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Nadaljevanje na naslednji strani

Predlog načrta DLS za leto 2017

Na tečaju nadomestnega govora. (Foto D. Papež)

Na občnem zboru, bomo 28. marca 
2017 obravnavali predlog načrta 
društva za leto 2017 zato je prav, 

da za naše bralce osvetlimo temeljne de-
javnike, ki so vplivali na njegov nastanek 
in jih seznanimo z vsaj okvirno vsebino 
posameznih postavk. V letošnjem letu je 
gospodarska rast v celotni EU in ne zgolj 
Sloveniji še precej krhka posebej če upo-
števamo, da jo poganjajo izjemno nizke 
obrestne mere Evropske centralne ban-
ke. Takšne razmere so prepričale inva-
lidske organizacije, članice NSIOS-a, da 
smo načrtovali skupno višino sredstev v 
2017 v enaki višini kot v letu 2016. Vse-
kakor utemeljena odločitev, saj se vsa leta 
srečujemo z enormnim razkorakom med 
željami in dejanskimi možnostmi, oziro-
ma med višino vlog in odobrenimi sklepi 
fundacije. V zadnjem času pa negotovost 
povečujejo apetiti političnih dejavnikov, 
ki si ponovno prizadevajo za vključitev 
sredstev FIHA v državni proračun. S to 
potezo, pa bi humanitarne in invalidske 
organizacije izgubile svojo finančno avto-
nomijo in sredstva za njihovo financiranje 
bi postala predmet političnega kupčka-

nja. Slovenija bi stopila še korak dlje od 
obveznosti,ki jih je prevzela s podpisom 
Konvencije OZN o pravicah invalidov, ki 
postavlja temeljno načelo »Ničesar o in-
validih, brez invalidov!« V prispevku se 
bomo omejili izključno na sredstva,ki jih 
društvu zagotavlja FIHO, saj ta sredstva, 
kljub vsej negotovosti, predstavljajo za 
DLS prihodke z največjo stopnjo gotovo-
sti.

V prihodnjem letu bodo načrtovana sred-
stva programov znašala 113 192,26 eur, 
za delovanje je predvidenih 33 753,14 eur.

Posamezni vodje PK bodo predstavili na-
črtovane aktivnosti Področnih klubov, mi 
pa si bomo kratko ogledali osnovne zna-
čilnosti programov,ki se izvajajo na državni 
ravni.

1. Učenje nadomestnega govora

Ko laringektomirani osvoji katerokoli teh-
niko nadomestnega govora s pomočjo 
katere se lahko razumljivo sporazume-
va z družinskimi člani je že napol poti v 
»normalno življenje«. Zato je program 
posebnega pomena predvsem za novo 
operirane člane. Za društvo, pa zgodo-

vinsko gledano pomeni temeljni razlog, 
ki je pravzaprav botroval ustanovitvi DLS. 
Izkušnje društva potrjujejo stališče stroke, 
da je ezofagalna tehnika nadomestnega 
govora dolgoročno najbolj optimalna in da 
se odločamo za izbiro med obema preo-
stalima načinoma nadomestnega govora 
šele, če bolnik ne zmore osvojiti te tehni-
ke. Program se je začel izvajati kmalu po 
ustanovitvi društva in je zgrajen na osnovi 
dolgoletnih izkušenj, ki so se v preteklosti 
izkazale kot najbolj učinkovite, oziroma so 
se že skoraj razvite v standarde. Števil-
ne generacije laringektomiranih in njiho-
vih spremljevalcev ocenjujejo ta program 
zelo pozitivno. Kandidate za udeležbo v 
tem programu bo predlagala komisija se-
stavljena iz dveh logopedov specialistov 
in predstavnika društva. Tečaj bo potekal 
dvakrat letno v spomladanskem (od 7.5-
13.5.2017) in jesenskem terminu, predvi-
doma v Simonovem zalivu. V okviru tega 
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Neustrašni v gorah kljub dežju. (Foto Č. Košak)

Ćlani DLS na izletu v Zadru. (Foto M. Krajnc)

programa bomo obravnavali tudi specifič-
ne teme, ki zadevajo laringektomijo: nega 
traheostome, primernost MTP, HME filtri, 
post-operativni zdravstveni zapleti itd. Za 
izvedbo tega programa je načrtovanih 39 
794,96 eur.

2. Izvajanje psihosocialne  
rehabilitacije

Cilj programa je pospešiti celovito rehabi-
litacijo laringektomiranih in program logič-
no sledi govorni rehabilitaciji. Včasih so 
psihološke posledice laringektomije večje 
kot so neposredne zdravstvene spre-
membe in strah pred ponovitvijo bolezni 
lahko greni življenje,ne zgolj laringektomi-
ranemu ampak tudi njegovim družinskim 
članom. Glede na interes članov bomo za 
te teme organizirali tudi posamezna pre-
davanja oziroma delavnice. Osrednji del 
programa bomo izvedli v predsezonskem 
času, na obmorski lokaciji. Zaradi svoje 
relativne velikosti je program zelo občutljiv 
na nihanja in stabilnost finančnih prilivov. 
Izvršni odbor društva je sprejel kriterije,ki 
omejujejo kapaciteto tega programa in 
upoštevajo pogostost udeležbe, socialni 
položaj in ponujajo prednost novo ope-
riranim članom. Prijavnice za ta program 
kot tudi udeležbo v programih Ohranje-
vanja zdravja bodo izšle v spomladanskih 
mesecih v društvenem glasilu Obvestila. 
Za izvedbo programa je predvidenih 20 
478,12 eur.

3. Izvajanje programov ohranjevanja 
zdravja

Zastavljeni cilj programa je povrniti larin-

gektomiranim čim več telesne in duševne 
moči, saj sorazmerno dolgotrajno zdra-
vljenje bolnike precej izčrpa in tudi sama 
govorna rehabilitacija od laringektomirane-
ga zahteva kar precej napora Za vse la-
ringektomiranih je zelo priporočljivo,da se 
nastalim post – operativnim spremembam 
prilagodijo tudi s spreminjanjem življenj-
skega sloga, ki naj vključuje čim več giba-
nja v zdravem naravnem okolju. Temu cilju 
so namenjene aktivnosti programov ohra-
njevanja zdravja in eden izmed njih je tudi 
program vodne terapije, ki organizirano 
poteka v Ljubljani, enkrat tedensko v času 
trajanja šolskega leta in v individualni obliki 
pa tudi v okviru PK –Prekmurja. Obvezen 
predpogoj za vključitev v osrednji del pro-
grama je opravljen test hoje na 2 km, ki ga 
opravlja CINDI. Po potrebi bo tudi društvo 
organiziralo vsebinsko enake preskuse za 
posamezne skupine članov. Le tisti udele-
ženci, ki imajo gibalne ali druge zdravstve-

ne težave, bodo predložili mnenje osebne-
ga zdravnika. V poteku programa bomo 
beležili temeljne zdravstvene karakteristi-
ke udeležencev in si prizadevali, da bi bil 
program primeren zdravstvenemu stanju 
udeležencev in skladen z njihovo telesno 
pripravljenostjo. Program bomo predvi-
doma organizirali v posezonskem času. 
Za kondicijsko bolje pripravljene člane so 
primerni tudi zmerno zahtevni enodnevni 
gorski pohodi in 3 dnevni gorski pohod ki 
bo organiziran v jesenskem času. Načrto-
vani znesek programa znaša 31 475,61 
eur.

4. Informiranje, publicistika  
in izdajanje glasila 

Sedanjost narekuje izredno hiter razvoj 
informacijske tehnologije predvsem zara-
di hitrosti in relativne cenenosti. Težišče 
interneta se že premika na mobilne apli-
kacije. Spletna stran društva je trenutno 
vzpostavljena v dveh jezikih slovenskem 
in nemškem in povprečno mesečno smo 
zabeležili okrog 1000 ogledov. Teme na 
katerih so se uporabniki največkrat usta-
vljali so : predstavitev društva, programi 
in podatkih o laringektomiji. 53,01 % vseh 
obiskov so predstavljali uporabniki iz Slo-
venije. Iz spletnih omrežij so bili zabeleženi 
ogledi iz: Onkološkega inštituta, Klinične-
ga centra Ljubljana, Univerze v Ljubljani, 
Univerze v Mariboru, bolnišnice Golnik, 
Centralne tehniške knjižnice, Inštituta za 
rehabilitacijo , itd. Med ogledi iz ZDA pa 
je bilo največ ogledov s strani Massachu-
setts institute of technology in mesta Phi-
ladelphia, Health partners of Philadelphia, 
Zdravstveni center Univerze v Tenesse. 
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Mednarodno sodelovanje na seji CEL-a. (Foto I. Košak)

Tradicionalno letno srečanje DLS. (Foto I. Košak)

Zaradi pomena tovrstnega obveščanje za 
večjo prepoznavnost društva, ga bomo 
na DLS razvijali še naprej. Tudi člani se 
za komuniciranje z društvom vse bolj po-
služujejo e- pošte in preko tega medija je 
bilo preteklem letu v uredništvo Obvestil 
posredovanih več kot 90% prispevkov. 
Ker se zlasti nekateri starejši člani, težje 
»znajdejo« s to obliko posredovanja spo-
ročil bo društveno glasilo Obvestila še 
naprej dopolnjevalo obveščanja članstva. 
Predvidena sredstva programa dosegajo 
6 256,90 eur.

5. Spodbujanje in podpora kulturni 
ustvarjalnosti

Program si prizadeva ponovno vzpod-
buditi interes laringektomiranih in njiho-
vih svojcev za kreativno udejstvovanje in 
kulturo. Predvideni obseg je sorazmerno 
skromen 1.290,42 eur. 

6. Izvajanje programov za prepreče-
vanja socialne izključenosti

Program ima preventivni značaj in nje-
gov osnovni namen je vnaprej preprečiti 
procese socialne izključenosti. Večina 
teh programskih aktivnosti se odvija na 
nivoju Področnih klubov, ki poskušajo 
pritegniti laringektomirane in njihove dru-
žinske člane k aktivnemu udejstvovanju 
v društvu. Vsebino programa sestavljajo 
pohodi,izleti in obiski naravnih, kulturnih 
in zgodovinskih znamenitosti. V letošnjem 

letu bo društvo praznovalo tudi 35-letnico 
delovanja, ki jo obeležilo s proslavo, ki bo 
organizirana v poletnih mesecih in jo bo 
predvidoma pripravil PK- Ljubljana. Sred-
stva programa so načrtovana v višini 31 
475,61 eur.

7. Pomoč prostovoljcev  
laringektomiranim na domu 

Obiski poverjenikov - prostovoljcev 
predstavljajo zelo pomembno obliko 
organizirane samopomoči laringektomi-
ranih. Po odpustu iz bolnišnice se larin-

gektomirani soočajo s težavi »ponovne 
vrnitve v življenje«, s težavami vključitve 
v družino in širše družbeno okolje in ta 
proces je redko kdaj lahak, še posebej, 
ker večina laringektomiranih v tem času 
ne osvoji ezofagalne tehnike nadome-
stnega govora. Prostovoljci -poverjeniki 
lahko novo operiranim bolnikom poma-
gajo z nasveti, posredovanjem lastnih 
izkušenj in včasih lahko celo pri vajah 
nadomestnega govora. Tudi v letu 2017 
načrtujemo, da bodo poverjeniki naj-
manj dvakrat letno obiskali člane, ki žive 
na njihovem področju. Za ta program 
smo predvideli 5 774,86 eur.

Ivan Košak

NOVI ČLANI

ŽEMLIČ FRANC, DOBROVNIK

VIDOVIČ DANILO, VIDEM PRI PTUJU

GARTNAR RUDOLF, PREDDVOR

MAGDIČ MILAN, TRŽIČ

HORVAT TIBOR, ŽALEC

MAČEK ANDREJ, KAMNIK

BLAGUS MARIJAN, LIPICA
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Predstavitev mag. M. Jeličića. (Foto D. Papež)

Tudi letos smo s strani Hrvatske 
zajednice laringektomiranih (HZL) 
prejeli vabilo, da se udeležimo 27. 

srečanja, ki se vrši vsakokrat v začetku 
februarja, ob praznovanju sv. Blaža, pri-
prošnjika zoper bolezni v vratu in grlu. 
Srečanje naj bi bilo od 4. do 5. februarja v 
Specialni bolnici za medicinsko rehabilita-
cijo v Daruvarskih toplicah v Daruvarju. Z 
veseljem smo se odzvali vabilu, saj na teh 
srečanjih nepretrgano sodelujemo že 25 
let. Do sedaj so se vedno izkazala kot zelo 
koristna, saj so izvrstna priložnost, da se 
medsebojno bolje spoznamo, da si izme-
njamo izkušnje in se eden od drugega kaj 
naučimo. Tudi letos je bilo z naše strani 
prijavljenih 12 udeležencev, med njimi 4 
laringektomirani plavalci, vendar je gripa, 
tik pred odhodom, oklestila našo udelež-
bo samo na 6 oseb, med katerimi je bil le 
en plavalec.

Ta srečanja so se pričela v rehabilitacijski 
bolnišnici Thalassotherapija v Crikvenici. 
S to bolnišnico je bila pred letom 1990 
povezana tudi naša ORL klinika, saj so se 
vsi, ki so bili takrat operira na ORL, rehabi-
litirali tam. Po letu 1990 je to sodelovanje, 
zaradi osamosvojitve Slovenije in vojnih 
razmer v Hrvaški prenehalo, ostale pa so 
tesne vezi z vodstvom bolnišnice, kot tudi 
strokovnim kadrom. Prvič smo kot dru-
štvo dobili vabilo na to srečanje leta 1995. 
V Thalalssotherapijo so na rehabilitacijo 
takrat že nekaj časa prihajali laringektomi-
rani iz Avstrijske Štajerske, ki so že tedaj 
uporabljali aparate za plavanje, poleg tega 
pa je bolnica tedaj imela tudi stike z enim 
od Društvom laringektomiranih iz severne 
Italije. Tako smo se tega leta proslave sv. 
Blaža udeležili laringektomirani iz Avstrije, 
Italije, Hrvaške in Slovenije. Takrat je bil 
tudi, na pobudo Avstrijcev, sprejet pre-
dlog, da se ustanovi Klub laringektomira-
nih plavalcev in da se bo v bodoče, na 
vsakem srečanju organiziralo tekmovanje 
laringektomiranih v plavanju. Po letu 2000, 
ko je vodenje zagrebškega Kluba larin-
gektomiranih prevzel dr. Miloš Manestar, 
so postala ta srečanja po vsebini vedno 

Srečanje laringektomiranih 
v Daruvaru

Avtorji filma Življenje brez glasilk. (Foto S. Ribaš)

Gripa je oklestila slovenske plavalce, zamuda pa hrvaške. (Foto D. Papež)
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pestrejša. Uspelo mu je pritegniti strokov-
njake s področja ORL in rehabilitacije iz 
Hrvaške, ki so posredovali kvalitetna stro-
kovna predavanja, namenjena ne samo 
prisotnim laringektomiranim, temveč tudi 
medicinskemu osebju iz sosednjih bolnic 
in popestriti program srečanj s prijetnim 
druženjem. 

Letošnje srečanje je sovpadalo z dvema 
pomembnima jubilejema: 50 letnico usta-
novitve društva laringektomiranih v Za-
grebu in 10 letnico ustanovitve Hrvatske 
zajednice laringektomiranih. Zato je bil 
uradni del srečanja razdeljen na dva dela. 
V prvem delu je bila premierna predsta-
vitev filma Život bez glasnica, avtorjev M. 
Manestra, Tamare Živković Ivanović in B. 
Jurjeviča, v drugem pa so predstavniki 
iz skoraj vseh republik bivše Jugoslavije 
predstavili kvaliteto življenja laringektomi-
ranih v posameznih okoljih, posredovanih 
pa je bilo nekaj strokovnih predavanj o 
laringektomiji in karcinomih. Zanimanje za 
letošnje srečanje je bilo zelo veliko. Ude-
ležilo se ga je okoli 150 oseb, med njimi 
je bilo tudi precej zdravnikov, logopedov 
in medicinskih sester iz ORL klinik iz Za-
greba in drugih krajev. Film, ki je posnet 
na DVD in traja skoraj eno uro, je odlična 
predstavitev dejavnosti HZL. Prične se s 
kratkim insertom iz vaje njihovega pev-
skega zbora Optimisti pod vodstvom lo-
gopedinje Tamare Živkovič Ivanovič, nato 
pa poznana otorinolaringologa iz Zagre-
ba predstavita način odkrivanja rakastih 
tvorb, njihovo zdravljenje in nadaljnjo re-
habilitacijo. Sledi prikaz seznanja bolnika 
pred operacijo z možnimi načini govorne 
rehabilitacije in predstavitev teh načinov 
v realnosti, nato pa izvajanje rehabilitacije 
v Thalassotherapiji v Crikvenici. Predsta-
vljeni so tudi nekateri laringektomirani, ki 
so dobro rehabilitirani in so ponovno za-
posleni na odgovornih delovnih mestih. 
Odlično je prikazan njihov pevski zbor, 
vadba pa tudi njihovi odmevni nastopi na 
različnih prireditvah, tako na Hrvaškem, 
kot tudi v tujini. Prikazan je tudi Ples v ma-
skah, ki je v zadnjih letih postal zaključna 
prireditev praznovanja sv. Blaža in pred-
stavlja lep način druženja laringektomirani. 
Film je režiran in posnet zelo strokovno, 
zato lahko le čestitamo avtorjem, pred-
vsem dr. M.Manestru za lepo izvedbo.Po 
predstavitvi filma in krajši pavzi so sledile 
predstavitve in predavanja predstavnikov 

ostala le dva: naš Slavko Dobelšek in en 
predstavnik Hrvaške. Odločeno je bilo, da 
se tekmovanje kljub temu izvede in zma-
govalec je postal naš Slavko.Kot že vrsto 
let, se je tudi to pot uradni del srečanja 
končal s slavnostno večerjo in v nadalje-
vanju s plesom v maskah. Bilo je veselo in 
za nekatere je trajalo skoraj do jutra.

Naslednji dan je bil po zajtrku organiziran 
še ogled mesta Daruvar, ki danes šteje 
okoli 14 tisoč prebivalcev in se ponaša 
s svojo dolgo zgodovino, ki sega vse do 
časa Rimljanov. Ti so tod, zaradi termalnih 

vrelcev in zdravilnega blata postavili svojo 
naselbino. Predvsem center mesta je lepo 
urejen, vsled česar je bil pred leti s strani 
Hrvaške turistične organizacije proglašen 
kot najlepše manjše mesto v kontinental-
nem delu Hrvaške.

Ob slovesu, sem se organizatorjem sreča-
nja toplo zahvalil za prisrčen sprejem, iz-
kazano gostoljubje in izvrstno organizacijo 
ter izvedbo srečanja. To je bil nedvomno 
še en dokaz našega dolgoletnega uspe-
šnega sodelovanja. 

Slavko Ribaš

iz Hrvaške, Vojvodine, Bo-
sne, Slovenije in Makedo-
nije. Mag. Mladen Jeličič 
iz Maribora je lepo pred-
stavil organizacijo našega 
društva, opozoril, da letos 
društvo praznuje svojo 
35.letnico in podrobno 
predstavil naš program 
Naučimo se govoriti ter 
ostale socialne programe, 
ki jih izvaja društvo.

Po programu je bilo ob 
13.30 predvideno tekmo-
vanje laringektomiranih 
v plavanju. Ker pa so se 
predavanja zavlekla krep-
ko čez 14. uro, je nekaj 
hrvaških plavalcev »obu-
palo« in se odpovedalo 
tekmovanju. Tako sta 

Na plesu v maskah je bilo veselo za nekatere vse do jutra. (Foto D. Papež)

Slavko z diplomo za 1. mesto. (Foto D. Papež)
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Družabno srečanje v obednici. (Foto I. Košak)

Domjenak v Zagrebu
Domjenak, po slovensko je še naj-

bližja beseda zmenek, v Zagrebu 
postaja vse bolj tradicionalna obli-

ka srečanja z našimi sosedi Hrvati, ki jo 
v predbožičnem času pripravi Zagrebški 
klub laringektomiranih in dokazuje, da se 
kljub zelo različnim pogojem v katerih de-
lujeta, obe organizaciji laringektomiranih 
trudita vsaka po svojih najboljših močeh 
pomagati laringektomiranim v njihovem 
procesu enovite rehabilitacije. Pri tem 
ugotavljam, da se kljub različnim balkan-
skim zdraham, ki so raztrgale bivšo »jugo«, 
pogosteje bolje razumemo z narodi bivših 
republik, kot se predstavniki velikih držav, 
celo ustanoviteljic EU, razumejo med se-
boj. Z namenom, da to sodelovanje po-
novno potrdimo smo se z S. Ribašem in 
njegovo soprogo 15. decembra odpravili v 
Zagreb, ki je v zadnjem času zaslovel kot 
najlepše adventno okrašeno mesto. 

Po uvodnih pozdravih se je srečanje pri-
čelo z mašo, ki jo je vodi frančiškanski 
pater Zoran in z njegovo pridigo. Takšen 
začetek daje srečanju posebej poduho-
vljen značaj. Patru Zornu pa v njegovih 
razmišljanjih vedno nekako uspe »zadeti 
živec« laringektomiranih. Najbrž je res, da 
laringektomiranega najbolje razume drug 
laringektomirani, pa četudi je samo parci-
alno laringektomiran . O čem je spregovoril 
tokrat ? Dotaknil se je vprašanja identitete 

laringektomiranih, ki si ga po operaciji po-
gosto zastavljamo nekateri novo operirani. 
Pred operacijo sem mi niti sanjalo ni, kako 
pomemben je lahko glas za našo identi-
teto. Res je nekaj tako osebnega kot naš 
podpis, prstni odtis, enkraten, domala 
neponovljiv in delček naše osebnosti. In 
kako pater Zoran razmišlja o tej izgubi s 
krščanskega stališča ? Človek je ustvarjen 
po božji podobi v vsakem od nas je torej 
delček boga in tega nam ne more odvzeti 
niti laringektomija. Lepo. Nepogrešljiv del 
tega srečanja je seveda hrvaški zborček 
laringektomiranih Optimisti in njihov ne-
umorni zborovodja mag. T. Živković ob 

njenem dirigiranju res dobiš občutek, da 
v vsako pesem vložil del svoje povsem 
osebne energije.

Po končani maši so nas povabili v veliko 
obednico kjer nas je ob polih mizah pri-
jazno pozdravil predstojnik samostana in 
nas gostoljubno povabil k prazničnemu 
kosilu. Goste so pozdravili še: dr. Mane-
star, mag.T. Živkovič, predstavniki klinik , 
zdravniki, fizioterapevti, medicinske sestre 
sponzorji itd. Po obedu v družabnem delu 
dobim priložnost, da z patrom Zoranom 
spregovorim nekaj besed o njegovi izkušnji 
z rakom grla. Po mojem mnenju ima še ve-
dno zelo globok in močan glas, povedal  mi 
je, da je pred operacijo lahko govoril brez 
mikrofona na odprtem prostoru več sto po-
slušalcem, vendar je  operativni poseg  tudi 
njemu »odnesel«več kot polovico glasovnih 
zmožnosti. Kljub temu ga je ta izguba še 
tesneje zavezala k skrbi za laringektomira-
ne in druge bolnike. Zborček Optimisti in 
njihova zborovodkinja so se hitro zagreli in 
zimzeleni »štikelci« Novih fosilov so se kar 
vrstili, Za ona stara dobra vremena, Ana, pa 
dalmatinske Ne dirajte mi moju ljubav itd.

 Bilo skoraj ganljivo, čas je hitro minil in že 
smo  morali posloviti od prijateljev, dr. Ma-
nestra, soproge Biserke, Tamare, Zorana 
in Optimistov. Seveda pa smo si  za Novo 
leto  želeli vse najboljše in si obljubil, da se 
kmalu spet srečamo.  

Ivan KošakZborovodja, ki je srce Optimistov. (Foto I. Košak)
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Iz PodroËnih klubov

PK Dolenjska 
in Bela Krajina

Pozitivno v leto 2017!
Samo še mesec dni nas loči in ponovno 
bomo zakorakali v novo leto. Leto novih 
pričakovanj in izzivov. Že v informativnem 
glasilu društva laringektomiranih Sloveni-
je nas je vodja za Dolenjsko, Belo krajino 
in spodnje Posavje vabil na prednovole-
tno srečanje. Tako smo se 10. decembra 
2016 ob 12 uri zbrali v gostilni Špoljar v 
Mirni peči. Sprašujete,zakaj smo se tudi 
letos odločili za isto gostišče,kot pred leti. 
Lokacija je lahko dostopna,ima parkirni 
prostor,hrana je na nivoju in že pred leti 
smo bili vsi zadovoljni. Srečanje je organi-
ziral naš vodja Nikola skupaj s svojo ženo 
Ano, kjer sta nas tudi sprejela,kakor tudi 
prijazno osebje gostilne. Večina članov 
se je udeležila tega prednovoletnega sre-
čanja. V uradnem delu nas je predsednik 
Nikola Stazinski seznanil z aktivnostmi, 
ki so potekale tekom celega leta. Z eno-
minutnim molkom, smo se spomnili tudi 
tistih,ki so se od nas poslovili. Po uradnem 
delu,so naši prijazni gostinci na hitro na-
polnili mize z okusnimi jedmi in pijačo. Tudi 
zdravica ni manjkala. Za zabavo sta po-
skrbela ansambel Moravec, ki sta že vsa 
leta na naših prednovoletnih srečanjih. Za 
popoldansko vzdušje sta poskrbela Nikola 
in Franc Platan, kjer sta pripravila kot leta 
nazaj srečelov. Naša naloga je bila, da iz 
vrečke izvlečemo eno številko. Za naše 
srečke so prispevali: Status Metlika, Kolpa 
Metlika,razne zavarovalnice, kot je Triglav 
in Adriatic ter razne trgovinice kot tudi ho-
tel Bela krajina in tudi vsak od nas je pri-
speval, da je bila bolj bogata vrečka. Se-
veda zahvala gre obema organizatorjema. 
Ob dobri hrani, prijetnem klepetu in plesu, 
kakor tudi ob raznih igrah, ki sta jih izvedla 
člana iz ansambla Moravec smo se prije-
tno zabavali. Preživeli smo lep popoldan 
in ker so se nekateri pričeli poslavljati smo 
si zaželeli v prihajajočem letu vse dobro, 
posebno pa veliko zdravja. Želim vam, da 
bi skupaj preživeli še veliko skupnih trenut-
kov, v letu,ki prihaja pa ogromno pozitivne 
življenjske energije in predvsem zdravja!

Aleksandra Ružič

1. Sodelovali bomo v zmožnosti aktivnosti DLS čez celo leto

2. Organizirali občasna srečanja članstva čez leto

3. Pohode, izlete in piknike z krajšimi pohodi glede na fizično in zdravstveno  
 sposobnost posameznih članov

4. Redno obiskovali nove člane PK

5. Organizirali strokovna predavanja, glede na zanimanje članov

6. Ob koncu leta organizirali prednovoletno srečanje, da se pogovorimo  
 kaj smo delali in kaj bomo delali v naslednjem obdobju

Za PK Dolenjska-Bela krajina-Sp.posavje
Nikola Stazinski 

Zakaj so se Dolenjci spet odločili za gostilno Špoljar v Mirni peči? Ker je lokacija lahko 
dostopna in hrana na nivoju. (Foto N. Stazinski)

Program dela PK 
Dolenjske za leto 2017

Dolenjci nam želijo veliko pozitivne energije in zdravja. (Foto N. Stazinski)
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Slovo od  
iztekajočega se leta

PK Prekmurje
Z namenom, da se poslovimo od izteka-
jočega leta smo se zbrali na naši lokaciji 
v Rakičanu v nedeljo 18. decembra. Po 
udeležbi sodeč se člani našega društva 
veselimo takih druženj, saj iz vsakega ta-
kega druženja odnesemo kak lep spomin 
oziroma izkušnjo. Tokrat se verjetno po 
pomoti nismo vsi prijavili in je za zapoznele 
goste zmanjkalo nekaj rezerviranih prosto-
rov, kar seveda v tistem trenutku ni bilo za 
gosta najbolj prijetno, toda poiskala se je 
rešitev in na take spodrsljaje je potrebno 
čim prej pozabiti, ker se stvari vedno pri-
pravljajo z namenom da nam bo lepo in v 
to je vedno vloženo nemalo truda s strani 
organizatorjev.

Po uvodnem pozdravu in nagovoru pred-
sednika našega Prekmurskega kluba Geze 
Lepoša, smo v naši družbi z veseljem poz-
dravili predsednika DLS gospoda Košaka 
in gospoda predsednika Mariborskega 
kluba Danila Papeža in soprogo Jano ter 
naša podporna člana Veri in Bojana in našo 
zdravnico, ki nam pripravlja zdravstvena 
predavanja dr. Jano Cipot Prinčič s sopro-
gom Borutom. Gospod Košak nam je na 
kratko tudi predstavil plan društva za 2017 
leto. Kot vedno so nas gostitelji v Rakiča-
nu postregli z izvrstno hrano, ženski del 
družbe pa smo poskrbele, da smo se tudi 
tokrat posladkali z domačim pecivom. Za 
zaključek leta se spodobi tudi malo razve-
drila, za kar je letos poskrbel Borut z aktu-
alnim skečem, Štefka in Katica pa sta prišle 
v spremstvu glasbenikov, ki sta dvignila k 

plesu marsikaterega plesnega navdušen-
ca, ter tudi ostale neplesalce spodbudila k 
še boljšemu razpoloženju. Tudi Lana nam je 
letos pokazala, da je že prava virtuozinja na 
svojem inštrumentu. 

Upam, da je prav vsak med nami tudi v 
tokratnem druženju našel nekaj za svojo 
dušo in se v spominu v dnevih po srečanju 
vrnil na tisto nedeljsko popoldne, ki smo ga 
v letu 2016 zadnjič skupaj preživeli. Novo 

leto nam pa zopet prinaša nova spozna-
nja, nove želje in nove priložnosti. Vsem, 
ki tokrat niste bili z nami želim v svojem in 
v imenu kluba srečno in zadovoljno 2017.

Vida Köveš

DLS
Parmova 53/IV
1000 Ljubljana

Tel.: 01 / 436 03 58, 
fax: 01 / 436 03 59

Transakcijski račun DLS:
SI56 6100 0000 1418 487

Davčna številka DLS: 68713401
E-mail: drustvodls.si@gmail.com

Spletna stran: www.dls-slo.si

UREDNIŠKI ODBOR:

Odgovorni urednik: 
Ivan Košak

Urednica: 
Marija Tomšič

Član uredništva: 
Danilo Papež

Oblikovanje in priprava: 
Gorazd Meden

Vodja PK-Prekmurje G. Lepoša je nagovoril udeležence prednovoletnega srečanja. (Foto Šimonka)

Po udeležbi sodeč, se člani veselijo prednovoletnega srečanja. (Foto Šimonka)
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1. Mesečno se bomo srečevali vsako 1. 
soboto v mesecu, razen v juliju, avgustu 
in oktobru, kjer bomo obravnavali tekoče 
zadeve in se dogovarjali za delo oz. pro-
gram za naprej. Srečanja se bodo odvijala 
na letališču Rakičan ob 10.00 uri.

2. Organizirali bomo strokovna in poljub-
na predavanja, ter delavnice za člane in 
podporne člane.

3. obiskovali bomo stare in nove člane, 
ter jim nudili vsestransko pomoč, tako pri 
učenju govora, kakor tudi pri premagova-
nju drugih težav.

4. Organizirali bomo izlet in več pohodov 
za ohranjevanje zdravja in dobrega poču-
tja.

5. Sodelovali bomo v aktivnostih in pro-
gramih, ki jih pripravlja in organizira DLS.

Program dela za PK Prekmurje za leto 2017

6. Kot vsako leto, bomo tudi to leto organizirali novoletno srečanje v okviru finančnih zmožnosti, kar velja tudi za večino dela pro-
grama PK.

7. Program bo potekal oz. se bodo aktivnosti odvijale kot prejšnja leta, če ga bomo izpolnili oz. spremenili, vas bomo obvestili o 
spremembah.

Za PK Prekmurje: Geza Lepoša

Člani PK-Prekmurja. (Foto G. Lepoša)

VABILO
Področni klub Prekmurje organizira srečanje in tradicionalni  

pohod okrog »soboškega jezera« ob dnevu žena in materinskem dnevu,  
z ogledom razstave ročnih del udeleženk delavnic področnega kluba.

Pohod in srečanje bo v soboto 11.3.2017. Dobimo se ob 10.00 uri na letališču Rakičan.
Vabimo vse člane, soproge in podporne člane, da se pohoda s srečanjem udeležite v čim  

večjem številu.
Hkrati vse udeležence naprošam, da svojo udeležbo sporočite do torka 7.3.2017 na tel.

št.575-12-31 ali 051/253-191 (Laci) oz. 582-15-87 ali 031/215-514 (Geza).
Obenem pa bo možno tudi poravnati članarino za leto 2017 (člani 10  in podporni člani 22 eur.) 

na samem kraju ali pa članarino nakažete na TR-DLS: 6100-0000-1418-487.
V pričakovanju, da se pohoda in srečanja udeležite vas prisrčno pozdravljam. 

Za PK Prekmurje: Geza Lepoša
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Prednovoletno srečanje. (Foto D. Papež)

Program dela PK 
Štajerska in Koroška 
za leto 2017

PK ©tajerska
in Koroπka

- celoletno izvajanje aktivnosti poverjeni-
kov obiskov in pomoči na domu

- vodna terapija skozi celo leto

- celoletno izvajanje programov za ohra-
njanje zdravja

- psihosocialna pomoč osebam pred in 
po operaciji v sodelovanju z logopedom in 
UKC Maribor

- ogledi gledaliških predstav z abonmajem 
za sezono 2016/17

- dva izleta

- dva pohoda s piknikom

- več pohodov po predhodnem dogovoru 
s člani in podpornimi člani

- ustvarjalne delavnice žena laringektomi-
ranih, vsak ponedeljek v prostih PK

- tradicionalno prednovoletno srečanje v decembru

- medicinska predavanja – aktualne teme skozi celo leto

- sodelovanje v vseh programih, ki jih pripravlja IO DLS v sklopu celotnega društva – učenje nadomestnega govora, psihosocialna 
rehabilitacija, programi za ohranjanje zdravja

za PK Štajerska in Koroška 
Danilo Papež

TRADICIONALNI POHOD OKOLI ŠMARTINSKEGA JEZERA

PK Štajerska in Koroška organizira svoj prvi pohod v letošnjem letu...pa verjemite,  
to NI prvoaprilska šala, kljub temu, da se 01.04.2017 ob 10 uri dobimo na že vsem dobro 

znanem parkirišču pri pokopališču v Vojniku.
Od tam se bomo družno, kot četica v avtomobilih podali do Šmartinskega jezera,  

kjer bomo opravili krajše in daljše pohode.
Za okrepčilo pa bo poskrbljeno na Turistični kmetiji Podpečan v Galiciji.

Vse, ki se našega prvega pohoda želite udeležiti, se prosim javite svojim poverjenikom  
najkasneje do ponedeljka, 27.03.2017.

POVERJENIKI: 
 Jožica Petovar: 040 - 602 - 996 Silvo Dvorjak: 041 – 828 – 363 
 Branko Motoh: 041 - 371 - 452 Danijel Vuradin: 041 - 775 – 392 
 Josip Marcijuš: 041 - 549 - 154 Danilo Papež: 041 - 719 – 253 

Za PK Štajerska in Koroška: Danilo Papež
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Nadaljevanje na naslednji strani

PK Obala

Program 
dela  
za leto 
2017
- sodelovali bomo v aktivnostih, ki jih orga-
nizira in pripravlja DLS,

- organizirali bomo pohode, izlete, koliko 
se bo le dalo, glede na našo velikost,

- morebiten ogled kulturnih prireditev,

- obisk in klepet s člani na domu, Člani PK-Obala na pohodu. (Foto B. Bubnič)

- v decembru mesecu, organizacija prednovoletnega srečanja.
Vodja PK Obala: Branko Bubnič

Prednovoletno 
srečanje

PK Ljubljana
Saj najbrž poznate teorijo o relativnosti 
časa. Pa ne tiso Einstajnovo. Drugo, manj 
zapleteno, tisto, ki jo nekako registriramo 
navadi ljudje, ki nismo ravno matematični 
geniji. Namreč, da eno leto ni enako dolgo 
za vse. Ali drugače povedano, da ima čas 
zelo različne hitrosti. Pri nekom se vleče 
po polžje, pri drugem pa že dirja. Pri kom 
se vleče po polžje ? Pri mladenki, ki čaka 
na ljubimca. Pri kom čas že začne pospe-
ševati in hiteti ? Nekje over sixty. Po do-
mače, ko prekoračimo starost šestdesetih 
let, že kar precej pospešuje, že skoraj hiti. 
In s kom čas dirja ? Z obsojencem, ki ga 
peljejo na vešala. K sreči nisem v tretji sku-
pini, vsekakor pa že krepko sodim v dru-
go. Torej že lahko upravičeno rečem, da je 
lansko leto šlo ekspresno. Tik , tak in že 
je tu Novo leto in prednovoletno srečanje 
našega Področnega kluba.

Kar seveda pri meni odpira nove dileme. 
Kako ne srečanje? Če je le mogoče s ko-
lesom. To, pa seveda ni izključno odvisno 
od mojih odločitev. Nekako, ne vem kam 
? Se je izgubil čas, ko sem vožnjo po 

Na prednovoletnem srečanju. (Foto S. Tomšič)
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Nadaljevanje s prejšnje strani

vsaj 5 cm snegu jemal kot preskus mojih 
kolesarskih veščin, da ne rečem kar mo-
žatosti. » A smo al nismo?« No, ta test 
mi je bil letos »prišparan«. Bilo je ravno 
prav. December se je izkaz kot pravi de-
cember, vendar brez poledice. Nekako v 
novembru in decembru malo »zarjavim« 
in teh približno 17 km kolesarjenja v eno 
smer je ravno prav, da izmerim to »zale-
žanost«. No, kot rečeno je šlo brez večjih 
težav. Najbrž je k temu malo pripomogel 
naš pohod v začetku decembra na Ve-
liko planino, kjer je bilo moč začutiti, da 

se je zima že najavila precej bolj odločno 
kot v dolini. Saj je led že zdržal našega 
Boštjana.

No, v restavraciji Pri Zajcu v Novi loki je že 
vse pozabljeno, saj točijo Kranjsko pivo 
(našega sponzorja- Verice) in mislim, da 
sem si enega z vztrajnostjo zaslužil. V 
začetku se malo preštejemo. Če koga 
ni, smo že malo zaskrbljeni, je samo pre-
hlad ali kaj hujšega? Ja, laringektomirani 
smo res neka posebna skupina. Kako 
pa kosilo ? Izborno, tako kot zmerom. 
Mislim, da sem pokurjene kalorije iz Lju-
bljane že več kot nadoknadil in morda 

kakšen »skok« s kolesom do Domžal ne 
bi bil odveč. Ne vem, smo zadnje čase 
res malo statični ali se to samo meni zdi 
? Klepetamo vse povprek. No, ne samo 
to. Pohodniki tudi premlevamo je še kje 
kakšen hrib ali morda celo gora, ki bi jo 
kazalo obiskati ? Kaj bi lahko pametnega 
še postorili na društvu v prihodnjem letu 
? Seveda, vse sproščeno in neformalno. 
Bilo je prijetno.

Ob uri slovesa smo si izmenjali najboljše 
želje za prihajajoče leto in si seveda oblju-
bili, da se bomo čim prej srečali.

Ivan Košak

PROGRAM DELA ZA PK LJUBLJANA ZA LETO 2017

- Obisk gledališča
- Celodnevni izlet

- Dva piknika 
- Dva lažja pohoda v bližnji okolici

- Udeležili se bomo pohoda po Poti spominov in prijateljstva, ki ga organizira MO Ljubljana
- Druge aktivnosti, za katere bi bilo zainteresirano članstvo

- Prednovoletno srečanje PK-LJ.
O izvajanju posameznih aktivnosti, bomo članstvo obveščali pravočasno preko Obvestil.

Za PK Ljubljana: Milan Zajc 

Pohodniki ob žici okupirane Ljubljane.
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Vabilo v skupino za samopomoč
Klinika ORL v Ljubljani vabi laringektomirane in njihove svojce k udeležbi in sodelovanju v  
skupino  za samopomoč, ki je v kletnih prostorih ORL klinike. Na skupini sodelujeva tudi  

predstavnika društva laringektomiranih Slovenije, M. Tomšič in M. Kristan.

Skupina se zbere  vsak torek, ob 11. uri (razen v primeru praznika), pod strokovnim vodstvom 
mag. Petre Bavčar, univ. dipl. psih., spec. klin. psih. in logopedinje Rozalija Kušar.

Članarina za leto 2017
Izvršni Odbor DLS je na 4. seji, dne 21.12.2016 sprejel sklep,  
da se članarina za leto 2017 ne spremeni in ostanejo zneski:

Člani 10,00 EUR
Podporni člani 22,00 EUR

Laringektomirane člane v težjem socialnem položaju, pa naprošamo,  
naj naslovijo prošnjo za oprostitev članarine.

Laringektomirani člani v težjem socialnem položaju, ki bodo društvu predložili potrdilo,  
da mesečno v letu 2016 prejemajo dohodke enake ali nižje od 460,00 evrov,  

bodo lahko uveljavljali subvencionirane kotizacije.

Transakcijski račun DLS: 6100 0000 1418 487
Izvršni odbor DLS
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JUBILANTI DLS V LETU 2017

30 LET

ROZMAN ŠTEFAN  ZAGORJE OB SAVI

20 LET

GORENŠEK DRAGO ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU

PINTER ANTONIJA  POLJČANE

KOŠAK IVAN   LJUBLJANA

SMRTNIK ANDREJ  HORJUL

SIVILLOTI VLADIMIR ORMOŽ

10 LET

DOBROVC JOŽE  NAZARJE

DELČNJAK MARJAN NOVA CERKEV

MAUČEC EDI  VELIKA POLANA

KENJE JOŽEF  LJ.- ČRNUČE

PLASOVNIK RAJMUND VUZENICA

GOL JOŽEF    CIRKULANE

MARCIJUŠ JOSIP  MARIBOR

5 LET

OLENIK MARIJA  ANKARAN 

HORVAT STANISLAV PERNICA

HORVAT VENČESLAV ODRANCI

MARIČ DRAGO  MURSKA SOBOTA

KOKEC KARL  LJ.-VEVČE

KRANJC OSKAR  KROPA

DELIMAR STJEPAN  MARIBOR

PERHAJ JANEZ  LJUBLJANA

SKALE MARTIN  PODČETRTEK

NOVARLIČ RADOVAN ŠTORE

KOSTREVC MARTIN SROMLJE

PEKLAR MARJAN  PODVELKA

SEDOVŠEK JOŽE  OREHOVA VAS

VABIMO VAS  NA 
OBČNI ZBOR DLS

ki bo v torek 28. 3 . 2017  
v društvenih prostorih na  
Parmovi 53 v Ljubljani 
s pričetkom ob 10. uri

1. Otvoritev  Občnega zbora

2. Izvolitev delovnega  
 predsedstva

3. Izvolitev organov Občega 
 zbora :

 a. verifikacijske komisije 

 b. zapisnikarja 

 c. dveh overovateljev  
     zapisnika 

4. Podelitev priznanj  
 jubilantom

5. Poročilo predsednika o  
 delu v 2016

6. Predlog zaključnega računa 
 za leto 2016

7. Poročilo Nadzornega  
 odbora za leto 2016

8. Razprava o poročilih in  
 glasovanje

9. Program dela DLS in  
 finančni nart za leto  2017

10. Razno 

Po zaključku Občnega zbora 
bomo organizirali še družabno 
srečanje.

Vabljeni !                                                                                                                            

Za IO:  Ivan Košak


