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Nadaljevanje na naslednji strani

Čustveni možgani - 
predavanje dr. Sanele Banović

Dr. Sanela Banović. (Foto I. Košak)

Letos smo 9. septembra, v okviru pro-
grama Ohranjevanja zdravja v Šmar-
jeških toplicah pripravili predavanje 

dr. Sanele Banović s tematskim naslovom 
Čustveni možgani. Dr. Sanela Banović je 
nesporno prvovrsten strokovnjak, saj se je 
poleg svojega ožjega delovnega področja 
abdominalne medicine, specializirala še na 
področjih nevrologije, kitajske medicine in 
seksologije. Kar nekaj naših članov, je po 
predavanju, njen nastop ocenilo kot izred-
no dober, ena izmed naših poslušalk mi je 
celo priznala, da bi jo lahko nepretrgano 
poslušala še nekaj ur. Mislim, da je zato 
prav, če bistvo njenega izvajanja kratko 
povzamem, tudi za tiste bralce, ki se niso 
udeležil imenovanega programa. Nastop 
dr. Sanele je bil zelo prepričljiv, neposre-
den, živahen in že takoj na začetku je po-
udarila svoje bosanske korenine. Večkrat 
se je tudi opravičila za rabo kakšne srbo-

hrvaške besede, ker tisti trenutek ni naša 
ustreznega slovenskega izraza. Imel sem 
občutek, da ji njen bosanski tempera-
ment, kar nekako polzi izpod kontrole in 
da je to niti ne skrbi prav posebno, meni 
se je zdelo iskreno in simpatično. Če je 
ocenila za potrebno, da poudari kakšen 
določen čustven moment, je uporabila 
tudi krepko, poulično govorico, pravi pu-
bertetniški sleng kot npr. »prifuknjena«, ker 
je bilo neposredno, »iz srca«, ni bilo pros-
taško. Njeno izvajanje, pa je razkrilo kako 
zelo dobro pozna svoje bolnike in upam 
si trditi, celo več, da precej dobro pozna 
»slovensko dušo« in težave s katerimi ima-
mo ta trenutek Slovenci največ opravka. 
Dr. Sanela Banovič je že večkrat predavala 
v okviru konference Tedx, za katere izbira-
jo najbolj kvalitetne predavatelje in bi zanje 
lahko rekli, da so lokalna varianta konfe-
renc, ki jih prireja Teds Conferences LLC 

(TED je angl. kratica za Technology, En-
tertainment, Design) in potekajo na med-
narodni ravni predvsem v ZDA, Kanadi, 
Britanski Kolumbiji ... Za vstopnice na ta 
predavanja je potrebno včasih odšteti tudi 
do 6 000 $.

Imamo štiri možganske centre, ki jih je dr. 
Sanela zaradi poenostavitve in boljšega 
razumevanja poimenovala po državah, 
center: za denar (Švica), za delo in discipli-
no (Nemčija), ljubezen (Francija), druženje 
in prijateljstvo( bivša Juga). Ti centri s pro-
ženjem impulzov žlezam, narekujejo izlo-
čanje hormonov, ki so kemijska osnova za 
čustveno, dobro ali slabo počutje. Vendar 
imajo ti hormoni praviloma kratko življenj-
sko dobo in njihov vpliv izzveni v približno 
3 dneh. Ko prejmemo denar nam Švica 
naznani srečo, preplavijo nas ustrezni hor-
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Nadaljevanje s prejšnje strani

Obiskali smo muzej dveh velikih dolenjskih mož. (Foto I. Košak)

moni in približno tri dni se v zvezi z denar-
jem počutimo dobro. Potem pa je potreb-
na nova »doza«. Takšna je sodobna razla-
ga kemijske osnove pohlepa. Zakaj ljudje 
začnemo s kopičenjem denarja ? Sla po 
denarju, ki se iz sto tisoč prelije v milijone in 
na koncu pri redkih posameznikih v milijar-
de. V resnici gre za hormone ali če hočete 
za zasvojenost z denarjem, ki je pogosto 
vzrok za to, da tudi milijarderji niso srečni. 
Pri tem je zanimivo, da si veliko bolje za-
pomnimo razpoloženja, ki jih signalizirata 
Francija in Juga. Zato se ne spomnimo 
npr. koliko plače ali pokojnine smo ime-
li pred 10 leti, dobro pa se spominjamo, 
da smo se takrat udeležili lepega izleta 
v prijetni družbi. Enako kot se možgan-
ski centri odzivajo na pozitivne dogodke, 
povzročajo negativni dražljaji, težave, kriti-
ka, stres, itd. izločanje hormonov, ki imajo 
za posledico slabo počutje in negativna 
čustva. Če čustvenih težav ustrezno ne 
rešujemo, nam njihovo kopičenje škoduje 
in v končni fazi vodi v bolezen. Ko je dr. 
Sanela predavala 1500 nemškim članicam 
Europa Donne in jih pozvala, da vstanejo 
tiste, ki so imele doma družinske težave 
in vstala je skoraj cela dvorana. Z nega-
tivni čustvi: zavistjo, sovraštvom, jeza itd. 
najprej škodujemo sami sebi, saj se z njimi 
naše počutje poslabša in če takšno stanje 
traja predolgo, nas vodi v zdravstvene te-
žave. Za Slovence sta pogosto v izražanju 
čustev in komunikaciji značilni precejšnja 
zadržanost ali celo zavrtost, ki še dodatno 

ovirata praznjenje negativnih čustev. Pre-
davateljica je naštela nekaj značilnih pri-
merov. Neradi dajemo in skeptično spre-
jemamo tudi pohvale in komplimente. Pri 
tem so posebej dvomljivo sprejeti dotiki in 
osebna bližina. Dr. Sanela je ponazorila s 
primerom, kaj bi si mislil moški poslušalec 
v prvi vrsti in posledično tudi cela dvorana, 
če bi pristopila k njemu, ga pobožala po 
laseh in izrekla: »Joj, gospod, kako imate 
vi lepe lase«. Najbrž bi mu šlo po glavi, ne-
kaj podobnega kot, če točno citiram bese-
de dr. Sanele : »Ta, ženske je prifuknjena.« 
Da se je predavateljici »skegljalo« bi najbrž 
pomislila tudi večina poslušalcev. Pogos-
to pohvale dosežejo povsem nasproten 
učinek, ob pohvalah npr. : » Kako, dob-

ro danes zgledaš. « smo že na preži, kaj 
neki hoče od mene ? Stiske radi zadržimo 
zase. Ko dr. Sanela svoje bolnike sprašu-
je, če imajo v službi kakšne težave, te so 
dandanašnji najpogostejši vzrok želodčnih 
bolezni, velika večina bolnikov odgovarja, 
da je v službi vse v redu in potrebno je kar 
precej pogovorov in prepričevanja, da se 
izkaže, da le ni vse tako v redu. Odnos do 
službe je pri Slovencih tako zelo spoštljiv, 
da je pogosto že na meji zdrave pameti. 
Dr. Sanela rada izzove svoje poslušalce 
z vprašanjem: » Kolikokrat ste zamudili v 
službo in kako pogosto ste se vrnili domov 
prepozno zaradi neodložljivo pomembnih 
službenih zadev ?« Običajno so prve za-
mude minimalne, če sploh so. Medtem ko 
so zamude domov že nekaj običajnega. 
Vendar ima takšno zanemarjanje družine 
in partnerja svojo ceno. Včasih nas preti-
rano skrbi kaj si o nas mislijo drugi. Radi 
se sekiramo »na zalogo« in za nepotrebne 
stvari. Eno izmed njenih bolnic je posebej 
skrbelo, kaj namerava ukreniti korejski ra-
ketar Kim Jong un ? Skrb glede katere, že 
na prvi pogled, ne moremo prav nič ukre-
niti in je zato povsem nepotrebna.

Prepričan sem, če bomo vsak zase, v luči 
zgornjih ugotovitev, ocenili v kolikšni meri 
takšna drža in razmišljanje ovira tudi vsa-
kega izmed nas, bomo lahko te pomanj-
kljivosti odpravili, veliko lažje komunicirali, 
bolje izražali svoja čustva in posledično 
živeli bolj polno in ne nazadnje tudi bolj 
zdravo življenje.

Ivan KošakNajraje se spominjamo prijetnih druženj. (Foto I. Košak)
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Wrinkles (namigi) & Twinkles 
(iskrice) in vendar se premika
Letos so me 10. oktobra kot, pred-

stavnika DLS, povabili na predsta-
vitev projekta Wrinkles & Twinkles. 

Projekt je z dvoumnim naslovom, razme-
roma težko, jedrnato in natančno preve-
dljiv v slovenščino, saj imata obe besedi 
več pomenov. Wrinkles pomeni: gube, 
gubice pa tudi pameten nasvet, namig, 
sugestija. Twinkle pomeni: mežikati, pa 
tudi iskriti se, bleščati se. Glede na vse-
bino projekta, ki cilja predvsem na inova-
tivnost menim, da zgornji prevod najbolje 
označuje načrtovane aktivnosti, nudenja 
psihosocialne podpore mladim (pred-
vidoma od 10. do 14. leta), ki se v ožji 
družini soočajo z rakom ali posledicami 
drugih težkih bolezni. Ta projekt bodo iz-
vajali psihoterapevti in drugi delavci orga-
nizacije Animavita, Zavod CORP, projekta 
Erazmus + itd. in finančno ga podpira tudi 
EU. Za skupino 20 udeležencev je načr-
tovanih 8 sobotnih, brezplačnih, srečanj, 
ki bodo potekala od sredine novembra 
do konca februarja 2020, v katerih bodo 
mladim udeležencem psihoterapevti po-
skušali pomagati v različnih delavnicah pri 
premagovanju notranjih stisk. Iz osebne 
izkušnje vem, kako težke so lahko te po-
sledice in kako različno rešujejo tovrstne 
težave, posamezne družine. V bloku imam 

sosede - družino v kateri je mati zbolela 
za rakom dojke (oba starša z univerzite-
tno diplomo) in otrokom so prepovedali 
vsako omenjanje raka. V naši družini smo 
ravnali popolnoma drugače, saj menim, da 
se raka še vedno drži sloves skrivnostne 
smrtne bolezni, ki ne izbira med mladimi 
in starimi in jo ostali, zlasti otroci, dojema-
jo kot temno, nerazumljivo, grožnjo celoti 

družini. Zato prepoved razpravljanja o raku 
samo povečuje tesnobo in notranjo stisko 
otrok, pa ne samo njih. Ne trdim, da sicer 
pri tem ni potrebno, vsaj malo selekcije (če 
si v kakšnem kirurškem priročniku ogle-
date podrobnosti operativnega posega 
laringektomije, boste vedeli zakaj) vendar 
je koristno če družinske člane seznanite 
s splošno sliko poteka bolezni. Zakaj me 
veseli, da se le nekaj premika? Če pomis-
lim na čas svoje operacije, pred več kot 
dvajsetimi leti, se praktično o psiholoških 
travmah, še posebej otrok, skoraj ni govo-
rilo. Psihološka podpora družinam je bila 
na nekakšni načelni, splošni ravni. Najbolj 
mi je ostal v spominu napotek »Če ste bili 
pred boleznijo trdna družina, boste takšni 
ostali tudi po laringektomiji.« Ta ugotovi-
tev je točna, z njo se popolnoma strinjam. 
Vendar si oboleli starš, pred katerega 
očmi družina razpada, čeprav sicer že 
prej, morda ni bila ravno idealna, ne more 
prav veliko pomagati. Razveseljiva je tudi 
finančna podpora EU tovrstnim projektom, 
saj pomeni evropsko verifikacijo otroških 
travm in da se sicer počasi, vendarle nekaj 
premika, tudi na tem področju.

Ivan KošakTežke bolezni puščajo psihološke posledice tudi na otrocih. (Foto Č. Košak)

Projekt W&T sofinancira tudi EU. (Foto I. Košak)
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Tradicionalno letno srečanje  
DLS v 2019

Menim, da je v naši dopisniški mreži prišlo do kratkega stika, zaradi katerega je letošnje Tradici-
onalno letno srečanje, ki je potekalo v organizaciji PK - Prekmurja ostalo brez odmeva v našem 
glasilu. Kar je ustvarilo napačen vtis, da ne cenimo dovolj naporov, ki jih je vodja PK-Prekmurja 
skupaj s sodelavci vložil v pripravo tega srečanja. Takšen vtis je seveda zelo daleč od resnice, 
kar ve vsak izmed nas, ki smo kdaj poskusili pripraviti kakšen piknik ali katero drugo povsem ne-
formalno obliko druženja že med posamičnimi našimi člani. Najbrž, pa je res tudi, da nam nekaj 
več koordinacije pri teh rečeh, ne bi škodilo. Ta prispevek sem sestavil z namenom, da vsaj malo 
popravim ta napačen vtis. Morda je pozno, je pa iz srca.

Letošnje srečanje je bilo pripravljeno 
1.6.2019 v Rakičanu. Letališče v Ra-
kičanu je atraktivna hkrati, pa dovolj 

prostorna lokacija, ki lahko sprejme tako 
veliko skupino, saj se je tega srečanja ude-
ležilo 226 gostov oziroma naših članov. 
Vodja-PK Prekmurja je za to priložnost 
angažiral folklorno skupino KUD Atila, ki je 
s plesnimi točkami popestrila prireditev in 
Igor Köveš je posebej za to priložnost iz-
delal domiselne lesene spominke. Obema 
se je vodja PK zahvalil v svojem nastop-
nem govoru. Letno srečanje pa sta s hra-

no in pijačo podprla tudi prijazna donatorja 
srečanja zakonca Sodnik. V okvir srečanja 
je bil pripravljen tudi obisk paviljona Expa-
no, ki je sodoben objekt ob Soboškem je-
zeru in naši člani so se na obisk paviljona 
odpravili s turističnim vlakcem. Zunanjost 
paviljona je obložena z lesom zato je prvi 
vtis, ki ga daje objekt topel. Vsebinsko, je 
paviljon je multi funkcijski objekt, ki domi-
selno združuje, razstavni prostor, informa-
cijsko in poslovno središče, ter gostinske 
kapacitete. Razstavni prostor, pa je prav-
zaprav pravi doživljajski park, v katerem 

si lahko obiskovalci s pomočjo filmov , 
računalniške 3 D tehnike in celo hologra-
mov izoblikujejo informacijsko popolno 
predstavo Prekmurja. Po kosilu je, seveda 
kot običajno, sledila zabava ob glasbi in 
plesu in najbrž je skoraj odveč pripomba, 
da je bilo oboje na višini.

Sam se srečanja žal, iz zdravstvenih ra-
zlogov, nisem udeležil vendar sem v po-
govorih z našimi člani poslušal predvsem 
pohvale.

Ivan Košak

Paviljon Expano (Foto Internet)
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Ministrica MDDSZ mag. Ksenija Klamfer. (Foto I. Košak)

Društvo distrofikov Slovenije je 23. 
oktobra ob svoji 50. obletnici pri-
redilo svečano akademijo v hotelu 

Interkontinental. Slavnostna govornika sta 
bila predsednik Državnega sveta Repu-
blike Slovenije Alojz Kovšca in ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve Ksenija 
Klampfer. Proslave smo se udeležili tudi 
predstavniki invalidskih organizacij, NSI-
OS- a in drugih institucij, kot tudi posa-
mezniki, ki so pomagali pri razvoju društva 
in se jim je le- to oddolžilo s podelitvijo pla-
ket in priznanj. Častni pokrovitelj dogodka, 
pa je bil predsednik republike Slovenije 
Borut Pahor.

Ministrica Ksenija Klampfer je v svojem 
govoru poudarila, da so v Državnem svetu 
pozitivno presenečeni na delom Društva 
distrofikov Slovenije in da mora tudi drža-
va vse bolj upoštevati načelo: »Nič o invali-
dih, brez invalidov.« Predsednik Državnega 
sveta Republike Slovenije Alojz Kovšca, pa 
je še posebej pohvalil grafično podjetje di-
strofikov Bori katerega delo dobro pozna 
po svoji poklicni plati. Društvo je ob tem ju-
bileju izdalo zbornik v katerem je orisan ra-
zvoje društva vse od njegove ustanovitve 

Letos Društvo distrofikov 
Slovenije praznuje 50.  
obletnico delovanja

Na proslavi 50. obletnice Društva distrofikov Slovenije. (Foto I. Košak)

leta 1969 pri kateri je igral odločilno vlogo 
pokojni predsednik društva Boris Šušter-
šič. Sedanja predsednica društva Mateja 
Toman je kratko povzela najpomembnejše 
etape razvoja društva, od skromnih za-

četkov do sedanjega trenutka, sodobne, 
reprezentativne invalidske organizacije 
in zaključila z mislijo: »Za vsako uspešno 
zgodbo so na prvem mestu ljudje.«

Danes ima društvo 946 rednih članov z 
različnimi oblikami mišičnih in živčno-mi-
šičnih obolenj, in 245 podpornih članov. 
Od septembra 1992 je društvo reden 
član EAMDA (European Alliance of Neuro-
muscular Disorders Associations), ki ima 
sedež v Ljubljani in svetovnega združenja 
WANDA (World Alliance of Neuromuscu-
lar Disorders Associations) s sedežem v 
Avstraliji. Prek Nacionalnega sveta inva-
lidskih organizacij Slovenije (NSIOS) pa je 
društvo od sprejema Slovenije v Evropsko 
unijo član v Evropskem invalidskem foru-
mu (EDF).

Ivan Košak

DRUŠTVO
LARINGEKTOMIRANIH
SLOVENĲE
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Glasilo četrtne skupnosti. (Foto I. Košak)

Za novembrsko številko Glasila če-
trtne skupnosti Bežigrad smo pre-
jeli prijazno povabilo predstavnice 

Mestne občine Ljubljana k predstavitvi 
našega Društva. Glasilo četrtne skupnosti 
Naš Bežigrad je živahna in barvita revija , 
ki občane obvešča o najpomembnejšem 
dogajanju v četrtni skupnosti, hkrati pa v 
vsaki številki predstavijo delovanje vsaj 
enega društva, ki deluje na ozemlju če-
trtne skupnosti. Seveda smo se povabilu 

Glasilo četrtne skupnosti 
Bežigrad

odzvali z veseljem in predstavili osnovne 
podatke o dejavnosti našega društva. No-
vembrsko številko v kateri smo predstavili 
DLS si lahko ogledate na spodjem sple-
tnem naslovu.

https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljublja-
na/cetrtne-skupnosti-v-ljubljani/cetrtne-
skupnosti-v-ljubljani-2/cetrtna-skupnost
-bezigrad/publikacije/

Ivan Košak

Moj mož se je udeležil rehabilitacije 
nadomestnega govora v Izoli in  
menim, da je na tem tečaju tudi 

najbolj napredoval. Celo pevski zbor so 
imeli. Morda je na vse skupaj vplivalo tudi 
morje, prav gotovo pa tudi ostali bolniki, 
saj so se medsebojno podpirali. Reha-
bilitacija je zelo pozitivno vplivala tudi na 
nas-partnerje, prišli smo s tisoči vpraša-
nji, dobile pa smo precej odgovorov gle-
de psihičnih posledic kot  fizioloških post 
–operativnih sprememb.

Marija Pečnik

Mnenje (povzetek)  
soproge Marije Pečnik  
o tečaju nadomestnega govora

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

NOVI ČLANI

LUSKOVEC BRANKO - JESENICE

DROŽINA VLADIMIR - PORTOROŽ

MURKOVIĆ STJEPAN - VELENJE

ANGELOVSKI SONJA - LJUBLJANA

PETERLIN MAJDA - LJUBLJANA

VOHAR BRANKO - SV. JURIJ OB 
ŠČAVNICI

LIKOZAR ROBERT - SEVNICA

ERAZEM MIHA - KOMENDA

BERGANT ALEKSANDER - GOLNIK

ŽBOGAR TOMAŽ - GRGAR
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V naravnem parku Rački ribniki. (Foto D. Papež)

Iz PodroËnih klubov

PK ©tajerska
in Koroπka Kostanjev piknik

Jeseni, ko se prične barvati listje in gozd 
zažari v krasnih jesenskih barvah, je čas 
pečenja kostanja. Tega se zavedamo tudi 
v našem področnem klubu, zato se z ve-
seljem udeležimo tradicionalnega srečanja 
v Krajinskem parku Rački ribniki. Tu se 
zberemo pri lovski koči, ki nam jo za en 
dan odstopi Lovska družina Rače.

Kmalu po prihodu nam Jana postreže ne-
kaj toplega „na žlico“ saj imamo kar nekaj 
članov, ki jim požiranje trde hrane predsta-
vlja težavo. Tako okrepčani in zelo dobre 
volje smo se kljub malo vetrovnemu vre-
menu odpravili na pohod po Krajinskem 
parku Rački ribniki. Park leži na obrobju 
Dravskega polja in meri 484 ha. Zajema 
predvsem nižinski mešani gozd, travnike 
z mejicami in stoječe vode(ribniki). Park je 
izredno pomemben kompleks v nižinskem 
delu Slovenije, saj predstavlja življenjski 
prostor redkim in ogroženim rastlinskim 
in živalskim vrstam. Tako je tukaj prisotnih 
preko 210 vrst ptic, 50 vrst kačjih pastirjev, 
12 vrst dvoživk... Te podatke sem seveda 
prepisala iz interneta, to pa zato, da bos-
te videli po kako zanimivi poti smo izvedli 
pohod.

Pot se prične v gozdu in poteka mimo 
ribnikov do železniške proge ob kateri 

smo nadaljevali pod vodstvom Toneta, ki 
je tu domačin in te poti dobro pozna. Po 
kakšnem kilometru smo prišli do enega 
večjih jezer, ki mu ni videti konca. Bili smo 
zares očarani. Prišli smo nekako iz seve-
rovzhodne strani na zahodu nad jezerom 
pa krasen pogled na Pohorje obsijano s 
soncem. Zares smo vsi nekaj časa samo 
uživali v razgledu. Nekaj fotkanja in že 
smo nadaljevali našo pot. 

Malo utrujeni smo se ob sunkih vetra vrni-
li na naše izhodišče. Tu so nas na mizah 
pričakale pečene dobrote naših pridnih 
članic. Pa tudi sadja ni manjkalo. Nekaj 
domačega, nekaj kupljenega. Tisti, ki so 
malo gibalno ovirani in tisti, ki so zadolženi 
za „kuhinjo“, so med tem časom pripravili 
vse za malico in narezali kostanj za kasnej-
šo peko. Pridni „kuharji“ Branko, Slavko in 
Jože, ob asistenci Jelene, pa so nam prip-
ravili okusno malico. 

Dobro razpoloženje se je med klepetom 
polnim smeha nadaljevalo ob opazovanju 
Andreja, ki je zakuril v kaminu, da bo spe-
kel kostanj. Dobro nam je teknil skupaj z 
domačim jabolčnim sokom.

Ker se je dan že nagibal proti poznemu 
popoldnevu, smo se začeli počasi poslav-
ljati. Kot je naše srečanje veselo, je slovo 
kar malo žalostno, saj smo stkali res lep 
prijateljski odnos. 

Dobro je, da se ljudje s podobnimi teža-
vami družijo, saj ugotovijo, da niso sami v 
svoji stiski.

Na koncu pa še zahvala Jani in Daniju, ki 
kljub ne najboljšemu zdravju poskrbita, da 
se družimo in imamo lepo.

Anka in Slavko Dobelšek

Lep jesenski dan. (Foto D. Papež)
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Člani PK-Prekmurja na lep sončen dan. (Foto L. Flisar)

VABILO NA PREDNOVOLETNO SREČANJE!
PK Štajerska in Koroška vabi svoje člane in podporne člane na našo  

decembrsko prednovoletno srečanje, ki bo v 

v soboto, 21.12.2019 v prostorih gostišča Lobnik v Orehovi vasi s pričetkom ob 13. uri.

 Da osvežimo spomin, da se Gostišče Lobnik, nahaja v Orehovi vasi, ob cesti v smeri Mariborskega 
letališča, v neposredni bližini železniške postaje Orehova vas.

Za ples, jedačo in pijačo bo poskrbljeno, vi pa s seboj prinesite peščico sladkih dobrot ter obilo 
dobre volje.

Naše vrle in spretne delavničarke bodo letos za nas pripravile bogat ročnodelski srečolov, zato 
nam, ni potrebno letos poskrbeti za medsebojno obdarovanje.

Svojim poverjenikom se prijavite najkasneje do, torka, 17.12.2019.

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

Za PK Štajerska in Koroška: 
Danilo Papež

PK Prekmurje

Prijetno jesensko druženje

Poletje se je prevesilo v res lepo letošnjo 
jesen, babje poletje pravijo tako lepim 
oktobrskim dnevom nekateri. Narava se 
je obarvala v čudovite jesenske odtenke, 
tako da je vsak trenutek preživet zunaj na 
jesenskem soncu pravi užitek.

 Tako lepo je bilo tudi letos naše tradici-
onalno srečanje oziroma kostanjev piknik 
ob ribiškem domu v Gradišču. Že tradici-
onalno naš Vili s svojo družino in seveda s 
sodelovanjem predsednika

Geze in žene Mancike, pripravijo prijetno 
druženje ob pripravi svojih specialitet in 
pečenih kostanjev, ker je oktober mesec, 
ko dozorijo in smo jih vsi najbolj željni. 
Sprehodili smo se v lepi naravi ob ribnikih, 
nekateri pa so šli do broda na reki Muri, 
tako da smo res v lepem vzdušju preživeli 
lepo jesensko popoldne, kar potrjuje tudi 
udeležba, saj vsi člani radi prihajamo na 

taka druženja saj nanese beseda na dobre 
in tudi slabe dogodke ,ki smo jih doživeli 
od zadnjega druženja. 

Upam, da bo takih priložnosti v bodoče 
še, saj vsako tako srečanje tudi potrebuje 
nekaj truda posameznikov, za kar pa v na-
šem klubu obstaja volja, tako da se lahko 
upravičeno takih srečanj še naprej veseli-

mo. Skoraj vsako leto imamo med našimi 
člani tudi kakega jubilanta, tokrat je pra-
znoval Slavko, malo pred njim pa Alojz, pa 
še bi lahko koga omenila, ampak ženski 
del naj ostane neimenovan, vsem pa ob 
tej priložnosti želim obilo zdravja in dobrih 
misli, da nam bo še velikokrat lepo ob ta-
kih srečanjih.

Vida Köveš
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Ivona in Vojko. (Foto D. Papež)

PK Dolenjska 
in Bela Krajina Obisk, hvaležnost 

in prijetno 
presenečenje

Presenetil me je tako hiter odziv na najino 
prijavo v Društvo laringektomiranih Slove-
nije. Na žalost moj mož še ni sposoben, da 
bi sodeloval na tečaju nadomestnega go-
vora v Izoli, na katerega sva bila vabljena,  
kar pa so mu odsvetovali tudi zdravniki. 
Bova pa zelo vesela, če ga boste uvrstili 
na naslednji tečaj spomladi. Še posebej se 
vam moram zahvaliti za priporočilo Vojku 
in Ivoni, ki ste ju napotili nama naproti. 

Bilo je lepo popoldne, zazvonil je telefon, 
na drugi strani prijazno pozdravi in se 
predstavi gospa Ivona. Bila sem pozitiv-
no presenečena, hitro sem pohitela do 
moža, da ga povprašam če je pripravljen 
za obisk, gospoda ki ima enake težave. 
Seveda je bil takoj za stvar. Ivona in Vojko 
sta naju prišla obiskat. Vredna sta pohvale 
in zahvale, zelo pozitivna in tudi tako sta 
delovala na naju. Dala sta nama veliko 
nasvetov kako živeti s to boleznijo, kako 
se vključiti v društvo laringektomiranih. 
Moram izreči izredno pohvalo za vse kar 
sta nama dala, s svojim obiskom.

Še enkrat iskrena hvala vam ga. Marija in 
ga. Ivoni in g. Vojku s hvaležnostjo.

Danica in Maks Špiler

Nikola v Pacugu. (Foto Arhiv N. Stazinski)

Zadnji padec z lestve pri čebelnjaku, že 
prej, pa jih je bilo kar nekaj, je bil tista ka-
plja čez rob, ki je sprožila pri našem Nikoli 
(Stazinskemu) simptome, ki so si jih zdrav-
niki nekaj čas narobe razlagali, dokler jih ni 
skoraj popolna odpoved kontrole nog pre-
usmerila na slikanje hrbtenice, ki je razkrilo 
povzročitelja –tumor. 

Zaradi katerega je moral Nikola spomladi 
2017 na zelo zahtevno operacijo, po kateri 
sta si oddahnila oba, zdravnik – operater, 
še bolj pa Nikola, ki je lahko na doktorjevo 
zahtevo pomigal z nožnimi prsti (klasičen 
preskus morebitne ohromelosti). Jaz, pa 
sem si lahko ogledal kakšnih 40 cm dolg 
rez, nedvomno zahtevno. Okrevanje po 

               Zavzetost in  
disciplina tudi na 
zdravstveni rehabilitaciji

takšni operaciji seveda ni mačji kašelj, je 
boleče in dolgotrajno. Zato je letošnjo jesen 
tudi zdravstvena blagajna Nikoli namenila 
17 dni rehabilitacije v Pacugu v Domu pa-
raplegikov. Program rehabilitacije je bil kva-
liteten in Nikola ga je pohvalil, ter poudaril 
svojo hvaležnost osebju. Po drugi strani, pa 
je tudi precej naporen, saj je obsegal je fizi-
oterapijo, različne masaže, razgibavanje itd. 
Nikola se ga je kljub temu disciplinirano in 
zavzeto držal, še celo več, poskušal je po-
magati in spodbujal je nekatere precej mlaj-
še bolnike, ki so, za razliko od Nikole, obu-
pavali nad zdravljenjem. Adrenalinski športi 
in prometne nesreče so glavni vzroki, ki v 
Pacug pripeljejo marsikaterega mladega 
ponesrečenca. Seveda še tako kvaliteten 

program ne pomaga, če bolnik ni motiviran 
in se obnaša brezvoljno. No Nikola ni tak. 
Vsekakor si zasluži čestitke za disciplino in 
prizadevnost.

 Ivan Košak
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Vabilo na prednovoletno srečanje
Konec leta se nam hitro približuje zato vabim vse člane,  

podporne člane in simpatizerje PK Dolenjske,  
Bele krajine in Sp. Posavja na tradicionalno prednovoletno srečanje članov, ki bo 

v soboto 21. decembra na »domačiji Slakove mladosti«  Mali kal 7, Mirna peč.  
Za jedačo in pijačo bo poskrbljeno, za srečelov so zaželeni skromni dobitki,  
ki jih bomo razdelili ob žrebanju. Na kostanjevem pikniku smo se dogovorili,  

da bomo to srečanje izpeljali z lastno  udeležbo, ki  ne bo večja od 13 evrov po osebi.  
Muzikant  je zagotovljen. Prijavite se  na telefone  

Nikola Stazinski 040 340 023 in 070 755 660, Ana Stazinski 030 621 847,  
Ivana Prešiček 031 214 184, g. Ratkovič D. 031 251 391. 

Zaželena je dobra volja in po možnosti kakšna majhna sladka dobrota, ob novem letu.  
Na koncu vas vse lepo pozdravljam in še enkrat vabim. 

Vodja PK- Dolenjske in Bele krajine:  
Nikola Stazinski

PK-LJUBLJANA  
vabi na prednovoletno srečanje, ki bo  

v soboto 21.12.2019 ob 13 uri v gostilni ZAJC,  
Mala loka 6, pri Domžalah.

Prijave sprejemamo na tel. DLS: 01 436-03-58 v času uradnih ur,  
Milan Zajc (št.:031 270 139)  

ali Mariji Tomšič (št.: 031 885 557)

Vabljeni!

Članarina za leto 2020 znaša za  :
Člane 12,00 EUR

Podporne člane 25,00 EUR

Laringektomirane člane v težjem socialnem položaju, pa prosimo, naj naslovijo vlogo za  
oprostitev članarine.

Laringektomirani člani v težjem socialnem položaju, ki bodo društvu predložili potrdilo, da mesečno v 
letu 2019 prejemajo dohodke enake ali nižje od 460,00 evrov  bodo lahko uveljavljali subvencionirano 

kotizacijo za program psihosocialne rehabilitacije.
Članarino in podporno članarino lahko nakažete na:
 Transakcijski račun DLS: 6100 0000 1418 487

Izvršni odbor DLS
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Vabimo Vas v program Psihosocialne rehabilitacije 
v Umagu – apartmaji Poynesia  

od 28.6.2020 do 5.7.2020
Izvršni odbor društva laringektomiranih Slovenije se je na osnovi zelo dobrega odziva članov glede 

lanske lokacije Program psihosocialne rehabilitacije v Umagu – apartmaji Polynesia odločil, da program 
ponovimo na isti lokaciji tudi v letu 2020 in v podobnem terminu. Poleg tega je nekaj naši članov izrazilo 
željo, da izvršimo pripravo čim prej. Takšna odločitev ima nekaj prednosti in nekaj slabosti. Trenutno nam 
ponudba zagotavlja le 70 apartmajski mest, mi pa želimo program ponoviti v enakem obsegu (približno 

90 udeležencev) in pod podobnimi pogoji kot v lanskem letu. Zato prosimo zainteresirane člane, da nam 
priložene, izpolnjene prijavnice za udeležbo v programu vrnete najkasneje do 20 januarja 2020, da bi na tej 
osnovi lahko ocenili predvideno udeležbo. Po tem datumu bomo pristopili k sklepanju pogodbe in jo bomo 
za 90 udeležencev podpisali le, če bo v tem obsegu izkazan tudi interes članov. Izračunani zneski kotizacije 

so povsem okvirni in predračunski, vendar vključujejo zavarovanje rizika in prijavljeni udeleženci, bodo v 
primeru opravičene odsotnosti iz zdravstvenih razlogov (izkazanih z zdravniškim potrdilom), ki bi nastopila 

znotraj eno mesečnega roka pred odhodom, upravičeni do povračila dela kotizacije v enakem odstotku kot 
v lanskem letu.

Nadaljevanje na naslednji strani

Druga težava pri sedanji pripravi programa je dejstvo, da ta trenutek ne poznamo zneska, ki ga bo invalidska 
komisija FIHA namenila za ta program. Zato so spodnji zneski kotizacije predvsem orientacijski in so 

izračunani na osnovi predpostavke, da bo prispevek FIHA za ta program v prihodnjem letu ostal na približno 
podobni višin kot v letu 2019. Zato si Izvršni odbor društva pridržuje pravico, da v primeru večjih razlik 

ponovno preračuna zneske kotizacije in udeležence obvesti o tej spremembi, oziroma v skrajnem primeru 
program preoblikuje. Predračunska kotizacija je, glede na lansko povečana le 17 eur za celotedenski 

program, za , dvig dnevnih cen (zaokroženo za 5%), ki ga je ponudnik Polynesia vključil v letošnjo ponudbo. 
Kljub temu je ponudba, po nam razpoložljivih informacijah, o dvigu cen v prihodnjem letu na hrvaški obali, 

zelo ugodna.

V Umagu. (Foto Č. Košak)
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Tej številki Obvestil je priložena prijavnica za udeležbo v Program psihosocialne rehabilitacije in programu 
prosimo Vas, da ju čim prej izpolnite in vrnete na sedež društva do najkasneje 20 januarja 2020,  

saj nam število kandidatov za udeležbo, zelo pomagalo pri pripravi programa. Ob morebitnih 
spremembah tega dela programa, ne bomo ponavljali razpisa ampak bomo o teh spremembah 

obveščali le, od tega roka prijavljene kandidate.

Zneski kotizacij v spodnji tabeli pokrivajo paket 7. polpenzionov po osebi.

V prvem stolpcu so prikazani stroški bivanja v hotelu za posamezno kategorijo udeležencev v primeru, 
da le -ta prispe na lokacijo z lastnim vozilom, v drugem stolpcu, pa so stroškom bivanja prišteti stroški 

avtobusnega prevoza. Zneski kotizacij v spodnji tabeli pokrivajo paket 7. polpenzionov po osebi.  
Vsekakor pa Vam ne moremo priporočiti najema (single use), torej bivanja posameznika v sobi,  

ki je namenjen za tri osebe, saj se v tem primeru cena poveča za več kot 100%.

Subvencionirani 
laringektomirani

Člani in zakonci 
oziroma spremljevalci

Podporni člani Ostali

Bivanje 
in lastni 
prevoz            

Bivanje in 
avtobusni 

prevoz

Bivanje 
in lastni 
prevoz

Bivanje in 
avtobusni 

prevoz

Bivanje 
in lastni 
prevoz

Bivanje in 
avtobusni 

prevoz

Bivanje in 
lastni prevoz

Bivanje in 
avtobusni 

prevoz 

162 192 217 247 377 407 417 447

Za IO DLS: Ivan Košak

Člani DLS v programu psihosocialne rehabilitacije. (Foto Č. Košak)


