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Zgodba, ki se 
zaËenja... 29.10.2015

Na jutranji telovadbi. (Foto B. Bubnič)

Bil je običajen četrtek ob petih po-
poldne. Prejela sem klic može-
vega nadrejenega, ki mi je spo-

ročil, da se moj mož nahaja v Nemčiji v 
bolnišnici. Da je imel hud napad. In da 
ga zdravijo na intenzivni negi v bolnišni-
ci v Landsbergu. Da je stanje stabilno. 
Moj mož je šofer na mednarodni špe-
diciji že 32 let. Opravlja prevoze avto-
mobilov na različne relacije po Evropi. 
Seveda je bilo informacij bistveno več, 
vendar so mi te najbolj ostale v spomi-
nu. Panika. Kaj se mu je zgodilo v resni-
ci? Ali je doživel infarkt? Zdravja sicer 
ni bil najboljšega, vendar k zdravniku ni 
hotel iti. Vedno se je zdravnikov bal in 
jih ni maral. Ali je sploh še živ? Kaj mi 
skriva njegov nadrejeni, ko pravi, da mu 

po telefonu nočejo dati drugih informa-
cij, ker ni sorodnik? Trenutna odločitev. 
Takoj moramo na pot v Nemčijo. Kljub 
pretresenosti, strahu in grozi smo se 
s hčerkama in prijateljem odpravili na 
pot že tisti večer. Zjutraj smo bili že v 
Landsbergu. Stanje je bilo veliko bolj 
kritično, kot je bilo povedano. Njegovo 
življenje je viselo na nitki celih pet dni. 
Ne bom podrobno opisovala dogajanja, 
bilo je zelo težko. Pomembno je samo 
to, da se je prebudil iz delne kome. 
Zdravniki so opravili zelo natančne pre-
glede in mu postavili več diagnoz in že 
takrat ugotovili poleg vsega ostalega, 
da ima tumor na predelu grla. In da je 
osebje te bolnišnice izjemno strokovno 
in prijazno. Popolnoma drugače, kot 

smo potem doživljali v Novem mestu v 
bolnišnici, kamor smo prišli po dobrem 
tednu. 

Kljub obsežni dokumentaciji o njegovih 
boleznih so še enkrat opravili natančno 
iste preglede. Po nekaj dneh so ga od-
pustili domov z navodili za potek zdra-
vljenja. Splošno zdravstveno stanje se 
je izboljšalo. Ugotavljanje, kaj je narobe 
z njegovim glasom, je kljub postavlje-
ni diagnozi trajalo vse do aprila 2016. 
Njegov zdravnik na ORL ni posvečal 
posebne pozornosti njegovi hripavo-
sti. Njegove besede: »… neki izrastki 
na glasilkah …«, nas niso pretirano za-
skrbele. Zaupali smo mu. Po dvakratni 
laringoskopiji pa ponoven šok. Domov 
je dobil napotnice za ORL v Ljubljano 
z diagnozo invazivni karcinom itd. Spet 
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se nam je porušil svet. Na novo. Kaj se-
daj? Po večkratnih pregledih, konzilijih, 
posvetu s psihologinjo je postalo jasno, 
da ni druge rešitve kot odstranitev grla. 
Mož se je s tem zelo pogumno sprijaznil. 
Je zelo močna osebnost. O sebi raje ne 
bom govorila. V pomoč mi je bila misel: 
»Rak ni bolezen, ki vas vodi proti koncu 
življenjske poti, pač pa samo ovinek na 
vaši poti, ki ga je mogoče premagati«.
Čakanje je bilo najtežje. V sredini maja 
je operacijo prestal in kar lepo okreval. 
Ni imel obsevanj, kar je zelo dobro. 
Doma je zelo hitro vzpostavil kontakte 
z ljudmi, ki so mu blizu. Komunikacija 
mu ne dela težav. Zelo dobro obvlada 
psevdošepet. Tudi najin vnuk Janez, ki 
ima komaj tri leta, se odlično sporazu-
meva z njim. Na vajah pri logopedu naj 
bi se začel učiti ezofagalnega govora. 
Šlo mu je zelo težko. Je namreč zelo 
neučakan. Menil je, da bodo koraki hi-
trejši in to mu je jemalo pogum. 

Možnost, da se udeleži govornega te-
čaja, je takoj sprejel. Seveda sem se 
mu pridružila. V šoli, kjer poučujem, 
so mi to brez težav omogočili. Tečaj 
je potekal od 2. do 8. 10. 2016 v Izo-
li. Nekaj informacij o poteku tečaja sva 
dobila prej. Podala jih je gospa Marija 
Tomšič že takoj ob prijavi na tečaj. Iz-
vedela sva, da bo potekal intenzivno 

pod strokovnim vodstvom logopedov 
in pomočnikov, da je načrt dela dokaj 
natančno določen ter da je poskrbljeno 
tudi za rekreacijo, kulturne dejavnosti 
in strokovna predavanja. Zame je bilo 
najpomembneje to, da spoznam ljudi, 
ki so v podobnem položaju kot midva. 
Da spoznam ljudi, ki z izgubo grla živijo 
že dalj časa. Moja pričakovanja so bila 
uresničena, njegova malo manj. Vendar 
sva oba zadovoljna, da sva se tečaja 
udeležila. 

V hotel v Simonovem zalivu sva prispe-
la v nedeljo popoldan. Že takoj zvečer 
je potekala predstavitev udeležencev.
Vodja tečaja, gospa Marija Tomšič, je 
predstavila nekaj organizacijskih po-
drobnosti tedenskega bivanja. Tudi to, 
da so tečajniki razvrščeni v dve skupini: 
ljubljanska in mariborska regija. 

Specialistka logopedije prof. Ana Jarc je 
vodila ljubljansko, mag. Mladen Jeličić 
pa mariborsko skupino. Oba sta v uvo-
dnem nagovoru povedala nekaj spod-
budnih usmeritev. Najbolj pomembno: 
učenje govora je počasen proces, ki 
zahteva veliko koncentracije, vztrajnosti 
in močne volje. Oba logopeda sta ime-
la po dva »pomočnika«. Zelo sem bila 
pretresena, ko sem poslušala te ljudi, ki 
so vsak s svojim značilnim ezofagalnim 
govorom povedali nekaj uvodnih misli. 
Njihov govor je star 24 let, 22 let, 8 let, 
7 let … Takrat sem se šele zavedala, 
kako počasen proces je to. Ampak cilj 
je jasen. To mi je vlilo veliko moči in ob-
čudovanja do vsakega posebej. Potem 
je sledila naša predstavitev. Samo pe-
ščica nas je bila prvič na tečaju, ostali 
so bili že drugič. In nekateri možje so 
že lahko povedali nekaj stavkov v »novi 
govorici«. 

Naslednji dnevi so potekali tako, da 
smo imeli zjutraj ob pol osmih jutranjo 
telovadbo z redno skupino Izolanov. 
Bila je aktivna in sproščujoča – ob mor-

Pred baziliko sv. Justa. (Foto B. Bubnič)

Partnerke v ustvarjalni delavnici. (Foto B. Bubnič)
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ju in soncu.Sledil je zajtrk, potem malo 
prostega časa in nato čas za delo. Mo-
ški so imeli dveurni tečaj govora v dveh 
skupinah na različnih lokacijah, ženske 
pa različne dejavnosti, ki jih je vodila 
prof. Franja Subotič. Potem je sledilo 
kosilo, prosti čas do petih popoldne, 
potem pa spet dve uri tečaja in za žen-
ske dejavnosti po načrtu. Po večerji pa 
prosti čas. Z gospo Franjo smo preži-
vele izjemno lepe trenutke. Je pozitiv-
na oseba z veliko strokovnega znanja 
in čustvene empatije. Najprej smo si v 
skupini predstavile svoje zgodbe. Svoj 
položaj, svoje doživljanje bolezni, misli 
in težave, ki so s tem povezane. Bilo je 
zelo čustveno, kar nekaj solza je prite-
klo. To nas je kar precej zbližalo. Fra-
nja, kot smo jo takoj že klicale, nam je 
najprej podala nekaj strokovnih usme-
ritev glede doživljanja bolezni, drugač-
nega načina življenja, našega čustve-
nega stanja … Priporočila nam je tudi 
strokovno literaturo, ki nam je lahko v 
pomoč v preživljanju težkih obdobij na-
šega življenja in v spoznavanju samega 
sebe. Zavedati se namreč moramo, da 
smo možem lahko v oporo le, če smo 
močne in čustveno stabilne. Skupne 
ure smo v nadaljevanju preživljale raz-
lično. Hodile smo na poučne sprehode. 
Franja pozna veliko zgodovine svoje ro-
dne Primorske. Brala nam je zgodbe iz 
knjige o Primorski. Preživele smo prije-
tne urice v kuhinji, kjer smo skupaj pri-
pravile slastne primorske jedi in jih tudi 
degustirale. Njena prijateljica Glorija nas 
je naučila pripraviti domačo zobno pa-
sto, kopel za noge in mehčalec za peri-
lo. Preizkušeno – dobro. Eno popoldne 
smo ustvarjale izdelke iz papirnih gra-
div. Delavnico sva vodili Jožica, ki je po 
poklicu cvetličarka, in jaz. Izdelale smo 
kuverte, voščilnice, darilno embalažo, 

dekorirale šatuljice … Uživale smo v 
spoznavanju nekaterih novih postop-
kov obdelave. 

V sredo dopoldne smo šli vsi skupaj na 
izlet v Trst. Imeli smo odličnega vodi-
ča. Ogledali smo si grad Miramare. Je 
na odlični lokaciji, viden daleč naokoli. 
Kot biser na obali. In seveda čudovito 
posestvo, ki sodi zraven. Občudova-
nja vredni vrtovi in notranjost gradu. 
Dih ti zastane, ko občuduješ umetni-
ne iz lesa, tekstila, kamna … Ena ura 
v gradu je minila kot bi mignil. Ogledali 
smo si tudi cerkev na griču nad Trstom. 
Skratka, dnevi so bili polni dogajanja in 
prehitro so minili. Našim možem so se 
ure včasih vlekle, če ni šlo vse tako, kot 
so si zamislili. Na primer, če so se tru-
dili, pa niso bili zadovoljni z rezultatom. 
Razumem, a je vse to del procesa, ki 
traja lahko nekaj mesecev, lahko nekaj 
let. Pomembno je, da imaš pred sabo 

cilj. Občudujem njihovo voljo do učenja, 
ki sem jo videla pri večini izmed njih. 
Vsa pohvala logopedoma in pomočni-
kom, ki so se zelo trudili, da bi pomagali 
vsem in vsakemu posebej in niso zgubili 
volje. Sami so vse to že preizkusili. 

Zadnji večer smo imeli zaključno sre-
čanje. Vodje društva so pripravili po-
gostitev, podelili smo darila tistim, ki so 
omogočili izvedbo tečaja. Zasluženo 
sta zahvalo prejela oba logopeda za 
izjemen trud, ki sta ga vložila v delo s 
tečajniki in seveda Marija, ki je poskr-
bela za izvedbo tečaja. Pripravili smo 
tudi razstavo izdelkov. Gospod Darko 
je vse udeležence tečaja obdaril, za 
kar se mu iz srca zahvaljujem. V sobo-
to po zajtrku smo se zbrali pred glavno 
stavbo hotelskega kompleksa, kjer smo 
se poslovili in fotografirali kot skupina. 
Z nekaterimi smo si izmenjali naslove, 
telefonske številke. Zagotovo se bomo 
še kdaj slišali ali celo srečali. Doživetja 
so bila bogata, polna. Ob z možem sva 
vesela, da sva bila deležna te izjemne 
izkušnje. Zahvaljujeva se vsem, ki so 
nama to omogočili. 

Vsem želiva zdravja, pozitivne naravna-
nosti in lepih trenutkov.

Helena in Jože Jordan

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

Ob slovesu, zagotovo se bomo še kdaj srečali... (Foto B. Bubnič)
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Posvet je potekal v Domu dva topola. (Foto I. Košak)

Posvet NSIOS-a od 
7.-8.11.2016 v Izoli
Pravzaprav je presenetljivo, da je v 

preteklih letih takšen povsem obi-
čajen posvet, ob asistenci vnetih, 

že domala tradicionalnih oponentov NSI-
OS –a, izzval tolikšno predvsem, z nega-
tivnim predznakom zaznamovano reakcijo 
rumenih medijev in so mu, kljub prisotnosti 
uradnih predstavnikov npr. MDDSZ, pripi-
sovali značaj skrivnostnega razdeljevanja 
»velikih denarjev« kot kakšni prostozidarski 
loži. Udeležuje se ga več kot dvajset pred-
stavnikov posameznih invalidskih organi-
zacij in po zaključku posveta lahko, poleg 
uradne izjave, vsak udeleženec komentira 
obravnavano tematiko srečanja in po svoji 
presoji oceni zaključke posveta. Včasih se 
mi zazdi, da bi se posamezni mediji radi 
igrali »raziskovalno novinarstvo« tam kjer je 
to najlažje, oziroma najmanj potrebno. Ali 
pa dejstvo, da se krčijo tudi sredstva inva-
lidskih organizacij (ugotovljeno po uradnih 
podatkih), ki so enako kot ves slovenski 
živelj plačale pošteno »ceho« zadolževanja 
naših tajkunov, morda sedaj ni več me-
dijsko zanimivo? Da, odgrnemo tančico 
skrivnostnosti, si kratko poglejmo osnovne 
značilnosti obravnavanih vsebin.

Ko si je v letu 2012-2013 samooklicana 
»slovenska trojka«, ki so jo sestavljali ga. 
predsednica vlade A. Bratušek, g. finančni 
minister U. Čufer in guverner banke g. B. 
Jazbec na vse kriplje prizadevala, da bo 
ugodila zahtevam Bruslja in zapolnila ban-

čno luknjo, ki so jo družno skupaj z banka-
mi izkopali tudi predstavniki slovenske po-
litične elite, se je na finančnem ministrstvu 
porodila ideja, da bi sicer večkrat obdav-
čene dohodke Slovenske loterije » še malo 
dodatno in seveda začasno« obdavčili in 
sredi leta 2013 je bil sprejet 10% davek na 
srečke. Ekonomske teorija (v prvem letni-
ku fakultete) uči, da vsaka obdavčitev dvi-
gne ceno in odvisno od elastičnosti pov-
praševanja (če ne gre za življenjsko nujne 
proizvode, se jim potrošniki raje delno ali v 
celoti odrečejo) kupci  kupujejo manj. Ker 
srečke niso življenjska nuja je obstajala re-
sna nevarnost, da jih bodo prebivalci pač 
kupovali manj. To skrb so izrazile humani-
tarne in invalidske organizacije in fundacija 
FIHO. »Eksperti« finančnega ministrstva so 
seveda (po službeni dolžnosti) zagotovili, 
da se to ne bo zgodilo in nekateri najbolj 
korajžni poslanci so izjavili da popolnoma 
zaupajo finančnim strokovnjakom sicer, pa 
če bi se to res zgodilo, bodo »začasni za-
kon« ukinili. Ne boste verjeli, da se je to 
seveda res zgodilo. Na fundaciji FIHO so 
ocenili, da so v letih 2014-2015 humani-
tarne in invalidske organizacije izgubile 
najmanj 4 milijone prihodkov. Bančno lu-Predavatelj, generalni sekretar Direktorata za socialo MDDSZ g. D. Dominkuš. (Foto I. Košak)
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knjo smo zapolnili (po nekaterih ocenah 
celo preveč), gospodarstvo se počasi 
pobira, vlada je najvišjim funkcionarjem 
zvišala plače, »začasna« obdavčitev, pa 
še kar vztraja. Toliko o odnosu vlade do 
najranljivejših skupin oziroma humanitarnih 
in invalidskih organizacij.

Generalni sekretar Direktorata za soci-
alne zadeve g. Davor Dominkuš je pred-
stavil temeljne predpostavke in cilje dveh 
zakonov,ki sta v postopkih priprave Za-
kona o osebni asistenci in Zakona o dol-
gotrajni oskrbi. Medtem ko je prvi zakon 
namenjen predvsem pomoči najtežje pri-
zadetih invalidovi, njegovi cilji so zato ožji 
, oziroma omejeni na specifičen del invali-
dov. Za razliko od drugega zakona , ki ima 
širše cilje, saj zajemajo celotno socialno in 
delno tudi zdravstveno sfero in pomenijo 
odgovor države na podaljševanje življenj-

ske dobe prebivalstva in pripravo na ra-
dikalne spremembe v starostni strukturi 
našega prebivalstva.

Komisija za preprečevanje korupcije, ki 
sicer v tej sestavi ne uživa ravno poseb-
nega ugleda, se je potrudila in »osrečila« 
predstavnika NSIOS s svojim mnenjem, 
pravo pravno »mojstrovino«, v katerem 
utemeljuje, da NSIOS- kot prostovoljna 
zveza, v katero niso včlanjene vse inva-
lidske organizacije, ne more predstavljati 
večine invalidov. Pri tem se ti naši pravniki 
radi primerjajo z evropsko zakonodajo in 
se včasih celo pohvalijo, kako sta naša 
pravna ureditev in tolmačenje prava celo 
» nekako superiorni« evropskim rešitvam. 
Podobno kot NSIOS delujejo v EU brez 
problemov, druge krovne invalidske or-
ganizacije npr. EDF (Evropski invalidski 
forum), ki mu Evropska komisija,  kljub 

temu, da vanj niso vključene vse organiza-
cije, priznava pravno subjektiviteto in celo 
več, upošteva ga kot reprezentativnega 
sogovornika v imenu evropskih invalidov. 
Pa naj razumemo naše pravne eksperte ? 
Ne samo to, KPK vidi korupcijsko tveganje 
že v dejstvu, da invalidi sodelujemo v orga-
nih FIHA! Tako nekako, kot če bi v parla-
mentarnem zastopanju šteli za korupcijski 
riziko dejstvo, da italijansko in madžarsko 
manjšino zastopata Italijan in Madžar. KPK 
očitno ne moti, da je takšno mnenje v 
nasprotju s sodbo Ustavnega sodišča in 
celo več takšna ocena KPK nasprotuje 
Konvenciji OZN o pravicah invalidov,ki jo 
je podpisala tudi Republika Slovenija in je 
utemeljena na načelu »Ničesar o invalidih, 
brez invalidov!« Pa naj razume kdor more ?

Ivan Košak

Še v temi sta se do nas v Mozirje 
pripeljala Zvonka in Silvo ter naju 
prijazno sprejela v svoj avto. 

Silvo se je izkazal za zelo dobrega šo-
ferja, seveda ob ženini navigaciji, tako 
da smo prispeli v Drežnico točno ob 
desetih, kar so naznanili zvonovi na mo-
gočni drežniški cerkvi. Tu smo se zbrali 
člani DLS, da s pomočjo naših stalnih 
spremljevalcev,vojakov, opravimo nekaj 
planinskih pohodov in še bolj poskrbimo 
za svoje zdravje. 

Ker so bili tudi ostali udeleženci precej 
točni, smo se po nastanitvi v sobah že 
odpravili na prvi pohod.

Pot nas je vodila po vasici Drežnica, pre-
ko Koseč do slapa Krampež. Najpogu-
mnejši so se povzpeli po skalah in klinih 
do vrha. Drugi pa smo počakali kar pri 
vznožju slapa in uživali v prekrasni naravi.

Od tu smo se podali proti Koseškim kori-
tom. Kratek postanek pri cerkvici sv. Ju-
sta, ki je poslikana s prekrasnimi freska-
mi, katere žal počasi propadajo in so na 
več mestih že uničene. Pa zopet pot pod 
noge in po strmih stezicah ob krasnih 

Planinski pohodi 
Drežnica 2016

pogledih na slapove in globoke tolmune, 
preko energijskih točk nazaj proti Dre-
žnici. Prijetno utrujeni smo se po več kot 
treh urah vrnili na naše izhodišče “Jelkin 
hram“. Ko smo se malo osvežili in spočili 
pa smo odšli do cerkve, kjer je potekal 

pogreb domačina. Tu smo bili prijetno 
presenečeni nad veličastnostjo cerkve, še 
bolj pa nad zelo ubranim petjem domači-
nov. Ko smo se vračali v vas, smo pred 
vaško trgovino srečali kar nekaj doma-

Nadaljevanje na naslednji strani

Kljub slabim vremenskim obetom smo se napotili proti planini Zaprikraj. (Foto Č. Košak)
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činov, ki so čakali da se trgovina odpre. 
Pa je trgovina ostala zaprta. Šele kasneje 
smo ugotovili, da je lastnik odšel na po-
greb in je trgovino odprl pač, ko se je vrnil 
s pogreba. Tako prilagodljivemu delovne-
mu času smo se krepko nasmejali.

Drugi dan je bil planiran vzpon na Krn za 
„boljšo“ skupino, za malo slabšo pa obisk 
muzeja na prostem iz prve svetovne vojne 
v dolini Zaprikraj. Ker je bila vremenska 
napoved zelo slaba in je bil Krn zavit v 
megle, so se naši vodniki odločili, da vsi 
odidemo na ogled muzeja. Ko smo dobro 
zapešačili proti prvim kavernam se je ulil 
dež. Ker pa nismo iz „cukra“ smo en, dva, 

tov ni manjkalo. Povabili smo tudi našega 
vodnika, da se nam pridruži. Ni se mogel 
načuditi našemu dobremu vzdušju in ve-
selju. 

Od tu pa še do slapa Cuk. Ta pa nas je 
rahlo razočaral, saj je zaradi suše bolj 
skromen. Pa je vseeno lep.

Tretji dan zjutraj pa močan dež. Nismo 
mogli več na pohod, ki je bil predviden 
za ta dan. Po zajtrku smo se odpravi-
li do zasebne muzejske zbirke iz prve 
svetovne vojne, ki je v lasti gospoda 
Kurinčiča. Seveda nas je tudi ta zelo 
navdušila. Nato pa smo se poslovili od 
Drežnice in jo mahnili, tokrat z avtomo-
bili, v Kobarid. Tu smo se ustavili pri Olgi 

tri poiskali pelerine, dežnike in druge pri-
pomočke proti dežju in jo veselo mahali 
naprej. Temu dejstvu se je močno čudil 
naš vodnik gospod Mirko Kurinčič, ki je 
pričakoval, da bomo stokali in tarnali nad 
slabim vremenom. Pa ne! Mi smo vedno 
vesela družba in v našem krogu ne manj-
ka smeha in šal.

Ta obisk muzeja na prostem mi bo res 
ostal še dolgo v spominu. Ne samo za-
radi čudovitih razlag zgodovine g. Kurin-
čiča, temveč zaradi videnega kaj vse so 
morali vojaki prestati v prvi svetovni vojni. 
Kopali so kaverne, v živo skalo kopali boj-
ne jarke, gradili zaklonišča... 

Po nekako treh urah smo se vrnili na 
planšarijo in si tu pripravili malico. Naše 
pridne članice so spekle pecivo in meso. 
Tudi zelenjave, prinesene iz domačih vr-

Nismo iz “cukra”, smo zmerom vesela družba. (Foto Č. Košak)

V jarku italijanske obrambne linije. (Foto Č. Košak)

V kaverni g. M. Kurinčič razlaga zgodovino. (Foto Č. Košak)



OBVESTILA - Št. 246 Stran 7

Nadaljevanje na naslednji strani

SvišËaki-Snežnik

in Ivu ter popili kavo. Avtomobile smo 
pustili na parkirišču in jo peš, z dežniki 
v rokah, mahnili proti kostnici, ki se vije 
nad Kobaridom. Od tod je prekrasen 
razgled na okolico Kobarida. Tudi na 
zeleno Sočo, ki se vije po dolini, se od 
tu nudi lep pogled. 

Vrnili smo se v mesto in se počasi odpe-
ljali vsak proti svojemu domu.

Naju sta Zvonka in Silvo varno in prijetno 
pripeljala domov. Zato jima zares hvala.

Velika zahvala pa tudi Marti, ki vse skupaj 
organizira in je letos tudi mene pregovori-
la, da sem se udeležila teh pohodov. Mar-
ta hvala ti! Res si super “baba“!

Tudi Boštjan je ves čas načrtoval in skr-
bel za našo varnost. Prav tako sta za nas 
lepo skrbela tudi Cveto in Andrej. Tudi 
njim hvala. Ko smo se prvi dan vračali 
iz pohoda smo se ustavili pri neki hiši in 
pokramljali s prijaznim lastnikom. Izkaza-
lo se je, da je upokojen zdravnik, ki pa 
še vedno skrbi za svoje sokrajane, da jim 
ni treba za vsako malenkost v dolino. Ko 
je slišal, kako varno nas na naših poteh 
spremljajo vojaki, je bil zelo navdušen in 
je izjavil, da bi bilo to lepo, če bi bila to 
stalna naloga naše vojske.

Anka in Slavko Dobelšek

Še vedno naletimo na “spominke” iz 1. sv. vojne. (Foto Č. Košak)

V nedeljo 16. oktobra se je špica po-
hodnikov društva laringektomira-
nih, njegovi podporni člani in prija-

telji zbrala v kavarni v Ilirski Bistrici. Za vsa-
kim izmed nas je bila že ura do dve vožnje, 
zato nam je kavica in  pecivo s Koroške 
prav prijalo. Veseli, da smo se spet zbra-
li smo določili cilj Sviščaki, kamor nas je 
vodila lepa asfaltirana gorska cesta skoraj 
do planinskega doma, kjer je večina pu-
stila svoje avtomobile-kombi društva. Dom 
leži na višini 1242 m, okoli pa je tudi nekaj  
počitniških hišic od tu pa vodi lepa goz-
dna pot do Snežnika 1796 m,  ki je bil tudi 
naš cilj. Le Primorci smo si malo skrajšali 
pot in se zapeljali na naslednje parkirišče, 
kjer smo se primerno obuli, se okrepčali 
in v počasnem tempu dali pot pod noge. 
V počasnem tempu zato, da so nas ostali 

Na malico, na planino Zaprikraj... (Foto I. Košak)

Špica pohodnikov. (Foto B. Bubnič)
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Nadaljevanje s prejšnje strani

lažje dohiteli in tudi prehiteli. Uspeli smo si 
izmenjati le nekaj besed in že jih ni bilo več 
videti. Narava je tukaj izjemna, pohodniška 
pot vodi skozi lep bukov gozd, pot je lepa, 
široka, postlana z odpadlim listjem vseh 
barv, temperatura odlična, imeli smo res 
prelep prekrasen dan. Po približno uri in 
pol hoje smo se ponovno srečali na jasi, 
preden se začne pot vzpenjati proti vrhu 
Snežnika, ki je bolj strma in vodi med niz-
kim ruševjem, ki je značilno prav za to po-
dročje. Ozirali smo se v dolino, za nami pa 
je bilo že več pohodnikov, s katerimi smo 
izmenjali tudi nekaj besed in izvedeli., da 
prihajajo iz bližnje Venecije- Italije. Vsi smo 
prispeli na vrh, nihče ni obupal, naše po-
novno snidenje je bilo v koči, v kateri je bilo 
dovolj prostora, da smo si vsi oddahnili, se 
ponovno okrepčali in predvsem naklepe-
tali.

V idealnem vremenu boste lahko na sever-
ni strani videli celotne Julijske Alpe, večino 
Karavank in celotne Kamniške Alpe, ter 
vse višje primorske hribe, od Nanosa in 
Vremščice do grebena Slavniškega pogor-
ja. Proti jugu se s Snežnika odpira pogled 
na Učko, Kvarnerski zaliv in otoke v njem 
(Cres, Krk,  Lošinj), v lepem vremenu pa 
boste opazili za Gorskim Kotarjem še gre-
ben Velebita. Mi sicer idealnega razgleda 
nismo imeli, bilo je nekaj meglice, ogledali 
pa smo si se kraško brezno in se spet v 
dveh ločnih skupinah vrnili nazaj do naših 
avtomobilov. Spet je bil za nami en lep dan 
in že se delajo načrti za naslednji pohod.

Vabljeni, z veseljem vas pospremimo no-
vim zmagam naproti. 

Andrejka Bubnič

Pohodnika in v ozadju 1796m visoki Snežnik. (Foto B. Bubnič)

Na vrhu - zmaga, a razgled ni bil najboljši... (Foto Č. Košak)

Sviščaki. (Foto Internet)



OBVESTILA - Št. 246 Stran 9

Iz PodroËnih klubov

PK Prekmurje

Piknik s peËenim kostanjem

Čas prehitro teče in že smo po mnenju 
mnogih sredi najlepšega letnega časa je-
seni, saj verjetno tudi tisti, ki nam je mogo-
če lepša pomlad, poletje ali zima nimamo 
nič proti, ko opazujemo prelepe jesenske 
barve v naravi , ko pobiramo sladke sade-
že v sadovnjakih, vinogradih ali na svojih 
vrtičkih. Ne samo da so gozdovi na jesen 
nepozabljivo obarvani ampak se najde 
tudi kaj koristnega za naše želodčke v 
njih. Goričke kostanje nam je letos poskr-
bel naš Vilči, kajti kostanjev piknik je tradi-
cionalen praznik našega društva že vrsto 
let in bi bil naš klub prikrajšan brez tega 
dogodka za lepo druženje, zato ga vsako 
leto pričakujemo in smo veseli, ko dobimo 
povabilo nanj.

Tudi tokrat je bilo tako. Z veseljem smo se 
v velikem številu, kdor le ni imel drugih ob-
veznosti, zbrali na naši lokaciji v Gostišču 
na letališču v Rakičanu, kjer je tudi prijeten 
prostor zunaj v naravi za tovrstna druže-
nja ob pikniku. Po ustaljeni tradiciji smo 
opravili pred piknikom kratek pohod po 
Rakičanski ravnici. Za dober start je tokrat 
poskrbela Mancika z domačimi «bibami», 
ki jih je spekla zjutraj pred odhodom in 
so tako sveže še bolj teknile. Med nami 
so tudi taki, ki pohoda ne zmorejo, zato 
počakajo na klepetu v lokalu. Z vreme-
nom imamo res srečo, tudi tokrat je bilo 
lepo,kar je dalo še dodatno dobro počutje 
na pohodu in pozneje na samem pikniku. 
Po pohodu nas je v lokalu čakala dobra 
juhica, Vilči in njegovi pomočniki pa so po-
hiteli in pripravili kostanje za pečenje, kjer 
smo pozneje po svojih močeh vsi sodelo-
vali in uživali v pravih «mojstrovinah» pa-
janega kruha, odlično pečenega kostanja 
in seveda dobri kapljici naših vinogradni-
kov, kar seveda vse prispeva k dobremu 
počutju in družabnosti. Katica pa pač ne 
bi bila Katica, če ne bi na piknik prinesla 
nekaj svojih kvašenih dobrot, za katere se 
je še našlo prostor v želodčkih. Ob prije-
tnem popoldanskem druženju smo si zo-

pet nabrali veliko pozitivnih energij, ki jih v 
društvu tudi potrebujemo, kajti le tako nam 
je lahko prijetno vsem, čeprav morda kdaj 
kdo ni z vsem zadovoljen in je prav to pri-
ložnost, da se pogovorimo tudi o stvareh, 
ki mogoče komu kdaj niso povšeči. Taka 
družabna srečanja pa nam dajo tudi doda-

tne energije, da lažje premagujemo vsako-
dnevne tegobe, ki so nam tudi dodeljene 
v tem življenju.

Dobro razpoloženi smo se razšli, koliko 
energije pa premore naša podporna čla-
nica Micka, pa lahko vidite na fotografiji.

Vida Köveš

Ob prijetnem druženju se je nabralo veliko pozitivnih energij. (Foto L. Flisar)

Vabilo
Ob iztekajočem se letu 2016 organizira PK-Prekmurja 

tradicionalno prednovoletno srečanje 
za člane, družinske in podporne člane, ki bo 

v nedeljo 18.12.2016 ob 12. uri  
v Penzionu letališče v Rakičanu. 

Pripravite skeče ali kakšne druge zabavne točke,  
da se bomo v tem popoldnevu čim bolj veselo poslovili  

od iztekajočega se leta 2016.

Svojo udeležbo prosim potrdite do 12.12.2016 :

na tel.št. 528-15-87 oz. 031/215-514 (Geza Lepoša)

na tel.št. 575-12-31 oz. 051/253-181 (Ladislav Flisar)
 za PK –Prekmurja: Geza Lepoša
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Breginj. (Foto M. Čebokli)

Kostanjev piknik na Dolenjskem

PK Severna 
Primorska

PK- Severne Primorske je za letos posredoval kratko poročilo in fotografije. V aprilu 
so se Primorci odpravili v Koper in Škocjanski zatok. Septembra meseca so organizi-
rali pohod po Vipavski dolini in oktobra meseca so obiskali Breginjski kot.

Ivan Košak

Prednovoletno srečanje PK-Severne Primorske 
 

 Vabimo vse člane in podporne člane PK na prednovoletno srečanje, 
ki bo 17.12.2016 v Tolminskih koritih. 

Zbrali se bomo ob 12 uri. Prisrčno vabljeni.

Rok za prijave je do 14.12.2016 
  Prijavite se lahko Magda tel. št. 068 130 004 in Stane tel. št. 041 762 808

Za PK: Magda Čebokli

Vipava. (Foto M. Čebokli)

PK Dolenjska 
in Bela Krajina

Oktober je čas kostanja, gob in mošta. 
Čeprav je bilo vreme kislo in deževno, raz-
položenje pa ravno obratno, smo imeli čla-
ni PK Dolenjske in Bele Krajine, kostanjev 
piknik in pohod.Več kot štirideset se nas je 
zbralo v soboto, 15.10.2016, v Krškem pri 
trgovini Spar.Vse prisotne je najprej spre-
jel, pozdravil in nagovoril vodja PK-za Do-
lenjsko, Spodnje Posavje in Belo Krajino, 
g.Nikola Stazinski. 

Vsi skupaj smo se odpeljali proti zidanici 
na Goleku, k družini Katič. Pekli smo meso 
na žaru in seveda tudi kostanj. Peciva in Udeleženci piknika. (Foto N. Stazinski)
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sladic ni manjkalo, saj smo se gospodinje 
zmenile, da vsaka prinese kakšno dobro-
to. Po dobri malici so nekateri odšli na 
pohod do skakalnice, ki je oddaljena ne-
kaj več kot tri kilometre, nekateri pa smo 
na bližnjih gričih nabirali kostanj. Narava 
je tod okoli res čudovita, listje že dobiva 
značilno barvo jeseni, pridelki na njivah 
so pobrani.Takšno druženje je tudi čas za 
spoznavanje, menjanje mnenj in izkušenj. 
Mož je šele postal član društva in vsaka 
informacija, predvsem pa spodbuda je do-
brodošla.

Čeprav je bilo vreme ves čas spremenljivo, 
je čas v dobri družbi hitro minil.Preživeli 
smo res krasen dan, dan namenjen pred-
vsem druženju in dobri volji.

Za PK-Dolenjsko in Bele Krajino: Zdenka Košmrlj Druženje in izmenjava izkušenj. (Foto N. Stazinski)

VABILO
na prednovoletno srečanje PK-Dolenjska, spod. Posavje in Bela krajina

Člane PK-Dolenjske vabimo na prednovoletno srečanje, 

ki bo 10. decembra 2016 v gostilni ŠPOLJAR v MIRNI PEČI 

z začetkom ob 12. uri. 

Prijave zbira vodja PK Nikola Stazinski na tel.: 070 755 660 

Prisrčno vabljeni!
Vodja PK-Dolenjska: Nikola Stazinski 

Vabilo na tradicionalno 
prednovoletno srečanje

Člani in podporni člani PK Obala,  

vljudno vabljeni na naše tradicionalno, 

decembrsko srečanje, ki bo letos ponovno  

na turistični kmetiji “Mlini“ na Bivju, Bertoki.  

Dobimo se 10. decembra ob 18h. 

Udeležbo potrdite na tel. št. 031 610 110

za PK Obalo: Branko Bubnič
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VABILO NA PREDNOVOLETNO SREČANJE!
PK Štajerska in Koroška vabi svoje člane in podporne člane na našo  

decembrsko prednovoletno srečanje, ki bo v  

v soboto, 17.12.2016 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 skromno darilo za srečelov,  
peščico sladkih dobrot ter obilo dobre volje.

Svojim poverjenikom se prijavite najkasneje do, torka, 13.12.2016.

POVERJENIKI: 
 Jožica Petovar: 040 - 602 - 996 Danijel Vuradin: 041 - 775 – 392 
 Zofka Duler: 02/ 87 - 83 - 823 Josip Marcijuš: 041 - 549 - 154 
 Branko Motoh: 041 - 371 - 452 Danilo Papež: 041 - 719 – 253

Za PK- Štajerska in Koroška: Danilo Papež

Vabilo na prednovoletno srečanje
PK-Ljubljane

PK- Ljubljana vabi na prednovoletno srečanje,  
ki bo v soboto 17.12.2016 ob 13. uri  

v gostišču ZAJC, Mala loka 1, 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!
Za PK –Ljubjane: Marija Tomšič


