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Dne 28. septembra 2010 je Onkolo-
ški Inštitut Ljubljane pripravil pred-
stavitev knjižice Timski pristop k 

zdravljenju raka glave in vratu, na katero 
so povabili predstavnike medijev in onkolo-
ških društev. V imenu našega društva sem 
se udeležil predstavitve, ki sta jo pripravila 
avtorja knjižice prof. dr. Primož Strojan in 
prof. dr. Branko Zakotnik. Svoje izkušnje z 
onkološkimi bolniki pa sta nam ob tem po-
sredovali tudi diplomirani medicinski sestri 
Ana Istenič in Biserka Petrijevčanin. Oba 
avtorja sta se že na začetku zahvalila pred-
stavnici podjetja Merck mag. farmacije Ja-
nji Dečko Žagar, ki je finančno omogočila 
izdajo te brošure.
Knjižica je namenjena kot priročnik bolni-
kom, ki se zdravijo za rakom glave in vratu, 
je že po videzu zelo prijetna in  priročne-
ga formata. V priročniku lahko ločimo tri 
vsebinske sklope obravnave raka glave in 
vratu. V prvem delu avtorja obravnavata 
pogostost rakavih obolenj, regionalno raz-
širjenost, simptome in vzroke za nastanek 
raka, ter vzorce njegovega širjenja po bol-
nikovem telesu. Vsako leto v Sloveniji zboli 
za rakom glave in vratu okrog 450 ljudi. Za 
to vrsto raka je značilno, da nastopa pred-
vsem po 50. letu starosti in je še vedno 
tipična moška bolezen, saj zanjo zboli tri-
krat več moških kot žensk, kar je seveda 

Dne 28. septembra 2010 je Onkolo-

Timski pristop k zdravljenju 
raka glave in vratu

tesno povezano s statistično ugotovljeni-
ma glavnima povzročiteljema kajenjem in 
prekomernim uživanjem alkohola. Avtorja 
celo ugotavljata, da se regionalna pogo-
stost obolevnosti tega raka geografsko 
prekriva z vinorodnimi področji Slovenije. V 
severovzhodni Sloveniji na Štajerskem in v 
Prekmurju, zlasti pa v Halozah in občinah: 
Ptuj, Ormož, Središče ob Dravi, itd. je zna-
čilno višja, saj za rakom vratu in glave zbo-
li od 1273 – 2048 bolnikov  na  100.000 
moških. Medtem ko ta pogostost znaša 
na največjem delu Gorenjske  od 702 
– 892 bolnika na sto tisoč moških. Pri po-
klicni izpostavljenosti je za nastanek raka 
grla naveden predvsem azbest, lesni prah 
in nikelj, pa kot povzročitelja raka nosne 
in obnosnih votlin. Zanimivo, da pri pov-
zročiteljih raka  niso navedeni dim, plini in 
kancerogene spojine, ki ogrožajo varilce in 
delavce, ki delajo v  prostorih, kjer se vari. 
Medtem, ko  nekatere raziskave ugotav-
ljajo izredno kancerogenost spojin: kroma, 
kadmija, kobalta in niklja, katerih latentna 
doba lahko traja celo več desetletij. Poleg 
tega ti delavci vdihavajo prašne delce, ki 
so manjši od 10 mikro metrov in lahko pro-
drejo celo do pljučnih alveol. Z razvojem 
medicine pa se med povzročitelji tega raka 
vse pogosteje omenjajo virusi (EBV, HPV) 
in refluks želodčne kisline. Še vedno, pa 

najmanj poznamo  vpliv gentskih dejav-
nikov na razvoj tega raka. Vzorec širjenja 
tega raka  je ponavadi predvidljiv, saj se 
naprej prične širiti v bezgavke vratu, šele 
kasneje v napredovani fazi, pa v druge bolj 
oddaljene organe telesa.
V drugem vsebinskem sklopu, avtorja 
obravnavata načine zdravljenja in sodelo-
vanje tima, oziroma vrste strokovnjakov v 
tem procesu. Ključno vlogo pa igrajo: ki-
rurg, radioterapevt in internist onkolog. Pri 
zdravljenju z obsevanjem pisca navajata 
tudi novejše dosežke, kot so radiosenzibi-
lizatorji, zdravila, ki jih bolniki zaužijejo pred 
obsevanjem z namenom, da napravijo ce-
lice tumorjev bolj dovzetne za radiološke 
žarke. Novost predstavlja tudi IMRT radi-
oterapija (ang. Intensity Modulated Radi-
otherapy) in tridimenzionalna konformna 
radioterapija. Kemoterapijo z uporabo 
citostatikov lahko izvajamo pred obseva-
njem istočasno z njim ali po obsevanju. 
Najnovejša novost pa obsega zdravlje-
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nje z biološkimi zdravili, oziroma tarčnimi 
zdravili. Pri zdravljenju raka vratu in glave 
ta zdravila blokirajo EGFR (ang. Epidermal 
Growth Factor Receptor) receptor na po-
vršini tumorskih celic in tako  preprečujejo 
njegovo rast. Takšno zdravilo je monoklon-
sko protitelo cetuksimab (Erbitux).
Zdravljenje s tarčnimi zdravili izvajajo na 
Onkološkem Inštitutu približno dve leti in 
zaenkrat beležijo dobre rezultate, vendar 
morajo do ovrednotenja stranskih učinkov 
in celovite ocene uspešnosti preteči vsaj 
še tri leta. Zadnja leta si na Onkološkem 
Inštitutu vse bolj prizadevajo tudi za več-
jo vključitev bolnikov v klinične raziskave. 
Za bolnike je prednost tega sodelovanja 
zdravljenje po sodobnih terapijah in z naj-
novejšimi zdravili. Zdravnike pa zavezuje 
obveza, da seznanijo bolnika z vsemi tve-
ganji in morebitnimi stranskimi učinki takš-
nega zdravljenja.
V tretjem delu avtorja razpravljata o pre-
prečevanju in zdravljenju stranski učinkov 
obsevanja in kemoterapije. Ukrepe za 
vzdrževanje ustne higiene in preprečeva-
nje vnetja, laringektomirani že dobro po-
znamo. Sem sodi tudi popravilo zob pred 
začetkom obsevanja, pri čemer mora biti 
morebitno ruvanje, opravljeno vsaj 10 dni 
pred pričetkom zdravljenja. Potrebno je 
redno čiščenje zob, odstranjevanje oblog 
na jeziku, izpiranje in vlaženje sluznice.
Kot neposredna posledica radioterapi-
je lahko nastopita radiomukozitis (vnetje 
sluznice) in radiodermatitis (vnetje kože).
Barvaste fotografije, ki prikazujejo možne 
razjede sluznice in tri stopnje radioderma-
titisa je potrebno pohvaliti,  saj v takšnem 
priročniku ne predstavljajo nepotrebnega 
razkošja, pač pa bolnika zelo natančno 
seznanjajo s stranskimi učinki  zdravljenja. 
Zaključno poglavje je namenjeno prehra-
ni bolnika, saj je primerna in uravnoteže-
na prehrana pomemben dejavnik hitrega 
okrevanja. Knjižico odlikuje enostaven in 
relativno lahko razumljiv jezik. Ob tem mo-
ramo posebej pohvaliti kratek slovarček 
medicinskih pojmov na koncu priročnika, 
brez katerega bi bilo razumevanje vsebine 
močno okrnjeno.

Ivan Košak Knjižica Timski pristop k zdravljenju raka glave in vratu. (Foto I. Košak)
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Krasna si bistra hči planin,
brdka v prirodni si lepoti,
ko ti prozornih globočin
nevihte temne srd ne moti.

Tako je zapisal Simon Gregorčič o Soči 
in res zagledava to lepoto, ko se preko 
strmega Vršiča spustiva v dolino Trente. 
Še nekaj kilometrov naju loči od Bovca 
in od hotela Kanin, kjer bo potekal eno-

Krasna si bistra hči planin,

Program za ohranjevanje 
zdravja Bovec 2010

tedenski Program za ohranitev zdravja za 
člane društva laringektomiranih Slovenije. 
Ta program predvideva veliko rekreacije in 
vsakodnevni pohod, ki pa je razdeljen na 
tri skupine: malo bolj zahtevno za zmoglji-
vejše, srednjo in tisto malo lažjo za tiste, ki 
se tako odločijo. Mož pelje s seboj kolo, če 
bo kakšna možnost, da se malo popelje 
naokrog.

Ob prihodu v hotel se srečava s prijazno 
in ustrežljivo receptorko. Tudi vse osebje 
tega hotela se je kasneje izkazala za izred-
no prijazne in so upoštevali vsako željo, če 
je le bilo mogoče. Ko se namestimo v so-
bah, se odpravimo pred vhod hotela, kjer 
se že zbirajo ostali udeleženci programa. 
Prisrčno se pozdravljamo tako znanci, kot 
tudi tisti, ki so na tem programu prvič. Po 
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Program za ohranjevanje 
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večerji sledi kratka predstavitev programa 
in  povedo nam, da bodo imeli kolesarji 
svojega vodnika, to je vojak (čina žal ne 
vem in se nanje tudi ne spoznam) Janez.
Naslednje jutro po telovadbi in zajtrku se 
večina odpravi na pohod po okolici Bovca, 
„kolesarska sekcija“ pa s kolesi. Prvi dan 
sta to le dva udeleženca: vojak Janez in 
moj mož Slavko.
Tudi onadva se tokrat podata na pot okoli 
Bovca. Naslednji dan sta se jima na kole-
sarjenju pridružila še Branko in Dušan. Pot 
jih je vodila mimo trdnjave Kluže na planino 
Možnica, kamor smo se odpravili tudi po-
hodniki. Tu je bila makadamska pot precej 
strma, ki pa so jo kar dobro premagovali. 
Nazaj grede pa so se odpeljali še na pivo 
do Loga pod Mangartom, pa so bile vse 
gostilne zaprte in s pivom ni bilo nič. Je 
pa prijalo v dolini toliko bolj. Tretji dan se je 
kolesarska četica povečala še za tri dame: »Udarna sekcija« kolesarjev. (Foto arhiv D. Velikonja)

Krasna si bistra hči planin. (Foto Č. Košak)

Andrejka, Marta in Dušanova žena. Tokrat 
je pohodna pot vodila v deželo palčkov. 
To je bila še bolj strma pot kot prejšnje in 
tudi peš smo jo bolj počasi zmogli. Zato 
smo se začudili, ko so se mimo nas pri-
peljali kolesarji. Ti so od hotela krenili mimo 
slapa Boke v Čezsočo in naprej v deželo 
palčkov.
Četrti dan je velika večina odšla z žični-
co na Kanin, kolesarka ekipa, ki je tokrat 
štela le tri člane, pa je osvojila zelo visoko 
in strmo postavljeno cerkvico na Javorci. 
Mimogrede so na kmetiji kupili še domač 
ovčji sir, ki je značilen za te kraje.
Peti dan pa so kolesa pustili samevati in 
se v družbi „sedmih veličastnih“ podali na 
zelo zahtevno pot na Svinjak. Tokrat so se 
te zahtevne ture udeležili: Ivan, njegov sin 
Črt, Branko, Marta, Boris, Slavko in Dušan, 
vodil pa jih je izkušeni alpinist Boštjan.
Pohodniki pa so tokrat odšli do Krnskega 
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Povečana kolesarska četica. (Foto arhiv D. Velikonja)

Na pohodu člani DLS srečajo 
domorodca... (Foto Č. Košak)
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jezera. Tisti z manj kondicije pa ob Velikih 
koritih Soče.
Ravno ko so se vse skupine srečno vrnile 
v hotel, se je ulil dež in celo noč je grmelo 
in se bliskalo. Seveda pa nas to ni zmotilo, 
da se ne bi zvečer zbrali še na zaključni 
prireditvi in se poveselili kot znamo to člani 
društva laringektomiranih: z veliko smeha, 
dobre volje in tudi malo plesa.
Zjutraj pa slovo od prijateljev, ki je bilo kar 
težko in zopet smo si obljubili - kmalu na-
svidenje.
Peljala sva se po levi strani Soče po ma-
kadamski poti, ki jo je s kolesom prevozil 
Slavko že prej in hotel še meni pokazati 
krasne razglede na gore in Sočo, ki pa to-
krat ni bila prozorno zelene barve, temveč 
po viharni noči kalna in visoka ter razpe-
njena. Tako sva v enem tednu videla dva 
obraza te krasotice.
Na koncu pa bi se rada zahvalila še naši 
Silvi, ki nam je že zjutraj ob sedmih postre-
gla s kavico; pa skrbnim vojakom: Andre-
ju, Boštjanu, Cvetu, Janezu in Tadeju, ki 
so nam vzbujali občutek varnosti in skrbeli 
za varne pohode; pa gospema, ki sta nam 
merili pritisk; pa  Ivanu Košaku  in Danilu 
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Iz izhodišča v deželo palčkov. (Foto Č. Košak)

Papežu ter Jani Papež za skrbno vodenje 
programa.
Ne nazadnje pa se je treba zahvaliti tudi 
vsem udeležencem programa, ki so vsak 

po svoje prispevali kamenček v ta mozaik, 
ki se je na koncu zlil v čudovito preživet 
teden v Bovcu.

Anka Dobelšek

Odločitev je padla - prijaviva se društvu laringektomiranih 
za dopust v Bovcu in tako sva dne 22. 8. z osebnim avto-
mobilom krenila iz Maribora. V Tepanju sva se priključila 

Silvi in Jožetu ter vsi smo skupaj nadaljevali pot. Bil je eden izmed 
zelo lepih dni in obetalo se nam je enako lepo in sončno vreme 
tudi naprej. Počitek ob kavici ter malem klepetu in že smo prispeli 
v Bovec ter se tudi takoj prijavili na recepciji hotela Kanin, kjer so 
nas prijazno sprejeli in nam dodelili vnaprej določene sobe. Po 
opravljenih formalnostih smo se vsi udeleženci enotedenskega 
aktivnega dopust dobili na skupnem sestanku in dani so nam bili 
prvi napotki in navodila kako in kaj naprej. Vedeli smo pa že, da je 

Druženje 
v Bovcu

Vsak dan sproti je bilo določeno kako naprej. (Foto Č. Košak)

Kratek oddih med pohodom. (Foto Č. Košak)

Ogled sv. Lenarta. (Foto Č. Košak)
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vsak dan zjutraj ob 7.30 telovadba, nato zajtrk in potem merjenje 
krvnega pritiska. Povedano nam je bilo nekaj novega vsaj za nas, 
ki smo bili z društvom v Bovcu prvič, da bodo vse izlete in tudi 
kakšen prevoz do izhodišča opravili člani Slovenske vojske. Ho 
– ho, to pa ni kar tako. Tega sem bila zelo vesela, saj dobro vem 
kakšno odgovornost so ti fantje prevzeli nase. Z nami so se mučili 
Cveto, Andrej, Tadej, Boštjan in Janez. Vsi smo jim za trud in po-
trpežljivost neizmerno hvaležni.
Vsak dan sproti je bilo določeno kako in kaj naprej. To je bilo ob-
javljeno na oglasni deski in temu primerno smo se tudi odločali na 
katero turo gremo. Vedno pa so bile določene tri kategorije. Zelo 
zahtevna tura, pa srednja in tisti zadnja oziroma sprehajalna. Za 

vsakogar je bilo nekaj in vsak se je lahko odločil po svojih zmožno-
stih oziroma kondiciji. Pohodi so bili na Kanin sicer res z gondolo, 
pa nato naprej na kočo Petra Skalarja, pa na Prestreljeniško okno, 
Svinjak, sotočje Koritnice in Soče, pa palčkova dežela in še kaj. 
Po vseh teh aktivnostih pa je bila dana možnost kopanja v hotel-
skem bazenu. Kdo si lahko želi še kaj več. Ne smem pa pozabiti 
na naše vrle kolesarje. Tudi oni so prišli na svoj račun s pritiska-
njem na pedale in so na ta način lažje predelali kilometre poti. Bila 
so tudi predavanja, pa še in še.
Teden je hitro minil in druženje smo zaključili v petek zvečer s ple-
som, prigrizkom in pijačo. Rekli pa smo si adijo prihodnje leto.

Jože in Irena Drobne

Pohod na Kanin. (Foto Č. Košak)

Proti domu Petra Skalarja. (Foto Č. Košak)Do izhodišča z gondolo... (Foto Č. Košak)

vsemi izleti, ki smo jih opravili v času na-
šega bivanja v Bovcu, sta name največji 
vtis napravila oba visokogorska pohoda. 
Še posebej pa mi bo  v spominu  ostal 
vzpon na Svinjak, ki nam  je bil prihranjen 
za zadnji dan.

Svinjak, ali t. i. »bovški Matterhorn« je 
1653 m visoka in zelo markantna gora, 
pravi zaščitni znak Bovca. V lepem vreme-
nu je pogled nanj pravzaprav zelo lep. V 
zadnjih nekaj letih se je obisk te, sicer bolj 
samotne gore, zelo povečal in primerilo se 
je več usodnih nesreč. Zato ga je potrebno 
jemati zelo resno. Za razliko od ostalih iz-
letov, ki so se odvijali v prelepem sončnem 
vremenu je bil  pohod na Svinjak pravo 
nasprotje. Kljub optimističnemu razpolo-
ženju, dan ni obetal nič dobrega, saj so 
se po nebu valili temni oblaki, po okoliških 
vrhovih pa so se podile nevarne meglice. 
Tudi vrh Svinjaka  se je pripravljal, da se bo 
zavil v tančice megle. Čas odhoda je bil 
določen v zgodnjih jutranjih urah  in kljub 
temu, da nisem ravno jutranji tip človeka, 

Program ohranjevanja 
zdravja: Pohod  na Svinjak
Kot  lansko leto je tudi letos Društvo 

laringektomiranih Slovenije v Bovcu 
organiziralo program ohranjevanja 

zdravja. Moram priznati, da moj zadnji izlet 
v Bovec sega še v  osnovnošolske čase, 
zato sem se  udeležbe tega programa še 

posebej razveselil, saj me je tudi zanima-
lo, kako se je kraj v tem času razvil. Sam 
program je ponujal obilico aktivnosti. Vsak 
dan je bil dogodivščina zase. Tudi vreme 
ni izostalo in nekatere od nas je toplo po-
letno sonce  tudi dodobra »ožgalo«. Med 

Nadaljevanje na naslednji strani
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sem na hitro pozajtrkoval, nato pa obul 
svoje pohodne čevlje, ter se odpravil proti 
našemu zbornemu mestu. Ko je bila eki-
pa zbrana, je sledil kratek posvet, pregled 
opreme in  nato  je že napočil čas za od-
hod. Tej »udarni  skupini« so se med dru-
gim  pridružili tudi g. Bubnič, g. Koštomaj, 
g. Dobelšek, ga. Marta in naš Duško. Po 
nekaj minutah udobne vožnje smo  prispeli 
pred odcep za Svinjak. 

Jeklene konjičke smo pustili na bližnjem 
parkirišču, nato pa se po gozdni poti od-
pravili proti vrhu. Kljub slabemu vremenu 
je v skupini prevladovalo prešerno raz-
polo-ženje in kaj kmalu se je razvila živah-
na debata o gobah. Ja, veste, marele so 
nas spremljale skoraj po vsej gozdni poti 
in hkrati dokazovale, da tu ne gobari prav 
veliko ljubiteljev gob. Tako je  tudi sicer ne-
zahtevna in monotona, pot po kateri smo 
hodili, postala veliko bolj zanimiva. Prečkali  
smo  veliko čistino, ki je pričala o pravem 
opustošenju, ki ga je Svinjaku prizadejal 
gozdni požar. Po približno uri in pol hoje, 
smo končno prispeli nad gozdno mejo. 
Tedaj smo vedeli, da gre zares. Pohodne 
palice smo skrili za bližnjo skalo, nato pa 
se po strmi stezici po robu grebena povz-
peli proti vrhu Svinjaka. Čeprav  je bila pot 
še naprej dobro uhojena, ni bilo klinov in 
na obe strani se je nam ponujal globok 
pogled v dolino. Zato je bilo treba biti pri 
vzponu  še posebej pozoren. Po približno 
pol ure hoda smo končno prispeli na vrh  
Svinjaka. Razgleda, ki smo se ga vsi nade-
jali, žal ni bilo, saj so bili vsi sosednji vrhovi 
še vedno zaviti v debelo plast megle. Po 
zelo kratkem oddihu  in  par  gasilskih foto-
grafijah, ki smo jih posneli za spomin,  smo 
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V lepem vremenu je pogled na Svinjak, »bovški Matterhorn« pravzaprav lep.  
(Foto Č. Košak)

je tudi muzej na prostem. Tam stojijo tudi 
ostanki nekdanje topniške utrdbe, ki jo je 
avstro-ogrska vojska zgradila med prvo 
svetovno vojno. Zgrajena je bila kot del 
sistema bovške zapore (Sperre Flitsch) in 
je igrala pomembno vlogo pri obrambi do-
linskega dela bojišča na Bovškem. S Čela 
se odpira zelo lep razgled na Bovško ko-
tlino in gore, ki jo obkrožajo. Glavni del av-
stro-ogrske utrdbe sestavlja približno 200 
metrov dolg strelski jarek, ki povezuje dva 
topniška položaja s kuhinjo, opazovalnico 

se urno odpravili v dolino. Čeprav  je sprva 
kazalo, da se bo vreme izboljšalo, temu ni 
bilo tako. Svinjak so zavili temni oblaki in 
padati so začele tudi že prve dežne kaplje. 
Pri sestopu sta g. Koštomaj in naš Duško 
pospešila korak in jo ucvrla v dolino. Sam  
sem ju pri spustu želel dohiteti, vendar so 
mi med skalami žal počile hlače in z za-
sledovanjem nisem mogel več nadaljevati. 
Tako je pod vrhom ostala skupinica petih 
pohodnikov. 

Ker se nam ni mudilo, smo se pred do-
končnim spustom v dolino ustavili še na 
Čelu, na izredno lepi razgledni točki, kjer 
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Ker nesreča v visokih gorah, nikoli ne 
počiva, jih je treba vzeti zares.   
(Foto Č. Košak)Ko s ceste zavijemo na pohodno pot... (Foto Č. Košak)
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in dvema bivališčema za 40 mož. Po  ogle-
du te znamenitosti je sledil kratek oddih, 
nato pa končni spust v dolino. Ni minilo 
dolgo in že smo lahko uzrli prvi pogled v 
dolino in na cesto, ki se je vila pod vznož-
jem hriba. Ob prihodu v dolino sta nas po-
zdravila tudi naša ubežnika g. Koštomaj in 
Duško, ki sta  medtem že pridno trošila za-
loge piva, ki sta jih prinesla s seboj. Skupaj 
smo se odpravili še v bližnjo restavracijo, 
nato pa se po kratkem klepetu odpravili 
nazaj proti Bovcu in na zaslužen počitek.

Črt  Košak

NOVI ^LANI
KOSTIĆ SLOBODAN    LJ.-ČRNUČE
ZAGORC IVAN ŠENTJERNEJ
ROLIH MIHAEL MARIBOR
PERPAR ALOJZ DOBRNIČ
HVALEC ANTONIJA VIDEM PRI PTUJU
HOJNIK JOŽE PRAGERSKO Zaradi prihajajočega slabega vremena smo si na vrhu Svinjaka lahko privoščili 

le zelo kratek oddih. (Foto Č. Košak)

Iz podro~nih klubov

PK Severna 
Primorska

Razlegal se je smeh, tudi zapeli smo, vmes 
pa zaigrali kako igro.
Sledil je mariborski konec. Srečanje vse 
Slovenije. Ne bom ga pozabila iz dveh raz-
logov. Gospod Papež je menda tako molil, 

Dogajalo se je
Ja. In tu je zopet jesen. Letni časi se me-
njavajo, poletje se je izteklo, življenje teče z 
neusmiljenim tempom naprej. Spremembe 
in izzivi nam polepšajo vsak nov dan. Tudi 
to poletje je napisalo zgodbe vsakemu iz-
med nas. 
Tudi nam Severnoprimorcem. Začeli smo 

z Vodicami, ki so že tradicionalno polne 
dogajanja. 
Naslednji mesec smo priredili pohod po 
Vipavskem in piknik. Grizli smo kolena, (v 
Bovec pa ne upamo ha, ha), od naporov, 
prazne želodčke smo napolnili z dobro vi-
pavsko hrano in pristno domačo kapljico. 

Na cilju utrujeni, pa vendar dobre volje. (Foto B. Čus)

Nadaljevanje na naslednji strani

Stran 7
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Vesela druščina je obiskala tudi slap Kozjak. 

da nam je primolil 40 stopinj vročine. Uh, 
je bilo vroče. In pa sladice, gore sladic. 
Toliko dobrega na kupu še nisem videla. 
Vsa čast in zahvala vam, drage članice iz 
Štajerske. Tudi moji doma so se sladkali 
z njimi. Da o pohvalah ne govorim. Dragi 
prijatelji, lepo je bilo.
Avgust je še posebej nemiren mesec. Vse 
kipi od življenja, narava in mi. Potoki in je-
zera so polni kopalcev, v hribih skorajda 
ne dobiš mirnega kraja, ob morju se spo-
tikaš ob telesa, da o cestah ne govorimo. 
Tudi naši pohodniki imajo rezervirano za 

Nadaljevanje s prejšnje strani

Naslov društva:
DLS, Parmova 53/IV, 

1000  Ljubljana,
tel.: 01 436-03-58,
fax: 01 436-03-59

Transakcijski račun 
DLS:

6100 0000 1418 487
Davčna številka DLS: 

 68713401
E-mail: dls@t-2.net

http://www.dls-slo.si

druženje. Ponovno v naših prelepih hribih. 
Zadnji dan pohodništva smo jih obiskali. 
Sami nasmejani obrazi, čeprav utrujeni in 
razbolelih nog. So jih menda naši vrli vojaki 
kar pošteno priganjali. »Še malček, pa bo« 
je menda njihov slogan. V upanju na sko-
rajšnje snidenje smo se sredi noči poslovili.
Nas pa čaka, upam da v boljšem vremenu, 

še jesenski piknik na Volarjih. Pridite, ne bo 
vam žal. Imamo se vedno lepo.
Jesen ponuja nove izzive. Zanimive, na-
pete, navdihujoče. Sprejmimo jih in po-
stanimo del teh zgodb. Saj to je življenje. 
Rada vas imam.

Za Severnoprimorsko: Olga Uršič  

do slapa Kozjak, ki izvira v visoki steni in je 
obdan s skalami. Ker ni bilo sonca, je bilo 
bolj temno, vendar pravljično. Lačni smo 
prišli do naših kuharjev, kjer nas je že čakal 
Magdin ješprenj in meso z žara.
Ob toplem in prijetnem popoldnevu smo 
se pogovarjali. Tudi šal in smeha ni manj-
kalo. V poznih popoldanskih urah smo se 
razšli in skupno sklenili, da se kmalu spet 
vidimo.
Lep pozdrav. Janja Fabjan

^udovit dan 
na Tolminskem
Zjutraj smo se odpravili proti Kobaridu. Ob 
10. uri smo se dobili pri naši Olgi. Zmenili 
smo se kam se gremo malo potepat. Ku-
harji so šli v Volarje pripravljat roštilj in osta-
lo, mi pa smo si šli ogledat slap Kozjak.

Pot nas je vodila mimo čiste smaragdne 
vode in v hrib mimo kavern. Kdo ve koliko 
vojakov je tu dalo življenje, da lahko zdaj v 
miru živimo? Čez dolg lesen ozek most, ki 
mi bo ostal za vedno v spominu, smo prišli 

Vabilo 
na 
martinovanje
Področni klub Severne Primorske, 
vabi svoje člane na Martinovanje, 
ki bo dne 13. 11. 2010 ob 13. uri 
pri g. Mariji Marinčič. Prispevek 
10 eurov na osebo.

Prijave sprejema Stane Fabjan, 
na tel: 053649141 in Brane Čus 
na tel: 031 438782 do srede, 10. 
11. 2010. Lep pozdrav.

Stane Fabjan
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Jesen ponuja Severnoprimorcem nove izzive. (Foto B. Čus)
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PK [tajerska 
in Koro{ka

V življenju srečamo ljudi, zaradi katerih 
moramo postati močni in srečamo pri-
jatelje, katerih dejanja nam dajejo pogum 
in zaradi katerih si želimo postati boljši in 
srečnejši.
Ponedeljek, 20. september, je bil dan, ki 
sem se ga nadvse veselila in ga težko pri-
čakovala. Člani društva laringektomiranih 
smo se zbrali ob nadvse prijetnem in že 
starem kmečkem opravilu. Ivica in Branko 
Motoh sta nas namreč povabila na čišče-
nje buč in z veseljem smo se odzvali v ve-
likem številu. 
Delo se je pričelo že dopoldan, sama pa 
sem s svojim prihodom dve uri kasneje 
presenetila. Prišla sem v preobleki kmečke 
ženske, ki je pridnim delavcem postregla z 
žlahtno kapljico in prigrizkom dobrodošlice 
iz košarice. To so me bili veseli!
S skupnimi močmi smo nadaljevali in do 
večernih ur je bilo ob prepevanju in pre-
šerni volji očiščenih že veliko kilogramov 
bučnic, ki so tako pripravljene za nadaljnjo 
peko. Pisani druščini iz vseh koncev Slo-
venije se je pridružil tudi podpredsednik 
društva Danilo Papež s svojo ženo.
Bogati smo toliko, kolikor dajemo in v tem 
krogu prijateljev si drug drugemu dajemo 
največ: smeh, topel stisk rok, besedo to-
lažbe… Kljub temu, da je moj mož že po-
kojni, sem v društvu še vedno dobrodošla 
in me sprejmejo odprtih rok.
Življenje je sestavljeno iz majhnih stvari in 

Prijetno sre~anje 
na delovni akciji

Člani DLS pri nadvse prijetnem kmečkem opravilu. (Foto B. Matoh)

prava veličina je v tem, da smo veliki pri 
majhnih stvareh.
Rada bi se posebej zahvalila tudi hčerki 
Maji - od Ivice in Branka, ki je mlado de-
kle in se je družila od začetka do konca z 

nami starejšimi in bolnimi ljudmi. Hvala za 
prijeten dan in morda bo tej delovni akciji 
sledil še piknik, ko bomo očiščene bučni-
ce lahko še luščili.

Minka Milinovič

23. 10. 2010 vabimo vse člane, podporne člane in simpa-
tizerje društva, na letošnji zadnji jesenski pohod, ki bo po-
tekal po novi evropski pešpoti okrog Šmartinskega jezera. 
Zbrali se bomo ob 9. uri v Vojniku na parkirišču za trgovi-
no Tuš, od koder se bomo skupaj odpeljali do izhodiščne 
točke. Pohod bo primeren za vse udeležence in ga bomo 
izvedli v vsakem vremenu, saj lahko hodimo tudi pod dež-
niki in pelerinami. Za kosilo bo poskrbljeno na kmečkem 
turizmu Čolnarna. Seveda pa tako kot je v naši navadi, pa 
bomo imeli zagotovo okrepčila tudi v nahrbtniku.
Zato ne oklevajte in se prijavite svojim poverjenikom naj-
kasneje do torka, 19. 10. 2010; saj veste, več nas bo – lep-
še nam bo.
Poverjeniki:  Boris Žvikart: 040 – 419 – 155

Jožica Petovar: 040 – 602 – 996 
Ivan Jesenek: 041 – 456 – 965 
Antonija Pinter: 031 – 754 – 857 
Danijel Vuradin: 041 – 775 – 392 
Branko Motoh: 041 – 371 – 452
Zofka Duler: 02/ 87 – 83 – 823
Danilo Papež: 041 – 719 – 253

Lep pozdrav, Danilo Papež

Vabilo na zadnji jesenski 
pohod PK Štajerske in Koro{ke

Jezero, kljub urejeni obali in razvoju turizma ohranja svoj, na 
trenutke divji videz. (Foto Internet)
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 PK Dolenjska

Področni klub Dolenjske sporoča, da je 
dovolj mirovanja. Prišla je jesen in z njo 
čas za akcijo. Zato vabimo člane, kar na 
dve prireditvi.
Dne 12. 10. 2010 bomo organizirali  po-
hod na goro Šmaver in ogled njenih za-
nimivosti, hkrati bomo pripravili kostanjev 
piknik, seveda tudi  brez mesa ne bo šlo. 
Zbrali se bomo v Mirni Peči, pred lekar-
no, ob 10. uri.
Dne 22.10. 2010 načrtujeva izlet v Belo 
krajino, ogledali si bomo lepote in  zname-
nitosti tega koščka Slovenije.

 PK Prekmurje
PK Prekmurje vabi vse člane DLS, podpo-
rne člane in prijatelje društva, da se ude-
ležijo zadnjega pohoda v tem letu, ki bo 
povezan s kostanjevim piknikom, pod po-
kroviteljstvom mizarstva »BANFI« iz Kap-
ce, ob pomoči članov in podpornih članov 
PK Prekmurje.
Zbrali se bomo 16. 10. 2010 pri okrep-
čevalnici »MALIBU« v Kapci med 10.30  
in 11. uro. Od tam se bomo podali v smeri 
Male Polane do Copekovega mlina (znan 
iz NOB), naprej do lovskega doma LD Po-
lana, kjer se bo nato odvijalo družabno 
srečanje s kostanjevim piknikom.
Pohod in piknik bo ob vsakem vremenu, 
saj se pravi pohodniki ne bojimo dežja, 
družabni del s piknikom pa bo pod stre-
ho. 
Svojo udeležbo sporočite do 13. 10. 2010 
na tel.št.: 528-15-87 oz. na GSM: 031/
215-514 (Geza Lepoša) ali tel. št.: 576-13-
25 oz. GSM: 031/803-393 (Janez Köveš).

Za PK Prekmurje, Geza Lepoša 

 PK PrekmurjeVabilo 
na kostanjev 
piknik

Vabilo 
na 
izleta

Odhod z minibusom bo 22. 10. ob 8.45 
iz Mirne Peči, (izpred lekarne), 0b 9. uri 
iz Novega mesta, pri Tušu nasproti avto-
busne postaje, (kot običajno).
Do kosila malica iz nahrbtnika, (seveda bo 
tudi kakšna postaja).

Prijavite se lahko (v čim večjem številu, da 
napolnimo minibus), na tel: 041 760 142 
do 19. 10., prosim ne pozabite!
Prisrčen pozdrav. 

Jože in Ivana

Pogled na Belo krajino z reko Kolpo. (Foto Internet)

Copekov mlin, mimo katerega nas bo vodila pot. (Foto Internet)
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UREDNIŠKI ODBOR:

Odgovorni urednik: Ivan Košak, 

urednik: Marija Tomšič, 

član: Danilo Papež. 

Oblikovanje in priprava za tisk 
 Leopold Mihelič
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