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Na gorskem pohodu. (Foto Č. Košak)

Nadaljevanje na naslednji strani

Na občnem zboru marca meseca bomo obravnavali pred-
log načrta društva za leto 2012, zato je prav, da za naše 
bralce osvetlimo temeljne dejavnike, ki so vplivali na nje-

gov nastanek in jih seznanimo vsaj z okvirno vsebino posameznih 
postavk. Osnovne proporce programskih načrtov za leto 2012 
so invalidske organizacije usklajevale na posvetu NSIOS-a v Izoli, 
od 21. do 22. 11. 2011. Na načrte sta vplivala predvsem dva de-
javnika: napovedana šibka rast gospodarstva v letu 2012, oziro-
ma celo možen ponoven zdrs na recesijsko dno in politični pritisk 
na vse združene članice NSIOS-a. Namreč, nekaj predstavnikov 
političnih strank je neposredno pred parlamentarnimi počitnica-
mi vložilo v parlamentarno proceduro predlog novele Zakona o 
lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, ki krši Mednarodno 
konvencijo o pravicah invalidov (podpisala jo je tudi Slovenija), saj 
je nastal v nasprotju z njenimi določili, predvsem z načelom »Nič 
o invalidih, brez invalidov«, hkrati pa na diskriminacijski osnovi 
spreminja strukturo članov Sveta fundacije FIHO in omejuje pred-
stavništvo invalidskih zastopnikov v tem organu, ter na ta način v 
temelju ogroža zagotavljanje materialne osnove dela invalidskih 

Predlog na~rta 
DLS za leto 2012

organizacij. Članice NSIOS-a so se z namenom, da izrazijo svoje 
nasprotovanje takšnemu načinu dela, že v poletnem času odlo-
čile za akcijo zbiranja podpisov, ki smo jih v jeseni vložili v Državni 
zbor. Kljub temu nasprotovanju je ta organ, ne glede dejstvo, da 
je bil v tem času že razpuščen, to novelo sprejel po hitrem po-
stopku. Oba dejavnika sta vplivala, da so vse invalidske organi-
zacije odločile, da skupen obseg sredstev v letu 2012 ostaja na 
isti višini kot v 2011. V letu 2012 se torej gospodarskemu tvega-
nju pridružuje še negotovost, ki izvira iz okrnjene predstavniške 
vloge invalidskih organizacij v Svetu FIHA. 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 gotovosti.

V prihodnjem letu bodo načrtovana sredstva programov znaša-
la 113.192,26 eur, za delovanje je predvidenih 47.718,07 eur in 
sredstva naložb bodo obsegala 909,98 eur.

Posamezni vodje PK bodo predstavili načrtovane aktivnosti 
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Usklajevalni posvet NSIOS-a. (Foto arhiv  I. Košak)

Predah med pohodom. (Foto D. Papež)

Področnih klubov, mi pa si bomo na kratko ogledali osnovne zna-
čilnosti programov, ki se izvajajo na državni ravni.

1. Učenje nadomestnega govora
Obvladovanje nadomestnega govora je najpomembnejša ovira, ki 
jo mora novo operirani bolnik premagati, da se lahko vrne v kolikor 
toliko »normalno življenje«. Zato je program posebnega pomena 
za bolnike, za društvo pa pomeni prioritetno obvezo. Izkušnje dru-
štva kažejo utemeljenost stališča stroke, da je ezofagalna tehnika 
nadomestnega govora dolgoročno najbolj optimalna in da se od-
ločamo za izbiro med obema preostalima načinoma nadomestne-
ga govora šele, če bolnik ne  zmore osvojiti te tehnike. Program 
poteka na osnovi več kot petnajstletnih izkušenj, ki so se v prete-
klosti izkazale kot najbolj učinkovite in so že razvite v skoraj dobro 
utečene standarde. Številne generacije laringektomiranih in njiho-
vih spremljevalcev ocenjujejo ta program zelo pozitivno. Tečaj bo 
potekal dvakrat letno, v spomladanskem (od 3. 5. do 9. 5. 2012), 
v jesenskem terminu, predvidoma v Simonovem zalivu. Za izved-
bo tega programa je načrtovanih 26.462,60 eur.

2. Izvajanje psihosocialne rehabilitacije
Program psihosocialne rehabilitacije logično sledi govorni rehabili-
taciji. Cilj programa je pospešiti celovito rehabilitacijo laringektomi-
ranih. Zaradi svoje relativne velikosti je to eden od dveh podpornih 
programov, ki tesno podpirata govorno rehabilitacijo, hkrati pa sta 
oba izredno, tudi zaradi svoje velikosti, občutljiva v primeru ne-

Na govornem tečaju po jutranjem razgibavanju. (Foto S. Tomšič)

godijo s spreminjanjem svojega življenjskega sloga, kar najučinko-
viteje dosežemo z navajanjem na vsakodnevno telesno aktivnost, 
ter tako zmanjšujemo strah oziroma nelagodnost pri ponovnem 
vključevanju v življenjsko okolje. 

Temu cilju so namenjene aktivnosti programov ohranjevanja zdrav-
ja in eden izmed njih je tudi program vodne terapije, ki organizira-
no poteka v Ljubljani in Mariboru, enkrat tedensko v času trajanja 
šolskega leta. V individualni obliki pa tudi v okviru PK Prekmurja. 
Obvezen predpogoj za vključitev v osrednji del programa je oprav-
ljen test hoje na 2 km, ki ga opravlja CINDI. Le tisti udeleženci, ki 
imajo gibalne ali druge zdravstvene težave, bodo predložili mnenje 
osebnega zdravnika. V poteku programa bomo beležili temeljne 
zdravstvene karakteristike udeležencev in si prizadevali, da bi bil 
program primeren zdravstvenemu stanju udeležencev in skladen 
z njihovo telesno pripravljenostjo. Program bomo predvidoma 
organizirali v posezonskem času. Sestavni del tega programa je 
tudi 3 dnevni gorski pohod za kondicijsko bolje pripravljene ude-
ležence, ki bo organiziran v jesenskem času. Načrtovani znesek 
programa znaša 20.642 eur.

4. Informiranje, publicistika in izdajanje 
glasila 

Relativno hiter porast obveščanje članstva preko interneta se 
kaže v vseh invalidskih organizacijah (tudi v DLS), očitno zaradi 
hitrosti in relativne cenenosti. Tudi člani se za komuniciranje z dru-
štvom vse bolj poslužujejo e-pošte in preko tega medija je bilo v 
preteklem letu v uredništvo Obvestil posredovanih več kot 80   % 
prispevkov. Kljub temu pri nas še obstajajo sive lise, ki jih internet 

gotovih in nestabilnih finančnih prilivov. V tem programu bo pred-
vidoma potrebno uvesti spremembe, ki jih bomo vgradili še na 
nekatere druge programe v primeru, če se bodo ponovila velika 
nihanja v obsegu ali enakomernosti loterijskih prilivov, ki smo jim 
bili priča v lanskem letu. Program bomo izvedli v predsezonskem 
času in na obmorski lokaciji.

Za izvedbo programa je predvidenih 19.048 eur.

3. Izvajanje programov ohranjevanja 
zdravja

Sorazmerno dolgotrajno zdravljenje navadno bolnike precej izčr-
pa. Že sama govorna rehabilitacija je kar precej zahtevna naloga 
in zaželeno je, da si bolnik povrne čim več moči, saj primerna tele-
sna pripravljenost v vseh pogledih prispeva k boljšemu telesnemu 
in duševnemu počutju. Poleg tega je za večino laringektomiranih 
priporočljivo, da se nastalim post-operativnim spremembam prila-
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Program Ohranjevanje zdravja  na Rogli v 2011. (Foto Č. Košak)

še ni dosegel in kar je še pomembnejše, nekateri zlasti starejši 
člani, se težje »znajdejo« s to obliko posredovanja sporočil. Iz teh 
razlogov bo društveno glasilo Obvestila še naprej dopolnjevalo 
obveščanja članstva. Po potrebi bomo tudi v bodoče izdajali bro-
šure, zloženke in druge oblike tiskanih gradiv za obveščanje član-
stva in javnosti. V čim večji meri bomo poskusili izkoristi sodobne 
računalniške možnosti (CD in DVD prezentacije in video projekci-
je) za izboljšanje informiranosti in večjo prepoznavnost društva. 
Predvidena sredstva programa dosegajo 14.771 eur.

5. Spodbujanje in podpora kulturni 
ustvarjalnosti

Program si prizadeva ponovno vzpodbuditi interes laringekto-
miranih in njihovih svojcev za kreativno udejstvovanje in kulturo. 
Predvideni obseg je sorazmerno skromen 1300 eur 

6. Izvajanje programov za preprečevanja 
socialne izključenosti

S tem programom poskušamo s pomočjo neposrednega stika 
predstavnikov društva nagovoriti laringektomiranega in njegovega 
zakonca, da se prične vključevati v dejavnosti društva. Vsebino 
programa sestavljajo pohodi, izleti in obiski naravnih, kulturnih in 
zgodovinskih znamenitosti.

Predavanje v okviru programa psihosocialne  
rehabilitacije. (Foto D. Papež)

Večina tovrstnih aktivnosti se odvija na nivoju Področnih klubov. V 
letošnjem letu bo društvo praznovalo tudi 30-letnico delovanja, ki 
jo bo obeležilo s proslavo, ki bo organizirana v poletnih mesecih 
in jo bo predvidoma pripravil PK Ljubljana. Sredstva programa so 
načrtovana v višini 22.358 eur.

7. Pomoč prostovoljcev laringektomiranim 
na domu 

Obiski poverjenikov-prostovoljcev predstavljajo zelo pomembno 
obliko organizirane samopomoči laringektomiranih. Po odpustu iz 
bolnišnice se laringektomirani soočajo s težavi »ponovne vrnitve v 

V Dalmaciji. (Foto D. Papež)

življenje«, s težavami vključitve v družino in širše družbeno okolje 
in ta proces je redko kdaj lahak, še posebej, ker večina laringek-
tomiranih v tem času ne osvoji ezofagalne tehnike nadomestnega 
govora. Prostovoljci-poverjeniki lahko novo operiranim bolnikom 
pomagajo z nasveti, posredovanjem lastnih izkušenj in včasih lah-
ko celo pri vajah nadomestnega govora. Tudi v letu 2012 načrtu-
jemo, da bodo poverjeniki najmanj dvakrat letno obiskali člane, ki 
žive na njihovem področju. Za ta program smo predvideli 6.568 
eur.

8. Pomoč osebam pred in po operaciji
Bolniki navadno prav preko tega programa, vzpostavijo prve stike 
z društvom in od njihove uspešnosti, je neredko odvisno njiho-
vo nadaljnje vključevanje v programe preprečevanja psiho-soci-

Malica v visokogorju. (Foto Č. Košak)

alne izključenosti in s tem tudi uspešnost celovite rehabilitacije. 
Operacija laringektomije je radikalen poseg, ki lahko reši bolniku 
življenje, hkrati pa zelo resno spremeni kvaliteto bolnikovega življe-
nja. Zato odločitev za operacijo ni lahka, niti za dobro poučenega 
bolnika. Pri tej odločitvi je navadno za večino bolnikov dobrodošel 
pogovor z laringektomiranim, ki je takšno preizkušnjo prestal na 
lastni koži in je pripravljen z njimi iskreno deliti svojo osebno izkuš-
njo. Tudi obe kliniki, v Ljubljani in Mariboru, podpirata ta program. 
Po potrebi bomo takšno pomoč nudili tudi družinskim članom, 
saj izkušnje kažejo, da so včasih le-ti slabše poučeni o tveganjih 
bolezni, kot bolniki sami. Sredstva programa obsegajo 981 eur.
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9. Zagovorništvo in zagotavljanje občasne 
pomoči

Sredstva tega programa so namenjena za zagotavljanje sveto-
valne, pravne pomoči in enkratne socialne pomoči laringekto-
miranim v eksistenčni stiski. Socialno stisko laringektomiranih z 
najnižjimi dohodki, poskuša društvo blažiti tudi z uveljavljanjem 

posebej znižanih kotizacij pri udeležbi v vseh pomembnejših pro-
gramih. Sredstva enkratne pomoči kot intervencijska sredstva, 
lahko prejme laringektomirani v primeru težke socialne stiske 
tako, da na Izvršni odbor naslovi posebno prošnjo. 

Ta sredstva se zagotovijo bodisi v obliki plačila najnujnejših po-
ložnic ali drugi materialni obliki. Načrtovana vrednost programa 
je 1062 eur.

Ivan Košak

Glede na kraj nastanka malignih tumorjev grla, medicinska litera-
tura ločuje tumorje, ki so nastali v supraglotisu, subglotisu in v 
glotisu. Kaj to pomeni? 

Grlo je sestavljeno iz supraglotisnega, glotisnega in subglotisnega 
dela. 

Glotis je najožji del grla in ga predstavljata glasilki. Glotis torej 
sta glasilki. Glotisni tumor torej nastane najprej na eni ali obeh 
glasilkah.

Supraglotis je področje nad glasilkama, zajema lažni glasilki ali 
ventrikularni gubi, poklopec ter mejno področje proti spodnjemu 
žrelu – to pomeni gubi, ki potekata s poklopca proti piramidasti-
ma hrustancema, na kateri sta pripeti glasilki (ariepiglotisni gubi). 
Supraglotisni tumor vznikne torej ali na enem od teh podpodro-
čij.

Subglotis je predel pod glasilkama in sega od spodnjega roba 
glasilke do spodnjega roba celotnega grla, kjer se nato začne 
sapnik.

Druga pomembna karakteristika novotvorbe je bolezenski stadij 
tumorja. Stadij rakave bolezni ocenjujemo s pomočjo t.-i.  TNM 
klasifikacije. TNM je klasifikacija Mednarodne zveze proti raku 
(International Union Against Cancer - UICC). 

Da bi bolniki in njihovi sorodniki bolje razumeli raka, še posebej raka grla, bomo 
poskušali občasno v Obvestilih, bolj po domače, osvetliti nekatere temeljne pojme. 
Črpali bomo iz virov: medicinskega slovarja, objavljenih prispevkov v publikacijah, 
ter interneta in ob strokovni recenziji dr. Irene Hočevar Boltežar.

Ivan Košak

Slovar
Pri tem

T pomeni označbo velikosti tumorja, 

N (iz angl. besede node) pomeni razsežnost lokalnih zasevkov v 
bezgavke in 

M (iz angl. besede metastasis) pomeni oddaljeni zasevek po tele-
su (npr. v pljuča, jetra, kosti, možgane, kožo, itd).

Rak grla se po razsežnosti samega tumorja deli na raz-
rede, ki jih označujemo od T1 - T4 in pomenijo različno 
za vsak posamezen del grla posebej (supraglotis, glotis, 
subglotis):

Glotis (glasilki):

T1    -     tumor je omejen na eno ali obe glasilki, gibljivost glasilk je 
normalna

T2    -     tumor je omejen na eno ali obe glasilki, gibljivost glasilke je 
omejena in/ali tumor se širi z glasilk nad ali pod njiju v zgornji 
ali spodnji del grla (supraglotis, subglotis)

T3    -      tumor je še omejen na področje grla, glasilka je negibljiva, in 
tumor se lahko širi v prostor ob glasilkah

T4    -     tumor prerašča iz področja grla v sosednje organe

Supraglotis:

T1    -      tumor zajema eno podpodročje supraglotisa (poklopec, ven-
trikularno gubo, ariepiglotisno gubo)

T2    -      tumor zajema dve podpodročji, vendar je gibljivost glasilk 
normalna

T3    -      zaradi razširjenosti tumorja je ena glasilka negibljiva ali pa tu-
mor zajema prostor ob glasilkah, pred poklopcem

T4    -     tumor prerašča meje grla, vrašča v sosedne organe

Subglotis:

T1    -     tumor je zamejen na subglotis

T2    -      tumor zajema tudi glasilki, vendar je gibljivost glasilk normal-
na ali zmanjšana

T3    -     zaradi razraščanja tumorja je ena glasilka negibljiva

T4    -     tumor prerašča meje grla in vrašča v sosednje organe.

l

Trije deli grla: supraglotis, glotis in subglotis. (Vir Internet)
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V letu 2011 je PK Prekmurje pripravil nepozabno letno srečanje DLS. (Foto Č. Košak)

 PK Prekmurje

PROGRAMI DELA PODRO^NIH 
KLUBOV ZA LETO 2012

Program dela 
PK Prekmurje 

l  Mesečno se bomo srečevali vsako 1. 
soboto v mesecu, razen v juliju, avgus-
tu in oktobru, kjer bomo obravnavali 
tekoče zadeve in se dogovarjali za delo 
oz. program za naprej. 

l  Obiskovali bomo stare in nove člane, 
ter jim nudili vsestransko pomoč, tako 
pri učenju govora, kakor tudi pri prema-
govanju drugih težav.

l  Organizirali bomo strokovna in poljubna 
predavanja, ter delavnice za člane in 
podporne člane.

l  Organizirali bomo več pohodov in izle-
tov za ohranjanje zdravja in dobrega 
počutja.

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

l  Kot vsako leto, bomo tudi to leto or-
ganizirali novoletno srečanje v okviru 
finančnih zmožnosti.

Za PK Prekmurje Geza Lepoša

 PK Severna
 Primorska

Program 
dela 

l Enkrat mesečno bomo obravnavali 
tekoče probleme. 

l Vsaj 2 krat letno bomo obiskali člane, 
tudi tiste, ki so v domovih upokojencev in 
v bolnišnicah. 

l Posebej bomo poskrbeli za nove la-
ringektomirane člane. 

l Organizirali bomo izlete v bližnjo in širšo 
okolico in 2 lažja planinska pohoda. 

l Ogledali si bomo kulturne znameni-
tosti. 

l V okviru druženj in srečanj bodo tudi 
razni pogovori s člani društva. 

l Na koncu leta bomo organizirali no-
voletno srečanje, s pregledom dela real-
iziranega programa PK. 

Poverjenik PK, Fabjan Stanislav 

Na izletu. (Foto ahiv B. Čus)

NOVI ^LANI
TOPLAK SILVESTER   SPODNJI DUPLEK
OLENIK MARIJA ANKARAN
KLOBUČAR ŽELJKO SREDIŠČE OB DRAVI
MESARIČ ROBERT KROPA
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Člani PK Štajerske in Koroške se radi zbirajo na Farovcu. (Foto D. Papež)

 PK Obala

PK [tajerska 
in Koro{ka

Program 
dela 

l  Celoletno izvajanje aktivnosti poverjen-
ikov pomoči na domu,

l  fizioterapevtska telovadba z rekreativnim 
plavanjem vsako prvo in tretjo sredo v 
mesecu ob 16. uri v bazenu fiziatrije 
UKC Maribor, s fizioterapevtko in oseb-
jem ORL oddelka preko celega leta,

l  celoletno izvajanje programov za ohran-
janje zdravja,

l  psihosocialna pomoč osebam pred in 
po operaciji v sodelovanju z logope-
dom in UKC Maribor,

l  ogledi gledaliških predstav z abonma-
jem za sezono 2011/12,

l dva izleta,
l dva pohoda s piknikom,
l  več pohodov s sprotnim dogovarjan-

jem,

l  tradicionalno prednovoletno srečanje v 
decembru,

l  medicinska predavanja – aktualne teme 
skozi celo leto,

l  sodelovanje v vseh programih, ki jih 

pripravlja IO DLS v sklopu celotnega 
društva – učenje nadomestnega go-
vora, psihosocialna rehabilitacija, pro-
grami za ohranjanje zdravja.

Za PK Danilo Papež

Program
letnih 

aktivnosti 
l  Kot vsako leto, bomo sodelovali v ak-

tivnostih, ki jih organizira in pripravlja IO 
DLS.

l  Organizirali bomo več srečanj, kot so 
pohodi, izleti, za ohranjevanje zdravja in 
dobrega počutja.

l  Obisk članov na domu, jih seznanjati z 
novostmi in delovanjem društva.

l  Na koncu leta, v mesecu decembru, pa  
bomo organizirali tradicionalno predno-
voletno srečanje za vse člane in pod-
porne člane.

Veliko lepih trenutkov!

Vodja PK Obala, Branko Bubnič

^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 487
Izvršni odbor DLS

UREDNIŠKI ODBOR:

Odgovorni urednik: Ivan Košak, 

urednik: Marija Tomšič, 

član: Danilo Papež. 

Oblikovanje in priprava za tisk 
 Leopold Mihelič

Člani PK Obale počivajo med pohodom. (Foto B. Bubnič)
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Zadnjič skupaj z Žikom na Križni gori. (Foto Č. Košak)

Tudi v letošnjem letu bomo obiskali Križno goro (Foto Č. Košak)

 PK Ljubljana

V lanskem letu nas je, po sicer ne dolgi bo-
lezni, zapustil naš priljubljeni  predsednik 
PK Ljubljana  in dolgoletni poverjenik za 
del Gorenjske, g. Žika Manič. V spominu 
nam bo ostal kot zelo komunikativen in 
odprt človek, ki je bil največkrat nasmejan 
in vsakič pripravljen spraviti v dobro voljo 
še tako »zaprtega« in brezvoljnega posa-
meznika. Še posebej pa nam bo ostal v 
spominu kot izreden poznavalec balkan-
ske kulinarike in izvrsten pripravljavec jedi 
z žara. Žal ga ni več.

Ker tako velik PK, kot je Ljubljana ne 
more ostati dalj časa brez svojega vodje, 
je predsednik Košak pričel z iskanjem us-
treznega kandidata za vodjo PK. Ker žal 
iskanje ni bilo uspešno, me je predsed-
nik zaprosil, da vsaj začasno prevzamem 
kandidaturo za to mesto. Ker se še kako 
zavedam pomena Področnih klubov za 
uspešno delovanje društva kot celote, saj 
sem jih pred 11 leti pričel ustanavljati, sem 
na kandidaturo tudi pristal. Na Občnem 
zboru PK, ki je sovpadal s prednovoletnim 
srečanjem, je bil predlog, da začasno pre-

Podro~ni 
klub 

Ljubljana 
oživljen

vzamem funkcijo vodje PK Ljubljana, so-
glasno sprejet.

Takoj po novoletnih praznikih sem na 
pogovor o pripravi programa dela PK  za 
prvo polletje tekočega leta povabil delujoče 
poverjenike. Dogovorili smo se, da bomo 
izvedli sledeče aktivnosti:

1.  Obisk dveh do treh predstav v gledališču 
(verjetno SiTi Teater v BTC Ljubljana)

2. Celodnevni izlet 

3.  Tradicionalni piknik na Križni gori pri 
Škofji Loki

4. Dva do tri lažje pohode v bližnji okolici

5.  Udeležili se bomo pohoda po Poti pri-
jateljstva in spominov, ki ga organizira 
MO Ljubljana

6.  Druge aktivnosti, za katere bi bilo zain-
teresirano članstvo

O izvajanju posameznih aktivnosti, bomo 
članstvo obveščali pravočasno preko 
Obvestil.

Kako uspešni bomo pri izvajanju tega pro-
grama pa je odvisno predvsem od vas 
članov, podpornih članov in simpatizerjev 
društva, od vaše prisotnosti na prireditvah 
in aktivnega udejstvovanju na njih. 

Torej, odzovimo se in sodelujmo!

Slavko Ribaš, častni predsednik DLS 
in vodja PK Ljubljana

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.
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Vabilo v 
delavnico

Klinika ORL v Ljubljani vabi 
laringektomirane in njihove svoj-
ce k udeležbi v delavnico, ki bo 
organizirana v kletnih prostorih 
ORL klinike. 
Delavnica bo vsak torek ob 11. 
uri. (Razen v primeru praznika.)

mag. Petra Bavčar, univ. dipl. 
psih., spec. klin. psih.

In 
memoriam 

Petra 
Broži~a

Dne, 11. 1. 2012, smo se poslovili od 
našega dolgoletnega člana in poverjeni-
ka za Notranjsko in Dolenjsko 1, Petra 
Brožiča. Pravzaprav je raje videl, če si ga 
poklical po njegovem »drugem imenu« 
Brane. Odšel je nenadoma. Kadar kdo 
od naših članov odide tako na hitro, kot 
je Brane, me vedno stisne. Kako hudo 

krhko je to naše življenje. Smo res samo 
listje v vetru? Lansko leto je malo tožil o 
težavah s hrbtenico, zaradi katerih se ni 
mogel kot pomočnik logopeda udeležiti 
tečaja govora in hkrati je moral preložiti 
tudi obiske članov svojega poverjeni-
štva. Ko pa sva se na prednovoletnem 
srečanju pogovarjala o tem, mi je zatrdil, 
da je sedaj vse v redu, še novoletne ko-
ledarje razdeli svojim laringektomiranim, 
pa se bo oglasil na društvu. Koledarje je 
razdelil, več pa ni šlo, saj se je vmes pre-
trgala njegova življenjska nit.

Brane je bil med najbolj prizadevnimi po-
verjeniki našega društva. Nekajkrat me 
je povabil s seboj, da sva skupaj obiska-
la njegove člane in lahko sem se osebno 
prepričal v kako mizernih razmerah živijo 
naši posamezni člani. Seveda se nisva 
vedno in o vsem strinjala. Znal je po-
kazati tudi trmo, nekakšno upornost in 
vztrajno voljo do življenja. za katero pa 
menim, da je značilna za večino laringek-
tomiranih, sicer ne bi dobili boja z rakom. 
No, kakorkoli, nekaterim laringektomira-
nim sva pomagala po najinih najboljših 
močeh. Na zelo originalen način je znal 
poiskati »izgubljene« laringektomirane. V 
vasi se je ustavil kar v najbližji gostilni in 
tam povprašal, če morda vedo za kakš-
nega njemu podobnega v okolici. Tako 

sva z druge strani spoznala temno plat 
našega dela, oziroma kako pomembno 
je naše delo in kaj se lahko zgodi s temi 
nesrečniki, ki jih ni v nobeni evidenci, še 
posebej, če imajo premajhno ali pa so 
celo brez podpore družine. 

Poleg nalog poverjenika, je Brane v dru-
štvu opravljal funkciji člana Izvršnega ter 
Nadzornega obora in skupaj z Žikom (g.  
Manićem) sta bila rekorderja pri zbiranju 
donacij. Brane se je življenju po operaciji 
dobro prilagodil, skoraj tako kot, da se 
nič ni zgodilo. Rad je delal okrog hiše in 
na vrtu, malo pazil na vnuke in njegova 
velika ljubezen je bilo balinanje. Skupaj z 
ženo Ano sta se uvrščala v sam vrh lige. 
Ana je bližala, Brane pa izbijal, bil je tako 
dober tolkač, da so ga snubile balinar-
ske ekipe drugih invalidskih organizacij. 
Peter Brožič je krepko prispeval tudi v 
času vojne za osamosvojitev Slovenije, 
za kar so se mu poklonili tudi slovenski 
veterani. 

Brane, hvaležni smo ti za prispevek, ki 
si ga dal našemu društvu, spominjali se 
te bomo in te pogrešali. V imenu DLS in 
svojem osebnem imenu izrekam sožalje 
njegovi ženi Ani, družinskim članom in 
sorodnikom.

Ivan 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

http://www.dls-slo.si

Vabilo v 
gledali{~e 
SiTi Teater

Vabim vas, da se v soboto, 25. februarja 
2012, ob 20. uri v gledališču SiTi teater 
v ljubljanskem BTC, udeležite gledališke 
predstave, monokomedije FOTR, ki jo 
izvaja igralec Lado Bizovičar, ki ga pozna-
mo iz različnih televizijskih nastopov pa 
tudi iz odrskih nastopov v komedijah 5mo-
ških.com in ženske&moški.com.

Komedija FOTR obravnava situacijo, kako 
postati oče, kar ni posebej zapleteno, za-

plete pa se takoj za tem. Sveže pečeni oče 
prihaja z besedo na dan. Ni ati, ni oči, ni 
ata in ni tata…, skratka odlična komedija, 
v kateri se je Lado Bizovičar predstavil že 
več kot 150 krat.

Kako do SiTi teatra?

SiTi Teater BTC domuje v dvorani 
Mercurius, ki se nahaja ob Šmartinski ce-
sti, med BTC-jevo stolpnico in Petrolovo 
črpalko. Če se pripeljete po Šmartinski 
cesti iz centra, zavijete na semaforju pred 
Petrolovo črpalko desno in na levi strani 
boste zagledali stekleno dvorano ovalne 
oblike. Parkirišče je pred dvorano.

Vsi člani PK Ljubljana, ki bi si radi ogledali 
to predstavo, se morate prijaviti najkasneje 
do ponedeljka, 20. februarja 2012. 

1. po telefonu, na številko: 01 436 03 
58 (sekretarka DLS Marija Tomšič) ali na 
040527619 (vodja PK Ljubljana, Slavko 
Ribaš

2. ali po E-Mail na naslov: dls@t-2.net ali 
slavko.ribas@siol.net

Za PK Ljubljana, Slavko Ribaš


