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L
eto 2009 se izteka. V kakšnih časih
živimo? Najbrž jih bo zgodovina res
označila kot prelomne. Zaznamujeta
jih vsemogočnost razvoja znanosti in tehnologije in hkrati njena nemoč. Zakaj moč?
V letošnjem letu je NASA dokazala obstoj
vode na Luni. Če bi kdo to napovedoval
pred tem, bi takšno trditev večina mirno
uvrstila v kategorijo znanstvene fantastike.
Raziskovalne sonde prodirajo vse globlje
v vesolje in do sedaj smo zunaj našega
osončja našteli že preko 370 planetov. Še
pred letom 2003 so bile takšne trditve zgolj
teoretične predpostavke, zaradi katerih so
v astronomiji raziskovalce, ki so postavljali
takšne domneve gledali hudo postrani.
Kaj pa nemoč? Leto 2009 sta v globalnih
razmerah najbolj zaznamovali ekonomska
recesija in pandemija gripe. Ekonomska
kriza je dosegla vrh v zahodnoevropskih
državah že v drugi polovici leta 2008 in k
nam prihaja podobno kot pandemija s časovnim zamikom. Bi jo lahko napovedali in
preprečili? Po bitki je sicer lahko biti general. Vendar je moč zaslediti mnenja uglednih raziskovalcev, doktorjev ekonomskih
znanosti, strokovnjakov Svetovne banke

in ameriških Federalnih rezerv, ki iskreno
priznavajo, da krize vsaj v takšnem obsegu niso pričakovali, da še sedaj točno ne
vemo, kaj je šlo narobe in še manj, kako
bi jo lahko preprečili. Zadnja vest prihaja
iz bajno bogatega Dubaja, da je recesija
oplazila, oziroma ustavila izgradnjo elitnega Dubaj Worlda, kipečega mesta nebotičnikov 21. stoletja, ki je zaprosilo za
odlog plačila kredita v višini 59 milijard $ in
v strahu so se zamajale nekatere največje londonske banke. Podobno smo lahko
skoraj dobro leto opazovali širjenje virusa
gripe H1N1, pa vendar so cepiva razvile
predvsem tri farmacevtske korporacije, ki
za nekatera niti ne želijo prevzeti jamstva
glede stranskih učinkov.
Kaj pa ekonomski položaj v naši ljubi domovini? V stečaje je šlo še nekaj podjetij,
Slovenske železnice kopičijo enormne
izgube, zgodila se nam je Mura, ki je v
Prekmurju dvignila stopnjo brezposelnosti
na okrog 20 %, kar je med najvišjimi tudi
znotraj EU. Število brezposelnih se bliža
100.000 in v Ljubljani je na Prešernovem
trgu 30.000 delavcev zahtevalo dvig minimalne plače. Bi lahko storili kaj več za

omilitev krize? Po prevladujočem mnenju
ekonomistov, da. Za enkrat država vzdržuje socialni mir s povečevanjem zadolževanja, ki bo po mnenju resnih ekonomskih
analitikov poleg nadaljevanja recesije, povzročalo še veliko težav tudi v prihajajočem
letu 2010.
V takšnem položaju so posebni socialni
programi DLS, kot tudi drugih invalidskih in
humanitarnih organizacij še bolj pomembni kot sicer. Več o načrtovanih programih v
prihajajočem letu bomo napisali v prihodnji
številki Obvestil. Tako kot v letošnjem letu
bomo tudi v prihajajočem socialno šibkejšim članom društva zagotavljali nižjo kotizacijo pri vseh pomembnejših programih
po predložitvi ustreznega potrdila o višini
prejemkov.
V imenu IO DLS želim vsem strokovnim
sodelavcem, članom, prijateljem društva
in njihovim družinskim članom zadovoljne božične praznike in Srečno Novo leto
2010.
Ivan Košak
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Program druženja
in obiska Pule

Ogledali smo si areno. (Foto D. Papež)

K

onec leta je. Še zadnjič se oglašam
v tem letu. Vsi smo nekako napeti,
saj se marsikdaj sliši kaj slabega,
prej kot dobrega. Ta dobra novica je priletela kot strela z jasnega. Kdo je za obisk
Pule? Vedel sem, pa tudi ostali udeleženci, da je to, to. Vsi smo si nekako želeli
končati to leto v vzdušju, ki smo si ga, bi
rekel, zaslužili. Druženje in izlet z manj obveznosti. To nam, je nagrada, za vsa garaška leta nazaj. Saj ne, da smo na prejšnjih
potovanjih, izletih, letovanjih, vse pokurili.
Obratno, ta program smo rabili, da pokurimo stare zaloge do konca, v pričakovanju, da v naslednjem letu ne bo nič slabše
in bomo dobili možnost zopet polnit naše
baterije od začetka.
Zdaj pa o bivanju v Puli. Pričakoval sem,
da bo lepo. Da bo tako enkratno, pa bi si
težko predstavljal. S seboj ni bilo potrebno
vzeti ničesar, razen dobre volje. Te pa hvala bogu, imamo za izvoz. Ja, ja, saj smo
šli v tujino tudi zato, da se na oni strani
meje vidi »raskoš«, našega obiska. Mislim,
da lepšega kraja nismo mogli izbrati za obisk in druženje. Vsak večer živa glasba, ki
nam je pomagala, da res doživljamo nepozabno druženje. Še muzikanti so nam
ploskali, ko so videli, da smo prava klapa,
ki ji res ni para. Drugače pa je mesto, bi
rekel, kar utrujeno, neurejeno, nekako zapuščeno. Saj, ko smo šli na ogled arene,
ki je res čudovita, pa ne samo zame, ker
sem gradbenik in si predstavljam, kako so
naši prapraprapradedki pred 2000 leti to
težko gradili, ampak tudi za ostale člane je
bilo prečudovito, smo videli tudi ostali del
mesta, ki pa je precej neurejen. Vem, da se
sprašujete kako so dnevi minevali, če smo
imeli manj obveznosti. Nič lažjega. Smo si

vsak po svoje tudi to uredili. Smo se, po
vojaško povedano, »pregrupirali« v manjše
skupine, ki so si po svoje ogledovale mesto pa tudi restavracije s kar odlično, pa
tudi poceni hrano. Vse je šlo nekako izredno hitro, toda nam v prid. Če bi ocenjeval
posamezno, bi se izteklo tako nekako:

iščemo ne vem, kune ali kaj? Pa saj smo
v EU, imamo eure. Torej ni bilo to. Ostali bi
še dva dni. Še meni pa mojemu prijatelju
Borisu, bi ta dva dni prav prišla, ravno toliko nama je, se mi zdi, zmanjkalo časa, da
bi se naučila igrat »šnops« in bi bila konkurenčna drugim ha, ha, ha.

Organizacija 10, glasba 10, vzdušje, ki
smo si ga naredili 10, vreme 9, hrana v
hotelu 8.

Kaj naj rečem na koncu? Nič. Saj je vse
povedano, razen - hvala društvu, hvala
organizatorjem, v upanju, da v naslednjem
letu, glede ﬁnanc ostanemo vsaj na tem
nivoju, kot smo sedaj, če že ni možnosti
za kaj več.

Po teh ocenah, po mojem ni težko izračunati povprečja ocen od 0-10 in ugotovitev
ni bi bila težka: splačalo se je sproščati v
Puli. Škoda, res škoda, da je ta čas tako
hitro minil. Vsaj dva dni nam je še, se mi
zdi, zmanjkalo. Pri odhodu, ko naj bi se
odpravljali na avtobus, nam nekako ni bilo
za vstopiti. Hodili smo okrog njega, kot da

Verjemite, jaz pa tudi vsak član, vključno
s podpornimi člani obljubljamo, da bomo
s skupnimi močmi pomagali, da bomo v
prihodnje še močnejši.

Areno so gradili naši prapraprapradedki. (Foto M. Krajnc)

Dedek Joža Marcijuš

OBVESTILA – Št. 192

Stran 3

Program Pula
Z

možem Janezom sva se odločila
za jesenski petdnevni program druženja v Puli. Odpravili smo se 14.
11. zjutraj ob 8. uri izpred trgovine Tuš v
Vojniku. Peljali smo se z avtobusom. Toda
kljub slabemu vremenu je bilo vzdušje prijetno.
Ogledali smo si znamenitosti Pule. Ko smo
bili prosti, sva z Janezom obiskala njegovo
teto, ki je v domu starejših v Puli, bila naju
je zelo vesela. A kaj, ko je pet dni tako hitro
minilo in smo se zopet vračali proti domu.
Zato pa velja rek. Kar je lepo hitro mine.
Bodite vsi lepo pozdravljeni in upam, da se
vidimo na prednovoletnem srečanju.
Vsem pa želiva srečno in zdravo novo leto
2010. Lep pozdrav!
Janez in Irena Muc

V notranjosti arene. (Foto z razglednice)

ORL - na{a klinika
S

em eden tistih, ki so imeli to »čast«,
da jim je bila klinika za ORL in CFK
spet dom za nekaj časa. S tem se
ne želim hvaliti. A ravno tako ne želim nikomur, da bo spet »nastanjen« na Zaloški 2,
kjer domuje ORL, ne prvič kaj šele drugič
ali pa …
Kaj me je gnalo, da napišem nekaj vrstic
o ORL kliniki? Nisem strokovnjak in nimam nobene pravice, da ocenjujem delo
mož v belem. Zakaj to pravim? Velikokrat
slišimo razne govorice v stilu, zdravniki
so ga zašuštrali, napačno so ga zdravili.

Da ne naštevam vsa »strokovna mnenja
zdravnikov« z ulice, za »šankom« in podobno. Kot sem že povedal sem imel to
»čast«, da sem bil v drugo na kliniki, prvič leta 2001 in letos v mesecu oktobru.
Prvič so mi naredili totalno laringektomijo. Odstranitev glasilk zaradi karcinoma.
V prvih dneh sem bil ves prestrašen, najbrž nas je takšnih večina (kdor trdi drugače ne govori resnico). Normalno je, da
se bojimo. Strah sem uspešno prestal,
zahvaljujoč prav vsem zaposlenim na kliniki, vse od prvega moža dr. Žargija prek

njegovih sodelavcev, pa vse do zadnje
osebe, pa naj bo to strežnica ali čistilka.
Vsi nam po svojih močeh pomagajo, da
uspešno prebolimo krizo in z vso svojo
voljo sodelujemo pri zdravljenju. Sam
sem to doživel in verjamem, da se z menoj strinjajo vsi operirani. 9 let je od operacije in počutim se kot nov. Naučil sem
se govoriti ezofagalno tako, da nimam
nobenih težav pri komuniciranju, bodisi
v živo ali preko telefona.
Torej, mene ni nobeden, kot tudi veliko
drugih ne, »zašuštral«, ampak mi je prav
ta klinika pomagala, da spet začenjam
normalno živet. Vse ostalo v post-operativnem poteku zdravljenja je odvisno od
mene in nikogar drugega.
Kot sem že omenil sem spet bil na kliniki, kjer so mi naredili poseg na jeziku
in bradi. Počutil sem se kot, da grem na
kakšno »fešto«. Zakaj? Preprosto zato,
ker zaupam tem ljudem, vem da bodo
naredili vse, kar se da, v dobro bolnikov.
Bilo bi nepošteno z moje strani, če ne bi
omenil, poleg zdravnikov in kirurgov, še
lepši del »posadke«. Vse si ravno tako
zaslužijo veliko pohvalo za njihovo skrb
in odgovornost. Vem, marsikdo bo rekel, pa saj so za to plačane. To je že res,
ampak to delo se lahko opravlja tako in
drugače. Moje mnenje, poudarjam, da je
to moje osebno mnenje je, da so punce
dokler sam bil pod njihovo »komando«
z menoj postopale na najvišjem nivoju,

Pohvala tudi lepšemu delu zdravstvenega osebja. (Foto I. Košak)

Nadaljevanje na naslednji strani
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Nadaljevanje s prejšnje strani

strokovnem in predvsem človeškem.
Kaj še lahko napišem o »Naši kliniki«?
Škoda, da še ni končana adaptacija starega dela stavbe, tako da delo seda praktično poteka v treh stavbah, kar verjetno
precej otežuje delo; ko pa bo adaptacija

končana, bo kar v redu. Spoštovani, zaposleni na ORL, hvala vam za vaše prizadevanje, za prijaznost, delo in vse, kar
sodi zraven. Želim, da čim prej dobite
celotno kliniko v eni stavbi, želim vam
čim manj zakompliciranih posegov in želim, v kar sploh ne dvomim, da tudi težke
primere rešite uspešno.

OBVESTILA

Spoštovani, ob iztekajočem se letu in prihodu novega leta 2010, vam želim veliko
osebne sreče, zdravja, ter veliko uspeha
pri zdravljenju bolnikov. Še enkrat hvala
za vse in Srečno novo leto. Nek pregovor
pravi: »Pomagaj mi, ko jočem, ko pojem,
znam sam«.
Žika Manić

Obvestilo

Za vse, ki si želijo pogledati fotograﬁje, ki so bile posnete na naših skupnih
srečanjih, kot so Vodice, Bovec, Kostanjevica ali Pula obveščamo, da so te fotograﬁje dostopne pri našem »posvojenem društvenem fotografu« in skrbniku
fotograﬁj g. Milanu Krajncu.

Torej, vse, ki vas te fotograﬁje zanimajo, ali imate kakšno vprašanje v zvezi s
fotograﬁjami naprošamo, da se obrnete osebno na našega skrbnika fotograﬁj
preko e-maila: milan.krajnc@triera.net ali ga pokličete na telefonsko številko: 041 524 700 ali 059 120 977.
Prav tako so vam pri g. Milanu na voljo slike, ki so bile posnete na aktivnostih
PK Štajerska in Koroška.

»Posvojeni društveni fotograf«
M. Krajnc. (Foto D. Papež)

Ker pa so najnovejše slike prav slike iz izleta v Pulo, smo (seveda z dovoljenjem
Milana Krajnca) link objavili na naši spletni strani www.dls-slo.si, ki ga najdete
pod ikono Aktualna obvestila.
Danilo Papež

Iz podro~nih klubov
PK Obala
Člani in podporni člani PK Obala, smo se
odločili, da še nekaj dobrega in koristnega storimo za svoje dobro počutje, v tem
tekočem letu. Odločili smo se za pohod.
Izbran in potrjen cilj je - Kojnik.

Jesenski pohod
na Kojnik 802 m

Kojnik, to je hrib (za nas Primorce »gora«),
ki se nahaja na južnem delu Podgorskega
krasa, v bližini meje s Hrvaško. Z vrha je
lep razgled proti bližnjemu Slavniku in malo
bolj oddaljenemu Snežniku. Na drugi stani
pa se odpre lep pogled proti Jadranskem
morju, oziroma pogled na tržaški zaliv, na
mesti Trst in Koper. V dolini pod Kojnikom
in pod Slavnikom, pa se lepo vidi vasico
Podgorje, ki je tudi izhodiščna točka za
pohodnike.
Za pohod smo si izbrali lep sončen dan,
brez veliko vetra, kajti če je veter oziroma
burja premočna, ni prijetno hoditi po naših
hribih in gorah.
Zbirno mesto je bila vasica Podgorje, kot
sem že omenil. Zbrali smo se vsi, ki se redno udeležujemo takih srečanj in pohodov.
Stisk roke, lepa beseda za dobro jutro in
nasmeh. Priprava na pohod in odkorakali

Pogled na Slavnik. (Foto B. Bubnič)

OBVESTILA – Št. 192

Stran 5

smo proti našemu cilju. Na začetku poti
smo hodili po lepo urejenem in položnem
kolovozu, ki je bil priprava na vzpon, ki je
sledil.
Bilo pa je tudi prijetno za klepet. Po približno 20 minutah se je pot zožila v gozdno pot. Pričela se je počasi vzpenjati proti
Kojniku in že čez pol ure hoje se nam odpre prvi pogled na Podgorski kras in v ozadju na morje.
Do vrha nam ostane še dobre pol ure hoje
po planinski poti, ki vijuga po travniku,
med skalami in skozi precej zaraščen borov gozdiček. Sam vrh pa je gol in vidne
so posledice velikega požara pred leti, posledica uporabe odprtega ognja v naravi.
Po občudovanju lepot, ki nam jih je ponujal
pogled z vrha Kojnika je sledila še gasilska
slika, krepčanje s kuhanimi kostanji, ki jih
je prinesla Elda in požirkom prave kave iz
nahrbtnika.
Moram še povedati, da je Kojnik hrib planinskega društva TOMOS, ponosa primorske industrije, v bivši skupni državi.
Po uri počitka je sledil spust v dolino. Šlo
je bolje. Morda zaradi uspešno opravljene
naloge, ali pa so že bili naši želodčki preglasni. Tudi njim smo zadovoljili v prijazni
gostilni Pod Slavnikom z odlično domačo

PK Prekmurje
Člani in njihovi zakonci, ki se udeležujejo programov, ki jih organizira DLS, to
je programa psihosocialne rehabilitacije
in programa za ohranjevanje zdravja se
udeležujejo raznih delavnic, ki potekajo v

Gasilska na vrhu Kojnika. (Foto B. Bubnič)
kuhinjo. Na jedilniku je bila hrana, primerna
času in kraju in sicer divjačina in gobe.
Privoščili smo si, nazdravili z rujno kapljico
in si zaželili vse najboljše in da se kmalu

spet vidimo v takem številu na naslednjem
srečanju. To pa bo že v decembru na tradicionalnem prednovoletnem srečanju.
Branko Bubnič

Delavnica ro~nih spretnosti
času programa. Področni klub Prekmurje
je organiziral razne pohode in izlete, ki
so potekali v prijetnem druženju. Da bi to
vzdušje v zimskih mesecih ne zamrlo, so
se naše zakonske sopotnice in podporne
članice na pobudo gospe Nade Antolin, ki

je mojstrica šiviljske stroke in tudi ostale
ročne spretnosti ji niso neznanka dogovorile, da v jesensko-zimskih mesecih organizirajo delavnice, na katerih bodo izdelovali raznorazne izdelke po želji sodelujočih.
Kot pravijo ene za eno, druga za drugo in
iz tega nekaj nastane.
Na zadnjem pohodu s kostanjevim piknikom – 7. 11. 2009, so se ženske dogovorile, da se bodo v torek, 10. 11. 2009, dobile pri gospe Nadi, ker je obrtnica in ima
delavnico. Prvo srečanje je bil medsebojni
dogovor o poteku delavnic, ki bodo postale stalnica naših pridnih žena.
Kot mi je znano, so zelo »zagnane« in so
že na naslednji delavnici izdelovale nekaj
za božično-novoletne praznike in prednovolentno srečanje.
V ponos mi je lahko, da imamo tako pridne članice, ki imajo voljo po druženju in pri
tem še kaj imenitnega ustvarijo. Ostale, ki
imajo voljo, pa pozivam, da se jim pridružijo, ker so zimski večeri dolgi (tel. št. gospe
Nade je 02 532 11 45). Bistvo delavnic je
tudi izmenjava izkušenj, mnenj in seveda
stara ženska navada, da poklepetajo in rečejo kako je tvoj priden ali ne.
Le tako naprej in naj delavnica še bolj zaživi.

Pridne članice pri delu. (Foto G. Lepoša)

Geza Lepoša
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PK Obala

Prednovoletno
sre~anje
PK Obala vabi člane in podporne člane na prednovoletno srečanje, ki bo 18. 12. 2009, ob 18. uri, v prostorih restavracije
Kamin na Belvederu, Izola.
Za potrditev vaše udeležbe pokličite na telefon 031 610 110.
Članom, podpornim članom in njihovim najdražjim, ter celotnemu kolektivu ORL Klinike, želiva z ženo, veliko zdravja, zadovoljstva, osebne sreče, ter veliko poslovnih uspehov v letu
2010.
Vodja PK Obale: Branko Bubni
Bubnič

PK Štajerska
in Koro{ka

VABILO

na prednovoletno srečanje, ki bo 19.

12. 2009
v GOSTIŠČU LOBNIK, v Orehovi vasi
s pričetkom ob 16. uri.
Tradicionalno novoletno srečanje bo tudi letos v gostišču Lobnik, ki se nahaja v Orehovi vasi, ob cesti v smeri
Mariborskega letališča, v neposredni bližini železniške postaje
Orehova vas.
Za glasbo, jedačo in pijačo bo poskrbljeno, kakor tudi za bogat
srečelov, vi pa prinesite s seboj le obilico dobre volje, vsaka
žena pa resnično le peščico slaščic.
Svojim poverjenikom se prijavite najkasneje do ponedeljka,
14.12. 2009, kjer dobite dodatne informacije.
Žvikart Boris: 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
Srečno do srečanja!
Za PK Štajerske in Koroške: Danilo Papež
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PK Ljubljana

PK Prekmurje

VABILO

Vabilo na
prednovoletno
sre~anje

Ob iztekajočem se letu 2009
organizira PK Prekmurje tradicionalno

Vabimo vse člane in podporne člane, da se udeležijo prednovoletnega srečanja, ki se bo pričelo, v soboto 19. decembra
2009, ob 13. uri, v znanem ljubljanskem gostišču Pri
Jovotu na Kodeljevem.
Gostilna se nahaja v športnem parku ob kopališču Kodeljevo. Z
avtom se najlaže pripeljete po obvoznici za Bizovik, smer center od obvoznice je samo cca 5 minut vožnje. Če se odločite
za avtobus, je najprimernejša proga Bežigrad-Sostro, št. 13. ki
vodi skoraj mimo gostišča. Če slabo poznate Ljubljano se pripravite na izstop, ko se zapeljete pod nadvozom, boste na levi
strani zagledali mogočne kostanje in športni park. Postajališče
se imenuje Pod Golovcem. Od tu je gostišče oddaljeno slabih
15 m, v to smer vodijo tudi proge 5, 9, in 24. Če boste imeli težave, malo obudite spomine, kje smo bili lansko leto in znašli se
boste. Zakaj smo se tudi letos odločili za isto gostišče? Mislim,
da je ta lokacija primerna iz več razlogov, lahko je dostopna,
ima velik parkirni prostor, hrana je na nivoju in že lansko leto
smo bili zelo dobro postreženi. Z vodstvom gostišča smo se
dogovorili za tradicionalne »obroke z roštilja«, seveda pa bomo
poskrbeli tudi za ljubitelje zelenjave oziroma vegetarijance, kot
tudi tiste laringektomirane, ki uživajo pasirano hrano. Prepričan
sem, da bomo na koncu vsi zadovoljni.
Spoštovani prijatelji, pridite v čim večjem številu, s seboj prinesite kot zmeraj, dobro voljo in mi se bomo potrudili, da boste
vse ostalo dobili Pri Jovotu.
Prijavite se lahko na telefon DLS 01 436 03 58 ali na moj telefon
051 395 393. Skrajnji rok za prijavo je sreda, 16. 12. 2009. Do
srečanja bodite zdravi, veseli, ter pazite nase.

PREDNOVOLETNO
SREČANJE
za člane, svojce in podporne člane, ki bo v soboto, 12. 12. 2009,
ob 12. uri v Penzionu Letališče
v Rakičanu.
Ker je mesec december čas obdarovanj, se bomo tudi mi med
seboj obdarovali, zato s seboj prinesite skromno darilce za obdaritveni srečelov. Pripravite pa tudi
skeče ali kakšne druge zabavne
točke, da se bomo v tem popoldnevu čim bolj veselo poslovili od
iztekajočega se leta 2009.
Svojo udeležbo potrdite do 7.
12. 2009 na tel. št.: 528-15-87
oz. na GSM: 031/215-514 (Geza
Lepoša) ali tel. št.: 576-13-25
oz. GSM: 070/310-297 (Janez
Koveš).
Vsem bralcem Obvestil pa prijetno praznovanje božiča in novega
leta, ter veliko zdravja in sreče v
prihajajočem letu 2010. Srečno
do srečanja.
Za PK Prekmurje, Geza Lepoša

Vodja PK Ljubljana, Žika Manić

PK Severna Primorska

Vabilo na sre~anje
PK - Severne Primorske vabi vse člane, podporne
člane in prijatelje društva, da se udeležijo prednovoletnega srečanja, ki bo 19.12 2009, v Črničeh,
kmečki turizem Cigoj - Arkade. Zbirati se bomo pričeli ob 13. uri.

Torej, spoštovani prijatelji, ne zamudite srečanja in
se zberimo v čim večjem številu.
Prijave: Stanislav Fabjan 05/3649-141
Branislav Čus 031/438-782
Za PK Severne Primorske, Stanislav Fabjan

Stran 8

Št. 192 –
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
NOVI ^LANI
VOVKO MARIJA

BRUSNICE

AVSEC ANTON

ŠMARJEŠKE TOPLICE

HAMERŠEK JOŽE

PTUJ

OBVESTILA

PK Dolenjska

Vabilo
PK Dolenjske vabi na Novoletno
srečanje, ki bo dne 12. 12.
2009, ob 13. uri, v gostišču Špolar (nad železniško postajo v Mirni Peči). S seboj prinesite
obilo dobre volje. Želim, da se udeležite v čim večjem številu.
Prijavite se do 9. 12. 2009 na tel. 041 760 142 ali 031 214
184. Prosim, ne pozabite!
Vodja PK Dolenjske, Jože Prešiček

^lanarina za leto
2010
Izvršni Odbor DLS je na 16. seji, dne 23. 11. 2009 sprejel sklep,
s katerim je določil višino članarine za leto 2010
za
člane
podporne člane

9 EUR
20 EUR

UREDNIŠKI ODBOR:

Za laringektomirane člane v težjem socialnem položaju pa je
simbolična in znaša 0,5 eur.
Transakcijski račun DLS: 6100 0000 1418 487.
Izvršni odbor DLS

Vabilo za
predložitev
potrdil o vi{ini
mese~nih
prejemkov
V skladu z 10. sklepom 16. seje Izvršnega odbora
Društva laringektomiranih Slovenije z dne
23. 11. 2009, pozivamo tiste laringektomirane
člane, ki mesečno prejemajo manj kot 400 eur,
pa bi si želeli ugodnejšo obravnavo (nižje plačilo kotizacije) pri udeležbi v posameznih programih, da na sedež društva najkasneje do konca

Odgovorni urednik: Ivan Košak,
urednik: Marija Tomšič,
član: Danilo Papež.
Oblikovanje in priprava
Leopold Mihelič

za

tisk

meseca februarja 2010 posredujejo fotokopijo
potrdila o višini mesečnih prejemkov (obvestilo
Pokojninskega zavoda o izvršenem nakazilu ali
drugo verodostojno potrdilo). Poudarjamo, da
je konec meseca februarja 2010 skrajni rok,
po katerem prispelih potrdil ne bomo več mogli upoštevati pri načrtovanju kotizacij za leto
2010, oziroma bomo upoštevali le tista potrdila,
ki bi jih predložili laringektomirani člani, ki so se
v letu 2010 prvič včlanili v društvo. Na osnovi
zbranih potrdil, bo poskušal Izvršni odbor društva
v skladu z obstoječimi ﬁnančnimi možnostmi, za
socialno šibkejše laringektomirane člane načrtovati plačilo nižje kotizacije predvsem za programa Psihosocialne rehabilitacije in Ohranjevanja
zdravja.
Predsednik DLS, Ivan Košak

