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Nadaljevanje na naslednji strani

Foniatrično-logopedska služba ORL klinike v Ljubljani pod vodstvom dr. Irene 
Hočevar Boltežar je izvedla raziskavo, ki poglobljeno osvetljuje zdravstvene 
težave laringektomiranih. (Foto I. Košak)

Uvod
Po podatkih Registra raka za Slovenijo za 
leto 2004 je bil rak glave in vratu pri moških 
5. najpogostejši rak in je predstavljal 7,1 % 
vseh rakavih bolezni. Zdravljenje raka grla 
in spodnjega žrela je v začetni obliki bo-

Foniatrično – logopedska služba ORL klinike v Ljubljani pod vodstvom izr. prof. dr. Irene 
Hočevar Boltežar je v začetku letošnjega leta dala pobudo, organizirala in izvedla raziskavo, ki 
poglobljeno osvetljuje zdravstvene težave z nosom, ki pestijo laringektomirane kot posledica 
operativnega posega. Dr. Irena Hočevar Boltežer nam je prijazno posredovala rezultate ome-
njene raziskave, za kar se njej in ORL kliniki iskreno zahvaljujemo.

Predsednik DLS, Ivan Košak

Težave z nosom 
po laringektomiji

lezni lahko kirurško ali obsevalno, pri bolj 
napredovalem raku pa je zaenkrat še ved-
no najuspešnejše kirurško zdravljenje. Pri 
napredovali obliki raka grla je pogosto po-
trebna laringektomija (odstranitev grla), pri 
raku spodnjega žrela pa poleg laringekto-

mije še delna odstranitev žrela.

Po odstranitvi celotnega grla – laringek-
tomiji (LE) se pojavijo številne funkcional-
ne motnje pri bolniku. Bolnik diha nepo-
sredno na traheostomo, nos je izključen, 
zato se zrak ne segreje, navlaži in očisti. 
Nepripravljen zrak draži sluznico dihal, bol-
nika pogosteje sili na kašelj, vzorec kaš-
ljanja pa je spremenjen in manj učinkovit. 
Laringektomirane osebe ne morejo pihati 
ali srkati tekočine. Nezmožnost glasnega 
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govora in s tem motena komunikacija z 
okolico je za večino bolnikov še vedno naj-
večji problem po LE.

V zadnjih letih se vedno pogosteje pojavlja-
jo raziskave o zmanjšani sposobnosti vo-
hanja in z njo povezani manjši sposobnosti 
okušanja po LE. Nekateri avtorji poročajo 
tudi o obilnejšem izcedku iz nosu po od-
stranitvi grla. Poseben problem predstavlja 
dejstvo, da si laringektomirani ne morejo 
izpihati nosu enako kot pred operacijo. 

Avtorji opisujejo, da pride v sluznici nosu 
do degenerativnih sprememb in sicer v pr-
vih dveh letih po operaciji, vzrok pa naj bi 
bil izključitev nosu iz dihalne poti. Nekateri 
so našli zmanjšano, drugi pa povečano 
število malih žlez v sluznici nosu. Do pove-
čanega izločanja sluzi naj bi prišlo že zelo 
zgodaj, celo 2 tedna po odstranitvi grla.

Ackerstaff s sodelavci je ugotavljal funkci-
onalne motnje, ki nastanejo po LE in njihov 
pomen za laringektomirane bolnike. Med 
drugim je ugotovil, da je 52 % izmed 63 
vključenih bolnikov po LE navajalo slabši 
voh, 15 % slabši okus, 36  % pa pogost iz-
cedek iz nosu. Ugotovil je pomembno po-
vezavo med slabšim vohom in motnjami 
okusa. Laringektomirane osebe, ki slabše 
vohajo in okušajo, imajo tudi slabši apetit, 
bolniki pa so slabši voh ocenili kot poslab-
šanje njihovega življenja.

Vzrok za slabšo sposobnost vohanja pri 
laringektomiranih bolnikih naj bi bil dvo-
jen: ker je nos izključen iz dihanja, ni toka 
zraka mimo vohalnega epitelija; poleg tega 
pa nastanejo degenerativne spremembe v 
vohalnem epiteliju v nosu.

Pri otorinolaringološkem pregledu laringek-
tomiranih oseb pogosto opazimo nabreklo 
sivkasto sluznico v nosu. V svoji prospek-
tivni študiji sta avtorja iz Turčije z akustično 
manometrijo ter endoskopijo nosu opazo-
vala volumen nosne votline pred in po LE. 
V 1-2 letih po LE se je prostornost nosu pri 
bolnikih zmanjšala, kar tudi lahko vpliva na 
sposobnost vohanja.

Naša anketa
Od decembra 2007 dalje potekajo v sklo-
pu Centra za motnje glasu, govora in po-
žiranja Klinike za ORL in CFK (Foniatrično-
logopedska služba), UKC Ljubljana, delav-

nice za laringektomirane bolnike in njihove 
svojce. Že spomladi leta 2008 so nas 
udeleženci opozorili, da pogost izcedek iz 
nosu ni tako redek pojav med njimi. Zato 
smo poskušali ugotoviti, kako pogosto 
imajo težave z nosom naši laringektomi-
rani bolniki in kako vplivajo te težave na 
kakovost življenja bolnikov.

Laringektomirani bolniki, ki so se udeležili 
občnega zbora Društva laringektomiranih 
Slovenije v začetku leta 2009 in vsi tisti, ki 
so prišli na redne kontrolne preglede v kan-
cerološko ambulanto v obdobju od marca 
do konca aprila 2009, so izpolnili anonimni 
vprašalnih o nosnih težavah in njihovem 
motečem vplivu na življenje. V vprašalni-
ku smo poskušali grobo oceniti tudi druge 
vzroke za rinorejo (npr. alergijo). 

Dobili smo 52 izpolnjenih vprašalnikov. 33 
bolnikov je navedlo občasen, 9 pa pogost 
izcedek iz nosu. Izcedek je bil viden pri 32 
ter sluzav pri 11 bolnikih.

7 bolnikov je vedelo za alergijo pri sebi. 39 
bolnikov je občasno kihalo, 22 jih je ob-
časno, 2 pa pogosto imela težave s srbe-
njem nosu. 

13 bolnikov je izcedek iz nosu včasih motil, 
za 7 bolnikov je bila rinoreja zelo moteča. 2 
bolnika celo manj zahajata v družbo zaradi 
izcedka iz nosu.

29 bolnikov je napisalo, da po LE slabše 
voha, 13 jih celo nič ne voha. Slabši voh 
moti 20, zelo moti pa 5 laringektomiranih 
oseb.

17 bolnikov slabše okuša po odstranit-
vi grla, 7 jih je navedlo spremenjen okus. 
Spremembe v sposobnosti okušanja 
motijo 12 oseb, zelo motijo pa 4 osebe. 
Osebe, ki so slabše vohale, so praviloma 
tudi slabše okušale.

7 bolnikov je že uporabljalo pršilo za nos 
zaradi težav, 2 pred operacijo, 5 pa po od-
stranitvi grla. 

10 bolnikov je po laringektomiji navedlo 
pogostejši kašelj, 3 osebe pa druge težave 
s strani dihanja.

Če na kratko povzamemo, smo s pomoč-
jo vprašalnika ugotovili, da ima po larin-
gektomiji 18 % bolnikov pogosto izcedek 
iz nosu, 62 % pa občasno. 40 % bolnikov 
moti izcedek iz nosu, 4 % se zaradi izced-
ka celo izogibajo družbi. 83 % bolnikov 
slabše voha, 46 % jih slabši voh moti. 48 % 
jih slabše okuša, 32 % bolnikov moti slabši 
okus. 

Kaj lahko storimo?
Večina bolnikov je opisovala, da imajo vo-
den ali sluzav izcedek iz nosu. Poseben 
problem predstavlja tudi dejstvo, da je 
zaradi izključenosti nosu iz dihalne poti iz-
pihovanje nosu praktično onemogočeno. 
Tudi pri naših laringektomiranih bolnikih 

pogosto vidimo nabreklo sluznico v nosu, 
ni redka tudi ukrivljenost nosnega pretina, 
kar še dodatno poslabšuje možnost izpi-
hovanja nosu z ustvarjanjem nadtlaka s 
pritiskom korena jezika navzad ob odprti 
velofaringealni zapori. Vendar je to povsem 
nenaravna kombinacija gibov, ki bi se jih 
vsak laringektomirani šele moral naučiti. 

V strokovni literaturi smo zasledili le poro-
čilo o uporabi ipratropium bromida v obliki 
nosnega pršila za zmanjšanje izcedka iz 
nosu pri laringektomiranih. V Sloveniji tega 
zdravila trenutno ni na tržišču, zato ga žal 
ne moremo uporabiti za pomoč našim bol-
nikom.

Podatkov o izboljšanju stanja s pomočjo 
spiranja nosu s fiziološko raztopino v li-
teraturi ni, bi pa se splačalo preizkusiti v 
klinični študiji. Vazokonstringentne kap-
ljice (npr. Operil kapljice) imajo učinek na 
zmanjšanje izcedka le nekaj časa, nato 
pa njihova predolga uporaba lahko vodi v 
ravno nasproten pojav – nastanek medi-
kamentoznega rinitisa.

Še pred začetkom naše raziskave smo 
poskusili s kortikosteroidnim pršilom za 
nos pri 5 bolnikih, ki so navajali hude te-
žave z izcedkom iz nosu. Dva bolnika sta 
se pohvalila, da imata manj težav, še pri 
enem smo prešli rajši na kortikosteroidne 
kapljice za nos, ki mu bolj pomagajo. Na 
vsak način pa bi morali uspešnost take-
ga zdravljenja še dodatno preveriti z na-
tančnim pregledom nosu pred začetkom 
zdravljenja in po njem. 

Precej naših bolnikov je navajalo motnje 
voha – kar 83 % bolnikov, 46 % jih slabši 
voh moti. Ugotovili smo tudi pomembno 
povezavo med slabšim vohom in slabšo 
sposobnostjo okušanja. Glede rehabili-
tacije vohanja je v strokovni literaturi več 
napisanega. 

Hilgers s sodelavci je bil s pomočjo ma-
nevra, ki ga je slikovito poimenoval »vljud-
no zehanje«, uspešen pri skoraj 50 % la-
ringektomiranih, ki so se manevra pravilno 
naučili in ga učinkovito uporabljali. Tudi po 
odstranitvi grla so ohranili sposobnost vo-
hanja. Avtorji predlagajo vključitev učenja 
tega manevra v rutinsko rehabilitacijo la-
ringektomiranih oseb. 

Drugo možnost rehabilitacije voha pred-
stavlja t. i. »grlni obvoz« s pomočjo cevi 
med usti in traheostomo (podobno kot 
deluje aparat za vodno terapijo – plavalni 
aparat). Z vdihom zraka skozi traheosto-
mo – cev – ustno – nosno votlino lahko 
olfaktorne molekule pridejo do vohalnega 
epitelija in jih bolnik zavoha. Z nasprotnim 
manevrom - izdihom skozi nos pa bi si ti 
bolniki lahko izpihali nos ob motečem iz-
cedku.

Izr. prof. dr. Irena Hočevar Boltežar, 
dr. med.

UREDNIŠKI ODBOR:
Odgovorni urednik: Ivan Košak, 

urednik: Marija Tomšič, 

član: Danilo Papež. 

Oblikovanje in priprava za tisk  
 Leopold Mihelič
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Že spet sem tu. Zadnjič, ko sem pisal 
o dogodivščinah v Halozah, sem 
končal s stavkom: »Ta je zadnja.« Z 

moje plati je to bilo mišljeno, da se bom 
za nekaj časa umaknil, naj še ostali člani 
pridejo do besede. Ko sem že bil prepri-
čan, da sem izplaval na površje, je prišla 
direktiva z vrha, naj napišem še en članek 
o našem bivanju v Bovcu. Ne smem, ne 
morem, pa tudi nočem oporekati tej želji. 
Saj ne pišem zaradi nas udeležencev tega 
prečudovitega bivanja, mi tega ne rabimo. 
Verjemite mi, ostalo nam bo v trajnem spo-
minu za večno. Pa ne po slabem. Pišem 
zaradi naših preostalih članov, ki se zaradi 
tega ali onega vzroka niste mogli udeležit, 
da jim vsaj malo opišem te naše nepoza-
bne trenutke. 

No, pa začnimo kar po vrsti. Vreme: Ne, 
ne se bat, ne bo mi zmanjkalo besed. Ne 
bo obveljala tista, ko ne veš kaj, pač rečeš:
«Danes je lep dan.« Moram ga omenit, ker 
je bilo kot naročeno. Lahko bi sicer bilo za 
kakšnih 5-10 stopinj hladnejše, pa nič za 
to. Smo stari mački, vemo kje in kako se 
da ohladit. Sedaj pa gremo k našim »sol-
datom«. Ti so nas kot »čobani« ovčice, 
vsak dan vodili na sprehode, po naši pre-
lepi deželi. Ogledovali smo si znamenitosti 
in lepote tega kraja. Hodili smo po poteh 
Soške fronte, kjer so se naši dedki borili 
za to, kar sedaj imamo. S kakšno vnemo, 

Ž

Program ohranjevanje 
zdravja - Bovec 2009

težavnosti se ga ne bi sramoval niti Tomo 
Česen. Za določene dosežene podvige 
so se posamezniki veselili, kot mali otroci. 
Imeli so se tudi za kaj. Ker, ko človek, star 
60 let, stopi z nogo na 2001 metrov viso-
ko, temu, ne bom se ponavljal, da bi spet 
rekel kapo dol ali globok priklon, da kapa 
sama pade. Mi stari mački, se ve, smo se 
držali skupine, ki je bila vedno na dosegu 
hitre ohladitve, pa naj bo taka ali drugačna. 
Ne me narobe razumet. Bilo je mišljeno, pa 
naj bo to reka Soča ali kakšen drug izvir s 
temperaturo vode okoli 5 stopinj, pa tudi 
druge. Tako, toliko o sprehodih. Prosti čas: 
tega si je krojil vsak po svoje. Sprostitveni 
krožek za naše »ženkice«, kartanje, pikado 
in seveda se ve, brez česa nobeno sreča-
nje ne mine, balinanje. Zaključni večer je bil 
pika na i. Smo pravi mojstri za te stvari, res 
nam ni para. 

Organizacija je bila odlična, kot vedno. 
Hvala vodstvu, v imenu vseh, bi se jim rad 
zahvalil za prečudovite trenutke. Vse, kar 
je sladko, je tudi kratko. Ti dnevi so minili 
kot blisk. Poslavljanje. Tega bi najraje kar 
pozabil. Vsi smo se spogledovali in spra-
ševali, kdaj in kje, spet? Potem smo se 
polni pridobljene energije odpravili vsak 
proti svojemu domu, novim zmagam na-
proti. Bovška je za nami. 

Josip Marcijuš 

s to boleznijo in leti smo premagovali te 
prepreke, mislim, da bi bili ponosni na nas. 
Naši odlično organizirani vojaki, so primer-
no našim zmožnostim, naredili več skupin, 
tako, da je vsak našel sebi primerno pot. 
Naša udarna skupina si je privoščila, da 
osvoji 2669 metrov visok vrh Mangart. Po 

Udeleženci pred začetkom programa. (Foto I. Košak)

Na vrhu Mangarta. (Foto I. Košak)
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Naj bo nekoliko drugače. Za-
hvaljujem se Ministrstvu za ob-
rambo, da nam je priporočilo tako 

»fejst« fante, kot so Cveto, Boštjan, Andrej 
in Janez. Fante, ki so privolili, da bodo naši 
vodiči, naši trenerji, ki nas bodo spremljali 
na naši poti do boljšega zdravja, kondi-

Za ohranitev zdravja - 
Bovec 2009 

Utrujeni pohodniki. (Foto B. Bubnič)

cije, dobrega počutja. Osebno se zahva-
ljujem njim in društvu, da jih je sprejelo v 
naše vrste. Brez njih najbrž ne bi speljali 
tako lepega tedna našega tradicionalnega 
»Programa ohranjevanja zdravja«, ki smo 
ga letos organizirali v prelepem delu naše 
male domovine, in to v zgornjem Posočju, 

v samem Bovcu, prekrasno. Morda je k 
temu pripomoglo tudi lepo vreme, ki nas 
je spremljalo ves teden, morda prijazni 
ljudje v mestu in pa seveda tudi v hotelu. 
Prijazna nastanitev, obilna in okusno pri-

Vzpon na Mangart. (Foto I. Košak)

Pohodi po naši prelepi deželi. (Foto D. Papež)
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Oh, kako je dober. (Foto B. Bubnič)

pravljena hrana - morda. Morda, pa je tudi 
naša pozitivna naravnanost pripomogla k 
prijetnemu počutju.

Program je bil pripravljen tako, kot pravi-
mo v »nulo«. Nič mu ni za dodati in nič za 
odvzeti. Vsak dan je potekal nekako tako: 
zgodnje vstajanje in priprava na jutranjo te-
lovadbo. Po telovadbi obilen in zdrav zajtrk 
in nato merjenje krvnega tlaka, katerega je, 
kot že večkrat, vodila in kontrolirala gospa 
Štefka. Nato pa so prišle priprave na dol-
ge in lepo pripravljene pohode v okolico 
Bovca. Tako smo si ogledali med drugim 
reki Koritnico in Sočo, obiskali spomeni-
ke 1. svetovne vojne, ogledali vasi, kot so: 
Čezsoča, Plužna, Log pod Mangartom, 
obiskali mangartsko planino in si ogledali 
plazišče, od koder se je sprožil plaz na vas 
Log pod Mangartom. 

Obiskali smo slapove: slap Fratarica, slap 
v vasi Plužna in slap Kozjak. Odpravili smo 
se tudi do Kobarida in se podali na zgo-
dovinsko kobariško pot. Vsak pohod pa 
je trajal vse tja od 14 do 15 ure. Nato je 
sledilo tuširanje in počitek, a tega ni bilo 
veliko, kajti že je sledil stretching, ki ga je 
vodil Cveto in sproščanje, ki ga je vodila 
gospa Štefka. Nekateri so se odpravili na 
dolge sprehode po mestu, drugi pa na ko-
lesarjenje. Vse to pa je z budnim očesom 
skozi teleobjektiv spremljal gospod Milan 
in tako vsa dogajanja fotografsko zabele-
žil. Ne smem pozabiti, da smo organizirali 
tudi kolesarsko sekcijo, kljub razgibanemu 
terenu v predalpskem svetu. Sekcija je 
štela le šest članov in med njimi sva bila 
tudi midva s predsednikom društva. Nekaj 
poti smo prekolesarili, tam, kjer so drugi 
hodili.

V četrtek je prišel zame največji izziv. V 
sredo smo se dogovorili, da se odpravimo 
v gore. Za cilj smo si izbrali nič drugega, 
kot sam Mangart, 2679 m visoko goro, po 
kateri teče tudi meja med državama Italije 

Kolesarski utrinki 
iz Bovca
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in Slovenije. Na pot se nas je odpravilo 
deset pohodnikov v spremstvu Boštjana 
in Janeza. V pomoč je bil tudi Dušan. V 
skupini so bila tudi tri dekleta. Zgodaj smo 
se odpeljali z avtomobilom na Mangartsko 
sedlo in od tam na pot, dolgo dve uri in 
v tem času premagali skorajda sedemsto 
metrov višinske razlike, po skalovju in ka-
menju. Pot je dobro vzdrževana in srečali 
smo se tudi s klini in »zajlami«. A splačalo 
se je, pogled z vrha Mangarta proti itali-
janskim Alpam, proti Avstriji in na naše vr-
hove, je bil bogato plačilo za trud, ki smo 
ga vložili v vzpon. Sledil je krst, malica in 
sestop. Čudovit dan zame, kajti v takih vi-
šinah sem bil prvič in to šele sedaj, ko sem 
član Društva laringektomiranih Slovenije. 
Hvala društvu.

Rad bi se še vrnil v te kraje, kajti še ve-
liko je poti za prehodit, vrhov za osvojit: 
Svinjak, Rombon, Kaninski masiv, Polovnik 

in Javoršček. Vse te gore obkrožajo bov-
ško kotlino in kljub temu ima Bovec pravo 
primorsko klimo, ki ugodno deluje na naše 
počutje.

In kaj reči o Bovcu? Lep, prijazen kraj s 
prijaznimi ljudmi, ki se večinoma ukvarjajo 
s turizmom, ki so v preteklosti prestali kar 
nekaj hudih trenutkov, če samo omenim 1. 
svetovno vojno, požar, in vsaj dva potre-
sa. Mesto, ki je to postalo šele leta 1951 
in ki ima okoli 1600 prebivalcev in leži na 
severnem robu Bovške kotline na pobočju 
Rombona. Tudi on bi imel veliko za pove-
dati, a to naslednjič.

Hvala še enkrat vsem za tako lepo izpeljan 
program, od vodstva pa do nas udeležen-
cev.

Kondicijo pa čuvajmo in jo negujmo! Pa 
srečno v visokogorju!

Branko in Andrejka Bubnič

Boljšega vremena za aerobne aktivnosti, 
kot smo ga imeli letos v Bovcu si skoraj 
ni mogoče misliti, kar sem spoznal dobe-
sedno na lastni koži, že kar prvi dan, ko 
sem kolesaril iz Mosta na Soči v Bovec. 
Podcenil sem višinsko razliko in z njo moč 
UV žarkov in končal kulinarično rečeno 
nekje med »izdatno pordel do skoraj hrus-
tljavo zapečen«. Spričo takšnega vremena 

smo lahko sestavili kolesarsko sekcijo, ki 
je imela skoraj vsak dan veliko opraviti. 
Res je, da je bila bolj majhna, sestavljena 
nekako po načelu »mali ali probrani«, ven-
dar je res tudi, da je konfiguracija terenov 
okrog Bovca že bolj primerna za gorsko 
kolesarjenje, kot za treking kolesa. 

V ponedeljek smo se odpravili v idilično in 
samotno dolino Bavščice, ki je tudi izhodiš-

če za planinske pohode, na 2344 m visoki 
Bavški Grintavec. Višinska razlika sicer ni 
hudo velika (okrog 240 m), vendar je skon-
centrirana na kratkem odseku, pravzaprav 
v enem samem dolgem klancu, ki mi je 
pošteno povedano, dal kar precej opraviti. 
V prvi tretjini doline je postavljen kažipot, ki 
nekako bolj za šalo kot za res, kaže v ka-
teri smeri in koliko tisoč kilometrov so od 
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»Konjenica napada« pašteto predsednika društva. (Foto D. Velikonja)

te točke Bavščice oddaljena mesta: New 
York, London, Honolulu, itd.

V dolini stoji kulturni spomenik, Matijev če-
belnjak s poslikanimi panjskimi končnica-
mi ali šunika, kar je domači izraz za takšne 
čebelnjake. Matija Komac je bil čebelar, sa-
mouk in potomec slavnih gorskih vodnikov 
Komcev, ki so v 19. stoletju po teh krajih 
vodili raziskovalca triglavskega sveta dr. 
J. Kugyja. Zgodovinski viri navajajo, da je 
čebele v te kraje prinesla s Koroške okrog 
leta 1830 pra pra babica Matije Komca, ki 
je bila zelo napredna žena.

Na koncu doline stoji planinska postojanka, 
ki pa je bila zaprta, zato smo se lahko od-
žejali le s tem, kar smo imeli v nahrbtnikih. 
Naenkrat nas uzre podjetni konj in rjavček 
nas priteče pozdravit. Takšno prijaznost 
moram seveda nagraditi. Zato iz nahrbtni-
ka potegnem nekaj kosov kruha, ki si jih s 
konjem deliva nekako tako, kot pôjejo srb-
ske pesmi o kraljeviču Marku »pola jede, 
a pola šarcu daje«. Ko družno pomalicava 
in mu na pol obrnem hrbet, s kotičkom 
očesa ujamem, kako rjavi podjetnež sa-
moiniciativno z gobcem brska po mojem 

Kolesarska sekcija. (Foto D. Papež)

Nadaljevanje s prejšnje strani

nahrbtniku in je že izvlekel Gavrilovićevo 
pašteto. No, si lahko predstavljate boljšo 
ilustracijo reklamnega gesla »Gavrilovićevo 
je najbolše«. Če ne bi vmes hitro posegel 
Dušan, bi bil jaz ob pašteto, vendar je tudi 
rjavi zmikavt, ne bi odnesel brez posledic, 
saj se je paštete lotil kar v embalaži.

V naslednjih dneh opravimo še lepo ko-
lesarsko turo v Log pod Mangartom, kjer 
posledice plazu pričajo o silni moči narave 
in krhkosti človeških prizadevanj. Obiskali 
smo še manjše zaselke in vasi Čezsočo, 
Kaninsko vas, Plužno itd. Razveseljivo je, 
kako lepo so urejena ta naselja, kako v 
njih cveti turizem, ki vsaj nekaj vrača temu 
koncu Posočja, ki ga sicer rušijo plazovi in 
stresajo potresi. 

 Ivan Košak

Matijev čebelnjak (Foto I. Košak)

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
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Bov{ki odmevi
Komaj zjutraj se zdani, 
petelini zapojo,
Bovški zvon se oglasi, 
k telovadbi se mudi.

Po zajtrku se odpravimo v naravo,
nas gore vabijo v višavo, 
vrhovi v soncu že žare,
tako popolno je vse. 

Ko zazreš se v višave, 
zdi se, da gore segajo v nebo, 
vrhovi, drug za drugim se vrstijo, 
v svoj objem si nas želijo.

Brez volje, truda tu ne gre, 
treba je hoditi, se potiti, 
če ne gre drugače, 
v višavo žičnica popelje te. 

O bog, kako je tu lepo,
prekrasna Bovška si dolina, 
bistra Soča te krasi, 
lepota vtisne se v srce.

Veliko lepega smo doživeli, 
zadovoljni se vračamo domov, 
v objem gora se bomo še vrnili, 
tako si zdravje okrepili.

Francka Kragelj 

Kolesarski podvig družine Tom{i~

Že v Vodicah je Srečko večkrat ome-
nil, da še ne verjame, da ga je v 
mladosti mama s kolesom prišla 

obiskat v Kraljevico na Hrvaškem, kjer je 
bil na letovanju. To je bil verjetno povod, 
da so se doma pogovarjali o tem, da bi 
šli s kolesom na morje. Trasa: Črna vas 
– Ankaran. Določili so datum 25. 6. 2009, 
ko smo praznovali Dan državnosti in  imeli 
podaljšani vikend.

Vremenska napoved ni bila ravno obe-
tavna. Po pripovedovanju so zjutraj vstali: 
Srečko, Marija, njune 4 hčerke, zet, prijatelj 
in soseda: 7 kolesarjev, motorist in voznica 
avtodoma ter seveda mala vnukinja. 

Pogledovali so v megleno nebo, malo 
oklevali, potem pa veselo na pot, ki je bila 
vse prej kot lahka. Že začetek jim je vzel 
precej moči, vendar trdno odločeni, da 
gredo na morje s kolesi, na pot dolgo 100 
km in več.

Nekajkrat so se nama oglasili po telefonu, 
poročali, kje so in z avtom sva jih šla bodrit 
na vrh Črnega kala, kjer jih je po naporni 
vožnji v popoldanskih urah čakal prijeten 
spust.

Utrujeni, vendar veseli, da jim je uspelo 
uresničiti cilj, ki so si ga zastavili, so odpe-
ljali proti avtokampu Adrija, kjer so jih ča-

kali prijatelji in jim podelili medalje. Sledilo je 
okrepčilo, klepet in zaslužen oddih.

Čestitamo!  Branko in Andrejka Bubnič

Počitek na Črnem kalu. (Foto B. Bubnič)
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Pohodniki v Halozah. (Foto D. Papež)

Mogoče sem res že malce tečen, vsiljiv, »a 
kaj čemo, tak pač je.« Ne morem, da ne bi 
napisal nekaj vrstic o našem prekrasnem 
druženju v Halozah. Moj priljubljeni pevec 
Thompson, pa tudi jaz, če bi lahko, bi na 
to mojo željo po pisanju zapela: »A što 
mogu, kad sam takav ja.« 

Sem junior, torej novinec in se veselim 
vsakega novega jutra. Ja, saj vem, da se 
vsi. No zame je to nekaj novega, ker smo 
kot družina, kot sem že omenil zadnjič. 

Srečen sem, da naš Papež, ni pravi pa-

pež. Kdo bi nam pa »te organiziral taki pre-
čudoviti izlet.« Škoda, da je preveč časa 
porabil za organizacijo, ki ji res ni bilo para. 

Po 
Halozah

 PK Ljubljana

Iz podro~nih klubov

Letne počitnice gredo h koncu in z njimi 
vročina, ki je marsikomu povzročala teža-

Sre~anje v Trži~u
ve, iskali smo hladno senco in se izogibali 
vročini na vse možne načine. Tako je sedaj 

zopet napočil čas, da se srečamo, po-
klepetamo, povemo kako smo se imeli na 
»dopustu« in zraven nekaj prigriznemo.

Vabim vse člane, podporne člane in pri-
jatelje društva, da se udeležijo srečanja, ki 
bo v soboto, 26. septembra v Tržiču. Zbrali 
se bomo ob 9. uri v Bistrici pri Tržiču pri tr-
govini Peko. Kaj bomo počeli? Ogledali si 
bomo Tržiški muzej in Kurnikovo hišo, sle-
dila bo razstava gob in balinarska tekma 
med PK Ljubljana in veterani BK Bistrica. 
Seveda bomo poskrbeli za okrepčila, pri-
žgali »roštilj« in pripravili nekaj dobrot, za 
katere že vemo, da so »standardni del« 
takšnih srečanj in pri katerih ne moreš 
zgrešiti. Nekaj gob bo verjetno ostalo, zato 
bomo skuhali kakšno gobovo juhico, saj 
nekaj toplega se vedno prileže. 

Če bo dovolj prijavljenih kandidatov, bo 
vodja PK organiziral posebni avtobus, ki 
bo ob 8.30 uri odpeljal z Vilharjeve ulice. 
Sicer najlažje pridete do Tržiča iz Ljubljane 
z avtobusne postaje. Avtobus odpelje s 
perona št. 5 preko Kranja in izstopimo v 
Bistrici pri Tržiču. Trgovina Peko je od po-
stajališča oddaljena cca 50 metrov. 

Upam, da se bomo srečali v čim večjem 
številu. Prijave zbiramo do 24. 9. 2009. 
Prijavite se lahko na društveni tel. 01 436 
03 58 ali na moj telefon 051 395 393.

Vodja PK Ljubljana, Žika Manić

Vabilo v delavnico
Klinika ORL v Ljubljani vabi laringektomirane in njihove svojce k udeležbi v delavni-
co, ki bo organizirana v 2. nadstropju stavbe B. V OKTOBRU bo delavnica v torek, 
13. 10. 2009,  v NOVEMBRU v torek, 10. 11. 2009 in v DECEMBRU v torek, 8. 
12. 2009, ob 11. uri.                                            Univ. dipl. psih., Tanja Žagar

PK [tajerska 
in Koro{ka

Vsaj minutko časa, da si ni pustil za onega 
zgoraj, po telefonski liniji, da naj nam pusti 
še malo lepega vremena. Pa nič zato, dež 

Kurnikova hiša
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nam ni prišel do živega. V glavnem imeli 
smo se ...., ma kaj naj rečem, saj se ne da 
opisat »magari vsi pravijo«, da papir pre-
nese vse. 

No, pa gremo naprej z našo zgodbo. 
Papež je, kot se spodobi, imel tudi svoje 
kardinale, ta prave je izbral. Jožek je prvi 
s svojo gospo. Mislim, da sta svojo nalo-
go na svojem ognjišču opravila z odliko. 
Pri njih smo imeli malico, ali drugače po-
vedano, pripravo na zaključno »fešto«. Ne 
morem mimo tega, da ne bi omenil kloba-
se, prva liga. Kruh in zaseka, mislim, da ni 
kategorije kam spadata. Vem, da se tudi 
ostali s tem strinjajo, ker sem jim po slinah 
videl. 

Vojniku izpred postaje pri Tušu ob 7 uri, iz-
pred železniške postaje Ptuj ob 7.45 uri, 
in ob 8.30 uri izpred avtobusne postaje v 
Mariboru. Če bo, kot običajno število ude-
ležencev večje, kot je število sedežev v 
avtobusu, se bomo dogovorili za prevoze 
z osebnimi avtomobili. 

V primeru dežja se izlet in trgatev pre-
makne na  nedeljo, 4. oktobra – vse ob 
istem času, če pa nas vreme res ne bi 
imelo rado in bi deževalo cel vikend, 
bomo trgatev prestavili na 10. ali 11. 

Vabimo na 
tradicionalni 
jesenski izlet 
s trgatvijo

oktober. Časi odhoda avtobusa osta-
nejo isti. 

S seboj prinesite željo po trganju in veliko 
dobre volje. Za vse ostalo bo poskrbljeno.

Prijavite pa se svojim poverjenikom naj-
kasneje do 28. 9. 2009! V primeru pre-
maknitve pa se prav tako prijavite svo-
jim poverjenikom do 5. 10. 2009!

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

Vse člane DLS, podporne člane in simpa-
tizerje društva, PK Štajerska in Koroška 
vabi, da se udeležijo izleta s trgatvijo, ki bo 
3. oktobra 2009 na Vodolah v Protnerjevi 
vinarski hiši Joannes.

Odhod avtobusa za udeležence bo v 

Zgodba zase pa je drugi kardinal, naš ku-
har-pekač. Res je bilo vse pečeno na ni-
voju hotela s 5 zvezdicami. Temu pa res 
ne more nihče oporekat. Ampak pečen 
krompir je bil pa prava poslastica. Škoda, 
da lani ni bil zaposlen v kuhinji pri Snoviku. 
Ne morem iz svoje kože, da ne bi rekel: 
»Gospoda, Šalamonu kapa dol.« Počasi 
mi že zmanjkuje pokrival, pa nič za to. 

Rad bi še omenil gospo Ljubico in sopro-
ga, ki sta organizirala razstavo o Halozah. 

Želim si, pa vem, da tudi ostali člani, še 
čim več takih prijetnih druženj. 

Papež, ne vem, če si katolik, ampak osta-
ni, v imenu vseh prosim, naš papež. Oni v 
Rimu se bodo že znašli. Mi te imamo radi, 
prva liga si. Josip Marcijuš

Navdušenje nad kuharji-pekači. 
(Foto D. Papež)

Člani PK Štajerske in Koroške želijo čim več takih druženj tudi drugim. (Foto D. Papež)
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NOVI ^LANI
TRDINA BOGOMIR                 MEŽICA

MEŠKO ALOJZ                 PODGORCI

FRITZENWANKER ALBINA  MARIBOR

IVANIČ ALOJZ                      LENDAVA

 PK Prekmurje Pohod 
na Bo~

V Področnem klubu Prekmurje smo se 
na enem od prejšnjih izletov oz. pohodov 
dogovorili, da osvojimo »Štajerski Triglav«, 
kot mu domačini tu rečejo, to je Boč. To 
je hrib, visok 979 metrov in je iz Spodnjih 
Poljčan do vrha potrebno premagati sko-
raj 700 metrov višinske razlike.

V soboto, 8. avgusta, smo se zbrali na 
avtobusni postaji v Murski Soboti s polni-
mi nahrbtniki in obilo dobre volje ob lepem 
vremenu, da izpolnimo zadano si nalogo. 
Po dobri uri vožnje smo že bili na prvem 
cilju, in sicer v Poljčanah in kmalu smo 
ob začetku učne poti odložili najbolj po-
gumne in se dogovorili, da se ob stolpu 
na vrhu dobimo z ostalimi, ki jih je avtobus 
odpeljal vse do planinskega doma. Tam 
smo parkirali avtobus in se peš podali 
proti vrhu. Nekateri so mislili, da poti ne 
bodo zmogli in so ostali pri domu, kjer so 
si ogledali okolico, med drugim tudi rastiš-
če znamenite velikonočnice. Ta cveti okoli 
Velike noči in sicer samo na dveh mestih 
v Sloveniji, to je na Boču in pri Ponikvi. Po 
slabi uri hoje smo prispeli do stolpa, kjer 
smo lahko odložili nahrbtnike, najbolj po-
gumni so se povzpeli na stolp, od koder je 
bil čudovit razgled na vse strani neba, saj 
je bilo vreme res popolnoma jasno. Kmalu 
so se nam pridružili še junaki iz doline, ki 
so se prav tako okrepčali z domačim bo-
rovničevcem in s sendviči, ki smo jih vzeli 
iz nahrbtnika. Nato smo naredili skupno 
fotografijo, ter se skupaj v koloni vrnili do 
parkiranega avtobusa, kjer smo na bližnjih 
klopeh in mizah razstavili naše domače 
dobrote iz nahrbtnikov. Ko smo napolnili 
naše sestradane želodce in se odpočili, 
smo se napotili naprej na naš prej zadani 
si izlet.

Ne daleč proč od Poljčan, nasproti Mokol 
ob sotočju Dravinje in Ložnice, stoji grad 
Štatenberg. To je lep baročni grad iz prve 
polovice 18. stoletja, katerega zadnji last-
niki so bili grofje Attems. Sedaj je grad v 
lasti slovensko bistriškega Impola. Ko sem 
bil leta 1964, kot učenec šole za blagovni 
promet na ogledu tkalnice oz. tekstilne 
tovarne v bližnjem Majšperku, smo si ta-
krat ogledali ta isti grad in vse sobe so bile 
opremljene oziroma poslikane s stropnimi 
freskami: sicer je bila v vsaki sobi drugač-

na freska, prav tako je bila v tistem slogu 
tudi spalnica Marije Terezije. Sedaj po 40 
letih od takrat je ostalo bolj malo, samo 
lepi spomini. Denacionalizacija je naredila 
svoje, dosti je bilo »Attemsov«. 

Po ogledu smo se odpravili naprej proti 
Ptujski gori. To je majhno naselje na vrhu 
vidnega griča na nadmorski višini 352 
metrov med rekama Polskavo in Dravinjo, 
zelo obiskana romarska pot. Leta 1400 
je bila zgrajena gotska cerkev z baročni-
mi umetninami, posvečena Mariji v nebo 
vzeti. Po ogledu in dušnem počitku smo 

pot nadaljevali mimo Ptuja po ptujskem 
polju do Ormoža na Jeruzalem v Slov. go-
ricah. To je naselje, strnjeno okrog cerkve 
iz leta 1652. 30 odstotkov okoliške zemlje 
so vinogradi. Tu smo še pospravili zadnje 
ostanke iz nahrbtnikov, ter se nato veselo 
podali proti Murski Soboti.

Počutje in mnenje udeležencev je bilo po 
obrazih sodeče zelo dobro in vsi skupaj 
smo zadovoljni zaključili naš izlet. Na avto-
busni postaji v Murski Soboti smo si segli v 
roke in rekli »Spet prihodnjič«. 

Geza Lepoša

Na Sveti Gori. (Foto G. Lepoša)

Ob stolpu na vrhu Boča. (Foto G. Lepoša)


