave za novoletno sre-
čanje. Vsako leto organiziramo, srečelov, zato imamo s tem, kar 
nekaj dela. Toda nič nam ni v napoto saj vemo, da bomo s tem 
popestrili večer in morda marsikoga tudi razveselili. Prišel je dan 
našega srečanja. Tokrat smo se dobili na tolminskem, natančneje 
v Ročinju. Odpravili smo se od doma, spotoma smo šli še po 
Marijo v Novo Gorico.
V lokalu so nas že pričakali naši prijatelji. Izmenjali smo nekaj be-
sed, nato nas je Olga razveselila s šopkom orhidej. Vsaka žen-
ska je dobila svoj šopek. Po kosilu smo začeli s srečelovom. Bil 
je kar dolg,saj smo nabrali kar veliko dobitkov. Vmes pa je bilo 
tudi precej smeha. Ob klepetu je dan hitro minil. Začeli smo se 
poslavljati,si zaželeli zdravo in srečno v naslednjem letu. 
Ob tej priliki bi zaželela vsem članom in podpornim članom ter 
ostalim srečno in predvsem zdravo leto 2013.

Fabjan Janja

 PK Ljubljana

Kakor vsako leto, smo na novoletni zabavi poverjeniki prejeli ko-
ledarje, za člane, ki se srečanja niso mogli udeležiti. Nedelja pred 
božičem je bila sončna in kar pravšna, da se odpravim na teren. 
Najprej se ustavim v Žabnici pri Lužanovih. Malo poklepetamo, si 
voščimo praznike in novo leto in že se odpravim dalje. Naslednja 
postaja je Dašnica pri Krupičevih. Vesel nasmeh in trden stisk 
roke izražata zadovoljstvo, ko jih obiščem. Izročim koledar in si 
izmenjamo nekaj mnenj o zdravju in počutju. Pot nadaljujem v 
Železnike na obisk ga. Francki Bogataj. Naj omenim, da je  ga. 
Bogatajeva letos prijela priznanje za 30 let članstva v Društvu la-
ringektomiranih. V kuhinji, kjer je lepo dišalo po ravnokar pečeni 
potici, ob kavici in slastnih piškotih, se pogovor razplete na zače-
tek bolezni. Ko jo pohvalim, da lepo  govori s ponosom pove, da 
se je sama naučila govoriti. Pred tremi leti sem se preselila k hčer-
ki Tildi in njeni družini, ki lepo skrbita zame, še doda. Voščimo si 
prijetne praznike, g Francki pa zaželim še naprej dosti zdravja in 
dobrega počutja. Obljubim ji, da se zopet kmalu oglasim. Ko sem 
že za volanom in se peljem proti Škofji Loki, se mi misli vračajo v 
Bogatajevo hišo. G. Francka  res dobro zgleda za svoja leta, 14. 
februarja 2013 bo dopolnila 89 let. Pozvonim še pri Ravasovih v 
Škofji Loki. Ob prijetnem klepetu pa čas hitro mine. V upanju, da 
se zopet kmalu vidimo se poslovimo in zaželimo vse dobro. Dan 

se je že začel poslavljati, ko prispem v Voglje do Kristančevih. 
Izročim jim koledar in jim zaželim še naprej trdnega zdravja. Ob 
tej priliki pa želim vsem članom Društva laringektomiranih  veliko 
zdravja in dobrega počutje v letu, ki prihaja nasproti. 

Pavel Kalan

NOVA ČLANA
  CERAJ MONIKA  PODČETRTEK
  KRAJNC ROMAN  CELJE

UREDNIŠKI ODBOR:
Odgovorni urednik: Ivan Košak, urednik: Marija Tomšič,

član, Danilo Papež.
Oblikovanje in priprava za tisk: Designpro d.o.o.
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Prednovoletno sre~anje 
Podro~nega kluba Ljubljana

Staro leto se poslavlja in novo prihaja. Žal 
sta velik del letošnjega leta v Sloveniji za-
znamovali gospodarska kriza in recesija, 
ter v zadnjih mesecih tudi številne demon-
stracije. Lahko bi rekel, da je bilo leto 2012 
slabo, kot vsako drugo, toda temu ni tako. 
Vsako leto prinese nekaj novega,nove 
upe, nove želje in nova spoznanja. Veseli 
december, kot mu radi pravimo je čas, 
ko si enkrat v letu lahko oddahnemo, 
se sprostimo, si zaželimo veliko sreče in 
zdravja, ter se skupaj poveselimo. V tem 
duhu smo tudi letos 21. decembra v PK 
Ljubljana organizirali tradicionalno pred-
novoletno srečanje, ki je tokrat potekalo v 
gostišču Livada. Letošnji Veseli december 
pa si bom zapomnil tudi drugače. Tako po 
svetovnem spletu kot tudi po televiziji so 
namreč zaokrožile govorice o koncu sveta, 

torej apokalipsa in novi dobi,ki naj bi člo-
veštvo popeljala na novo razvojno raven. 
Teorij, kako naj bi se zgodil konec je bilo na 
pretek in tudi National Geographic pri tem 
ni zaostajal. Tako smo lahko izbirali med: 
mednarodno zaroto in približevanjem pla-
neta Nibiru oz »planeta X«, pa do potresov, 
zarote Illuminatijev, izbruha radiacije, 3. 
Svetovne vojne, obiska Nezemljanov in do 
zamenjave zemeljskih polov. Po teh krite-
rijih sem pravi veteran. Se bom lahko vsaj 
otrokom kdaj pohvalil, da sem eden izmed 
tistih, ki so preživeli konec sveta. 
Zanimivo je, da smo v PK Ljubljana ravno 
ta dan izbrali za prednovoletno zabavo. 
Nekateri so se tako »hecali«, da če že bo 
konec sveta, vsaj žejni in lačni ne bomo. 
Letos nas je sprejelo prijazno osebje go-
stišča Livada, v novih narodnih nošah, 
pod taktirko novega lastnika, podjetja GH 
Livada. Ni minilo dolgo, ko so začeli pri-
hajati prvi gostje, bogato božično okraše-
na dvorana se je hitro polnila in srečanje 
je kot vsako leto potekalo v sproščenem 
vzdušju. Pridružila se nam prof. Ana Jarc 
in predstavnika SV Cveto Ivšek ter Boštjan 
Kostanjšek. Ko smo bili v »polni zasedbi« 

Če bo konec sveta moramo pohiteti. (Foto Č. Košak)

»Stari« vodja PK, čestita »novemu«.  
(Foto Č. Košak)

Jože je presenetil in obdaroval predstavnice lepšega spola. (Foto Č. Košak)

pričel se je pričel uradni del večera. Najprej 
nas je nagovoril naš častni predsednik 
društva in začasni vodja PK Ljubljana, g. 
Slavko Ribaš, ki je povzel dogodke leto-
šnjega leta, se zahvalil za podporo pri or-
ganizaciji izletov in nam še naprej zaželel 
veliko uspehov, sreče in zdravja. Temu je 
sledil nagovor predsednika DLS I. Košaka, 
ki nam je predvsem predstavil, kaj smo 
dosegli v letošnjem in kaj lahko pričaku-
jemo v naslednjem letu. Na volitvah smo 
izbirali novega vodjo Področnega kluba in 

laringektomirani člani so soglasno izvolili g. 
Milana Zajca. Na koncu uradnega dela nas 
je z voščilom prijetno presenetil še g. Jože 
Kenje, ki se je osebju ORL zahvalil za pod-
poro pri rehabilitaciji nam, pa po dimnikar-
sko zaželel »Srečno in veselo novo leto. « 
S tem je bilo uradnega dela konec in sledil 
je družabni del večera. 
Tudi tokrat nas osebje Gostišča Livada ni 
razočaralo. Ko smo že mislili, da si bomo 
od uradnega dela lahko oddahnili, so se 
naenkrat odprla vrata iz kuhinje so začeli 
prihajati vozički do vrha obloženi z razno-
vrstnimi dobrotami in kar težko je bilo sle-
diti vsem krožnikom, ki so prihajali na mize. 
Po koncu večerje nas je znova presenetil 
g. Kenje, ki je za spomin na prednovoletno 
srečanje, tokrat v pravi dimnikarski unifor-
mi, vsako od »boljših polovic« obdaroval z 
nageljnom, za kar je bil deležen bučnega 
aplavza. Medtem se je zunaj že počasi 
stemnilo in za nekatere je že napočil čas 
odhoda. Segli smo si v roke, si še zadnjič 
voščili »Srečnga pa zdravga« in se v upa-
nju, da se prihodnje leto spet srečamo, 
odpravili domov.

Črt Košak


