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Drugo-letošnje, IPAAC 
srečanje o obvladovanju raka

Sedež NIJZ. (Foto I. Košak)

Letošnje srečanje organizacij, ki si 
prizadevajo za obvladovanje raka, je 
enako kot lansko pripravil Nacional-

ni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju 
NIJAZ) 29. maja 2020. Torej v času, ko so 
še veljali še vsi splošni »ne zrahljani« ukre-
pi za preprečevanje pandemije COVID 
19. Seveda mora tako ugledna inštitucija 
kot je NIJZ, še posebej v tako zdravstve-
no rizičnem času, ravnati zgledno  in zato 
se je srečanje odvijalo na daljavo s po-
močjo aplikacije  (angl.) »Go TOMeeting«, 
kar bi lahko prosto prevedli kot »Dajmo 
se srečat«. Če ne štejem nekaj kratkih 
testnih poskusov dela na daljavo je bila 
to moje prvo, pravo, daljše srečanje s to 
tehnologijo in sem potreboval, kar nekaj 
pomoči, da sem jo vsaj približno sprejel. 
Kakšno je moje mnenje ? Navadno pred-
stavniki moje generacije ugotavljamo, da 

delo na daljavo niti približno ni isto, kot je 
srečanje »v živo«. Vendar je treba priznati, 
če danes internetna tehnologija ne bi bila 
tako razvita, bi bilo življenje v razmerah  
pandemije, bistveno bolj osiromašeno 
oziroma precej bolj podobno dejanskemu 
življenju v vojnem času. Nekatere izjemno 
učinkovite ukrepe, bi bilo celo nemogo-
če izvesti brez tehnike, ki v nekaj minutah 
obkroži naš planet.

Udeležence srečanja je naprej pozdravil 
aktualni direktor NIJZ dr. Milan Krek, ki je 
že osebno, pogosto sodeloval z nevlad-
nimi organizacijami in je še posebej pou-
daril pomen tovrstnih prizadevanj. Dr. Tit 
Albreht, ki opravlja v partnerstvu  IPAAC 
vlogo koordinatorja, je predstavil dose-
danje dosežke projekta in tudi odkrito  
analiziral negativne posledice, ki jih  ima 
COVID-19 za program obvladovanje raka 

tudi v Sloveniji. Za tiste bralce, ki projek-
ta IPAAC še ne poznajo, ga bomo, še 
enkrat, zelo kratko predstavili. Projekt se 
je začel 1.4.2018 in bo trajal 3 leta. Vanj je 
vključenih 44 partnerjev iz 24 držav. Ce-
lotni proračun obsega 5.625.000 eur od 
katerega 80% prispeva Komisija EU. Ce-
loten projekt je razdeljen na 10 delovnih 
sklopov: koordinacija, diseminacija, eval-
vacija, trajnostna integracija, preventiva in 
presejalni programi itd. Glavni cilj projekta 
je razvoj inovativnih pristopov pri obvlado-
vanju raka in priprava smernic za politične 
odločevalce. Prvo poročilo, ki zajema leto 
in pol dela je bilo že sprejeto in oddano. 
Nova evropska komisarka za področje 
zdravstva in varne hrane ga. Stella Kyria-
kides je izbrala obvladovanje raka za pri-
oritetno področje dela v svojem mandatu. 
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COVID 19 je v Sloveniji zaustavil nekate-
re presejalne programe in je nedvomno 
povzročil  zastoje pri obravnavah raka  in 
posledično podaljšal čakalne dobe. Tako 
je bilo z odlokom o prekinitvi presejalnih 
programov npr. v programu Zora (prese-

gelis iz Institutio Superiore di Sanita iz 
Rima. Kako pridobiva na pomenu elek-
tronsko spremljanje, še posebej nalezlji-
vih bolezni, nam je dokazala prav trenu-
tna pandemija. Slovenski register raka 
je bil ustanovljen leta 1950. Pozno? Niti 
ne, če se primerjamo z državami (s kate-
rimi se sicer Slovenci radi) Skandinavijo. 

jalni program za odkrivanje raka mater-
ničnega vratu) od 11.3. - 9.5.2020 odlo-
ženih okrog 25 000 pregledov kar pomeni 
približno 145 kasneje odkritih predrakavih 
sprememb materničnega vratu. 

Presejalne programe je predstavila dr. 
Dominika Novak Mlakar. V Sloveniji ima-
mo 3. Poleg Zore še Doro (presejalni pro-
gram za raka dojke) in Svit program za 
odkrivanje predrakavih sprememb debe-
lega črevesa in danke. V programu Dora 
je bilo od leta 2008 -2019 opravljenih 482 
366 pregledov in odkritih je bilo 3 040 ra-
kov dojke. Program Svit pokriva moške in 
ženske v starosti od 50 do 74 let z ure-
jenim obveznim zdravstvenim zavarova-
njem in obsega okrog 600 000 oseb ciljne 
populacije. Gotovo lahko temu programu 
pripišemo, temeljite spremembe strukture 
rakovih obolenj. Leta 2007 je rak debele-
ga črevesa in danke v Sloveniji zasedal 2. 
mesto z deležem cca 13% vseh rakavih 
obolenj. Medtem, ko je v letu 2016 delež 
tega raka padel na četrto mesto in obse-
ga manj kot 9,6 % vseh rakov.

Prof. dr. Vesna Zadnikar je v svojem pri-
spevku predstavila Register raka repu-
blike Slovenije njegove temeljne naloge 
in cilje kot tudi vlogo, ki jo igrajo registri 
raka znotraj 7. delovnega sklopa IPAAC 
projekta, ki ga vodi MSc Roberta De An-

Norveš ki register raka je bil ustanovljen 
1952, finski pa kar 3 leta kasneje. Kate-
re vrste raka so trenutno najbolj aktual-
ne in jim regis ter raka posveča posebno 
pozornost? Naštejmo jih: melanom (leta 
2018), pljuča (leta 2019), dojka, debelo 
črevo ter danka in prostata. Sicer ima 
register raka še nekaj posebnih nalog: 
spremljati mora razvoj onkološkega 
varstva glede na raz vojne smernice, za-

ko uporabili za operativno skrajševanje 
le-teh. 

Kot rečeno je celovito sliko Državnega 
programa obvladovanja raka (v nadalj-
njem besedilu  DPOR) in njegove temeljne 
cilje predstavil dr. Branko Zakotnik. Spo-
dnji graf nam  prikazuje naraščanje inci-
dence (opredelitev pojma glej v opombi 
na koncu prispevka) v Sloveniji od leta 
1961 -2016. 

gotavljati osnove za kadrovske progno-
ze in nuditi podlage za oceno kvalitete 
onkološkega varstva (predvsem čakalne 
dobe). Pri slednji nalogi imamo opraviti 
tudi z metodološkimi težavami, saj so 
po mnenju dr. Branka Zakotnika Držav-
nega koordinatorja programa za obvla-
dovanje raka, še pregrobi, da bi jih lah-

Udeleženci IPAAC srečanja v lanskem letu. (Foto Č. Košak)

Slovenija obolenja raka - incidenca 1961 - 2016. (Vir NIJZ)
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Letno število rakastih obolenj je iz leta 
1961 ko je znašalo 3 164 naraslo v letu 
2016 na 15 238, kar je skoraj 5 kratno  
povečanje. Je to torej DPOR bitka, brez 
upa zmage? Niti ne, na to povečanje od-
ločilno vplivata najmanj  dva dejavnika 
starostna struktura in življenjska doba. 
Incidenca raka je izrazito odvisna od sta-
rostne strukture. Delež starejših oseb je 
v razvitih državah izrazito višji, kot v ne-
razvitih, kar avtomatsko pomeni višjo in-
cidenco pri isti ali celo boljši zdravstveni 
oskrbi. Zdravstvene ocene kažejo, da je 
v Sloveniji kar 2/3 navedenega porasta 
rezultat starostne strukture in le 1/3 de-
janskega porasta raka. Na povečano 
incidenco izrazito vpliva podaljševanje 
življenjske dobe, saj se 60% raka pojavi 

po 65 letu. Z drugimi besedami dlje ko ži-
vimo večja je verjetnost, da bomo zboleli 
za rakom. V Sloveniji se je pričakovana 
življenjska doba iz leta 1990, ko je zna-
šala 73 let povečala na 81,1 leta 20018. 
Iz tako ugotovljenega dejanskega stanja 
izhajajo temeljni cilji DPOR:

1. Upočasniti povečevanje incidence raka

2. Povečati preživetje

3. Izboljšati kakovost življenje bolnikov z  
rakom:

   - s celostno rehabilitacijo 
   - s paliativno oskrbo 

Dr. Branko Zakotnik ugotavlja, da je rak 
kompleksno obolenje, ki ne more biti 
samo stvar zdravstva, saj  je odvisno tudi 

od številnih drugih dejavnikov, osebne-
ga življenjskega sloga, kulture, osebne 
odgovornosti, itd. Ne nazadnje tudi od 
drugih državnih politik npr. socialne, po-
kojninske, itd. Na splošno najbrž velja, da 
bi  lahko predvsem socialna politika, v ce-
lostni rehabilitaciji odigrala večjo vlogo kot 
jo danes dejansko ima, pri vseh vrstah ra-
kastih  obolenj, ne le zgolj raku grla.

Ivan Košak

Opomba: Incidenca meri absolutno števi-
lo bolezni (in ne bolnikov) v koledarskem 
letu. Če posameznik zboli za več vrstami 
raka  se to odrazi v incidenci. Torej  število 
evidentiranih bolezni lahko presega števi-
lo bolnikov.

In memoriam dr. Miloša Manestra
Obvestilu, da smo 9. marca izgubili našega hrvaškega prijatelja dr. Miloša Manestra, kar nisem mogel 
verjeti. Kako? Če, mi je naš Slavko Dobelšek povedal, da je na 30. simpoziju v Zagrebu še zaplesal 
otvoritveni ples ? Pa je bilo vseeno res. Z našim Slavkom Ribašem sta bila tesna prijatelja. Vendar so 
ga imeli radi domala vsi naši člani. Spomin se kako ga je razveselilo, ko so mu na Letnem srečanju 
DLS v Beli krajini čestitali za osebni praznik.

Dr. Miloš Manestar se je rodil leta 1933 v Gospiću. Osnovno šolo je obiskoval v Crikvenci , me-
dicinsko fakulteto in specializacijo iz radiologije, pa je opravil v Zagrebu. Kot prvi stalni radiolog v 

Hrvaškem Zagorju, je delal do upokojitve v Specializirani bolnišnici za medicinsko rehabilitacijo v Krapinskih Toplicah. Leta 1980 je 
končal podiplomski študij iz javnega zdravstva in od leta 1984 opravljal funkcijo primarija. Hrvaški zdravniški zbor ga je imenoval 
za častnega člana zbora in mu podelil odlikovanje »Ladislava Rakovca«. Leta 2000 je bil laringektomiran in pričel voditi delo v Za-
grebškem klubu laringektomiranih. Osnoval je Hrvaško zvezo laringektomiranih. Od leta 2004 je deloval kot certificirani inštruktor 
za program vodne terapije in bil leta 2007 izvoljen na mesto podpredsednika Evropske konfederacije CEL, je soavtor priročnika 
»Kako pomagati laringektomiranim » in priročnika »Fizioterapija laringektomiranih«.

Dr. Miloš Manestar je bil pravi gospod. Vendar ne tak, kot smo dandanašnji skoraj vsi »gospodje«. Zame je bil nekaj najbližje temu, 
čemer rečejo Britanci »getleman«.Slučajno vem in spoštujem, kako nesebično je pomagal v težkih časih češkim rojakom . Povrhu 
vsega je bil še plemenita duša. Soprogi ga. Biserki in hrvaškim prijateljem sporočamo, da nas ta izgube izredno žalosti. Mislim, da 
ga bomo močno pogrešali na obeh straneh Kolpe.

Predsednik Društva laringektomiranih Slovenije:  
Ivan Košak

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

NOVA ČLANA

TADIĆ ANTO - VELENJE

PLOHL JOŽEF - MALA NEDELJA
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Lepo urejena okolica - Stella Maris. (Foto B. Kostanjšek)

Vtisi s psihosocialne 
rehabilitacije v Umagu

Za spomin na g. Mirka Lasiča
V sredini aprila, točneje 19.4.2020 smo izgubili našega dolgoletnega člana g. Mirka Lasiča. 
Do Mirka Lasiča sem imel in še imam, nek poseben odnos, neko posebno spoštovanje. 
Navadno laringektomirani poskušamo potem, ko nam »steče« ezofagalni govor, post festum 
ugotoviti kdo ali kaj nam je pri tem največ pomagal/o. Jaz sem prišel do zaključka, da je bil 
zame to Mirko Lasič. Prvič sem ga srečal leta1997 na mojem prvem tečaju nadomestnega 
govora, saj sva bila tako rekoč »cimra«. Dobesedno me je očarala lahkota, mir, skoraj neka-
kšna eleganca, ki jo je bilo moč v opazovati v njegovi govorni tehniki. Medtem, ko sem sam 
vneto »pumpal« z rameni, seveda brezuspešno. Za uspeh je bilo to sicer premalo, vendar 
sem se precej jasno zavedal kaj delam narobe, to pa je pogosto že pol uspeha. Na tistem 
tečaju sva se, skupaj z Mirkom na družabnem večeru pri srečelovu, nasmejala skoraj do solz, 

ko je Mirko zadel kovane »pante« za vhodna vrata težke 5-7 kg . Poleg vloge pomočnika-logopeda je Mirko deloval kot poverjenik 
in pomagal pri organizaciji dogodkov PK-Severne Primorske. Posebej mi je ostalo v spominu Letno srečanje DLS leta 2000 v 
Tolminskih koritih, koščku Primorske, ki ga prej sploh nisem poznal, čeprav sem prehodil vse od izvira Soče pa do Nanosa, kjer 
sta glavno organizacijo prevzela Mirko in Brane Čus. Mirko se je še posebej izkazal leta 2002 z vzponom na vrh Triglava in to pri 
69 letih ni ravno hec. Kot pomočnik-logopeda je Mirko pomagal laringektomiranim še naprej, dokler so mu dopuščale moči vse 
do leta 2006. Mirko veliko si dal laringektomiranim in DLS in ne bomo te pozabili.

Predsednik DLS: 
Ivan Košak

Letošnjega letovanja v Umagu sva 
se udeležila prvič. V nedeljo 28. 
6. 2020 sva se popoldan odpravi-

la v Umag, kjer je potekala psihosocial-
na rehabilitacija, ki jo organizira Društvo 
laringektomiranih. Zbralo se nas je 49, 

udeležba je bila zaradi koronavirusa pre-
cej manjša, kot bi bila drugače. Nastanili 
smo se v apartmajih Stella Maris in bila 
sva prijetno presenečena nad urejenostjo 
apartmajev in okolice, ki obdaja naselje. 
Apartmaji smo v bližini morja z borovim 

gozdičkom, kjer je prijetna senca. Plaža 
je deloma prodnata, deloma betonira-
na in deloma skalnata, skratka za vsak 
okus.

V bližini naselja je staro mesto Umag, ki 
je bilo naseljeno že v rimski dobi. Umag 
s svojimi ozkimi uličicami in slikovitimi 
majhnimi trgi kaže tipično srednjeveško 
podobo. Del mestnega obzidja iz 10.sto-
letja, z obrambnim stolpom iz 14. Stole-
tja je ohranjeno v jugozahodnem predelu 
mesta. Ohranjenih je tudi nekaj hiš v slo-
gu beneške gotike. Umaška riviera s ho-
teli, depandansami, apartmaji, bungalovi 
in avtokampi sega od Savudrije do Dajle. 

Pa še nekaj utrinkov, kaj vse smo počeli 
v času letovanja. Jutro smo pričeli v »pri-
ročni ambulanti« z merjenjem pritiska in 
sladkorja v krvi. Nato je sledila telovadba, 
saj se ve, po dobrem gibanju se lažje zaj-
trkuje. Sledilo je kolesarjenje ali pohodi v 
bližnji okolici z obveznim sladoledom ali 
kavo. Po počitku je ob 17. uri sledilo raz-
gibavanje in družabne igre, predvsem je 
bilo to balinanje in druženje. V petek smo 
opravili tudi test hoje na 2 km. V soboto 
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smo se družili ob zaključnem večeru, kjer 
so bile podeljene nagrade zmagovalcem 
v balinanju. V tem tednu smo si nabrali 
energije, sklepali nova znanstva in prija-
teljstva in ugotovili, da je teden kar pre-
hitro minil. 

Posebna zahvala pa gre vsem, ki ste or-
ganizirali letovanje in moderatorjem, ki so 
skrbeli, da smo se imeli lepo, zato srečno 
vsem in nasvidenje naslednje leto. 

Mira, Jože Spital Družabni večer. (Foto B. Bubnič)

Zloglasni Corona virus ali KOVID-19, je 
od razglasitve karantene marsikomu 
izmed nas, za par mesecev načel 

živce in prekrižal naše aktivnosti, ter načrte. 
Prisiljen sem bil ostati doma in omejiti ko-
munikacijo z zunanjim svetom na telefon in 
računalnik, čeprav tovrstna komunikacija že 
predstavlja večino mojega delovnega časa. 
Vsak se je nekako znašel po svoje, nekateri 
z igranjem glasbenih inštrumentov, drugi z 
imitiranjem znanih glasbenikov na You Tubu 
npr. posnemanje Freddie Mercury-ija na do-
mačem balkonu,(svetujem vam ogled tega 
posnetka je zelo zabaven).Vsi pa smo upali, 
da bo vsega kmalu konec in da se bo življe-
nje kmalu vrnilo v svoje stare tirnice.

Tudi v Društvu laringektomiranih Slovenije 
smo se najbolj aktivni pohodniki, takoj po 
prekinitvi omejitev gibanja znotraj matičnih 
občin, odločili za ponovne pohode v slo-
vensko sredogorje. Tokrat smo se odpravili 
na Kokoš vrh, ki ločuje Sežanski kras od 
Tržaškega zaliva. Na dan odhoda, sem bil 
kar malce nervozen, kako se bo vse sku-
paj izšlo, saj nam tudi vreme ni bilo pose-
bej naklonjeno. Kot vedno smo se zbrali na 
sedežu društva na Parmovi ulici v Ljubljani 
in se nato ob 8. uri zjutraj odpravili na proti 
Primorski in Kozini.

Po približno uri vožnje po avtocesti smo 
prispeli v Kozino, kjer so nas že pričakovali 
preostali pohodniki. Ko smo se do dobra 
okrepčali, se je ura počasi že bližala 10. 
in uvodno malico je bilo še potrebno “od-
delati”. Čeprav mislim, da se marsikdo od 

Drugi pohod v sredogorje 
na Kokoš (674 m)

“Podpora” pred naskokom na Kokoš. (Foto B. Kostanjšek)

Splačalo se je. (Foto Č. Košak)
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Za nedeljo 21. junija je bil napovedan 
pohod na Kokoš. Vreme naj bi bilo 
stabilno, a proti jutru je nepričako-

vano začelo deževati po celi Sloveniji. Ne-
kateri prijavljeni so odpovedali prisotnost, 
nekaterim je bilo predaleč. Večina pa se je 
kljub dežju odpravila na zbirališče v Kozi-
no, kjer se nas je  zbralo 14 pohodnikov iz 
vseh koncev Slovenije.  Dež je kar vztrajal, 
mi pa tudi in se odpeljali na izhodišče za 
pohod na Kokoš. 

Odpravili smo se po makadamski gozdni 
poti, ker nam ni bilo prevroče nam je pot 
hitro minila in se povzpeli na dobrih 650 m 
nad morjem.

Pri koči smo si oddahnili se okrepčali, 
posladkali z jabolčnim zavitkom in se po-
časi odpravili na razgledno ploščad, ki pa 
smo jo kar nekaj časa iskali po poteh okoli 

Pohod na Kokoš

Vreme ni bilo stabilno. (Foto B. Kostanjšek)

koče. Pa se je  izplačalo, kajti razgled je bil 
prekrasen, pred nami se je pokazalo mes-
to Trst in celotni  Tržaški zaliv. Napravili še 
gasilsko sliko in se odpravili nazaj v dolino.

Prijetno utrujeni smo se poslovili in se od-
peljali proti domu.

Marija Tomšič

nas nebi upiral, če bi se še kakšno minutko 
posladkali z doma pečenimi slačicami. Sku-
paj smo se odpravili do izhodiščne točke in 
po kakšni uri in pol počasne hoje prispeli do 
koče na Kokoši .Kjer nas je pričakala pri-
jazna oskrbnica in nas postregla z vročim 
čajem. Tu in tam je še padla kakšna dež-

na kaplja vendar nas to ni motilo. Po malici 
smo odpravili na razgledno točko in zara-
di dvomljivih smerokazov sicer nekajkrat 
zašli in na koncu je bil naš trud poplačan. 
Vrh Kokoši (674m) ponuja odličen razgled 
na bližnje kraške vrhove (Nanos, Slavnik, 
Vremščico) Dolomite in v jasnem vremenu 
celo Triglav. Mi sicer jasnega vremena nismo 
imeli, pa smo imeli vseeno uzrli morje in ujeli 

pogled na slovensko obalo. Za spomin smo 
naredili še kratko gasilsko fotografijo nato, 
pa je že bilo potrebno vrniti.

Ob prihodu v dolino je bila ura že pozno 
popoldne. Ker je bil pred nekaterimi še zelo 
dolga pot domov smo si hitro segli v roke 
in se nato odpravili domov v upanju, da se 
zopet kmalu srečamo.

Črt Košak

Člani in prijatelji DLS smo se odloči-
li,da se ponovno srečamo. Dovolj 
nam je bilo izolacije in odločili smo 

se, da bomo premagali  Koronavirus. Sku-
pina pohodnikov se nas je zbrala pri Bran-
ku in Ivici Matoh v Rožni dolini,kjer  smo 
poplili kavico se okrepčali z dobrotami in  

Na Kunigundo
se odpravili na  Kunigundo. Vrh, ki se dvi-
guje nad Šmartnim v Rožni dolini ini sodi v 
Kamniško Savinjske Alpe. Na vrhu v višini 
565 m, leži planinski dom Šentjungert.

Pot ni bila pretežka. Počasi smo se vzpe-
njali proti cilju, po gozdni poti,ki je bila  

primerna za vse udeležence. Po dolgem 
času sta nas spet z udeležbo razveselila 
Dušan in Vita. Imeli smo lepo sončno ne-
deljo, vreme kot napisano za našo kožo 

Na vrhu gore nas je pričakal planinski dom. 
Prileglo se nam je okrepčilo. Napolnili smo 
si baterije za povratek v dolino. Naredili  
smo skupinski posnetek za spomin in se 
nato  počasi odpravili nazaj v dolino.

Družina Matoh, nas je pogostila z kosilom. 
Preživeli smo lepo nedeljo in pripravili   še 
načrte za naslednjo pohode. Prav se mi 
zdi,da se iskreno zahvalim vsem,ki ste bili 
organizatorji našega druženja. Želim si ,da 
bi se to naše druženje nadaljevalo.

Vsem članom DLS pa želim lepo poletje.

Anica PetrovičGasilska na Kunigundi. (Foto Č. Košak)
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Tri dnevni pohod
V našem društvu uravnavamo življe-

nje tako, da svojo skrb posvečamo 
zdravju , druženju in dobri volji. Na-

rava je tista, ki nam daje moč in nas navdaja 
z dodatno energijo. Tako se nas  je skupina 
pohodnikov odločila za potepanje po Slo-
venjgraškem Pohorju in to kar za tri dni. 18 
članov se nas je zbralo na ekološki kmetiji 
Lešnik nad Slovenj Gradcem, našo izho-
diščno točko.

Prvi dan smo za cilj izbrali Kope, kamor 
smo prispeli s kombijem. Nato pa pot pod 
noge po čudoviti planinski poti do Ribiške 
koče. Tam se nam je prileglo okrepčilo,da 
smo si nabrali novo energijo za povratek. 
Pet ur hoje je bilo za prvi dan kar dovolj. 
Sladko utrujeni smo se po večerji kar hitro 
odpravili spat.Zjutraj drugega dne, po oku-
snem zajtrku, smo se lotili novega izziva. 
Čakal nas je  1522 m visoki Košenjak. Tura 
je bila naporna,a smo ji bili kos,tudi tisti,ki 
smo bolj šibkega zdravja. Saj veste,v slo-
gi in druženju je moč in tako smo lažje kos 
vsem naporom. Košenjak nas je očaral saj 
leži ob meji z Avstrijo. Zasluženo malico 
smo si privoščili v planinskem domu pod 
vrhom. V prijetnem spominu mi ostaja tudi 
pod nazaj, saj smo nabirali gobe. Na kmetiji 
Lešnik , pa nas je že čakala večerja. Vendar 
smo š imeli  še dovolj energije za druženje 
in pogovore ob kartah,dominah in drugih 
družabnih igrah. Zadnji dan je bil urnik pri-
lagojen uri našega povratka,zato smo si 
izbrali krajši pohod v Škratkovo deželo.Vse 
tri dni nam je bilo  naklonjeno tudi vreme in 
lahko rečemo,da smo preživeli lep vikend.

Zza zaključek tega zapisa še zahvala. 
Najprej vsem nam ,ki smo se družili vse tri 
dni. A posebna zahvala gre vsekakor naše-
mu prijaznemu  Silvotu , ki je bil eden glav-
nih organizatorjev,ko  je praznoval  60. roj-
stni dan in nas je lepo pogostil. Silvo hvala ti 
za vse. Naj te ob zahvali spomnim na verze, 
ki jih imaš v svoji planinski knjižici.

Vino in pesem, zakaj bi bil resen
življenje ni večno, lahko pa je srečno.

Ti verzi so na simbolični način namenjeni 
tudi vsem nam, ki se družimo v našem dru-
štvu. Ker smo ob koncu načrtovali že našo 
naslednjo rajžo,se znova vidimo.

Ana Petrovič

Narava daje našim članom moč in energijo. (Foto Č. Košak)

Priprave pred pohodom. (Foto Č. Košak)

Življenje ni večno, lahko pa je srečno. (Foto Č. Košak)
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Bi, nebi, a uspelo je 
Umag 2020
Zdaj pa res ne vem ali sem se pravilno 

odločil ali ne, da sem vztrajal in svaril 
Ivana, da pač pripravi vse za  psiho-

socijalni program, katerega smo se odločili, 
da ga izpeljemo v Umagu, tako kot lansko 
leto. Res, da nam je coronavirus nekoliko 
zagodel, ampak pripravljeni moramo biti na 
vse. Program, nad katerim so bili udeležen-
ci zelo veseli, da smo ga lahko izpeljali in da 
so se ga lahko udeležili. Bilo je  tudi precej 
novih članov med nami, ki so preživeli en 
lep, aktiven teden v družbi starejših članov. 
Niso se ustrašili corona virusa. Udeležili so 
se zaradi potrebe po druženju tako kakor 
jaz in ne za nekakšno drugo korist, kot mi je 
bilo očitano. Ivan, hvala za pravilno odloči-
tev v imenu vseh udeležencev.

 Kot sem omenil smo se imeli super.  Bili 
smo nastanjeni na novi lokaciji. V eni zgrad-
bi z apartmaji. Bili smo skupaj in okoli nas 
zelo malo drugih turistov. Plaža, travnik in 
senca v gozdičku samo naša.Res, da nis-
mo imeli nikakršnih športnih terenov, sku-
pnih prostorov, a vse je bilo lepo organizi-
rano. Vse je bilo improvizirano, kar v senci 
pod krošnjami lip, hrastov in borovcev. 
Cveto in ostali vaditelji so se odrezali enkra-
tno in lepo izpeljali celotedenski program.
Program: Jutranja telovadba ob morju, 
zajtrk in nato merjenje krvnega pritiska in 
sladkorja. Nato aktivnosti: Pohodi in kolo, 

popoldan kopanje, namakanje v toplem 
morju, sončenje ali poležavanje v prijetni 
senci.Stretching:Udeležba je bila zelo vi-
soka, sledile so ostale aktivnosti med njimi 
balinjanje dvojic-zakonskih parov po travni-
škem terenu, kjer ni manjkalo vejic, storžev 
in kamenčkov ter šopov trave tako, da je 
bilo zelo razburljivo in zanimivo tekmovanje. 
Udeležba dobra. Cveto bo že podal števil-
ke in ocene.Sreča ali znanje je bilo na najini 
strani tako, da sva v  napetem tekmovanju, 
na izpadanje, zmagala midva z Andrejko. 
Zato sva tudi dobila nalogo, da napiševa 
članek.  Z veseljem ga bom napisal tako, 
da obdržimo pri življenju naše glasilo. Zad-
nje čase se mu slabo piše, pa sem tudi 
sam pozval ostale, predvsem nove člane, 
da nekaj napišejo o programu. O občutkih 
in mnenjih. Ostalim ekipam pa čestitam za 
sodelovanje in trud pri igri. Prijetno je bilo 
tekmovati z njimi brez nekakšnih napetosti 
in s pravili, ki jih je postavil sodnik, da so 
poživela igro. Dodana vrednost je bil smeh 
in veselje na in ob samem igrišču. Poleg 
tega pa so bile kar tri ekipe v finalu, s štirimi 
tekmovalci, kateri  so se udeleževali kole-
sarskih podvigov. Kolesarje sta izmenično 
vodila Cveto in Janez. Včasih sta zaprosila 
tudi za mojo pomoč pri pripravi poti. Tako 
smo si ogledali Savudrijo, Umag z okolico, 
Lovrečico, Novigrad in za zadnji podvig 

smo si izbrali pot od Novigrada do Grožnja-
na. Del poti smo prekolesarili ob reki Mirni, 
del pa v klanec. Zaključni večer pod lipami 
sredi Katora brez velikega pompa. Podeli-
tev zahval in nagrad. Gospod in gospa Vi-
dergar iz Postojne sta nas in naše vnuke 
obdarila s spominkom na korona počitnice 
2020. Nekaj pijače, majhen slani in sladek 
prigrizek,

klepet. Z nasmehom na obrazu smo se 
poslovili in si zaželeli ponovnega srečanja. 

Naslednje je na  Dolenjskem, program oh-
ranjevanja zdravja. Upam, da nam ne bo 
spet zagodel covid19. Da se ne bomo spet 
ustrašili. Tudi Cveto nas je z veseljem vabil. 
To pa najbrž zato, ker se je tokrat res imel 
lepo v naši družbi. Bil je pravi vodja. Vse je 
potekalo gladko in po načrtu. Morda je bil 
kriv covid19 ali pa smo bili res tako združe-
ni, aktivni, da je bilo tudi njemu to v zahvalo 
za dobro izpeljan program.

Hvala vsem trenerjem, medicinskemu ose-
bju in udeležencem. Hvala za prekrasen 
teden. Naj se ponovi. Srečno !                                    

Branko BubničNagrade in zahvale. (Foto B. Bubnič)

Z nasmehom na obrazu smo 
se poslovili... (Foto B. Bubnič)
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Vadba ravnotežja, 1. del

Velikokrat sem vam pripravil program in vaje za krepitev moči, skoraj nikoli pa za ravnotežje. To sposobnost večina ljudi in 
športnikov pri vadbi nekoliko zanemarja, saj predstavlja ravnotežje v strukturi kondicije manjši del, največji del pa vsekakor 
zajemata vzdržljivost in moč. Ko govorimo o ravnotežju, v osnovi vsak razume pomen tega pojma. Že ko mora stati na eni 

nogi, se zaveda kakšno je njegovo ravnotežje. Ravnotežje pojmujemo kot sposobnost ohranjanja ali vzpostavljanja stabilnega po-
ložaja pri opravljanju različnih gibalnih nalog. Pomembno vlogo ima pri mnogih športnih aktivnostih (smučanje, smučarski skoki, tek 
na smučeh, umetnostno drsanje, rolkanje, ples, gimnastika, kolesarjenje, alpinizem,…), kot tudi v vsakdanjem življenju, navsezadnje 
že pri hoji, ko je potrebno nezavedno, stalno in neprekinjeno ohranjati težišče telesa. Z vadbo ravnotežja se bo izboljšala tehnika 
vašega gibanja (še posebno pri določeni športni aktivnosti), zmanjšala se bo prisotnost športnih in ostalih poškodb ter bolje boste 
pripravljeni reagirati na nepredvidljive situacije. Pri starejših ljudeh prihaja do težav v ravnotežju zaradi slabitve funkcije čutil in slabše 
odzivnosti živčnega sistema, zato je še toliko bolj potrebno, da jo pri vadbi ne zanemarjamo.

V nadaljevanju bom opisal 6 vaj za razvoj oziroma ohranjanje ravnotežja, ki jih lahko izvajate kot samostojno vadbeno enoto ali pa 
jih vključite med druge ostale vaje.

Čeprav za vadbo ravnotežja ne potrebujete posebnih priporočil, vseeno upoštevajte že poznane napotke za optimalno vadbo (da 
ste nekoliko ogreti, imejte primerno oblačilo, delajte postopno, izberite primerne vaje, ne pretiravajte…). In kadar izvajate vajo z 
zaprtimi očmi, se lahko na začetku rahlo opirate ali dotikate stene ali stola.

Pa si oglejmo vadbeni načrt:

- Vaje izvajajte v zaporedju od 1 do 6 (oziroma jih vključite v izbor ostalih vaj, ki jih imate v programu svoje vadbe);
- Število ponovitev izbrane vaje naj bo med 8 do 15 oziroma pri 3. in 5. vaji zadržite položaj 30 do 60 sekund;
- Med posameznimi vajami naj znaša odmor 45 sekund do 1 minute;
- Ko končate prvo serijo šestih vaj, naredite odmor 2 do 3 minute in nadaljujte še z drugo serijo šestih vaj v enakem zaporedju;
- Ritem oziroma hitrost izvedbe vaj naj bo počasna in enakomerna, brez sunkovitih gibov;
- Vadba naj bo 2 do 4 krat tedensko, lahko je tudi vsakodnevna;
- Vsekakor pa ravnotežje najbolje razvijate z različnimi dejavnostmi (še posebej v naravi), ki so povezane z ravnotežjem…

Oglejmo si 4 vaje ravnotežja za vašo vadbo:

1. vaja: Dvig noge navzgor in nato v zanoženje (sliki 1, 2)
Začetni položaj: Stoja vzravnano, stopali sta skupaj, roki sta v odročenju in pogled je usmerjen naprej.
Opis vaje: Desno nogo pokrčite in dvignite pred seboj navzgor (stegno proti vodoravnemu položaju ali višje), 

zadržite nogo 1 sekundo in jo nato spustite nazaj v zanoženje. Roki sta ves čas v odročenju, trup je 
pokončen in pogled je usmerjen naprej. Po določenem številu ponovitev z eno nogo, vajo izvedite še 
z drugo nogo.

Težavnost vadbe povečamo s številom ponovitev, na mehkejši površini (peni) oziroma da vajo izvajamo z zaprtimi očmi.

Nadaljevanje na naslednji strani
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Nadaljevanje s prejšnje strani

2. vaja: Zasuk trupa z žogo (sliki 3, 4)
Začetni položaj: Stoja na levi nogi, desna noga je rahlo pokrčena in približno 15 cm dvignjena od tal (lahko se dotika 

stojne noge), roki sta predročeni pred telesom. Z dlanmi držite žogo v višini brade in pogled je 
usmerjen naprej.

Opis vaje: Naredite zasuk trupa v levo stran kolikor lahko (skupaj z rokami), pri čemer gre pogled za žogo, dlani 
z žogo pa ves čas ostajajo na isti višini. V končnem položaju zadržite žogo 2 sekundi, jo po isti poti 
vrnite v začetni položaj in vajo ponovite še na drugo stran. Po določenem številu ponovitev na levi 
nogi, vajo izvedite še na desni nogi.

Težavnost vadbe povečamo s številom ponovitev, na mehkejši površini (peni) oziroma da vajo izvajamo z zaprtimi očmi.

3. vaja: Lastovka (sliki 5, 6)
Začetni položaj: Stoja vzravnano, stopali sta skupaj, roki sta v odročenju in pogled je usmerjen naprej.
Opis vaje: Iztegnjeno desno nogo počasi povlečete nazaj in navzgor (v zanoženje), sprednja stojna noga je rahlo 

pokrčena in trup se nagiba naprej (proti vodoravnemu položaju. Pogled je še vedno usmerjen naprej 
in roke ostajajo v odročenju – ste v položaju »lastovke«. Po določenem času vajo ponovite še na drugi 
nogi. 

Težavnost vadbe povečamo z vztrajanjem v položaju »lastovke«, na mehkejši površini (peni) oziroma da vajo izvajamo z zaprtimi 
očmi.
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Šport hotel Otočec. (Foto Internet)

4. vaja: Odboj žoge v steno (sliki 7, 8)
Začetni položaj: Stoja na levi nogi približno 2 metra od stene, desna noga je rahlo pokrčena in približno 15 cm dvignjena 

od tal (lahko se dotika stojne noge). Roki sta pokrčeni pred telesom in z dlanmi držite žogo.
Opis vaje: Žogo vrzite poševno navzgor v steno in jo poizkušajte po odboju spet ujeti, pri tem pa vseskozi stojite 

na levi nogi. Po določenem številu ponovitev na levi nogi, vajo izvedite še na desni nogi.
Težavnost vadbe povečamo s številom ponovitev, oddaljenostjo od stene oziroma da žogo mečemo nekoliko bolj na levo ali 
desno stran (ne po sredini).

Pa pridno na vadbo…

Lep športni pozdrav, Cveto Ivšek
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Vabimo Vas v program Ohranjevanja zdravja v  
Šport hotelu na Otočcu od 26.8.2020 - 1.9.2020

Program Ohranjevanja zdravja bo letos potekal pod enakimi pogoji kot lani, oziroma skladno  
s kriteriji, ki jih je oblikoval IO DLS na 6. seji 25.4.2012. Če kratko povzamemo bistvene 
določbe in omejitve. Z namenom, da bi zagotovili razmeroma nizke kotizacije je udeležba 
v tem programu omejena  na okrog 100 udeležencev. Pogoj za vključitev v program je 
poleg oddane prijave, opravljen preskus hoje na 2 km ali ustrezno zdravniško potrdilo. 
Zato prosimo  prijavljene člane, ki nam tega potrdila še niso posredovali naj to storijo 
čimprej. Za člane, ki iz opravičenih razlogov, preskusa hoje niso mogli opraviti, bo ta 
preskus opravljen na Otočcu. Pri vključevanju v program  imajo prednost laringektomirani 
člani in njihovi spremljevalci, ostali člani pa le v primeru prostih kapacitet. V primeru, da bo 
število udeležencev preseglo imenovano omejitev se bo izbor vršil na podlagi izpolnjenih 
zgoraj opisanih pogojev in na osnovi kriterijev, ki jih je sprejel IO in upoštevajo: datum prijave, 
socialni položaj, post - operativno stanje, pogostost udeležbe itd. Ker letos kotizacija obsega 
tudi opcijo 2 avtobusnih prevozov (če bo seveda dovolj interesentov), ki bosta predvidoma 
štartala iz smeri Prekmurja (v podobni smeri kot za program Psihosocialne rehabilitacije) in 
Gorenjske. Z namenom, da bi čim bolje pripravili program Vas prosimo, da čim prej potrdite 
svojo udeležbo oziroma vplačate predlagano kotizacijo, za katero je skrajni rok 7.8.2020. 
Nakazilo izvršite na transakcijski račun DLS: SI56 6100 0000 1418 487 z navedbo namena 
nakazila: vaše ime in priimek – za program O.Z.

 Kotizacija za Šport hotel na Otočcu od 26.8.- 1. 9. 2020

Kotizacija pokriva 6 polpenzionov po osebi, kopanje v termalnih bazeni,  uporaba kopalnega 
plašča itd. Če bo dovolj interesentov bosta organizirana 2 avtobusa iz smeri Murske Sobote 
in drugi iz smeri Gorenjske. 

Program bomo pričeli 26.8.2019 s prihodom v hotel med 14. in 17. uro.

Kotizacija pokriva polpenzion po osebi:  

 Dvoposteljna soba Enoposteljna soba

Člani in spremljevalci 95 eur 190 eur

Podporni člani 170 eur 290 eur

Ostali 320 eur 400 eur

Program ponuja še možnosti: rekreativnih pohodov, nordijsko hojo, hidrogimnastiko, 
kolesarjenje, rekreativne igre itd.

Org. vodja programa:  
Ivan Košak


