
OBVESTILA – Št. 191 Stran 8

DRU[TVA LARINGEKTOMIRANIH SLOVENIJE               
DRU[TVO

LARINGEKTOMIRANIH
SLOVENIJE November, 2009            Letnik XVIII Št. 191

PO[TNINA PLA^ANA
P R I  P O [ T I  1 1 0 9

STRANVSEBINA

Evropska konferenca o staranju in invalidnosti. (Foto VUŠ za fotografijo)

Nadaljevanje na naslednji strani

Evropsko konferenco s podnaslo-
vom Spodbujanje človekovih pravic 
invalidov in starejših, je organiziralo 

slovensko Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve v sodelovanju s Svetom 
Evrope.

Na povabilo MDDSZ sva se konference 
udeležila 2 predstavnika DLS. Konferenca 
je vsebinsko sodila v sklop aktivnosti pred-
sedovanja Slovenije Odboru ministrov 
Sveta Evrope od 12. maja do 18. novem-
bra 2009.

Udeležence konference je pozdravil mini-
ster dr. I. Svetlik in poleg tujih gostov, sta 
jih nagovorila še predsednik NSIOS-a B. 
Šuštaršič in predsednica ZDUS-a dr. M. 
Kožuh Novak, sodelovalo je 130 udele-
žencev: sodelavcev Sveta Evrope, delav-
cev različnih ministrstev, strokovnjakov, 

Evropska konferenca: 
Staranje in invalidnost 
v Portorožu 26. do 27. oktobra 2009

predstavnikov invalidskih organizacij in 
organizacij starejših. Z naraščanjem števila 
držav, ki so ratificirale Konvencijo OZN o 
pravicah invalidov, se te pravice zaenkrat 
žal, še vedno predvsem deklarativno, uve-
ljavljajo na globalni, svetovni ravni. Zato 
si EU prizadeva, da bi se sedaj težišče z 
deklarativne ravni premaknilo k dejanjem, 
kar je gotovo težji del, ki bo nedvomno 
zahteval še precej časa in tudi denar-
ja. Konferenca je poskušala v najširšem 
smislu osvetliti temeljna vprašanja graditve 
vključujoče družbe, ki bo integrirala priza-
devanja starejših in invalidov za neodvisno 
in kvalitetno življenje, enako dostopnost, 
razvijanje kakovostih storitev za dolgotraj-
no oskrbo starejših in invalidov, ter omogo-
čila učinkovito kontrolo nad uveljavljanjem 
teh pravic. V treh delavnicah, ki so sledile 
v popoldanskem času so bile posebej po-

udarjene teme: Pravica invalidov do neovi-
ranega dostopa, Zdravje in rehabilitacija in 
Ustrezna življenjska raven in socialna za-
ščita.

Na osnovi poročila Komiteja ekspertov 
Sveta Evrope je bila na konferenci pose-
bej poudarjena pomembna razlika med 
sicer povezanima skupinama starejših, ki 
postanejo invalidi in starajočimi se invalidi. 
Razlikovanje je pomembno predvsem z 
vidika razlik v potrebah obeh skupin, iz ka-
terih posledično sledijo različni načini pod-
pore posameznih invalidov. V prvo skupino 
sodijo ljudje, ki so večji del življenja preži-
veli »normalno« in neodvisno, v starosti pa 
je nastopila določena oblika invalidnosti 
npr. starostna demenca, ki za prizadete-
ga pomeni korenit prelom v njegovem do-
sedanjem slogu življenja. Ti invalidi pred-
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Nadaljevanje s prejšnje strani

Na delavnici so bili predstavljeni trije projekti. (Foto D. Papež)

Zagotovljeni so bili prevodi v angleščino in francosčino. (Foto VUŠ za fotografijo )

vsem potrebujejo podporo v prilagajanju 
novo nastalim zdravstvenim in socialnim 
okoliščinam, pomoč pri učenju, pri kate-
rem pa lahko naletijo na včasih skoraj ne-
premostljive ovire npr. starejši upokojenec, 
ki oslepi in se mora začeti učiti brajlice. 
Dosedanje raziskave tej skupini invalidov 
niso posvečale zadostne pozornosti tako, 
da so njihove potrebe sorazmerno slabo 
poznane. Ta skupina invalidov potrebuje 
tako podporo družine in države, oziroma 
učinkovito kombinacijo obeh, da lahko 
nadaljuje z aktivnim življenjem. Invalidi pri 
katerih je nastopila invalidnost relativno 
zgodaj v mladosti ali celo otroštvu, so na-
vadno prilagojeni komunikacijskim teža-
vam, lahko pa v starosti naletijo na ovire 
v okolju, ki ni prilagojeno starostnikom z 
invalidnostjo, npr. gluha oseba, ki pristane 
v domu starostnikov, v katerem ne razpo-
lagajo s tolmačem znakovnega jezika. Ker 
je skrb za te invalide, v veliki meri še ved-
no, naložena staršem in najbližjim sorodni-
kom, pomeni njihovo staranje svojevrstno 
težavo za to skupino invalidov.

Po posameznih evropskih državah se 
lahko potrebe te skupine invalidov zado-
voljujejo na zelo različne načine, saj so 
odvisne od stopnje ekonomske razvitosti, 
kulture, navad, stopnje medgeneracijske 
solidarnosti in obsega institucionalizacije 
starostnega varstva. Ostali govorniki so 
predstavili nadaljevanja Švedske in Graške 
konference, ter konference o povezovanju 
znanja v Barceloni.

V popoldanskem času sva oba s pod-
predsednikom prisostvovala tretji delavnici 
z naslovom Ustrezna življenjska raven in 
socialna zaščita, zato bom vsebino te de-
lavnice predstavil bolj podrobno. V okviru 
delavnice so bili predstavljeni trije projekti, 

finski in dva slovenska. Finska prizade-
vanja za reformo zdravstvene in social-
ne zakonodaje je predstavila ga. Viveca 
Arrhenius, sodelavka finskega ministrstva
za zdravje in socialo. Finska je razdelje-
na na okrog 300 občin, ki igrajo ključno 
vlogo pri uresničevanju pravic starejših in 
invalidov. Posebno težavo za Finsko pred-
stavlja relativno redka poseljenost pokrajin 
na severu in vzhodu, medtem ko večina 
prebivalstva živi v mestih na jugu države. 
Tretjina starejših prebivalcev so invalidi, 
hkrati računajo, da se jim bo v naslednjih 
20. letih podvojilo število obolelih s sta-
rostno demenco. Z reformo zakonodaje 
želijo preprečiti vsako diskriminacijo, še 
posebej večstransko, ko je npr. starejša 
ženska diskriminirana z vidika spola in 
starosti. Za cilj so si zastavili oblikovanje 

zdravstvenih in socialnih storitev, ki bodo 
prijazne do uporabnikov in hkrati enako 
dostopne po vsej državi. Uresničitev tega 
pogoja predstavlja posebno težavo, zaradi 
prej omenjene redke geografske poselje-
nosti, ki jo poskušajo rešiti z mobilnostjo in 
prevozi zdravstvenih in socialnih uslug tudi 
v oddaljene zaselke. Posebno pozornost 
posvečajo možnostim pritožbe uporabni-
kov in kontroli kvalitete zdravstvenih, ter 
socialnih storitev, ki jo izvaja pet organov, 
ki bodo v prihodnje združeni v enovit kon-
trolni organ, ki bo opravljal kontrolo na ce-
lotnem državnem teritoriju.
Za nas je zanimiva tudi njihova zakonska 
opredelitev osebne asistence, ki je ob-
likovana kot instrument za dosego neod-
visnega življenja invalida, s posebej hudo 
stopnjujočo se obliko invalidnosti ob po-
goju, da je sposoben opredeliti svoje po-
trebe po teh storitvah. Ta pogoj pa težko 
izpolnijo osebe z motnjo v duševnem raz-
voju, ki so zaradi tega sicer upravičene do 
drugih oblik pomoči, ne pa tudi do osebne 
asistence. Pravice oseb starejših od 75 let, 
pa ščiti še poseben zakon.
Projekt Zveze društev upokojencev Slo-
venije, ki se izvaja že od leta 1995, z na-
slovom Starejši za višjo kakovost življenja 
doma, je predstavila ga. Ana Osterman. 
Prostovoljci zveze obiskujejo starejše od 
69 let in jim poskušajo pomagati na naj-
različnejše načine: z odkrivanjem social-
ne in zdravstvene patologije, pomočjo pri 
malih popravilih, z nudenjem neposredne 
pomoči in z druženjem kot obliko pomo-
či pri premagovanju osamljenosti. Zlasti 
slednja naloga postaja vse pomembnejša, 
saj z razpadanjem tradicionalnih velikih 
družin in podaljševanjem življenjske dobe, 
osamljenost starejših postaja vse resnejši 
problem in tovrstna skrb Zveze društev 
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Zvesti pomočnik SV je marsikdaj zastokal, vendar nam je prihranil marsikateri 
meter višinske razlike. (Foto Č. Košak) Nadaljevanje na naslednji strani

upokojencev je resnično dragocena in ne-
nadomestljiva pomoč. V projekt je trenut-
no vključenih 195 društev in 2021 prosto-
voljcev, ki so od leta 2004 do 2009 opravili 
78.341 obiskov in preskrbeli 39.205 po-
moči. Projekt je sedaj sprejet med večlet-
ne programe, ki se financirajo s pomočjo 
sredstev MDDSZ.

Mag. Tanja Hočevar je predstavila projekt 
Zveze društev delovnih invalidov, Občina 
po meri invalidov, ki je zrasel iz izkušenj 
delavnice, s katero so poskusili spodbu-

diti invalide k bolj aktivnemu vključevanju 
v oblikovanje prostora in hkrati vplivati 
na večjo osveščenost občinskih orga-
nov o obstoju okoljskih ovir za invalide. 
Vsebinsko predstavlja projekt inštrument 
za uresničevanje Standardnih pravil OZN o 
izenačevanje možnosti invalidov in določil 
Madridske deklaracije. Za pridobitev listi-
ne mora občina skozi proces, ki ima de-
set korakov. Od leta 2003 je listino Občina 
po meri invalidov, prejelo 9 občin in sicer: 
Ajdovščina (leta 2003), Velenje (leta 2004), 

Trbovlje in Radovljica (leta 2005), Hrastnik 
(leta 2006), Zagorje ob Savi (leta 2008), 
Rogaška Slatina in Slovenj Gradec (leta 
2009). Predstavniki ZDUS so izrazili več 
predlogov, saj bi se v ta projekt radi vključili 
tudi upokojenci, ki se pogosto čutijo pre-
zrti pri urejanju tovrstne problematike. 
Konferenca se je zaključila naslednji dan 
s sklepi, oblikovanimi na osnovi povzet-
kov posameznih poročevalcev in sklepnih 
izvajanj: I. Levičnika, mag. C. Uršiča in 
Thorsten Afflerbacha. Ivan Košak

1931 m visoko na Turpeljevem poldnu (Techantiger Mittagskogel). (Foto Č. Košak)

Gore. Na našem planetu, zadnji ko-
tički neokrnjene narave. Velikokrat 
skrivnostno zavite v tančico megle, 

še danes fascinirajo, navdihujejo in v nas 
zbujajo radovednost in spoštovanje.Tudi v 
Društvu laringektomiranih Slovenije tovrst-
nih ljubiteljev gora ne manjka. Zato smo 
se tudi letos, v sodelovanju s Slovensko 
vojsko, odločili za obisk naših lepih slo-
venskih gora z namenom, da si naberemo 
novih moči in se nadihamo svežega gor-
skega zraka.

Tokrat je bila naša destinacija Kranjska 
gora, ki zaradi svoje lege mnogim pohod-
nikom nudi idelano izhodišče v Karavanke 
in Julijske Alpe. Sam sem na izlet komaj 
čakal in moje pričakovanje je iz dneva v 
dan samo naraščalo. Ko je napočil 5. ok-
tober, čas za pakiranje, je bilo moje vzne-
mirjenje na vrhuncu in prav tako tudi moja 
raztresenost. Edina skrb, ki sem jo imel je 
bila, da doma ne bi pozabil kaj, kar bi kas-
neje obžaloval. V zgodnjih jutranjih urah 
sva se tako naslednji dan skupaj z oče-
tom odpravila proti, sedežu našega dru-

Gore. Na našem planetu, zadnji ko-

Gorski pohodi za zdravje 
iz Kranjske gore

štva, kjer sva pričakala g. Gezo Lepošo. 
Po kratkem stisku rok smo se odpeljali v 
Kranjsko goro. Ob prihodu smo se okrep-

čali z jutranjo kavico in čajem v bližnji ka-
varni, nato pa zavili proti hotelu Miklič, za 
naslednje tri dni našemu drugemu domu. 
Pri Mikliču so nas prijazno sprejeli in kmalu 
po namestitvi je prispel tudi preostali del 
naše pohodniške ekipe. Sledila sta stisk 
rok, kratek klepet in kavica, potem pa smo 
že obuli pohodne čevlje in se s kombijem 
odpravili proti našemu prvemu cilju,1-
737 m visoki planini Vošca. Pot nas je iz 
Kranjske Gore vodila skozi Podkoren, nato 
pa smo zavili proti Karavankam in prelazu 
Korensko sedlo, ki meji na Avstrijo. Vzpon 
je bil precej strm in ponekod je bil naklon 
ceste tudi do 18 stopinj. Vojaški kombi, s 
katerim nas je prevažal g. Ivšek je tako na 
nekaj ovinkih kar pošteno »zastokal«, kar 
nas je na nekatere trenutke, kar malce pre-
strašilo. Po nekaj minutah, te dih jemajoče 
vožnje po bregu navzgor, smo z glavne 
ceste zavili na ozko gozdarsko pot in se 
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Na Vršiču, ajdovska deklica kot angel varuh nad glavo B. Kostanjška. (Foto B. Bubnič)

po njej odpeljali do našega izhodiščnega 
mesta. Sledil je kratek pregled opreme in 
oskrbovanje z zalogami, nato pa smo se 
po urejeni gozdni poti odpravili proti vrhu 
planine Vošca. Med hojo nam nikakor ni 
bilo dolgčas, saj je bilo poleg raznih debat, 
ki so se razvile med potjo, možno nabira-
ti tudi gobe, kar so pohodniki, kot npr. g. 
Plantan, s pridom izkoristili. Ob prihodu na 
vrh smo bili vsi prijetno presenčeni. Zaradi 
neporaščenega vrha se je s planine na slo-
vensko stran razprostiral zelo lep razgled 
na Julijske Alpe, na avstrijsko stran pa je 
bilo moč videti Beljak (Villach) ter velik del 
Avstrijske-Koroške. Po kratkem oddihu 
smo odšli naprej proti Blekovi planini. Pot 
so nam velikokrat prekrižale tudi ovce, ki 
smo jih z zanimanjem opazovali, ter vneto 
fotografirali. Na Blekovi planini je bila plan-
šarska koča žal zaprta, zato smo naredili 
le kratek postanek, nato pa se odpravili 
proti 1931 metrov visokemu Trupejevemu 
Poldnu, našemu končnemu cilju prvega 
dne. Po dobri uri hoje, po zelo razgibanem 
gozdnem terenu smo malce zadihani, pa 
vendarle dobre volje, prispeli na cilj. Gora 
se nahaja na meji z Avstrijo in nad naseljem 
Gozd Martuljek. Na vrhu stoji križ, ki je bil 

smo nekaj »gasilskih« fotografij, nato pa
se po dobro uhojeni poti spustili proti naši 
izhodiščni točki, kjer nas je že čakal kom-
bi za povratek v dolino. Ko smo mislili, da 
smo doživeli že vse, smo tik pred ciljem 
nepričakovano naleteli na novo presene-
čenje. Priča smo bili zanimivemu čiščenju 
gozda s pomočjo orjaškega gozdarskega 
stroja – žičnice, ki je spravljal drevesna de-
bla iz globokih grap, obrezoval veje in zla-
gal očiščena drevesna debla. Delo je po-
tekalo skoraj povsem avtomatsko, saj sta 
pri obrezovanju sodelovala le strojnik in en 
sam gozdarski delavec. Celoten postopek 
smo si podrobno ogledovali še nekaj časa, 
nato pa se vrnili v dolino. Sicer malce utru-
jeni, vendar zadovoljni nad doseženim. 

V hotelu Miklič je sledil prijazen sprejem in 
na vrsti je bila večerja, ki pa je bila povsem 
poglavje zase. Skrbno pripravljen jedilnik je 
ponujal izredno pestro izbiro jedi in je bil 
prava paša za oči. V ponudbi je bilo na-
mreč toliko različnih vrst lokalnih in tujih 
specialitet, da smo morali pri izbiri krepko 
premisliti, saj smo se zavedali, da v treh 
dneh vseh jedi ne bo mogoče poskusiti. 
Poleg izredno pestre ponudbe jedi, nas je 
presenetila tudi prijaznost in ustrežljivost 
zaposlenih glede naših želja tako, da smo 
se ob njihovi postrežbi dejansko počutili 
kot kralji. Za posebno specialiteto je po-
skrbel g. Plantan, ki je osebju hotela Miklič 
naročil, da nam je za večerjo pripravilo 
gobe s planine Vošca, ki jih je lastnoročno 
nabral. Pri večerji se nam je pridružila še 
ga. Marta, sicer stalna udeleženka tovrst-
nih pohodov in nam večer še dodatno po-
pestrila s pripovedovanjem o svojem ne-
davnem potovanju po Španiji po znameniti 

pred kratkim podrt, vendar so ga avstrijski 
planinci ponovno postavili. Po kratki malici 
je napočil čas za povratek v dolino. Posneli 

Spust k Črnim vodam vzbuja strahospoštovanje. (Foto Č. Košak)
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Spodnji Martuljkov slap. (Foto Č. Košak)

romarski poti El Camino di Santiago de 
Compostela. Zanimanje je bilo vsekakor 
veliko in vprašanj ni manjkalo. Ob enajsti 
uri je napočil čas za počitek.

Naslednji dan smo se zbudili v sicer ob-
lačno jutro, vendar o kakšni nevihti, razen 
nekaj dežnih kapelj, ni bilo ne duha ne 
sluha. Na hitro smo pozajtrkovali in se do-
govorili o načrtu pohoda. Kljub mnogim 
predlogom je na koncu le padla odločitev, 
dolina Krnice. S kombijem smo se odpe-
ljali do struge hudournika Velike Pišnice, 
naše izhodiščne točke. Kljub občasnemu 
rošenju, je v skupini prevladovalo optimi-
stično razpoloženje in moč je bilo videti 
marsikaj, saj smo lahko poleg navpičnih 
sten vrhov Julijskih Alp, ki so nas obda-
jali skozi celotno pot, lahko opazovali tudi 
neverjetno razdejanje, ki ga je povzro-
čil hudournik Velika Pišnica. Po dobri uri 
hoje smo le prispeli na cilj, kjer smo si ob 
obeležju ponesrečencem v gorah, privoš-
čili kratek počitek. Naše razpoloženje se je 
še dodatno popravilo, ko so skozi temne 
oblake pokukali sončni žarki. Sklenili smo, 
da naš pohod še dodatno nadgradimo in 
se povzpnemo na vrh Vršiča. Dve uri kas-
neje smo zastavljeni cilj tudi dosegli in pri 
Poštarski koči to tudi s kozarčkom žlahtne 
kapljice proslavili. Po krajšem postanku 
smo se odpravili k Erjavčevi koči, kjer smo 
se pošteno »podprli« z golažem, kranjsko 
klobaso in drugimi dobrotami. Ker nam je 
bilo vreme še naprej naklonjeno, smo se 
odločili, da dan zaključimo v stilu pravih 
pohodnikov, s spustom v dolino Tamar.
Pot nas je najprej vodila skozi Vratca, nato 
pa proti Slemenu in Slemenovi špici. Ker 
je bil vrh Slemenove špice obdan gosto z 
meglo, nismo mogli izkorisiti lepega po-
gleda na dolino Tamar, zato smo spust 
nadaljevali proti Črnim vodam. Med potjo 
smo srečali tudi pravo »malo morje« gam-
sov, ki so nas od daleč radovedno opa-
zovali, nato pa v naslednjem trenutku že 
hitro izginili. Ko smo prispeli do Črnih vod, 
sem takoj uvidel zakaj je kraj dobil takšno 
ime. Voda teče preko 70m visoke stene, 
ki je ime najverjetneje dobila ime po črn-
kasti steni, ki je le redko deležna sončne 

svetlobe. Kraj vsekakor zbuja občutek 
strahospoštovanja. To sem med spustom 
po spolzkih, črnih skalah občutil na lastni 
koži in kot sem kasneje izvedel, tudi nisem 
bil edini. Ko smo prispeli iz Črnih vod je 
vzdušje tako postalo bolj sproščeno. Po 
kratkem predahu, smo se odpravili proti 
Planinskemu domu v Tamarju, kjer smo si 
ob toplem planinskem čaju dodobra opo-
mogli, nato pa se zadovoljni nad doseže-
nim, vrnili v Kranjsko goro na pošteno za-
služeno večerjo. Po obilni večerji sta zopet 
sledila živahen klepet in prijetno druženje, 
ki pa je bilo bolj kratkotrajno, saj smo bili 
vsi večinoma utrujeni od dolgega pohoda, 
zato smo se raje odpravili k počitku.

Napočila je nedelja in na žalost, tudi zadnji 
dan našega tridnevnega druženja. Po zaj-
trku je nastopil čas za slovo, poslovili smo 
se od vseh prijaznih uslužbencev hotela in 
se odpeljali v smeri Gozd Martuljka. Ker 
smo želeli konec naših pohodov zaznamo-

vati z nečim posebnim, smo se odločili za 
obisk slikovitih Martuljških slapov. Naš prvi 
cilj je bil prvi oz. Spodnji Martuljkov slap, 
do katerega smo potrebovali približno pol 
ure. Pot nas je vodila ob potoku Martuljek, 
ki nas je očaral z nekaj manjšimi slapovi 
in brzicami. Njegova soteska je zelo lepa, 
visok vodostaj pa je njen čar še povečal. 
Prečkali smo nekaj lesenih mostičev, nato 
pa se povzpeli po leseni lestvi in prišli do 
mogočnega Spodnjega slapu, ki je kar kli-
cal po fotografiranju. Pot smo nadaljevali
do Zgornjega Martuljkovega slapu, ki pa je 
bil še mogočnejši. Navdušeni in polni vti-
sov smo se vrnili v dolino do brunarice pri 
Ingotu, kjer smo z obilico hrane in pijače 
naše tridnevno druženje zaključili.

Nato je sledil le še povratek k avtomobi-
lom, kjer smo si še zadnjič segli v roke in 
se v upanju, da se naslednje leto zopet 
srečamo, poslovili.

Črt Košak

Naslov društva:

DLS, Parmova 53/IV,  
1000  Ljubljana,

tel.: 01 436-03-58,
fax: 01 436-03-59

Transakcijski račun DLS:
6100 0000 1418 487
Davčna številka DLS: 

 68713401
E-mail: dls@t-2.net

http://www.dls-slo.si
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Na vrhu kljub vetru in snegu. (Foto E. Zrim)

Na Pohorju je Prekmurce presenetil sneg. (Foto E. Zrim)

Iz podro~nih klubov

 PK Prekmurje

Društvo Področnega kluba Prekmurje je 
organiziralo izlet – pohod po Pohorju. V 
nedeljo, 18. oktobra, smo se zbrali na av-
tobusni postaji v Murski Soboti. Po avto-
cesti – mimogrede, ki to sploh ni, saj nima 
odstavnega pasu, le odstavne niše na 
vsake toliko kilometrov – smo odrinili proti 
Mariboru. Oblačno in megleno vreme nas 
je spremljalo po kotlini med Pohorjem in 
Kozjakom. Vendar to ni motilo našega do-
brega razpoloženja. Za še boljšo voljo so 
spet poskrbele naše žene s sladko slanimi 
dobrotami iz peči. Vodja  PK  Geza Lepoša 
nam je med potjo predstavil okvirni načrt 
pohoda. Pred Breznim smo prečkali reko 
Dravo in se povzpeli do Ribnice na Pohorju 
z nadmorsko višino nekje 700 m, kjer smo 
zavili proti Ribniški koči. Na višini 1200 m 
smo začudeni strmeli po pokrajini, ki je iz 
metra v meter postajala vse bolj bela … ja, 
zasnežena. Prvi jesenski sneg je presenetil 
tudi tam zgoraj živeče in kako ne bi nas. 
Na parkirnem prostoru pred kočo (1510 
m) smo se opremili za hladno in vetrovno 
vreme. Iz velike termovke v prtljažniku je 
zadišalo po kuhanem vinu. Kot da bi g. 
Šanji vedel, kaj nas čaka tu zgoraj, se je 
potrudil in s sabo vzel to zares nepogrešlji-

PK Prekmurje 
na Pohorju

vo okrepčilo, namenjeno vsakemu pohod-
niku v takšnem vremenu.

Po dveh urah hoje smo sklenili prvo traso 
in se zbrali v Ribniški koči ob veliki topli 
lončeni peči na drva. Tisti hrabrejši so po 
krajšem oddihu šli še na drugo polovico 
pohoda, ki ga je spremljal veter s snegom 
in je bilo neprijetno za tiste, ki nismo bili 
dobro opremljeni (rokavice, kape, vetrov-
ke, šali). Ob vrnitvi smo se odločili, da se 
spustimo nekaj sto metrov nižje, kjer bo 
lepše in prijetnejše vreme za pojedino. 
»Gasilska« miza je ponujala toliko različnih 

domačih dobrot, da smo se le stežka od-
ločali, kje začeti. In zares iskrena pohvala in 
zahvala vsem, ki se potrudijo in  nas vedno 
znova razvajajo na naših izletih. Nazdravili 
smo s šampanjcem, ki ga je dobil pred-
sednik Geza za rojstvo tretjega vnučka.

Na poti proti domu smo se ustavili še ob 
hidroelektrarni Fala in drugič v Benediktu. 
Pozno popoldan smo se vrnili v Mursko 
Soboto in prav nihče ni bil nezadovoljen 
glede na vreme »tam zgoraj«. 

Zaželeli smo si še več druženja in nasled-
nje bo že v začetku novembra – piknik s 
kostanji in moštom. Prekmurci se pač zna-
mo iti – itak!

Vili Ščančar

Vodja PK Geza Lepoša. (Foto V. Ščančar)
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S potepanja po Bovškem. (Foto B. Čus)

Ob novem mostu v Logu pod Mangartom. (Foto B. Čus)

 PK Severna
 Primorska

3. oktober. Dan je bil lep, kot iz pravljice. 
Sonce nam je pošiljalo tople žarke, kot bi 
nas hotelo nagraditi. Saj smo se končno 
zbrali skupaj vsi člani Sev. Primorske re-
gije.

Zborno mesto: kar Gotar ob 9. uri. Po ju-
tranji kavici smo se odpravili na potep proti 
Bovški. Pri slapu Boka, ki je bil sramežljivo 
majhen, je bil prvi postanek. Krajši spre-
hod, občudovanje gozda, odetega v je-
senske barve, skupinsko slikanje. Odhod 
dalje. Prekrasna narava nas je spremljala 
vse do Loga pod Mangartom. Ogledali 
smo si nov most, ki se pne preko sicer 
mirne struge reke. Vendar narava pokaže 
tudi temne strani in tako je tudi tu v po-
divjanosti vodne ujme in grozovitega plazu 
odnesla stari most in nižje v dolini del vasi. 
Res stojijo v dolini prekrasne nove hiške, 
ki pa ne morejo nadomestiti ljudi, ki jih je 
ujma vzela. Ta bolečina bo vedno priso-
tna. 

Sprehajali smo se po listju, ki je prijetno 
šumelo pod nogami, nabirali suho cvetje, 

Potep po 
Bov{kem

nekdo je stikal za nenavadnimi kamni, spet 
drug je prišel z umetelno oblikovano dre-
vesno vejo.

Z Magdo sva pogrnili mizo in postregli s 
prigrizkom. Moj »študl« je hitro izginil, še 
hitreje Magdina skuta. Izdelek iz naših pla-
nin je bil res špica. Pa vsakemu kozarček 
vina ali soka. Da bi ne bilo dolgčas je Ivo 
zavrtel še CD s Slaki. Ja, pa tudi kak vrisk 
je zadonel.

Hitro je mineval čas tako, da smo se od-
pravili proti Klužam. To je zgodovinsko 
zaznamovan prostor, kakor tudi vsa oko-
lica. Trdnjava je bila svoj čas strateškega 
pomena. Že v času staroselcev, beneške 
republike, zasedbe francoske vojske, av-
stro-ogrske in nazadnje italijanske vojske. 
Bile so se vojne za oblast. Vendar je najbolj 
zaznamovala pokrajino in ljudi soška fron-
ta. Ogledali smo si trdnjavo, šli v »tunele», 
se poslikali in že smo bili na poti proti Žagi. 
Tu nas je čakalo odlično kosilo, sproščen 
klepet in zaobljuba, da se snidemo ponov-
no na martinovanju na Goriškem. 

Sonce se je začelo sramežljivo skrivati za 
vedno temnejšimi oblaki. Kakor, da bi ve-
delo, kdaj se mora posloviti. Lep pozdrav 
vsem. Olga Uršič

PK Severne Primorske vabi vse svoje člane, podporne člane in prijatelje društva,
da se udeležijo Martinovanja, ki bo 21. novembra 2009, v Zaloščah, 
kmečki turizem Gregorič. Tam se bomo pričeli zbirati ob 13. uri. 
Torej spoštovani prijatelji, ne zamudite Martinovanja in zberimo se v čim večjem številu.

Prijave:  Stanislav Fabjan 05/3649-141
 Branislav Čus 031/438-782

Za PK Severne Primorske: Stanislav Fabjan

PK Severne Primorske vabi vse svoje člane, podporne člane in prijatelje društva,

PK Severne Primorske 
vabi na Martinovanje

NOVI ^LAN

DROBNE JOŽE MARIBOR
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 PK Dolenjska
V soboto, 24. 10. 2009, ob 10. uri, smo se 
na Dolenjskem zbrali na predavanju psiho-
loginje Tanje Žagar. Namen predavanja je 
bil predstaviti teoretična izhodišča, kako 
se učinkovito spoprijeti v težki življenjski 
situaciji, kot je novica o bolezni in pa iz-
menjati izkušnje, tiste, ki so bile učinkovite 
pri soočanju s težkim dogodkom.

Predavanje 
z naslovom 
U~inkovito 
spoprijemanje 
v življenjskih 
stiskah
različne načine (na čustvenem, miselnem, 
vedenjskem nivoju) in ob tem razvije različ-
ne stile prilagoditve na novo situacijo (za-
nikanje, beg, jeza, izolacija, sprejetje idr.). 
Ob tem doživlja različne neprijetne čustve-
ne izkušnje psihološke, socialne, duhovne 
narave. 

Problemi na teh področjih motijo spo-
sobnost učinkovitega spoprijemanja z 
boleznijo in njenimi fizičnimi simptomi in 
zdravljenjem. Čustva se pogosto razširjajo 
od normalnih, pogostih čustev ranljivosti, 
strahu do soočanja s problemi, ki lahko 
onesposobijo človeka.

Pri tem imajo v domačem okolju veliko 
vlogo posameznikova družina (partner, 

otroci, …) in prijatelji. Pomembno za učin-
kovito spoprijemanje so tudi osebnostne 
lastnosti (optimizem, osebnostna čvrstost 
idr.) ter posameznikovi interesi in življenj-
ski stil (hoja v naravo, ukvarjanje z živalmi, 
vrtnarjenje, druge aktivnosti, povezane s 
športom in naravo).

Velik pomen pri tem, kako bo posameznik 
odreagiral v življenjski stiski, ima seveda 
poleg naštetih tudi komunikacija (z druži-
no, s strokovnjaki v bolnišnici). Pomembno 
je, da lahko vsak (bolnik in njegov družin-
ski član) izrazita svoje skrbi, misli, straho-
ve, želje (eden drugemu in zdravstvenemu 
osebju).

Tanja Žagar, univ. dipl. psih. 

Po prelepem izletu po delu Štajerske de-
žele, nam je uspelo v tem letu prirediti še 
en družabni piknik. Od izleta nam je ostalo 
nekaj sredstev, ki jih seveda je  bilo potreb-
no porabiti še letos. 

Po prelepem izletu po delu Štajerske de-

Družabni piknik PK Dolenjske
pili, smo poskrbeli za športne dejavnosti; 
balinanje, pikado, najbolj vneta sta se od-
ločila za nabiraje kostanja. Zmagovalcem 
smo podelili nagrade. Imeli smo se prav 
lepo in veselo, saj to tudi potrebujemo. 
Tako je piknik v celoti uspel. 

Prisrčno se zahvaljujem vsem prisotnim in 
želim, da se nas v bodoče zbere še večje 
število. Lep pozdrav in kmalu nasvidenje! 

Jože Prešiček
Vabilo

PK Dolenjske vabi na Novoletno srečanje, ki bo dne, 12. 12. 2009 
ob 13. uri, v gostišču Špolar (nad železniško postajo v Mirni Peči). 
S seboj prinesite obilo dobre volje. Želim, da se udeležite v čim večjem 
številu.

Prijavite se do 9. 12.  2009 na tel. 041 760 142 ali 031 214 184. 
Prosim, ne pozabite!

Vodja PK  Dolenjske, Jože Prešiček

Zbrali smo se v četrtek, 8. 10. 2009, ob 
13. uri. Po dobri malici smo pripravili še 
peko kostanja. Udeležba je bila številna, 
kar 16 nas je bilo in  pridružilo se nam je še 
5 novih članov. Da pa nismo samo jedli in 

UREDNIŠKI ODBOR:
Odgovorni urednik: Ivan Košak, 

urednik: Marija Tomšič, 

član: Danilo Papež. 

Oblikovanje in priprava za tisk 
 Leopold Mihelič

Skupina je sodelovala v diskusiji in tako 
smo skupaj preverili, kaj je tisto, kar zares 
vpliva na potek doživljanja pri spoprijema-
nje s stresom. V nadaljevanju predstavlja-
mo povzetek predavanja.

V vsakodnevnem življenju nas doleti-
jo take in drugačne stiske. Majhni stresi, 
spremembe, ki na vsakega posameznika 
vplivajo drugače. Kadar je človek v stiski 
in rešuje probleme, je v dogajanje skoraj 
vedno vpletena njegova okolica (družina, 
prijatelji, sodelavci).

Ob novici o raku posameznik odreagira na 


