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Praznično okrašeno mesto. (Foto Č. Košak)

Nadaljevanje na naslednji strani

Iz 2011 v 2012
Dogodkov, prehodov in sprememb v 

letu 2011 res ni manjkalo: demon-
stracije, arabska pomlad, cunami, 

smrt Osame bin Ladna, potresi, napadi 
verskih skrajnežev, Fukušima, Grčija na 
robu bankrota, MDDSZ zaostruje zakono-
dajo o socialnih prejemkih, padec referen-
duma o pokojninski reformi, znižana boni-
tetna ocena bank NLB in KBM, v slovenski 
vladi eden za drugim odstopajo ministri, 
vložena novela Zakona o lastninskem pre-
oblikovanju Loterije Slovenije, razpust par-
lamenta, interventni zakon in predčasne 
volitve. Preveč? Ali kaj bi brez njih?

Najbrž bo kar držalo, da je sicer v nara-
vi edina stalnost - nestalnost, ker se vse 
spreminja, so spremembe in prilagajanje 
edina zakonitost. Navadno, pa človeške 
družbe in države spreminjanja in nestabil-
nosti ne cenijo prav posebej, radi se okle-
pamo prepričanj, da bodo določene ure-
ditve trajale zelo dolgo, najraje vsaj sto let. 

Tudi ljudje, kot posamezniki se precej ne-
radi prilagajamo in spreminjamo, smo se 
že navadili, da vse spremembe niso ravno 
spremembe na boljše. Kljub temu, največ 
sprememb povzročijo tiste spremembe, 
ki so tehnološko-ekonomsko pogojene, 
pridejo neopazno, prav po tihem kot ne-
kakšne nepotrebne igračke, hkrati pa iz-
zovejo spočetka precej neopazne premike 
v družbeni in politični ureditvi. Ne verja-
mete? Če se malo ozremo v zgodovino, 
srečamo prepričanja o večnem rimskem 
imperiju, angleškem kolonialnem imperiju 
kjer sonce nikoli ne zaide,o Tretjem rajhu, 
ki bo trajal vsaj 1000 let itd. Tudi sovjetski 
monolit se je zdel večen. Je kdo predvidel, 
da se bo Berlinski zid tako nepričakova-
no sesul sam vase? Če že ravno hočete, 
ko smo v začetku leta 2007 v Sloveniji s 
fanfarami uvedli euro, je kdo predvidel, da 
se bo čez pet let ta valuta znašla na robu 
obstoja? Pred začetkom demonstracij, 
manifestacije državljanske nepokorščine, 

na trgu Tahrir je CIA ocenila položaj re-
žima v Egiptu kot stabilen. Potem so se 
kot domine vsule demonstracije po vsem 
arabskem svetu. Medijski strokovnjaki so 
si edini, da sta arabsko pomlad pospeši-
la, če že ne ravno povzročila, prenašanje 
video posnetkov z mobilnih telefonov in in-
ternet. Priznajmo, nekateri posnetki so res 
pretresljivi. Mobilni telefon, ta nepotrebna 
igračka, po katerih si naši mladoletniki naj-
raje pošiljajo »ksihte«, je bil tokrat v povsem 
drugi funkciji. Tudi gluhonemi, celo v Afriki, 
jih uporabljajo za pošiljanje znakovnega 
jezika, igrača v tem primeru lajša življenje 
invalidom in pravzaprav ni več igrača. Z 
mobilnimi telefoni in računalniškim pove-
zovanjem med bazami podatkov in sistemi 
(cloud computingom) je povezana prijetna 
novost, ki bo razveselila predvsem lepši 
spol, bo lahko usodna zgolj za denarnice. 
V tujini so že razviti programi za »pametne 
telefone«, s katerimi lahko enostavno foto-
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Na Programu ohranjevanja zdravja. (Foto Č. Košak)

grafirate nek modni artikel in mobilni tele-
fon vam bo posredoval vse podatke o tem 
in podobnih artiklih, njihovi kvaliteti, ceni in 
lokacijah trgovin, kjer ga lahko kupite še 
ceneje, prav prijetna pogruntavščina. 

V Sloveniji se je v preteklem letu, precej 
neuspešno reševanje ekonomske recesije 
odrazilo na splošnem padcu življenjskega 
standarda in s tem tudi na pogojih finan-
ciranja invalidskih in humanitarnih organi-
zacij. Zaradi visoke variabilnosti mesečnih 
prilivov koncesijskih dajatev, je bolj kot 
skupen obseg naraščala negotovost in tr-
pela stabilnost izvajanja večjih programov. 
V tej situaciji so bile še posebej v težkem 
položaju tiste invalidske in humanitarne 
organizacije, ki imajo (npr. zaradi večjega 
števila redno zaposlenih delavcev) visok 
delež fiksnih stroškov delovanja, saj so 
težje zagotavljale redno mesečno likvid-
nost. Položaj je zahteval opredelitev pro-
gramskih prioritet in določena krčenja 
programov, ki za enkrat gledano v celo-
tnem obsegu, še niso bila drastična. Ker 
vse napovedi kažejo, da bomo v EU eko-
nomsko krizo reševali še vsaj nekaj let, se 
bomo morali pripraviti na redno reševanje 
takšnih težav, jih vključiti v kriterije za iz-
vajanje posebnih socialnih programov in v 
letnih načrtih predvideti manevrski prostor 
za njihovo reševanje. Nekaj manjših prila-
goditev smo v DLS opravili že v lanskem 
letu, koliko smo bili pri tem uspešni, oziro-
ma neuspešni, boste presodili sami. Tem 
ekonomsko pogojenim težavam se je pri-
družilo še invalidskemu gibanju izrazito ne-
naklonjeno delovanje nekaterih političnih 
struktur, ki se je manifestiralo v »bliskoviti« 
pripravi zelo sporne novele Zakona o last-
ninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, 
ki obsega posebej za invalide zelo diskri-
minacijsko določbo, ki določa izključitev iz 
članstva Sveta FIHA in zastopanja invalid-
skih interesov, vseh zakonitih zastopnikov 
(beri vseh predsednikov in drugih s sta-
tuti pooblaščenih zastopnikov) invalidskih 
organizacij. Novela je bila zelo hitro vlože-
na v parlamentarno proceduro in Državni 
zbor jo je potrdil kljub dejstvu, da je bil raz-
puščen. Nacionalni svet invalidskih orga-
nizacij Slovenije je v dokaz nasprotovanja 
tem zakonskim spremembam, sprožil 
akcijo zbiranja podpisov za referendumu, 
v kateri pa žal invalidi nismo bili uspešni. 
Tudi na DLS bi lahko storili več. 

Spremenjeno razmerje sestave sveta FIHA 
in odsotnost predstavnikov, ki jih spre-
membe v financiranju najbolj živo zadeva-
jo, bo lahko očitna zelo kmalu in nekatere 
najslabše posledice uveljavitve tega za-
kona za invalidske organizacije in njihove 
programe se lahko pokažejo že v bližnji 
prihodnosti. Očitno v zavest invalidov tež-

ko prodira spoznanje, da spričo posledic 
finančne krize, ki so jo zakuhale največje 
ameriške banke v njej, pa brez pomislekov 
sodelovale tudi evropske finančne institu-
cije, ki so jih vlade za njihove napake na-
gradile, oziroma jih dokapitalizirale iz pro-
računskih sredstev, sedaj z omejevanjem 
socialnih transferov račune plačujemo vsi, 
še posebej pa marginalne skupine, inva-
lidi, upokojenci itd. Ob takšnem ravnanju 
naše vlade deklarativna določba v ustavi, 
da je Slovenija socialna država vse bolj 
postaja mrtva črka na papirju. Takšnemu 

vodenju socialne politike, se ob tradicio-
nalnem, političnem kupčkanju v našem 
parlamentu, ni moč upreti drugače kot s 
premišljenim in organiziranim delovanjem 
invalidskih organizacij.

Na DLS se bomo tudi v prihajajočem letu 
trudili, da bi po najboljših močeh organizi-
rali, vsaj nekatere, za invalide najbolj po-
membne socialne programe. Vsem čla-
nom, prijateljem in sodelavcem društva, 
ter njihovim družinam želim v imenu DLS 
in svojem osebnem imenu zdravja polno in 
srečno Novo leto 2012. Ivan Košak

Naše društvo sodi po številu član-
stva med manjše invalidske organi-
zacije, ki težje pritegnejo pozornost 

medijev, ob vztrajnem prizadevanju naših 
članov, pa se nam to, občasno vendarle 
posreči. V letu 2010 je bilo delovanje na-
šega društva predstavljeno v Večeru. V 
lanskem in predlanskem letu pa smo bili 
predvsem po zaslugi našega Žike, dvakrat 
s krajšimi prispevki predstavljeni na lokalni 
TV Koper, hkrati pa je bilo v preteklem letu 
pozornosti regionalnega glasila deležno 
tudi delovanje PK Prekmurja. 

V glasilu Vestnik, ki ga izdaja Podjetje za 
informiranje Murska Sobota d.o.o., je bil 
izpod peresa novinarke Nane Rituper 
Rodež objavljen prispevek pod naslovom 
Bolečina, ko človek izgubi glas. V članku 
novinarka seznanja bralce s temeljnimi po-
datki o DLS, opisuje delovanje Področnega 
kluba Prekmurja in predstavlja vodjo Gezo 

Naše društvo sodi po številu član-

Drugi o nas
Lepoša. V prispevku Geza pripoveduje, 
kako je obupan ležal v postelji, ko je k nje-

Prispevek v Vestniku.
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Drugi o nas

mu pristopil Janez Köveš s Hotize in mu 
razložil, da je tudi sam kakšno leto prej 
preživel podobno, da so ga operirali in 
ga spodbujal, naj se odloči za zdravljenje. 
»Pa sem rekel, če se je on znova naučil 
govoriti, se bom tudi jaz.« Nekaj misli je v 
članku prispevala tudi Mancika. »Bolezen 

ni enostavna, je velik šok, ko ne moreš več 
govoriti in s tem normalno komunicirati, 
ampak to ne sme biti razlog, da se zapreš 
med štiri stene. Seveda se nam je življe-
nje spremenilo, ampak zdaj ga znamo bolj 
ceniti. Druženje z ljudmi, ki imajo podobne 
težave, nam prinese bogastvo v naše živ-

ljenje. Dobili smo veliko znancev in prijate-
ljev, ki jih gotovo drugače ne bi.« Prispevek 
se zaključuje s spodbudno mislijo: »Da ni 
konec sveta, če zboliš, da se normalno ži-
veti naprej, ob tem pa spoznaš drugačne 
vrednote v življenju.

Ivan Košak

Iz podro~nih klubov

 PK Prekmurje
Vedno krajši dnevi, ki jih spremlja gosta in 
nadležna megla, nas opozarjajo, da smo 
zakorakali globoko v jesen.

Približujemo se trenutku, ko se bomo po-
slovili od starega in vstopili v novo leto 
2012. Seveda je do takrat še kar nekaj  
časa. Srečali se bomo s svojimi prijatelji, 
znanci, sodelavci, sosedi, ter poklepetali o 
minulih dogodkih in obudili spomine na pri-
jetne trenutke. Eno takih prijetnih srečanj je 
10. decembra imel tudi naš področni klub, 
ki ga včasih poimenujemo tudi »velika dru-
žina«. Zbrali smo se v gostišču »Letališče« 
v Rakičanu, kjer je bilo že vse lepo pri-
pravljeno in okrašeno, dodali smo še ne-
kaj malega okraskov iz naših delavnic, ki 
potekajo dvakrat mesečno skozi vse leto. 
Pridne roke naših prekmurskih gospodinj 
so poskrbele, da so bile mize bogato ob-
ložene z drobnim pecivom in pravimi pre-
kmurskimi »pereci«.Uradni nagovor, ki se 
je pričel z »Dragi člani, podporni člani in 
ostali prijatelji, ter predsednik društva DLS 

Decembrsko 
sre~anje 
g. Ivan Košak, ter podpredsednik g. Danilo 
Papež s soprogo Jano, vsem en lep po-
zdrav«. 

V nadaljevanju je vodja PK Prekmurje go-
voril še o vsem, kar se je v odhajajočem 
letu 2011 dogajalo v PK in verjemite, tega 
ni bilo malo. Zahvalil se je še sponzorjem 
in podpornim članom za neizmerno po-
moč pri uresničitvi naših programov, ter 
na koncu še vsem zaželel vesele božič-
ne praznike in srečno novo leto. Zaprosil 
je tudi predsednika DLS za nekaj besed, 
kateri je njegovi prošnji z veseljem ustregel 
z besedami, da zelo rad pride na naš ko-
nec Slovenije. Predsednik DLS je najprej 
spregovoril nekaj malega o morebitnem 
referendumu za invalidske organizacije, 
vendar je kar hitro zaključil s tem, saj je to 

pretežka tema za ta dan, ter v nadaljevanju 
zaželel vsem obilo zdravja in sreče v priha-
jajočem letu. Prav tako se je lepim željam 
pridružil tudi podpredsednik g. Papež.

Sledil je tisti lepši del našega druženja, saj 
smo nazdravili prihajajočim veselim božič-
nim praznikom in srečnemu, zdravemu 
novemu letu 2012. Nato je sledilo okusno 
pripravljeno kosilo, kjer ni manjkalo žlaht-
ne domače kapljice, ob tem pa se je raz-
vil živahen prijateljski klepet. Ob tem pa 
ni manjkala niti naša stalna spremljevalka 
harmonika, s katero nas že vrsto let zaba-
va g. Borut, kateri se je tudi letos udeležil 
srečanja s svojo soprogo Jano. Naš mali 
pevski zbor pod vodstvom gospe Jane 
nam je zapel nekaj božičnih pesmi in pri-
stnih prekmurskih pesmi ob spremljavi že 
prej omenjene nepogrešljive harmonike, k 

Miniaturna Mancika, delo 
prekmurskih »delavničark«. (Foto č. Košak)
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temu smo se pridružili tudi ostali prisotni. 
Ker je mesec december čas obdarovanj, 
smo bili tudi mi deležni božično novolet-
nih daril, ki jih je podelil poverjenik članom 
društva. Vsak je dobil koledar društva, ki 
bo z lepotami naše domovine od januarja 
do decembra naslednjega leta krasil stene 
naših domov. Vsi ostali pa smo v obliki sre-
čelova dobili svoja darila, bilo je predvsem 
zanimivo in pestro, ter polno pričakovanja, 
kdo bo dobil od koga darilo. Kot vedno v 
dobri družbi čas hitro mine, se je bilo treba 
posloviti z medsebojnim izrekanjem dobrih 
želja, da se srečamo že prvo soboto v ja-
nuarju prihodnjega leta in tako bomo na-
daljevali vse mesece v letu 2012. In tako je 
pred nami novo časovno obdobje, ki je za 
vse nas enako negotovo, kot so bila vsa 
dosedanja. 

Brez, da bi imeli v rokah karkoli gotove-
ga, lahko le na podlagi zdajšnjih izkušenj 
le verjamemo in upamo, da bo leto, ki je 
pred nami rodilo in prineslo tudi marsikaj 
lepega in dobrega, kar nas bo utrjevalo v 
prepričanju, da se splača živeti, delati in 
za boljše življenje marsikaj tudi žrtvovati. V 
upanju, da je pred nami uspešno leto, tako 
za nas, kot tudi za vas, sem prepričana, da 
bomo vsi za lepši jutrišnji dan nas in naših 
dragih naredili le najboljše. 

V dobri družbi čas hitro mine. (Foto Č. Košak)

PK Prekmurje želi vsem članom, podpor-
nim članom in prijateljem srečne in zado-
voljne dni v letu 2012. Prihajajoče leto naj 
vam bo naklonjeno in naj bo manj žalost-
nih kot veselih in srečnih dni. Vera, upanje 
in ljubezen naj vam bogatijo življenje, saj 
vsi to potrebujemo, kajti življenje ni samo 

praznik, temveč marsikdaj trd vsakdanjik, 
v katerem mi potrebujemo vas in vi potre-
bujete nas.

S temi mislimi vas vse iz srca iskreno in pri-
srčno pozdravljam in želim vse dobro.

Mancika Lepoša

 PK Ljubljana

bilo leto 2011. V pozdrav novemu in v slo-
vo staremu letu, je tako tudi letos Področni 
klub Ljubljana 23. decembra organiziral 
tradicionalno prednovoletno srečanje, ki je 
tokrat po zopet dolgem času, potekalo v 
restavraciji Livada. Dolgo pričakovanega 
srečanja sem se zelo razveselil, saj sem 
vedel, da bom spet srečal nekaj znanih 
obrazov, ki jih nisem videl skoraj celo leto. 

Na dan srečanja sem se zbudil v megleno 
in oblačno jutro. Obeti za tisti dan niso bili 
videti ravno dobri, kar pa mi ni vzelo vese-
lja. Pogledal sem skozi okno in ponekod 
se je še vedno vlekla gosta megla. Le tu 
in tam je bilo moč opaziti kakega rekre-
acijskega nadobudneža, ki je že navsez-
godaj sprehajal svojega psa ali treniral za 
naslednji maraton. Na hitro sem pozajtr-
koval, nato pa sva se z očetom odpravila 
proti Gostišču Livada. Dogajanje v centru 
mesta je bilo kljub zgodnjim dopoldanskim 
uram že v polnem zamahu. Z zanimanjem 
sva tako lahko med čakanjem na avtobus-
ni postaji opazovala številne 'zamudnike', 

bilo leto 2011. V pozdrav novemu in v slo-

Prednovoletno 
sre~anje 

Staro leto se počasi poslavlja in novo pri-
haja. Nekateri sicer pravijo, da bo po sta-
rodavnem majevskem koledarju, 21. de-
cembra naslednje leto konec sveta. Kaj naj 
rečem drugega kot, pustimo se presene-
titi. Sam sem raje optimist. Enakega mne-
nja je tudi naš vedeževalec Danijel Šmid 

'Danny', ki zatrjuje, da nas čakajo boljši 
časi, da leto 2012 ne bo tako slabo, kot je 

Spet smo srečali nekaj znanih obrazov. (Foto Č. Košak)
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Prednovoletno 
sre~anje 

ki so še zadnji trenutek hiteli po najbolj nuj-
nih predbožičnih nakupih. Po nekaj minu-
tah vožnje v natrpanem avtobusu, sva le 
prispela pred restavracijo Livada. Ob pri-
hodu naju je osebje prijazno pozdravilo in 
kmalu sva se počutila zopet 'kot doma'. 
Na prizorišču sva bila prva, zato sva si pri-
voščila kratek oddih, ki pa ni trajal dolgo. 
Kmalu zatem je namreč z vsem potrebnim 
ozvočenjem prispela tudi ga. Marija, zato 
smo se skupaj hitro lotili dela. Ni minilo 
dolgo, že so se prikazali prvi gostje, kot 
npr. ga prof. Jarčeva, zakonca Šporar ter 
zakonca Marinček. Kljub številnim obvez-
nostim so se nam pridružili še strokovnjaki 
SV, ki so bili z nami na Rogli: Cveto Ivšek, 
nekoliko kasneje še Andrej Cimerman in 
Boštjan Kostanjšek (tokrat v vlogi upo-
kojenca – civilista). Omizje se je hitro na-
polnilo in kmalu se je po dvorani razširila 
živahna debata. Ko smo bili vsi zbrani, je 
sledil uradni del večera. Nagovoril nas je 
predsednik društva Ivan Košak, ki je na-
menil nekaj besed predvsem trenutnem 
stanju v fundaciji FIHO ter političnemu in 
finančnemu dogajanju v Sloveniji. Člani PK 
Ljubljana so zatem volili tudi novega pred-
sednika. Ker našega Žike žal ni več med 
nami, je začasno mesto predsednika PK 
Lubljana za obdobje šestih mesecev pre-
vzel častni predsednik g. Slavko Ribaš. 
Za tem je sledil neformalni del večera in 

novoletna zabava se je lahko pričela in iz 
kuhinje so že začeli prihajati prvi vozički, 
do vrha obloženi s hrano. Moram omeniti, 
da se je osebje gostišča Livada zelo po-
trudilo, saj so za nas zelo lepo poskrbeli. 
Servirali so nam zelo pestro izbiro jedi. Po 
večerji je sledil zasluženi počitek in čas za 

pogovor. Dan se je prevesil v noč in po-
časi je nastopil čas za slovo. Segli smo si v 
roke, si zaželeli »Srečnega, pa zdravga« in 
se poslovili v upanju, da se naslednje leto 
srečamo v večjem, če ne pa vsaj enakem 
številu. Črt Košak

PK [tajerska 
in Koro{ka

S tihim, rahlim korakom smo stopili ko-
rak naprej na naši poti v Novo leto. To so 
izkušnje, ki smo si jih nabirali leta in leta. 
Še danes se spomnim svoje neizkušene 
mladosti, ko sem bil pri vojakih in so me 

Novo leto
prepričali, da je vsak korak bližje domu. 
Tekal sem po tej vojašnici kot bedast. 
Rezultat enak tistemu, ki je 15 mesecev 
počival. Skupaj sva šla domov. Zato pa mi 
ne trošimo odvečnih korakov, ki jih imamo 
še in še. Jih varčujemo za naslednja nova 

leta. Vsako leto bomo enega potisnili na-
prej. Vem kaj je človeška radovednost, 
zato pa bom za tiste naše prijatelje, ki niso 
mogli zaradi tega in onega vzroka priti, 
poskusil kar se bo dalo najbolj približat 
temu našemu nepozabnemu dogodku.

Po uvodnem govoru našega vodje pod-
ročnega kluba za Štajersko in Koroško, 
se je „čaga“ lahko začela. Nekako smo na 
začetku vsi bili malce zadržani, po mojem 
zato, ker je ta »ferdamana« jutranja kava in 
pivo izhlapelo. No, po kozarčku, dveh se 
je nekako začela bolj odprta debata. Kljub 
izkušnjam le rabimo malce pospeška. 
Obdarovali smo naše člane, ki so proslav-
ljali okrogle rojstnodnevne obletnice, naše 
medicinske sestre, ki imajo tečaj plavanja, 
tako kot tudi našega logopeda magis-
tra Mladena. Hrana kot povsod, užitna, 
z užitkom smo jo pospravili. Postrežba 
je bila kot vedno na nivoju. Bog varuj, da 
bi pozabil naše ženkice in njihovo slastno 
pecivo, pa tudi naše delavničarke so se le-
tos kar »fajn izprsile«. Srečelov tudi ni izos-
tal. Tako kot vsako leto, se je tudi tokrat 
zgodil, brez njega pa res ne gre. Kupica po 
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Nadaljevanje s prejšnje strani

DJ je bil »na višini zadatka«. (Foto D. Papež)

kupico, litrica na litrico in fešta se je počasi 
razplamtela. DJ je bil »na višini zadatka«, 
vsak je našel nekaj zase in to z lahkoto. 
Le enega sem videl, da je nekako nekon-
trolirano mahal z rokami, pač mu nič ni 
bilo všeč. Pred njim je prihodnost, kar čim 
večkrat med nas veseljake in ti sčasoma 
to samo vstopi v glavo, pa se sprijazniš z 
večino. Meni osebno, pa sem že četrtič bil 
na tej »čagi«, se je to leto zdelo še posebej 
sproščeno in veselo. Globoko v noč se je 
že prelomilo, ko smo se začeli zavedat, da 
imamo tudi doma topli dom. Ni nam bilo, 
pa tudi zavedali smo se, da za vse čase 
ne moremo tu ostat. Pozdravi, lepe želje, 
pa pot pod noge. Vsaka čast ti Danilo, res 
si to prvoligaško organiziral. Ženkice, hvala 

NOVI ^LANI

KRAMBERGER 
LUDVIK LOVRENC NA DRAV. POLJU

DOLANC MILAN POLŠNIK

ZAJC MARIJA DOMŽALE

na prečudovitem pecivr, pa tudi tebi Joža, 
ki si ga pomagal pripravit svoji Jeleni. Naše 
delavničarke, pa tudi Mucova si zaslužita 
pohvalo za izreden trud. Na koncu kaj dru-

ga kot vsem članom in podpornim članom 
srečno Novo leto, predvsem pa zdravo in 
polno ljubezni vam želiva Jože in Jelena.

Josip Marcijuš 

 PK Dolenjska
Bliža se konec leta 2011, zato smo se čla-
ni društva laringektomiranih dolenjske re-
gije odločili, da se v prednovoletnem času 

Prednovoletno 
sre~anje 
PK Dolenjske

Zbrali so se ob bogato obloženih mizah... (Foto F. Plantan)

dobimo v gostišču ŠPOLAR pri Mirni Peči. 
Pred lepo urejenim gostiščem sta nas pri-
čakala gospod in gospa Prešiček, ki sta 
organizirala srečanje z veliko mero občut-
ka in nas popeljala v prijetno druženje.

Srečanja se je udeležila večina članov. 

Prišli so od blizu in daleč, iz različnih pre-
delov Dolenjske. V uvodni besedi, nas je 
gospod Prešiček seznanil z aktivnostmi, ki 
so se dogajale med letom. Z enominutnim 
molkom, smo se spomnili tudi tistih, ki so 
nas žal zapustili.

Program 
dela PK 

Dolenjske 
za leto 
2012

–  Sodelovali bomo v aktivnostih DLS, 
preko celega leta,

–  organizirali: srečanja članov med 
letom, piknike, kakšen krajši po-
hod,

–  organizirali predavanja, oziroma 
klepetalnico vsaj enkrat mesečno v 
kolikor bodo člani zainteresirani in 
če najdemo ustrezen prostor,

–  redno bomo obiskovali vse člane 
našega društva, predvsem nove 
člane, z raznimi nasveti,

–  kot vsako leto, bomo priredili no-
voletno srečanje, pripravili pregled 
dogodkov, ki so se odvijali čez 
leto.

Vodja PK, Jože Prešiček

Program 
dela PK 
Program 
dela PK 
Program 

Dolenjske 
za leto 
2012

–  Sodelovali bomo v aktivnostih DLS, 
preko celega leta,

–  organizirali: srečanja članov med 
letom, piknike, kakšen krajši po-
hod,

–  organizirali predavanja, oziroma 
klepetalnico vsaj enkrat mesečno v 
kolikor bodo člani zainteresirani in 
če najdemo ustrezen prostor,

–  redno bomo obiskovali vse člane 
našega društva, predvsem nove 
člane, z raznimi nasveti,

–  kot vsako leto, bomo priredili no-
voletno srečanje, pripravili pregled 
dogodkov, ki so se odvijali čez 
leto.

Vodja PK, Jože Prešiček
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Člani so prišli od blizu in daleč. (Foto F. Plantan)

Po dobri hrani, še gasilska, srečno! (Foto arhiv B. Bubnič)

Predstavila se nam je še psihologinja, ki je 
vsem prisotnim ponudila pomoč, če bi jo 
kdo kadarkoli potreboval.

Glede na to, da sem po stažu med mlaj-
šimi v društvu, sem z veseljem prisluhnil 
zgodbam tistih, ki s to boleznijo živijo že 
zelo dolgo in z optimizmom zrejo v prihod-
nost.

Zbrali smo se ob bogato obloženih mizah, 
na katerih je bilo veliko slastnega peciva, 
sadja in dobre pijače. Vzdušje je bilo res 
prijetno. Za zabavo sta poskrbela harmo-
nikarja. Ob plesu in sproščenem pogovoru 
se je zdelo, da se poznamo in družimo že 
zelo dolgo. Organizatorji so pripravili sre-
čelov, ki je druženje še dodatno popestril.

Na koncu naj se zahvalim organizatorjem 
za prijetno srečanje, vsem članom društva 
laringektomiranih in njihovim družinskim 
članom pa želim veliko zdravja in sreče v 
letu 2012.

Tomi Svažič

 PK Obala

točni. Srečanja se je udeležil tudi nov član 
društva, gospod Ivan Krumpak s soprogo 
in udeležbe smo bili zelo veseli, kajti pred 
kratkim je bil operiran ter obsevan. Po 
pozdravu in stisku rok smo se posedli za 
lepo pripravljene mize in nazdravili. Stekel 
je pogovor, beseda je stekla tudi o tem, 
kaj smo počeli med letom in ugotovili, da 
smo imeli nekoliko manj srečanj in druženj. 
Morda je kriva recesija, morda... 

Ponovno smo si obljubili, da se moramo 
večkrat srečati, za dobro voljo in dobro 
počutje. Poklepetali smo tudi z novim 
članom in ga nekoliko seznanili z delovan-
jem društva, ter ga povabili na srečanja, 
ki jih organiziramo. Dejal je, da se bosta s 
soprogo z veseljem udeležila in sodelovala 
pri aktivnostih, ki jih bomo pripravili v tem 
letu. Sledila je večerja, lepo pripravljena in 
okusna hrana, pri kateri pa ni smela manj-
kati topla domača juhica in za konec še 
sladica. Kaj pa drugega.

Ob dobri hrani in dobri kapljici ter lepi besedi 
čas kaj hitro mine in tudi tokrat je bilo tako. 
Sledi slovo z lepimi željami, vsak prejme 
darilce od našega“sponzorja“ ROBOTINA, 
ter koledar društva. SREČNO!

Branko in Andreja Bubnič

Slovo od 
leta 2011 
na Obali

Miklavž, Božiček, Dedek Mraz in Sil-
vestrovo so za nami. Pa naše tradicional-
no prednovoletno srečanje tudi. Še svete 
tri kralje počakamo, pa smo opravili čisto 
zares z letom 2011. V tem času smo si 
veliko tega zaželeli in naj še jaz, v imenu 
PK Obala, zaželim vsem članom in pod-
pornim članom, ter vsem bralcem glasila, 
vse naj-naj, veliko zdravja in vse dobro v 
letu 2012.

Letos smo srečanje pripravili nekoliko prej, 
kajti zadnja leta smo imeli nekoliko preglav-
ic z »zimskim« vremenom. Na Primorskem 
nismo kaj prida navdušeni nad mrazom 

in snegom. Srečanje smo organizirali v 
Ankaranu. Vreme je bilo veliko boljše, 
oblačno, ampak topleje od predhodnih 
let. Dobili smo se, v že nam znani gostilni, 
ob 18. uri in lahko rečem, da smo bili kar 
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UREDNIŠKI ODBOR:

Odgovorni urednik: Ivan Košak, 

urednik: Marija Tomšič, 

član: Danilo Papež. 

Oblikovanje in priprava za tisk 
 Leopold Mihelič

Izola v lučkah. (Foto M. Kalman)

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

Obvestilo 
plavalcem 

Ljubljanskega 
podro~ja

Obveščamo vse člane, ki imajo sete 
za vodno terapijo, da bomo ponovno 
začeli z vodno terapijo pod vodstvom 
fizioterapevtke ga. Mije Klešnik, vsak 
torek ob 13.15 uri, od oktobra do ju-
nija, na Fakulteti za šport, Gordanova 
22, Kodeljevo.

 PK Severna
 Primorska

^lanarina za leto 2012
Izvršni Odbor DLS je na 4. seji, dne 7. 12. 2011 sprejel sklep o višini  članarine 
za leto 2012. Za laringektomirane člane in za podporne člane se višina članarine 
določi:

  Člani  10 eurov

  Podporni člani 22 eurov

Laringektomirani člani v težjem socialnem položaju, ki bodo društvu predložili po-
trdilo, da mesečno v letu 2012 prejemajo dohodke enake ali nižje od 420 eurov, 
pa bi hkrati želeli biti oproščeni članarine, morajo na Izvršni odbor društva nasloviti 
posebno prošnjo za oprostitev članarine.

Transakcijski račun DLS: 6100 0000 1418 497
Izvršni odbor DLS

To je najlepši čas v letu, poleg prelepih 
pomladnih juter, z luno obsijanih poletnih 
noči, ter po kostanjih dišečih jesenskih 
dni. To je čas pričakovanj in radosti, čas, 
ko se rojeva nova energija. To je čas, ko 
nam spomini grejejo srca. Tudi spomini na 
naša druženja, ki jih ni malo. Verjamem, 
da bi jih bilo lahko še več. Verjamem tudi, 
da iz vsega hudega, kar se dogaja, lahko 
presejemo dobre stvari. Tako, da ostane-
jo dobra semena. Semena, ki jih moramo 
saditi, negovati, zalivati. To je čas odpuš-
čanja. V tem prazničnem času doživljamo 
posebne trenutke ob tistih, ki so nam bli-
zu. Okrašene smrečice, soj sveč, vonj ci-
meta odpirajo srce še tako trdemu člove-

Pa je leto 
naokrog
ku. Mnogo je ljudi med nami, ki bi se radi 
veselili, pa tega ne morejo. Zopet drugim 
to ne pomeni nič – še en dan v letu. Lepo 
je čutiti drug drugega, s polno mero dobrih 
želja. Želje, ki prihajajo iskreno od srca. 

Beloglavi gospod v rdeči obleki deli te dni 
darila. Vendar, koliko otrokom niso do-
segljiva? Prisluhnimo notranjemu glasu 
– pomagajmo. Saj čas tako hitro teče, da 
ne ugotovimo, kaj vse je šlo mimo nas. 

Ustavimo se, prisluh-
nimo drug drugemu. 
Imejmo se radi. Naj 
bo ljubezen del vsak-
danjika. Bo šlo?

V letu 2012 vam že-
liva veliko prijaznosti 
znotraj in zunaj vas, 
veliko bogatih idej in 
uspešnih trenutkov, 
ogromno smeha in 
domišljije.

Olga in Ivo Uršič


