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Iz starega v novo

Naj novo leto prinese čim več svetlobe in upanja. (Foto Č. Košak)

Že spet je tu, namreč konec stare-
ga in začetek novega leta, ki nas 
vsakega posebej in vse skupaj kar 

nekako sili, da poskušamo sestaviti neka-
kšno bilanco preteklega, ter v ugibanjih in 
pričakovanju, da nam bo novo leto prine-
slo nekaj dobrega,svetlobe in upanja. Pri 
tem je pravzaprav vseeno ali razmišljamo 
deduktivno (iz velikih tem, splošnega skle-
pamo na posamično kot avtorica v nada-
ljevanju Obvestil) ali induktivno ko iz posa-
mičnih dogodkov, posamičnih kamenčk-
ov, poskušamo sestaviti mozaik  ali veliko 
fresko dogajanja. Vsaka od obeh metod 
ima svoje prednosti in pomanjkljivosti. 
Morda ima slednja nekaj male prednosti 
pri obravnavanju splošnih družbenih tem. 
Pa pustimo to.

Za  borze, banke in sploh mednarodne po-
znavalce gospodarskega dogajanja je ko-
nec leta 2014 prinesel povsem nepričako-
vano dramo. Padec cen nafte in odločitev 
držav članic OPEC-a, da ne bodo zmanj-
šale proizvodnje nafte je povzročil pravi 
potres na vseh svetovnih borzah. Naftne 
družbe so že pričele z odpuščanjem de-
lavcev. Posamične delnice so padle za 
več kot 50%. Članki finančnih ekspertov 
nosijo strašljive naslove kot »Krvava kopel 
na Črni petek«.Črni petek je v ZDA četrti 
petek v novembru mesecu, ko veletrgovi-
ne in supermarketi že ob polnoči pričnejo 
z razprodajami po izredno znižanih cenah. 
S prodorom amerikanizacije v naše TV 
programe, lahko vidimo vse več prizorov  
ponorelih potrošnikov, ki se medsebojno  
trgajo za artikle in dobesedno hodijo drug 

po drugem. Torej na eni strani strahovit 
borzni polom na drugi, pa izredno znižanja 
cen  in rekordno nizke cene nafte in goriv, 
ki bi morale zelo poceniti zimsko ogrevanje 
( le opazujte, če se bo to pri nas tudi  zares 
dogodilo) in se jih bodo razveselili pred-
vsem šoferji (velja enako kot prej) in naj 
bi močno pocenile tudi  letalske prevoze. 
Stari dobri Marx (po kratki ekskomunikaciji 
prihaja vse bolj v modo) bi modro prikimal: 
»V kapitalizmu bodo nakopičena notranja 
protislovja povzročala vse pogostejše in 
vse globlje gospodarske krize.« Je to za-
tišje pred viharjem ?

Kaj pa v deželici na sončni strani Alp ? 
Imam občutek, da se zaradi prej opisanih 
zadev, niti preveč ne sekiramo, vsaj  za en-
krat še ne. Mi smo država,ki ima kar sama 
s seboj dovolj težav. Mislite da preveč kri-
tiziram? V zadnjem času se me je posebej 
dotaknilo nekaj reči ,ki močno kažejo v to 
smer. DARS nima denarja, da bi v Logatcu 
ob državni cesti, na nevarni poti po kateri 
hodijo šolarji, uredil pločnik . Na tej poti so 
že povozili šolarja in tudi odraslega pešca. 
Občina denar ima in  ga je pripravljena 
DARSU posoditi. DARS odgovarja , da je 
to protizakonito in obljublja, da bo  zadevo 
uvrstil v perspektivo leta 2019. Halo?  Pa, 
koliko ljudi mora še biti povoženih? Kdo 
in za koga pri nas piše takšne zakone ? 
Drug primer Alukomen . Država dolguje 
podjetju,na temelju  pravnomočno sodbe,  
že tri leta 2,6 milijona približno 8x več kot 
Alukomen dolguje državi. Zato je Finančna 



OBVESTILAŠt. 236 -Stran 2

Marto je društvo pritegnilo s svojo dejavnostjo že na začetku. (Foto Č. Košak)

Nadaljevanje s prejšnje strani

Marta Braniselj Gabrejna

uprava, kakšna ironija,da zaščiti interese 
delavcev, podjetja kjer vsi že dve leti, za-
radi državnega dolga  delajo za minimalno 
plačo, zarubila nove stroje, ki so bila za-
dnja možnost,da se podjetje samo izkoplje 
iz težav. To ni samo narobe svet, to je že 
amoralno. Takih primerov, da država kot 

varuh pravnega reda tepta pravice svojih 
državljanov, celo lastnih uslužbencev ,vo-
jakov in policistov je še več. Je to zatišje 
pred viharjem ?

Kaj pa v DLS ? V primerjavi z opisanimi, 
so naši problemi (trenutno) precej manjši. 
Vendar pri takšnih zakonodaji , trdovratno 
birokratskem interpretiranju zakonov in 

»piš me v uho« obnašanju države te lahko 
zadane kadarkoli. Ni moč vedeti, če ne gre 
za zatišje pred viharjem?

Vsem članom društva in njihovim dru-
žinam, želim v imenu DLS in v svojem 
osebnem imenu, veliko zdravja in osebnih 
uspehov v Novem letu 2015.

Ivan Košak

DLS - moje društvo

Ko mi je predsednik Ivan prvič omenil 
možnost, da bi povedala par besed 
o moji lastni izkušnji, sem se najprej 

kar skrčila: Le kaj lahko jaz povem dru-
gim? Kdo pa sem jaz….?

Potem sem se usedla sama s seboj in za-
čela zbirati misli v smiselno celoto. Treba 
si je bilo odgovoriti kar na nekaj vprašanj:  
Zakaj sem tukaj, zakaj v DLS, zakaj jaz….?

Zato, ker me je društvo laringektomiranih 
pritegnilo s svojo dejavnostjo že na sa-
mem začetku. In vsi vemo, kje je začetek: 
BOLEZEN (moja ali partnerjeva) – ŠOK!  Sj 
ni res – pa je !!

KAJ SEDAJ !!??

Vsi smo šli skozi ta pekel resnice, da bole-
zen ni samo za druge, da lahko doleti tudi 
nas ali naše bližnje.

To je ena sama tema…..

Informacije, ki jih dobimo od zdravnikov, 
po navadi niso najbolj spodbudne in se 
večinoma tičejo telesnosti: vzeli vam bodo 
grlo, odstranili raka, vendar boste ostali 
brez glasu, brez osnovne komunikacije. In 
mi smo obupani….

Če imamo srečo, tukaj vstopi društvo ozi-
roma nekdo iz DLS in  nam nakaže novo 
smer.

Nikoli ne bom pozabila dne, ko se  je moj 
mož ves prestrašen in v šoku pripravljal na 
operacijo grla. Kljub razgovorom z ope-
raterjem, anestezistom in psihologom je 
ostal prestrašen in v hudi stiski. Popoldne 
pa je imel nenapovedan obisk. Ves navdu-
šen mi je potem razlagal, kako je k njemu 
prišel »en tip«, ki je že vse to preživel in 
kljub operaciji GOVORI!! Naučil se je go-
voriti drugače. Povedal je tudi, da obstaja 
društvo, ki združuje tovrstne bolnike in jim 
pomaga. TUDI JAZ BOM ŠE GOVORIL: 
naučil se bom, tako kot on!

Pol strahu je odšlo s tem dogodkom. In 
ta »TIP« ima ime in priimek in je član DLS, 
kasneje možev in  moj prijatelj.

Od tu naprej je vse steklo lažje, z neko 
mero optimizma in upanja.

In ta prvi stik  se mi zdi zelo pomemben, 
če ne najpomembnejši. Nekomu, ki vidi 
samo temo, pokazati luč, pokazati žarek. 
Vem, da je mnogo današnjih članov dru-
štva imelo podobno pozitivno izkušnjo, 
podobno srečanje, ki jim je olajšalo vstop 
v novo življenje – življenje brez grla.

Zato se mi zdi silno pomembno, da dru-
štvo išče in najde poti, da čim več ljudem, 
ki čakajo na operacijo, nudi možnost sre-
čanja s svojimi člani, ki že samo s svojo 
pojavo in pozitivno energijo brez velikih be-
sed opogumljajo in vzpodbujajo. Izkušnje 
nekoga, ki ima že vse za seboj, kar bolnika 
šele čaka, pomenijo več kot tisoč besed.

Ampak to je šele začetek.

Ko so medicinske terapije za nami, ko po-
pustijo telesne bolečine, je treba poskusiti 
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spet polno živeti. Zato je kot nalašč tečaj 
nadomestnega govora, ki je hkrati tudi 
druženje in spremljanje partnerjev oziroma 
svojcev. Izmenjava izkušenj med tečajniki 
je enako pomembna kot izmenjava izku-
šenj med njihovimi partnerji. Ko misliš, da 
si sam na svetu in da je samo pri tebi ne-
kako hudo, ti še drugi povedo: »Tudi mi 
vemo, kako je, …« Tako blagodejne so 
te ugotovitve, da smo skupaj na isti barki 
in se skupaj trudimo, da ne potonemo… 
Eden drugemu pomagamo in se rešimo!

DLS za razliko od nekaterih drugih društev 
zelo aktivno vključuje v »terapijo» tudi par-
tnerje in se z njimi ukvarja, ker se zaveda 
pomembnosti odnosov. Vprašanje je le, če 

se mi vedno zavedamo, kako pomembni 
so ti odnosi.

Včasih prisluhnem dialogom v druščini: 
najde se tu in tam kakšna žena-rešiteljica 
in vsevednica, ki konča vsak stavek svoje-
ga laringektomiranega moža, konča vsako 
njegovo še neizrečeno misel….

• Ali znamo kot partnerji ali partnerke pri-
sluhniti?
• Se znamo ustaviti v govorjenju ob ne-
kom, ki težje govori?
• Znamo počakati, da konča svoj stavek, 
čeprav govori počasneje?
• Ali kar nasilno končujemo vsak stavek 
namesto njega?

Tudi to zahteva dobršno mero potrpljenja 
in vaje. Z malo samodiscipline se moramo 
naučiti poslušati in še poslušati in pustiti 
vsakemu človeku svoje dostojanstvo. Bol-
nik se trudi z učenjem novega načina go-
vora, partner se mora truditi z novim uče-
njem poslušanja!! Drugačen govor je tudi 
govor, vreden spoštovanja!

In tečaji govora so vsekakor edinstvena 
prilika, da s pomočjo DLS, strokovnjakov 
in kolegov iz društva z malo lastne dobre 
volje čim hitreje uspešno zaživimo ne sta-
ro, ampak novo, kljub bolezni kvalitetnejše 
življenje… 

Marta Gabrejna Braniselj

Letošnji zadnji pohod v 
hribe Kraškega roba
Naš zadnji letošnji pohod smo načrtovali 
za nedeljo 7.12.2014, ker so praktič-
no vse decembrske sobote zasedene s 
prednovoletnimi srečanji Področnih klu-
bov. Za to nedeljo je naša Marta takole 
napovedala vreme: » Ma, bo suho.« In je 
tudi res bilo. Ne vem, če je samo dobro 
v »kofe« pogledala ali še za kakšno mašo 
zraven dala. Ni važno. Zame, glede vre-
mena velja enako, kot za reklo: »Šenka-
nemu konju se v zobe, ne gleda.« Tudi za 
lepo vreme (ali pa vsaj primerno), ni važno 
kako in od  kod pride samo, da je.

Tako smo se odpravili na pohod v naše 
Primorje. Veste v decembru tistih par 
stopinj razlike med obalo in kontinentom 
včasih zelo prav pride še posebej, če ni 
burje. Sedaj smo že skoraj standardna 
ekipa, ki se občasno okrepi še z dodatni-
mi člani. V Ljubljani sta se nam pridružila 
še naša Štajerca Boris in Duško, Primorci 
, pa so nastopili z ojačeno reprezentanco. 
Skozi kraška naselja Kubed, in Gračišče 
smo kar »padli« v pobočja pod  Velikim 
Badinom , ki je bil naš prvi cilj. Menda na 
posameznih mestih te stene padajo 120 
m globoko. Ta košček  je narave je zelo 
nedotaknjen in slikovit. Ker živi v teh ste-
nah več vrst zelo redkih ptic je plezanje po 
stenah strogo prepovedano in posame-
zne planinske steze namerno niso marki-
rane, da pohodniki ne bi preveč vznemir-

jali ptičjega zaroda. Ornitologe posebej 
navdušuje kovinsko modri,zaščiteni, pu-
ščavec. Desno nad nami se boči prva na-
ravna znamenitost, kamniti most in nekaj 
naših pohodnikov se enostavno ne more 
upreti skušnjavi ,da se nanj povzpnejo. Na 
naši levi, pa  globoko pod seboj uzremo 
Sočergo – mejni prehod med Slovenijo in 
Hrvaško. Pot se blago vzpenja in pobočja 
krasijo šopi ruja, za katerega smo sicer 
malo pozni,  menda  najbolj septembra 
meseca  obarva pobočja z  ognjeno rde-
čo in zlato barvo, prijeto pa poživi pokra-
jino tudi sedaj. In že smo pri Ušesih Istre, 
velikanskih  kraških spodmolih. Ker so 
zelo akustični, se v njih počutiš kot v ka-

kšni cerkveni katedrali ,zato jih je  ljudsko 
izročilo poimenovalo za ušesa,ki slišijo kaj 
se govori v celi Istri. Marta nam pove,da 
naj bi po eni teh ljudskih pripovedi tukaj 
stal sam Napoleon in poslušal, kaj o njem 
čvekajo v Istri. Seveda je to čisto ljudsko 
»nakladanje«, ki je v tistih časih delova-
lo enako zastrašujoče tako kot danes 
»Veliki brat te opazuje«. Napoleonu se 
najbrž ni ljubilo hoditi tako visoko, da bi  
slišal ljudsko opravljanje, saj je imel najbrž 
,tako kot vsi veliki oblastniki, veliko bliž-
je plačane »špiclje«, ki so mu poročali o 
ljudskih marnjah. Naprej se steza strmo 

Pretvornik kaže smer poti proti sv. Kiriku. (Foto Č. Košak)
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vzpne v ozko zajedo, tu je potrebno kar 
malo nevarne plezarije, ki pa je dobro za-
varovana z jeklenico in »klamfami«. Hitro 
dospemo v Orlovo gnezdo (359m), v tem 
hrastovem gozdičku je planinska skrinji-
ca z vpisno knjigo. Po krajšem postanku 
neugnano nadaljujemo in uzremo kovin-
ski pretvornik, ki kaže pot v smeri naše-
ga nadaljnjega k sv. Kiriku. Mimo luknje v 
steni poimenovane bunker, smo v dobrih 
15 minutah pri cerkvici sv. Kirika (410m) 
ob kateri leži še pokopališče. Sedaj, pa 
je že res čas za krajši planinski prigrizek. 
Naloge se lotimo hitro in  skladno vsak 
s svojim  okusom in seveda zaokrožijo 
tudi »kapljice kačje sline«. Ko se na po-
vratku spustimo po pobočju nam »užge«, V Ušesu Istre. (Foto Č. Košak)

Nekaj z jeklenico zavarovane plezarije. (Foto Č. Košak)

Na vrhu zamujeno gasilsko smo nadoknadili v vznožju. (Foto Č. Košak)

da smo pri sv. Kiriku »zamočili« priložnost 
za eno gasilsko. Imamo sicer dovolj fo-
tografskih dokazov, da smo na vrhu sv. 
Kirika res bili, gasilske pa vseeno ne, to 
pa se nikakor ne spodobi. Zato to napako 
na licu mesta popravimo.

 Pred povratkom se v Gračišču še zate-
čemo v bližnjo v bližnjo restavracijo ,kjer 
ob domačem pivu (Veričinem ) klepeta-
mo, premlevamo vtise s pohoda in že pri-
hajajo tudi  predlogi za prihodnje leto. Ob 
odhodu se od tistih,ki jih letos ne bomo 
več srečali, zaželimo še srečno Novo leto 
in se poslovimo.

Pohodniško-planinska »sekcija DLS« si v 
prihajajočem letu želi čim več novih ude-
ležencev, ter hkrati vsem članom društva  

in njihovim  družinam želi vesele Božične 
in Novoletne praznike.

Ivan Košak

Naslov društva:
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


