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Nadaljevanje na naslednji strani

Biograd na moru

Udeleženci programa pred hotelom Albamaris. (Foto S. Tomšič)

Evo me, pozdrav vsem skupaj. Kako 
smo? So vtisi strnjeni? Smo vsi sreč-
no prispeli domov? Jaz sem pri sebi 

vtise zbral in prišel do zaključka, da je psi-
hosocialna rehabilitacija zelo lepo uspela. 
Pa kljub temu, da se ni vse začelo najbolj-
še. Najprej gužva. Midva sva se čez mejo 
odpravila v Metliki in že tam smo čakali. 
Pa potem na avtocesti kolona, da ne mo-
reš nikamor. Pa se že malo sprosti in spet 
kolona in tako naprej in naprej. Potem pa 
pride »klic narave« in sem ustavil na prvem 
primernem počivališču. Odbrziva midva 
vsak na svoj konec opraviti malo potrebo. 
Na moškem delu je še kar nekako šlo, pri 
ženskah pa; ja kolona spet... . Čakajoč 
ženo sem se dolgočasil in sem malo slikal 
stanje pred žensko toaleto, ter slikico poslal 
domov ostalim članom družine. Pa dobim 
nazaj sporočilo/vprašanje, če mami mogo-
če čaka v vrsti za sladoled. Jaz seveda v 
smeh in komaj obrazložim otrokom, da ne 

čaka na ledeno sladico, temveč in samo na 
WC. Potem je šele bilo smeha, to bi morali 
videti. No potem smo se naprej nekako le 
prebijali in najin cilj je bil dosežen v šestih 
urah in pol. Kar dolgo, ampak dobro, saj 
imamo čas sem si dejal. Pa nisva bila edina, 
baje, da je bilo pri večini enako. 

Potem pa snidenje z ostalimi člani društva. 
Prav prijetno je bilo spet videti se. Po na-
mestitvi v našem hotelu (prav prijeten je bil 
tale naš Albamaris, le natakarji so se menjali 
bolj pogosto, ha, ha, ha) in krajšemu počit-
ku, sem kar takoj začel raziskovati tale biser 
Jadrana (Biograd n/M, op. a.) ali srce Dal-
macije, kot pravijo domačini. Če oni rečejo 
tako, bo najbrž že držalo, kajne? Biograd 
je staro dalmatinsko mesto in prav lepo 
in prijetno mesto. V sedanjem času je se-
veda to predvsem turistično in pristaniško 
mesto, zgodovino ima pa zelo zanimivo. 
Včasih so tu celo kronali kralje. Pa pustimo 
sedaj to, o tem več kdaj drugič. Že nasle-

dnji dan smo pa kar zares začeli in to na 
prvo žogo ( prispodoba bo kar prava, saj 
je čas svetovnega nogometnega prvenstva 
). Zjutraj telovadba, pa merjenje tlaka, pa 
pohodi, sprehodi, kolesarjenje, prenosi no-
gometnih tekem in še veliko reči. Smo bili 
kar polno zaposleni. Moram vam priznati, 
da sem mogoče tudi zaradi vsega našte-
tega eno jutranjo telovadbo čisto zavestno 
»prešprical«. Ampak res samo eno. Sem že 
bil obljubil našemu vojaku Cvetu, da bom 
to naslednjič nadoknadil.... . Sprehodi oz. 
pohodi so pa bili tudi prav prijetni. Tako 
smo se odpravili enkrat v mesto, potem 
drugič do Crvene Luke ( turistično nase-
lje pri Pakoštanah ), pa naslednjič do kra-
snega mesteca Sveti Filip in Jakov. Midva 
z ženo sva enkrat skočila še v Pakoštane, 
tako, da je bil ogled bližnje okolice popoln. 
Imeli smo potem pa še dva izleta in sicer 
z malce večjim logističnim zalogajem. Prvo 
bi izpostavil ogled Vranskega jezera (Orni-
tološki rezervat, Vidikovac- Kamenjak) in pa 
izlet na otoček Vrgada. Za prvega smo se 
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Vkrcanje za Vrgado. (Foto S. Tomšič)

zorganizirali in odpeljali z lastnimi avtomobi-
li, za na otok pa samo in z barko. Zakaj sem 
poudaril? Morda niste vedeli, ampak na 
otoku Vrgada ni avtomobilov. Tja se tudi ne 
pride s trajektom ampak izključno z barko 
ali čolnom. Mene je ta otok prav impresioni-
ral. Zdelo se mi je, kot da bi se tukaj ustavil 
čas. Glavna ulica je široka največ tri metre 
po mojem, imajo sicer tudi Market (poredko 
odprt) in nekaj restavracij. Imajo cerkev in 
celo podružnično šolo. Neverjetno. Glavna 
ulica in nekaj stranskih je betonirana, asfalta 
pa nisem opazil. Ja, saj ga ne rabijo, če ni 
avtomobilov, a ne? Ha, ha, ha, ha... . Vse 
kar je bilo videti, sta bila dva skuterja in ne-
kaj moto-kultivatorjev. Baje, da na otočku 
živi nekaj čez 150 duš. Zelo zanimivo in ko 
se bom naslednjič nahajal v teh krajih, si 
bom z veseljem vzel nekaj več časa in tale 
otoček podrobneje spoznal. Obljubim »za 
prmej«.

 Zdaj vam moram pa še eno »štorijo« z oto-
ka zaupati. Gremo mi (nas pet) malce na 
ogled in smo se nekako ločili od glavnine. 
Malo smo si ogledovali zanimivosti in se 
nato odpravili v zaliv, ter nato v restavracijo 
na nasprotni strani. Malce smo klepetali in 
ura je kar hitro minevala. Pogledujemo mi 
proti zalivu in pomolu in glej ga zlomka; na-
ših nikjer in barke prav tako ne. Pa smo mi-
slili, da barka najbrž malo zamuja.... . Am-
pak, kje so vsi ostali člani, za-boga? Hm, 
nekaj ne bo v redu. Potem pa le naša Anica 
malce po-telefonira in povpraša, kje so vsi? 
In oni vsi, vprašajo, kje smo mi? In kaj se 
je zgodilo? Zgrešili smo zaliv in nobeden 
od nas petih to ni ugotovil. Pa samo dva 
zaliva sta bila. Sta si pa bila malce podob-
na, ampak.... . Ne moreš verjeti, če tega ne 
doživiš. Da bi vi potem videli, kako smo jo 

mi ucvrli v »tapravi« zaliv. Seveda so nas že 
vsi nestrpno čakali ( cca. 15-20 min. ) in tudi 
nekaj nejevolje je bilo. Smo se morali kar 

malo potuhniti in »poskriti«. No, dobro, vrnili 
smo pa se le in to vsi celi in zdravi. 

Za krajšanje oz. zapolnitev časa smo imeli 
tudi popoldanske aktivnosti ( balinanje, pi-

kado, raztezanje... ). Za vsakega se je našlo 
nekaj. Kot se spodobi in je že tudi v navadi 
smo imeli tudi prijeten družabni večer, kjer 
so bile med drugim podeljene tudi nagrade 
za zmagovalce prej omenjenih aktivnosti. 
Toliko bi bilo od našega »pešadijskega« 
dela, ne vem pa, kakšne zgode in nezgode 
so doživljali člani naše kolesarske sekcije. 
Bodo najbrž povedali sami, mislim pa, da 
je bilo tudi pri njih zelo prijetno in zanimivo. 
Hja, pa še nekaj ne vem in sicer: v kateri 
sekciji pa je bil naš predsednik? Ga vidim 
eno popoldne in so se mi malce čudne za-
zdele njegove nogavice. Ko sem pogledal 
podrobneje, sem ugotovil, da to sploh niso 
nogavice, ampak je »dec« opečen od son-
ca in to od pravih nogavic navzor. Ha ha 
ha predsednik, ali ste slišali za Sundance 
– zaščitno kremo? Priporočam vsaj faktor 
25? Ste pa imeli srečo v nesreči, da vas je 
»rešila« Anica s svojimi »žavbami«. No, pa 
ne zameriti, malo »heca« pa tudi mora biti. 

Udeleženci izleta uživajo v razgledu. (Foto M. Krajnc)

Okamnela priča mizarske obrti na Vrgadi. (Foto M. Krajnc)
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Raznoraznih štorij in zanimivosti je bilo še 
veliko, tako, da bi lahko še in še našteval. 
Ampak se bom moral počasi posloviti, ker 
ne smem biti predolg, drugače mi bo ure-
dniški odbor že »posvetil«. Na koncu kon-
cev mislim, da smo lahko z letošnjo psiho-
socialno rehabilitacijo zelo zadovoljni. Vem, 
da se bo našel kdo, ki bo temu oporekal, 
ampak saj je vedno tako. Taki pač smo. Na 
koncu pohvala in zahvala vsem, ki so ka-
korkoli sodelovali pri organizaciji omenjene 
rehabilitacije in pa tudi vsem udeležencem 
za prijetne urice prebite skupaj. Se že vese-
lim prihodnjega snidenja. Torej, lep pozdrav 
vsem skupaj in na svidenje v Šmarjeških 
Toplicah.

Igor Jevnikar
Kolesarski krožek. (Foto S. Tomšič)

Izletniki v Crveni luki. (Foto Č. Košak) UREDNIŠKI ODBOR:

Odgovorni urednik: 
Ivan Košak
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Marija Tomšič
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Danilo Papež

Oblikovanje in priprava: 
Gorazd Meden
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Psihosocialna rehabilitacija 2018
Obisk kanjona Zrmanje in Narodnega 
parka Paklenica

Marina v Biogradu. (Foto Č. Košak)

Letošnjega osrednjega dela programa 
Psihosocialne rehabilitacije se nas je 
skupaj udeležilo 80 članov društva in 

strokovnih sodelavcev. Biograd na moru je 
res starodavno dalmatinsko mesto z ugle-
dno zgodovino, v katerem sem imel sredi 
sedemdesetih let (ja, hitro teče ta naš čas) 
čast »služiti narodu in maršalu Titu«.Vendar 
je takrat, iskreno rečeno, Biograd bolj spo-
minjal na malo večje ribiško naselje kot pre-
stolnico hrvaških kraljev. Sedaj sem marino 
komaj prepoznal, jahta do jahte. Turizem je 
na Jadranu eksplodiral.

Kot se za tak program spodobi je obse-
gal: številne obiske lokalnih znamenitosti, 
izlete, razgibalno telovadbo, kolesarjenje, 
stretching, tapkanje, gimnastiko z baloni, 
rekreacijske aktivnosti, pokušino piva in pr-
šuta, dalmatinsko klapo in družabni večer. 
Računam, da je lahko vsakdo našel nekaj 
malega za svojo dušo. Morda je bil program 
v primerjavi s preteklimi leti nekoliko manj 
tekmovalno naravnan, s čemer pa seveda, 
ni prav nič narobe. V balinanju, ki se je ne-
kako z leti, kar samo po sebi, uveljavilo kot 
naša »paradna disciplina«, niso bili boji nič 
manj srditi, ne glede na spol, pa naj je šlo za 

ženske ali moške udeležence. Ja, balinanje 
je res takšna rekreacija, ki te kar nekako »s 
sabo potegne«.

V torek se nas je skupina 15 udeležencev 
odločila za obisk kanjona Zrmanje. Izho-
diščna točka za obisk je Obrovac kraj, ki je 
postal v bivši Jugi znan z izgradnjo tovarne 
glinice ene najbolj zavoženih investicij na Hr-

vaškem in v Jugoslaviji. V poznem srednjem 
veku je Obrovac prehajal iz rok v roke. Zanj 
so se pulili Turki in Benečani o čemer pričajo 
številni stražni stolpi in utrdbe, ki so jih gradili 
vzdolž toka Zrmanje. Leta 1991 v osamo-
svojitveni vojni je Obrovac zasedla srbska 
vojska, ki se je po ofenzivi Oluja umaknila 
skupaj z delom srbskega prebivalstva. Zr-
manja izvira pod Velebitom ustvarja številne 
brzice in slapove, ter se po 79 km izliva v 
morje. Že na sedlu nad Obrovcem nas se 
pričakala silovita burja z Velebita. Bila je tako 
močna, da nas je skoraj prestavljala. Vse-
kakor, pa nam je temeljito preuredila frizure. 
Burja je kasneje v kanjonu izgubila večino 
svoje moči in se prelevila v vetrič, ki je pri-
jetno hladil tako, da moči sonca skoraj ni 
bilo moč zaznati. Ker sem sedel na premcu 
je bil občutek nasprotnega vetra še večji in 
posledica, čista klasika, krasne »opeklinske 
pajkice«, ki jih ne vidiš vsak dan. Če, me ne 
bi rešila dobra angela, Ana in Zvonka tisto 
noč gotovo ne bi zatisnil očesa. Prvotni na-
črt je predvideval vožnjo z barko od Obrovca 
navzdol po toku Zrmanje do njenega izliva 
v morje. Vendar je naš »gajstni« Cimi za isti 
denar iztržil boljšo ponudbo, ki je poleg tega 
obsegala še vožnjo od Obrovskega mostu Trdi dvoboji v balinanju. (Foto Č. Košak)
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po toku navzgor vse do zgornjega slapa. Zr-
manja je sicer povprečno globoka okrog 7 
m vendar plitvine niso noben redkost. Zato 
sta leva in desna stran plovne poti označeni 
s kovinskimi drogovi rdeče in zeleno obar-
vanimi in krmarji se poskušajo seveda držati 
sredine označene poti. Kanjon je name na-
redil mogočen vtis, strme apnenčaste stene 
v katerih nastajajo številna kraška okna kot, 
da bi stal pred mogočno fasado hinduistič-
nega templja, s številnimi sakralnimi nišami 
in kompleksnimi štukaturami, ki so jih v dav-
nih stoletjih izoblikovale naravne prasile. Po 
izlivu se smo se vrnil v Obrovac in nadaljevali 
po toku navzgor do slapu. Krmar je zapeljal 
tako blizu slapu, da je pena brizgala na pre-
mec. Ob slapu smo se izkrcali in si ogledali 
ruševine, dele opuščenih zapornic in ostan-

ke starih mlinov, okamnela zgodovina staro-
davnih časov.

 V četrtek 28. junija se nas je skupina 8 
članov namerila v Narodni park Paklenico. 
Včasih nas nekoliko zbadljivo imenujejo »eli-
ta«, sam se s tem ne morem strinjati, v pri-
pravljenosti hoditi 5 -7 ur v poletni vročini in 
»švicati«, ne vidim prav nič elitnega. Recimo 
no, da smo le »mahnjeni« na gorske poho-
de. Paklenica je približno 35 km od Zadra in 
o njej sem slišal toliko lepih besed, da take 
priložnosti nisem mogel izpustiti. Boštjan 
me je seznanil, da slovenski gorski reševalci 
redno sodelujejo s hrvaškimi tako, da smo 
malo »protekcije« na vhodu že imeli, ko pa 
so izvedeli, da gre v bistvu za invalidsko 
skupino, so nas naši sosedi v celoti oprostili 
plačila vstopnine. Res, zelo gostoljubno in 

velikodušno. Že na samem vstopu, točneje 
pred prodajalno spominkov je mrgolelo ple-
zalcev. Bili so iz številnih držav (po govorici 
in registracijskih tablicah avtomobilov sodeč 
je veliko Čehov in Slovakov) obeh spolov 
in vseh starosti. Mene so posebej očarali 
»mulčki« stari kakšnih 12 let, ki so tekmo-
vali v hitrostnem plezanju v višino približno 
kašnih 20 m. Bili so res izjemni. Splošni vtis 
Paklenice je že ob vstopu vreden vse pohva-
le, videz zgledne urejenosti in zelo dobre or-
ganiziranosti. Za Slovence sta planinarjenje 
in plezarija nekakšna naša domena, vendar 
bi se lahko od Paklenice veliko naučili o pro-
mociji planinstva. V parku so tudi s pomočjo 
evropskih sredstev v zaklonišču, ki ga je pod 
zemljo v živo skalo gradila bivša JLA in ga 
namenila za general štabni bunker, uredili 

Za frizure izletnikov je zaslužna predvsem burja z Velebita. (Foto Č. Košak)

Mogočna ostenja kanjona. (Foto Č. Košak)

Slap Zrmanje. (Foto Č. Košak)
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sprejemni center, ki obsega številne hodni-
ke, prostore, celo mini plezalne stene in vi-
deo-projekcijsko dvorano z krog 30 sedeži. 
Pravzaprav je to cel sitem zaklonišč v kate-
rem je predstavljena zgodovina Paklenice, 
plezalne smeri (precej pošteno je omenjen 
tudi delež slovenskih alpinistov, ki so prav-
zaprav tu pričeli z vrhunsko plezarijo) rastlin-
stvo in živalstvo narodnega parka. Območje 
Paklenice so že leta 1949 z odlokom zaščiti 
kot področje naravnega parka in obsega 95 
km2. Ime Paklenica izvira iz »pakline«, smole 
črnega bora, ki so jo domačini uporabljali za 
celjenje ran, kot gorivo za svetilke in premaz 
za čolne. Tudi v nadaljevanju poti skoraj 2 
ure hoda do Planinskega doma na Pakleni-
ci so nas spremljali številni panoji na katerih 
je predstavljeno rastlinstvo in živalstvo, ki 
naj bi v narodnem parku obsegalo kakšnih 

4000 različnih živalskih vrst. Če morda ne 
veste, so tukaj posneli tudi film Winnetu in 
na posamezne scene obiskovalce opozar-
jajo številni napisi. Res, zgledno. V tem delu 
Velike Paklenice pod Anića kukom (712 m) 
se dviga najvišja stena Velebita cca 400 m. 
Od tu se pot nadaljuje v tesen klanec strme 
stene vzbujajo tesnoben, skoraj grozeč ob-
čutek. V manjši okrepčevalnici »Logarnici« 
smo se odžejali in nadaljevali mino Planin-
skega doma v Paklenici v smeri Vaganskog 
vrha in približno v dobrih treh urah dospeli 
do Ramića dvori. V zvezi s pohodnimi časi 
še drobno opozorilo. Naši sosedi radi poho-
dne čase napnejo (skrajšajo) z namenom, 
da privabijo več obiska. Če na relaciji zapiše-
mo predpisani čas hoje 4 ure, se bo verjetno 
pohoda udeležilo več planincev kot, če bi 

je očarljivo ruralna, preprosta in prvobitna. 
Premore pravo ognjišče za podpeko, oslič-
ke in pohodnike na štoru pričakajo različne 
vrste »ta kratkega«, da si takoj ob prihodu 
»dušo priveže.« Dobil sem občutek, da tukaj 
z reklamnim geslom »Paklenica, kras kakav 
je nekad bio« ne pretiravajo. Postojanka pre-
more celo, za to višino, zelo solidno urejeno 
balinišče, ki smo ga nemudoma preskusili. 
Po krajšem počitku smo se spustili do za-
puščenega naselja Sklopina in naprej do 
Ivančevega doma. Tudi tukaj so nas spre-
jeli zelo prijazno v teh krajih dobiš občutek, 
da so planinski pohodniki zares dobrodošli. 
Preko Velike Paklenice smo se pozno popol-
dne vrnili na parkirišče ob vhodu v narodni 
park, kjer smo si privoščili pošteno malico in 
se nato vrnili v Biograd na moru.

Ivan Košak

zapisali bolj realističnih 6 ur. Zadnja posto-
janka, Ramića dvori me je najbolj prevzela 

Na vhodu v Narodni park Paklenica. (Foto Č. Košak)

Plezanje se začne že ob prodajalni spominkov. (Foto Č. Košak)

Preskušamo balinišče na Ramića dvori. (Foto Č. Košak)
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Na jutranji telovadbi. (Foto I. Košak)

Evo me. Kakor sem bil obljubil po je-
senskem tečaju nadomestnega go-
vora, se zopet javljam. Tečaj govora 

minil, bilo je prijetno, uspešnost pa naj pre-
sojajo drugi. No, pa tudi mi udeleženi malo. 
Ne mislim se ponavljati, ampak vam moram 
spet malce predstaviti potek dogajanja.... . 
Spet nedelja, datum odhoda je prišel, midva 
v jeklenega konjička in »piči« proti Obali. Za 
potek potovanja bi lahko rekel »standard«. 
Malo glasbe, malo pogovora, malo tega in 
onega in spet smo že pri Črnem Kalu. In glej 
ga zlomka, tokrat pa ni bilo slišati Faraonov 
po radiu, mi je pa v uho padla »Mi gremo pa 
na morje....« od Čukov. Pogledam proti ženi, 
ona pa mene in to v delčku sekunde. Hmm, 
dober znak, mi je šinilo skozi glavo. Samo 
z eno spremembo in sicer namesto »plavat 
se naučit« vsaj za mene »govoriti se naučit«. 
Še nekaj malega vožnje in prispeva na cilj, 
tokrat pa že na »znano lokacijo«. Snidenje s 
sotrpini je bilo seveda prijetno, še posebno 
pa z znanci iz »prejšnjega ciklusa«. Najprej 
sem se seveda pozanimal, kako napreduje 
njihov govor. Pričakovanje je bilo veliko in; 
no ja, kar v redu, napredek od jeseni je bil. 

Spomladanski tečaj 
nadomestnega govora
Pa, Ta, Ka - drugi del

Sicer, ne morem ravno trditi, da bi bili dobri 
za »spikerje« na radiu, ampak bomo mi to že 
strenirali, sem razlagal njim in sebi. 

In smo začeli v ponedeljek, lahko bi rekel po 
ustaljenem voznem redu. Način dela sem že 
poznal, tako, da se mi vse skupaj ni zdelo nič 

pretresljivega. Celo dobro nam je šlo, tako, 
da sem sam sebi že kar dopovedoval in si 
mislil, da bom po parih dneh pa že govoril. 
»Ahm, pa malo morgen.« Ne pravi prof. Ana 
zaman, da je potrebno kilometre in kilome-
tre, ma kaj kilometre, stotine kilometrov tre-
ninga. Saj pride kakšen dan do prebliska in 
kak dan zadeva ( govor ) dobro gre, potem 
se pa spet izkaže, da je potrebno še mnogo, 
mnogo vaje. Sam sem se sicer lahko spora-
zumeval z govornim aparatom, vendar sem 
pa z aparatom govoril malo hitreje, tako, da 
me je ta »hitrost« potem tepla pri ezofagal-
nem govoru. Zato sem moral vseskozi paziti 
tudi na hitrost govora. Pa tudi to se da, samo 
disciplina je potrebna. Smo pa trije »tečajni-
ki« doživeli tudi zanimivo izkušnjo. Ker smo 
bili mi v ljubljanski skupini v večini, oz. je bila 
naša skupina številčno velika, Mariborska pa 
manj, nas je prof. Ana poslala k mag. Mla-
denu ( logoped mariborske skupine) in nje-
govim. Tako smo se 3-je par-krat priključili 
k Štajercem in prav zanimiva izkušnja je bila 
(kajne Božo). Zelo zanimivo je bilo spoznati 

Udeleženci tečaja. (Foto I. Košak)
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Nadaljevanje s prejšnje strani

tudi Mladenov način dela ali pa učenja. Ka-
kor kdo želi. Meni je bilo všeč in sem tudi v 
tej skupini pobral nekaj zanimivega zase. No 
in tako je tečaj trajal, dnevi so počasi mine-
vali, mi pa smo »goltali kilometrino«. Napre-
dek je bil viden, pri nekaterih bolj, pri drugih 
manj. Sam s sabo sicer nisem bil povsem 
zadovoljen, pa čeprav mi je žena zatrjevala, 
da se napredek vidi. Celo posnela sva moj 
govor in ga seveda poslala ostalim članom 
naše družine. No ja, je bil korak naprej stor-
jen, brez dvoma. Tam nekje na sredini go-
vornega tečaja sem tudi pričel z opuščanjem 
govornega aparata, tako, da sem se moral 
kar truditi/potruditi. In kar naenkrat je bil tečaj 
govora pri koncu. Hitro je vse skupaj minilo, 
zelo hitro. Je pa bilo tudi naporno, kajti sam 
sem vadil tudi med urami, predvidenimi za 
učenje. In po pravici povedano, tam nekje 
proti koncu tečaja se je že »nabralo« vsega 
skupaj po malem, tako, da je bila glava že 
»pošteno polna«. Ampak, zato smo pa bili 
na tečaju, a ne? Dan slovesa, izmenjava 
telef. številk, še zadnja izmenjava mnenj in 
nato proti domu s polno novimi vtisi.

In še sklepna misel. Mislim, da je tečaj nado-
mestnega govora zadetek v polno. Mirno in 
sproščujoče okolje je pravi balzam za »duše« 
tečajnikov in spremljevalcev. Mislim, da kdor 
se je trudil, je lahko s tečaja zelo veliko odne-
sel. Obenem pa gre pohvala logopedoma in 
pomočnikom, ter vsem ostalim, ki so kakor 
koli pripomogli pri izvedbi tečaja. 

Nam udeležencem tečaja pa ne preostane 
nič drugega, kot obilo vaje in treninga pri 
učenju nadomestnega govora. Ko se pa 
srečamo, bomo pa spet imeli dovolj temati-
ke, za »obdelati« in malce po-trenirati govor. 
Prva priložnost bo že kmalu, in sicer na psi-
hosocialni rehabilitaciji.

Igor Jevnikar

Na izletu v Kopru. (Foto I. Košak)

Leto 2017, sva pričela s čudovito no-
vico, da bova postala stara starša. 
Sem rekla možu: »Veš, včasih so re-

kli, da en član v družino pride, drugi pa se 
poslovi.« Soprog pa odgovori: »Uf, potem, 
pa res nimam več veliko časa. Ne kliči hu-
diča!«

Pa je kar sam prišel. Rak. Mož je rekel, da 
je rakovka, meni pa se je sesul svet. Po-
tem, pa kot vsi drugi trpini. ORL, konzilij. 
Zdravniki: »Govoriti ne boste mogli!« Moža 
je skrbelo, če bo lahko jedel. Vprašali so 
tudi mene. » Pa vi gospa, kaj menite?« 
Odgovorim: »Saj, tako nikoli ni bil pretirano 
zgovoren!« On pa : »Ker nisem prišel v štih! 
(do besede), smeh…« Potem, pa operaci-
ja, intenzivni oddelek, onkološki. Angeli v 
belem, modrem, zelenem, vsi dobri, spo-
štljivi, prijazni. In mož okreva. Sedaj pa vtisi 
iz Izole. Vem, da sem bila slaba družba, z 
možem se še pobirava, jaz psihično, on pa 
fizično in psihično. Vendar gre. Bilo je ču-

dovito, izrekel je prve besede in volje ima 
za oba. 

Rodil se nama je zdrav vnuk. Vse je O.K.

Hvala vsem udeležencem, logopedoma, 
zdravnikom, sestram in rečeva, tudi bogu. 
Saj bog; »Veste kje je bog? Bog je v vsa-
kem dobrem človeku.«

Hvala, pa upava, da še kdaj na snidenje!

Vrezek Franci in Rija

Razstavljeni izdelki delavnice ročnih del. 
(Foto I. Košak)

DRUŠTVO
LARINGEKTOMIRANIH
SLOVENĲE

Na tečaju nadomestnega 
govora v Izoli
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Mustafa Delić, izredni talent 
nadomestnega govora
Mustafo Delića sem prvič srečal 

letos na spomladanskem tečaju 
nadomestnega govora v Simono-

vem zalivu. Nanj sem postal pozoren, ko se 
je izkazalo, da zelo dobro obvlada nado-
mestni govor hkrati, pa se je prvič udeležil 
tečaja. Ker je družaben in zgovoren sva se 
zapletla v pogovor. Mustafa je res posebna 
zgodba. Tudi strokovnjaki ugotavljajo, da so 
takšni in podobni primeri silno redki. Zato 
sva se dogovorila, da je prav, če njegovo 
izkušnjo predstavimo še drugim laringekto-
miranim, še posebej tistim začetnikom, ki 
jim v urah »črnega obupa« tihi glas pesimiz-
ma v notranjosti šepeta: »Tega, ti nikoli ne 
boš zmogel.« Zelo dobro vem, kako to gre, 
ker sem bil tudi sam med njimi. Mustafa ni 
samo nadpovprečen učenec, torej eden ti-
stih redkih, ki so po operaciji zapustili ORL 
kliniko z oceno »obvlada ezofagalni govor« 
ampak še precej več kot to. Pa, pojdimo 
lep po vrsti in ga najprej predstavimo.

Rodil se je 24.9.1963 v Bosni, torej je »naše 
gore list«. Leta 1986 je prišel v Slovenijo 
in se zaposlil kot železničar. Služboval je 
vse od Koroške, Štajerske do Primorske. 
Skoraj ni večje železniške postaje, da je 
Mustafa ne bi obiskal, naštejmo jih le ne-
kaj: Dravograd, Verd, Borovnica, Sežana, 
Divača, Nova gorica, itd. Kot železničar je 
opravljal je vsa mogoča dela: premikača, 
zavirača, preglednika, nadzornega kretni-
čarja, odpravnika vlakov itd. Skratka ni, da 
ni. Usoda do Mustafe ni bila zgolj prijazna. 
Leta 2008 se je prvič srečal z rakom. Dia-
gnosticirali so mu raka na mehurju.  Bilo je 
zelo hudo. Padel je v depresijo in se iz nje 
izvlekel zgolj zahvaljujoč podpori družine. 
Leta 2016 je rak udaril drugič. Dr. Simon  v 
Izoli mu je takoj  postavil diagnozo rak na 
glasilkah. Nato je bil 20. februarja 2017 na 
ljubljanski ORL kliniki laringektomiran in do-
ločenih mu je bilo 35 obsevanj. Po operaciji 
je Mustafa zgolj eno učno uro poslušal go-
vorne vaje  pri prof. A. Jarc. Presenetljivo pri 
tem je, da  je sodeloval predvsem pasivno 
kot poslušalec in niti ni poskušal trenirati, 
pa se mu je nenadoma odprlo in ezofagalni 
govor mu je stekel. Meseca marca 2017 je 

bil Mustafa odpuščen iz ORL 
kinike z oceno »obvlada ezo-
fagalni govor«. Vendar s tem 
njegovim zdravstvenim teža-
vam še zdaleč ni bilo konec. 
Mustafa je prepričan, da je 
nadaljevanje njegovih težav 
povzročilo jabolko, ki ga je 
pojedel v drugi polovici juni-
ja 2017. Meni, da se mu je 
trši del jabolka ob peškah, 
zapičil v požiralnik in pov-
zročil infekcijo in tako velike 
zaplete, da je moral nazaj na 
ORL kliniko. Prišlo je do fistu-
le in komplikacije so bile tako 
obsežne, da je bilo za zdra-
vljenje potrebno operativno 
vzpostaviti želodčno stomo. 
Mustafa zna preživeti in je 
prebrodil tudi te težave.

Živi v Divači, ima dva otroka 
sina in hči ter dva vnuka. V 
najem je vzel manjšo kme-
tijsko površino, v prostem 
času kmetuje in se ukvarja 
z živinorejo, saj njegova čre-
dica šteje 14 koz. V veliko 
veselje mu je tudi »ribičija«. 
Kaj sporoča sotrpinom – la-

ringektomiranim: »Nikar ne glejte nazaj, glejte predvsem 
naprej!«

Ivan Košak

Na govornih vajah. (Foto I. Košak)

Branko Motoh in Mustafa Delić. (Foto I. Košak)
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Lani nam je na Kraškem robu ostalo 
še nekaj »nedokončanega dela« poti, 
ki smo jih želeli prehoditi, pa nam jih 

iz različnih razlogov nismo uspeli. Spo-
mladanski meseci so za tako popravo kot 
naročeni. Po drugi strani nam je Kraški rob 
ustrezal tudi z vidika telesne pripravljenosti, 
saj je večini udeležencev kar prav prišel po-
hod, ki ni bil že v startu sezone pretirano 
naporen, saj smo si morali pravo kondici-
jo šele priboriti. Sredi aprila se nas je tako 
zbralo 16 pohodnikov in kot se spodobi 
smo bili iz različnih koncev Slovenije od Ma-
ribora pa do obale. Nekako tako, kot smo 
prepevali v časih »bivše Juge« od Vardara 
pa do Triglava.

Vreme je bilo kot naročeno sončno, pa ne 
pretirano vroče. Za izhodiščno točko naše-
ga pohoda smo si izbrali Hrastovlje vendar, 
ko smo si želeli v bližnji restavraciji poživi-
ti krvni obtok z jutranjo kavo, smo ostali 
razočarani, saj pred poldnem ne začnejo 
obratovati. Ja, kaj hočemo. »Pravijo če ni, 
še vojska ne vzame.« Bo treba na pot kar 
brez dopinga. Mimo hrastovljske cerkvice 
sv. Trojice (to smo si prihranili za kasneje) 
smo se odpravili v smeri Zanigrada. Pot je 
tako razgibana, da smo kmalu pozabili na 
jutranjo kavo. V Zanigradu ni uradno prija-
vljenih stalnih prebivalcev in naselje naj bi 

Spomladansko potepanje po 
Kraškem robu

bilo zapuščeno. Vendar vse kaže, da se 
vanj življenje počasi vrača, saj se obnavljajo 
ograje in sveži napisi opozarjajo pohodnike, 
na privatno lastništvo posameznih parcel. 
Kaže, da so tudi v Sloveniji, kot drugod po 
svetu, začele naraščati cene nepremičnin, 
kar je precej zanesljivi znak, da je svetovno 
gospodarstvo izšlo iz recesije. Ime Zanigrad 
naj bi izviralo pomensko iz Zadnjega gra-
du, ki je bil zadnji najvišji grad nad Rižano, 
ta grad je danes v razvalinah. V Zanigradu 
stoji cerkev sv. Štefana in Marije, ki naj bi jo 

zgradili okrog leta 1400. Iz Zanigrada smo 
se počasi a vztrajno dvigovali do naselja 
Podpeč, nad katerim dominira markanten 
Obrambni stop, ki ga je v 11. stoletju zgra-
dil Ulrik Weimarski. Visok je 17 metrov in 
njegove stene so debele 1,5 m. Iz stolpa je 
mogoče nadzorovati celo dolino in vanj so 
bili nameščeni topovi. Zato so se zanj bili 
številni boji in prehajal je iz rok v roke. Ven-
dar je stolp postavljen na odlično izbranem 
mestu, saj sta južna in zahodna stran izje-
mo strmi, domala prepadni in sta zato več 
kot do polovice višine zaščiteni s kovinsko 
mrežo, da padajoče kamenje ne bi poško-
dovalo železniške proge in vlakov, ki tukaj 
vozijo neposredno pod steno. Strma pot 
je tudi za pohodnike zavarovana z verigo. 
Zaradi strateškega pomena tega stolpa so 
ga že leta 1513 poskušali Tržačani iztrgati 
Benečanom, pa jim to ni uspelo. Stolp je 
ostal v beneški posesti vse do leta 1797. 
Žal je stolp zaprt in si ga ni mogoče ogledati 
znotraj. Zato smo nadaljevali z vzponom do 
Vrha stene (456 m) točke, ki omogoča za-
res fantastičen pogled na celotno okolico. 
Nekateri planinski vodiči to točko imenujejo 
tudi Zjat. Na zemljevidih je včasih mogoče 
zaslediti tudi ime Rob stene. Očitno je za isti 
vrh v rabi več imen. Kakorkoli, na tej točki 
smo odločili, da smo si tukaj zares zaslužili 
malico, pri kateri zopet blestita Zvonka in 

Udeleženci spomladanskega potepanja. (Foto Č. Košak)

Vzpenjanje ob strmi steni do Obrambnega stolpa. (Foto Č. Košak)
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Silvo s svojimi specialitetami sta v stanju 
prehraniti celotno ekipo. Res, hvala. Kmalu 
smo morali zapustiti to višinsko točko in se 
vrniti v Hrastovlje v cerkvico sv. Trojice, ki je 
bila zgrajena v drugi polovici 15. stoletja in 
je med najstarejšimi v Istri. Cerkveni vodič je 
pravi strokovnjak. Zelo prepričljivo nam ra-
zloži, da so freske v tistem času ko večina 
vernikov še ni znala brati pravzaprav nado-
meščale Sveto pismo. Zato cerkven posli-
kave pričajo o genezi stvarjenju vesolja in 
človeka. Zelo znan je seveda Mrtvaški ples, 
ki v cerkvenem jeziku poudarja, da z vidi-
ka naše umrljivosti ni razlike med zadnjim 
beračem in najbolj mogočnim kraljem. Po 
izobraževalnem delu, pa na pivo.

Bližnja restavracija sedaj že obratuje s pol-
no paro. Ob pivu kritično premlevamo, za 
koga je bila kakšna podvig preveč naporen 
in o načrtih za prihodnje pohode. Meni je 
bilo lepo.

Ivan Košak Izreden razgled z viaduktom Črni kal v ozadju. (Foto Č. Košak)

Iz PodroËnih klubov

Dan ženaPK Prekmurje
Tudi to letos smo se brez izjeme, v na-
šem Področnem klubu Prekmurje udeležili 
proslavljanja praznika Dneva žena združe-
nega skupaj z Materinskim dnevom. Že 
kmalu po ustanovitvi kluba smo se člani 
na povabilo našega vodje kluba zbrali na 
naši lokaciji v Gostišču Rakičan in to tra-
dicijo še vedno negujemo. Tokrat nam je 
muhasto pomladno vreme ponagajalo, da 
nismo mogli opraviti tradicionalnega po-
hoda okrog Murskosoboške gramoznice, 
smo pa ta čas prav tako prijetno preživeli 
v lokalu ob prijetnem klepetu. Udeležen-
ke delavnice ročnih del smo tudi tokrat na 
»ogled postavile« svoje izdelke izdelane v 
preteklem letu. Tudi tokrat smo bile vse 
prisotne »dame« obdarovane z lepo roži-
co, najmlajši Lepošev vnuk Vid, pa je po-
skrbel, da nam je z zvoki njegove kitare še 
posebej polepšal praznovanje. Vodja klu-
ba Geza nam je predstavil program dejav-
nosti za tekoče leto. V prijetnem vzdušju 
smo se poslovili in si zaželeli, da naj tradi-
cionalno praznovanje še naprej živi.

Vida Köveš Praznovanje dneva žena. (Foto L. Flisar)
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Program našega kluba laringektomiranih 
vsako leto vsebuje tudi enodnevni izlet. To-
krat smo krenili proti našemu mestu Celje, 
ki ima bogato zgodovino. Z vodičem smo 
se sprehodili skozi staro mestno jedro, kjer 
nam je spotoma pokazal zanimivosti Celj-
skih grofov, fotografski atelje znanega foto-
grafa Josipa Pelikana, kip slovenske sveto-
vljanke Alme Karlin, izvedeli smo tudi, da je 
nobelovec Alfred Nobel obiskoval Celje in 
še mnoge zanimivosti. Pot smo nadaljevali 
do Starega gradu, kjer nas je lokalni vodnik 
popeljal v življenje in čas Celjskih grofov. Zdi 
se mi, da se Slovenci kot narod premalo za-
vedamo naše bogate preteklosti in jo zato 
tudi premalo cenimo.

Polni vtisov in zgodovinskih dejstev smo pri 
avtobusu razgrnili našo potujočo kuhinjo in 
si postregli z dobrotami, ki smo jih pripeljali s 
seboj, kar je sicer že naša tradicija. Potešeni 
z dobro hrano in pijačo smo nadaljevali pot 
do cerkve Svetega križa na gori Oljki. Zopet 
smo uživali v lepem razgledu na okoliške 
kraje in samo cerkev, ki mogočno kraljuje na 
najvišji točki gore Oljke. Polni lepih vtisov in 
novih spoznanj smo se prijetno utrujeni v po-
znem popoldnevu vračali v naše Prekmurje.

Koveš Vida

Izlet v Celje

Udeleženci izleta v Celje. (Foto L. Flisar)

V Prekmurskem klubu laringektomiranih 
imamo to srečo, da je naša podporna čla-
nica tudi dr. Jana Prinčič Cipot. Tako sko-
raj vsako leto v dogovoru z vodjem kluba 
Gezo, pripravi predavanje na razne zdra-
vstvene teme. Tokrat nam je na zanimiv 
način obrazložila zdrav način izbire hrane 
in načina prehranjevanja. V današnjem 
času človek ob mnogoterih ponudbah in 
reklamnih akcijah glede prehrane res tež-
ko najde tisto pravo, da ne bi preveč ško-
dil in ne koristil svojemu organizmu. Prav 
prehrana igra v naših življenjih pomemben 
dejavnik našega počutja. Tako nam je na 
nam razumljiv način podkrepljen še z video 
dokumentacijo postregla z dejstvi zdrave-
ga načina življenja, na katerega včasih kar 
malo pozabimo v obilju vsega, kar nam 
ponujajo trgovci z njihovih polic.

Seveda je bilo predavanje poglavitni razlog 
za srečanje in druženje naših članov. Tudi 
novi člani so z zanimanjem poslušali na-

Predavanje o prehrani
svete. Na žalost je že tako, da imamo v 
društvu vsako leto nove člane med nami, 
kar nas seveda zelo veseli, da so se po 
svoji kalvariji, ki jim jo je prinesla bolezen 
našli med sebi enakimi in upam da bodo, 

kakor vsi do sedaj, našli svoje zadovoljstvo 
med nami.

Tako je zopet minilo eno prijetno druženje 
in razšli smo se že z mislimi na naslednje.

Köveš Vida
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PK Dolenjska 
in Bela Krajina

Izlet v Rogaško Slatino z okolico

In smo šli. Z Janezom sva bila prva na 
avtobusu. Nisva se grebla, ampak je tako 
naneslo, da smo v Trebnjem pričeli z vsto-
panjem in midva sva bila pač prva. Nato 
naprej skozi Mirno Peč v Novo mesto. Na 
železniški postaji nas je pričakala glavnina 
z organizatorjema Nikolo in Ano na čelu. 
Sedeži so se kar lepo po-polnili, mi pa 
odbrzeli naprej za Krško. Tam vstopi še 
nekaj članov in nato proti našemu cilju. 
Ciljna destinacija našega izleta v soboto 
19.05.2018 je bilo zgornje-sotelsko gri-
čevje, natančneje Rogaška Slatina. Prvi 
postanek smo imeli v starem rudarskem 
kraju (Senovo), kjer smo se »prešteli« in 
naredili bojni načrt ob super belokranjski 
pogači, ki so jo s seboj prinesle naše člani-
ce. Pot smo nadaljevali čez Kozjansko gri-
čevje in vmes občudovali lepote, prelepe 
naše drage Slovenije. Čas je kar prehitro 
minil in kmalu prispemo na naš prvi cilj. To 
je Cerovec pod Bočem in ogledali smo si 
paviljon kaktej. Zelo lepo in če boste slu-
čajno hodili po teh krajih, vam toplo pripo-
ročam ogled teh kaktusov.

Pot smo nato nadaljevali do Rogaške Sla-
tine (samo kot zanimivost, v Rogaški Slati-
ni je bila rojena pisateljica Ela Peroci, v tem 
kraju pa je umrl pisatelj Josip Stritar). Mal-
ce smo nato pretegnili noge in se spreho-
dili zdraviliškega trga, kjer nas je pričakala 
prijazna vodička. Kot prvo, smo se ustavili 
v pivnici Mineralnih vod in poskusili njihov 
zaščitni znak, t.j. - mineralna zdravilna sla-
tina, ki priteče iz globine 550 metrov. Zani-
mivo. Nadalje je sledil ogled znamenitosti 
v zdraviliškem parku. Zelo je bilo zanimi-
vo in prav z veseljem smo poslušali našo 
vodičko, ki nam je na kratko predstavila 
zgodovino vseh pomembnejših obeležij 
in objektov v prej omenjenem parku. Meni 
osebno se je v spomin najbolj vtisnil pa-
viljon Tempel, doprsni kip grofa Attemsa 
(štajerskega deželnega glavarja, ki je usta-
novil zdravilišče) in pa seveda prelepa kri-
stalna dvorana s svojimi štirimi nepozabni-
mi oljnimi slikami. Čas je minil kot za stavo 
in tudi naši želodčki so se že pričeli kar 

korajžno oglašati. 
Sledilo je kosilo v 
hotelu Slatina. 

Po dobrem in 
obilnem kosilu pa 
se prileže malo 
počitka, kajne? 
Ja, ampak ne za 
nas. Izleta na-
mreč še ni bilo 
konec. Vkrcali 
smo se nazaj na 
bus in se poda-
li proti vznožju 
Kozjanskega hri-
bovja, natančneje 
v Olimje. Kraj je 
zelo poznan po 
Minoritskem sa-
mostanu, čokola-
dnici in pa po eni 
najstarejših lekarn 
v Evropi. 

Po ogledu zna-
menitosti in »šo-
pingu« v čokola-
dnici je sledila še 
dobra kavica in 
nato počasi proti 
Dolenjski. Vra-
čali smo se po 
isti poti in sledil 
je spet postanek 
v Senovem. Še 
kratka izmenja-
va mnenj, malo 
smo popredalč-
kali vtise in na 
svidenje. Mislim, 
da je izlet kar lepo 
uspel, zato smo 
se načeloma kar 
dogovorili, da bo 
potrebno zadevo 
kmalu ponoviti. 
Zato, dragi Niko-
la, kar v akcijo, mi 
smo v pripravlje-
nosti.....

Igor Jevnikar

Igor priporoča obisk paviljona kaktej v Cerovcu. (Foto Š. Rutar)

Udeleženci izleta v Rogaški Slatini. (Foto Š. Rutar)

Minoritski samostan v Olimjah. (Foto Š. Rutar)



OBVESTILAŠt. 255 -Stran 14

Tradicionalni pohod okoli 
Šmartinskega jezera
PK ©tajerska
in Koroπka

Dne 5.5.2018 smo se zopet odpravili na 
naš pohod okoli Šmartinskega jezera. Zbi-
rališče že vsi poznamo, parkirišče pri po-
kopališču v Vojniku. Ko je ura odbila dese-
to smo se spakirali v avtomobile in se lepo 
počasi v koloni odpravili proti Rožni dolini. 

Parkiramo avtomobile in se odpravimo 
po pešpoti okoli Šmartinskega jezera, ki 
meri 1,07 km vodne površine, je eno med 
največjimi umetnimi jezeri v Sloveniji. Leži 
severno od Celja. Je privlačna in vedno 
bolj priljubljena izletniška točka za turiste 
in domačine. Jezero je nastalo leta 1970. 
Pri jezeru se pot razcepi v dve smeri: levo 
vodi po krožni potki mimo ladjice Jezerska 
kraljica, panoramska vožnja po čudovitem 
Šmartinskem Jezeru. Po desni strani pa 
nas lepa potka, delno nad vodo, deloma 
po gozdu  ripelje do zaliva, kjer si lahko v 
senci odpočijete.

Po sprehodu smo se odpravili proti čolnar-
ni Muzelj, kjer smo se okrepčali z domačo 
malico, zaseko, čebulo. Ni boljše južine 

Ja, res naš odsek DLS ima že nekaj kar 
tradicionalnih mest za srečanja. Eno ta-
kšnih je tudi ob Framskih ribnikih. To je 
prijeten kraj, kjer imajo svoje objekte, pri-
merne za piknike člani Ribiškega društva 
Fram.

Tam smo se zbrali 14. julija. 

Naši žar mojstri so takoj zavihali rokave in 
začeli pripravljati okusne pečene dobrote. 
Njihove partnerke pa so pripravile zelenja-
vo in vse ostalo za nahranit naše člane, ki 
so prišli malo kasneje. Tako so lahko kma-

Šmartinsko jezero. (Foto Internet)

kot domača zaseka na kruhu in čebula. 
Tudi peciva ni manjkalo, pa dobre kavice. 
Tokrat se nas je zbralo manj kot po navadi. 
Dragi prijatelji pridite v družbo, nikar se ne 
zapirajte doma. Če kdo nima prevoza, naj 
pokliče, da ga bo kdo vzel s seboj. Kle-
pet pomaga zdravju. Počasi smo se od-
pravili do naših avtomobilov in se odpeljali 
na turistično kmetijo Vozlič, kjer nas je že 
čakalo kosilo. Ne smem pozabiti na Silva, 

ki je poskrbel za teloh, ki ga je nakopal v 
gozdu. Hvala lepa v imenu vseh. Kosilo 
nam je teknilo. 

Potem pa klepet in že je tu slovo, treba se 
je odpraviti proti domu. Hvala Ivici in Bra-
netu za organizacijo, ter vsem za dobro 
družbo. Upam, da se drugič srečamo v 
večjem številu. Lep pozdrav do prihodnjič.

Anica Petrovič

Pohod in piknik ob 
Framskih ribnikih

lu po prihodu vsi posegli po okusni malici. 
Tako podloženi smo se kmalu spustili v pri-
jetne klepete in druženja. Ne vidimo se en 
mesec ali pa malo dlje in že si imamo toliko 
povedati, da našim pogovorom ni konca 
do poznega popoldneva. Tudi veliko šal je 
prisotnih in veliko, zares veliko smeha. 

Malo smo se tudi posladkali s sladkimi do-
brotami naših pridnih dam. Jana je skuha-
la kavo za vse in jo postregla. Mlajša Jana 
pa nam je postregla s svežimi, rdečimi ja-
bolki, ki so šle zelo v slast v vročem dnevu.

Ker smo se že veselili malo razgibavanja, 
smo se odpravili na potep okoli jezera, kjer 
iz vode včasih skoči kakšna zares velika 
riba. Lahko pa tudi opazuješ ribiče, kako 
vztrajno namakajo svoje trnke, ko pa kaj 
ulovijo, to ponavadi vrnejo nazaj v vodo. 
Seveda je pri nas kar nekaj dobrih balinar-
jev in tako naša srečanja nikoli ne minejo 
brez tega športa. Glavni sodnik pa je bila 
naša Jožica, ki je skrbno nadzirala, da je 
vse potekalo po pravilih. Kdo je bil zmago-
valec ne vem, pa tudi ni najbolj pomemb-
no, kajti važna je dobra volja in druženje. 
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Tudi igra, ko se obročki mečejo na neka-
kšno železno palico je pri nas „obvezna“. 
Pa še kaj bi se našlo. Tako je v prijetnem 
vzdušju minilo kar nekaj ur. Zopet smo za-
vohali krasen vonj pečenih dobrot. Pa saj 
smo bili že ponovno lačni. Še posebej pa 
je zadišalo po ocvrtih ribah, ki jih je odlično 
pripravil naš predsednik Danilo. V tej pri-
pravi je pravi mojster.

Še malo druženja in potem poslavljanje. 
Pri nas se vedno prav stežka poslovimo. 
Obljubimo si, da se zopet vidimo čez en 
mesec na drugi lokaciji. Zopet ena velika 
hvala organizatorjem in glavnim kuharjem: 
Jani in Daniju, družini Štupar in Slavku. 
Imeli smo en lep dan in upamo, da bo ta-
kih, če nam bo služilo zdravje, še veliko. 

Anka in Slavko Dobelšek

Framski ribniki so tradicionalna lokacija druženja članov PK-Štajerske in Koroške. (Foto D. Papež)

DRUŠTVO
LARINGEKTOMIRANIH
SLOVENĲE

Klepeti in veliko, zares veliko smeha. (Foto D. Papež)
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Vse člane, sodelavce in prijatelje društva vabimo na 23. Tradicionalno letno  

srečanje laringektomiranih Slovenije, ki ga letos organizira Področni klub  
Severne Primorske in bo potekalo  

v soboto 22.9.2018 v Vipavi  v »Vinski kleti«  
na naslovu Vinarska cesta 5 Vipava. 

Parkiranje avtobusov in osebnih vozil je možno ob sami Vinski kleti. 

Program srečanja:
9:00 do10:00 prihodi udeležencev

10:00 topla malica
11:00 do predvidoma 14:00 ogled Vipave in okolice z vodnikom

14:00 kosilo
Po kosilu sledi srečanje članov in glasbeni program.

Društvo oziroma posamezni Področni klubi bodo organizirali avtobusne prevoze v smereh:

Gorenjska in Ljubljana:
Kamnik odhod (z avtobusne postaje) ob 7.00 – Mengeš 7.15 

- Domžale (z avtobusne postaje) ob 7.22- Ljubljana (postaja na Vilharjevi) 7.45 
Prijave in informacije: Milan Zajc 031 270 139 ali Marija Tomšič 01 436 03 58 

Štajerska in Koroška:
Maribor odhod (z avtobusne postaje) ob  6.00 – Hoče (avtobusna postaja pri Hoferju) ob 6.15 
- Slovenska Bistrica (krožišče pri hotelu) 6.30 - Slovenske Konjice (avtobusna postaja) ob 6.45 

 – Zreče ob 6.55- Vojnik (pri Tušu) 7.15
Prijave in informacije: Danilo Papež 041 719 253

Prekmurje: 
Vsi odhodi razen Ptuja so iz avtobusnih postaj.

Odhod Lendava 5.00 - Murska Sobota 5.30 – Ormož 6.10 – Ptuj (pri železniški postaji) 6.40
Prijave in informacije: Geza Lepoša 031 215 514

Primorska: 
Prevozi bodo organizirani po dogovoru z organizatorjem.

Prijave in informacije: Stane Fabijan 041 762 808 

Dolenjska: 
Krško odhod ob 6.00 – Novo mesto 6.30 - Mirna Peč 6.40 - Trebnje 7.00

Prijave in informacije: Nikola Stazinski 070 755 660

Z organizatorji prevozov se boste lahko dogovorili o morebitnih modifikacijah, vstopnih postaj itd.

Z namenom, da bi srečanje potekalo čim bolj organizirano, vas prosimo, da se čim prej prijavite vodjem 
PK ali poverjenikom. Skrajni rok za oddajo prijav za vodje – PK in poverjenike je  dne 17. 9. 2018.

za IO DLS: Ivan Košak


