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Nadaljevanje na naslednji strani

Občni zbor

Na Občnem zboru. (Foto arhiv DLS)

Občni zbor DLS smo pripravili 28. 
3. 2017 na sedežu društva. Ker 
smo na njem obravnavali temelj-

ne značilnosti izvajanja posebnih social-
nih programov v letu 2016 in hkrati določil 
nekaj lokacij in terminov priprave najpo-
membnejših društvenih programov v letu 
2017 je prav, da s temi sklepi Občnega 
zbora seznanimo vse bralce našega gla-
sila.

V preteklem letu je Društvo laringekto-
miranih Slovenije v izkazu poslovnega 
izida ustvarilo 198.322 eur prihodkov in 
skupna redna sredstva FIHA (za delova-
nje, programe in naložbe ) so obsegala 
172.782 eur. Kotizacije članov, ki so jih 
prispevali udeleženci društvenih progra-
mov so znašale 19.769 eur in so obse-
gale okroglo 10 % vseh prihodkov. Čla-
narine so dosegle znesek 4.581 eur in 

odstopljena dohodnina je znašala 914 
eur. Preostali viri, pa so bili relativno manj 
pomembni. Medtem ko so skupni odhod-
ki obsegali 194.121 eur. Skupaj so v Letu 
2016 prostovoljci DLS opravili 5.793 ur 
prostovoljnega dela. 

Prvo mesto med posebnimi socialni-
mi programi društva zavzema Program 
učenja nadomestnega govora, ki najbolj 
neposredno zadeva kvaliteto življenja la-
ringektomiranih in je najstarejši program 
društva, ter v bistvu povezuje vse temelj-
ne pobude in dejavnike ,ki so vodili tudi 
do ustanovitve DLS. Izkušnje doma in v 
tujini namreč kažejo, da se večina larin-
gektomiranih v času hospitalizacije ne 
more ustrezno govorno rehabilitirati, kar 
še posebej velja za tako imenovano ezo-
fagalno tehniko nadomestnega govora 
(govor s požiralnikom), ki zahteva uspe-

šno zaključeno prvo faza zdravljena (umi-
ritev vnete sluznice,itd.), ustrezno psiho-
loško pripravo, ter več časa in večje an-
gažiranje napora bolnika. Program smo 
izvedli dvakrat, obakrat v Simonovem 
zalivu. Skupaj se je programa udeležilo 
94 članov. Stroški programa so dosegli 
39.761 eur.

Laringektomija v psihološkem smislu 
»obrne življenje laringektomiranega na 
glavo«.Izguba »normalnega« govornega 
sporazumevanja, skupaj s pogostimi di-
halnimi zapleti, stalnim izločanjem sluzi 
in očitno spremenjenim videzom (traheo-
stoma) izzove vsaj v začetku veliko nela-
godnost, strah pred javnostjo (včasih že 
pred družinskimi člani) v ekstremnih pri-
merih pa željo po socialni izolaciji. Namen 
programa Psihosocialne rehabilitacije je,v 
kolikor je mogoče zgodnji fazi, prepreči-
ti negativne posledice takšnih tendenc. 
Osrednji del tega programa smo ponov-
no izvedli na otoku Ugljan od 18.6. do 
25.6.2016. Programa se je skupaj ude-
ležilo 69 udeležencev s 3 strokovnimi 
sodelavci. Jutranji razgibalni telovadbi so 
sledile meritve krvnega tlaka, ki jih je obi-
skalo 57 članov in skupaj je bilo opravlje-
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V visokogorju. (Foto B. Kostajnšek)

nih 175 meritev. V dopoldanskem času 
so bile izvedeni krajši kombinirani pohodi: 
Kukljica- zaliva M. in V. Sabuše,-Kukljica 
(6km), 

Lukoran-Sutomiščica-Preko (5 km), Ždr-
jelac –Banj(3 km). Z avtobusom so bili 
opravljeni krajši izleti z ogledi mest Ugljan 
in Pašman. Z namenom sprostitve in iz-
obraževanja je bil organiziran daljši izlet 
z ladjico z ogledom zgodovinskih zna-
menitosti starega mestnega jedra Za-
dra v aranžmaju turistične agencije. V 
popoldanskem času smo izvajali pilates 
, stretcing in športno –rekreacijske aktiv-
nosti. Posamezne aktivnosti so zabeležile 
sledečo udeležbo članov: balinanje (20), 
pikado (15), mini golf (18) in namizni tenis 
(6). Skupen obseg aktivnosti je torej zajel 
83% ponovljivih udeležencev. Odhodki 
programa so obsegali 27.484 eur.

Tretji pomembnejši program je program 
Ohranjevanja zdravja. Slaba telesna pri-
pravljenost je lahko skupaj s stalnimi 
zapleti, ki spremljajo laringektomirane 
(pogosto izločaje sluzi z infekcijami di-
halnih poti,slabša pljučna kapaciteta,itd.) 
usodna kombinacija za zdravje laringek-
tomiranih. V letu 2016 je bilo v bazenu lju-
bljanske Fakultete za šport za izvedenih 
40 vodnih terapij, ki so potekale enkrat 
tedensko pod vodstvom fizioterapevtke 
in se jih je vsakič v povprečju udeležilo 10 
članov. V PK-Pomurja je bilo organizira-

nih 80 individualnih vodnih terapij. Osre-
dnji 6 dnevni del programa smo izvajali 
od 29.8 - 2.9 2016 v Termah Lendava. 
Ta del programa organiziramo, po stan-
dardnem vzorcu in skupaj se ga je ude-
ležilo 118 udeležencev. Dopoldne smo 
pripravili skupinske pohodi in kolesarske 
ture. Popoldanske aktivnosti so obsegale 
stretching in rekreativne-športne dejav-
nosti: pikado, balinaje in bližanje. Izvedli 
smo Cooperjev plavalni test, ki se ga je 
udeležilo 10 članov s povprečno oceno 
dobro. Kolesarjenja se je udeleževalo od 
8-12 članov. V okviru programa je bilo or-
ganiziranih 9 gorskih pohodov in kolesar-
ska tura. Pripravljenih je bilo 8 enodnev-
nih gorski pohodov: Krim (16.januarja.), 
Pokljuka (pohod s krpljami, 21.februarja.) 
Slivnica (12. marca), Boč ( 10. aprila), 
Kum (25. maja), Uršlja gora (10. septem-
bra), Veliki Snežnik (16. oktobra) Velika V programu Psihosocialne rehabilitacije. (Foto M. Krajnc)
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planina (3. decembra). Kolesarili smo 5. 
junija okrog Cerkniškega jezera. Tridnev-
ni pohod smo izvedli v času od 30. sep-
tembra- 2. oktobra iz izhodišča Drežnica. 
Skupaj so gorski pohodi zabeležili 154 
udeležb, v povprečju je vsak udeleženec 
opravil 5 gorskih pohodov.Za izvedbo 
celotnega programa je bilo porabljenih 
38.661 eur.                                                                                             

V okviru programa Informiranje, smo v 
preteklem letu izdali enajst številk dru-
štvenega glasila Obvestila, večina kot 
dvojne številke. Pri oblikovanju vsebine 
glasila je sodelovalo 27 članov društva,ki 
so prispevali fotografije ali avtorske pri-
spevke. Skupaj je bilo za objavo v Obve-
stilih posredovanih 221 avtorskih prispev-
kov in fotografij. Izvedbo posebnih social-
nih programov smo dokumentirali tudi z 
video kipi, ki so skupaj obsegali več kot 
3 ure posnetkov. Spletna stran društva 
je trenutno vzpostavljena v dveh jezikih 
slovenskem in nemškem in povprečno 
mesečno smo zabeležili okrog 1000 ogle-
dov. Teme na katerih so se uporabniki 
največkrat ustavljali so : predstavitev dru-
štva, programi in podatkih o laringektomi-
ji. 53,01 % vseh obiskov so predstavljali 
uporabniki iz Slovenije. Iz spletnih omrežij 
so bili zabeleženi ogledi iz: Onkološke-
ga inštituta, Kliničnega centra Ljubljana, 
Univerze v Ljubljani, Univerze v Maribo-
ru, bolnišnice Golnik, Centralne tehni-
ške knjižnice, Inštituta za rehabilitacijo , 
itd. Med ogledi iz ZDA pa je bilo največ 
ogledov s strani Massachusetts institute 
of technology in mesta Philadelphia, He-
alth partners of Philadelphia, Zdravstveni 
center Univerze v Tenesse. Iz EU so bili 
zaznani ogledi s strani Evropskega parla-
menta. Odhodki tega programa so zna-
šali 10.109 eur.

Program Izvajanje programov za pre-
prečevanje socialne izključenosti je s 
stališča množičnosti udeležbe najbolj 
obiskan program. Sestavlja ga spek-
ter aktivnosti: srečanj, pohodov, izletov, 
predavanj,obiskov kulturnih in naravnih 
znamenitosti, športne aktivnosti itd. Pre-
težen del teh aktivnosti se odvija v Po-
dročnih klubih, ki jih je 6 in pokrivajo celo-
ten teritorij Slovenije. V preteklem letu so 
Področni klubi pripravili 30 dogodkov in 
opravili 487 ur prostovoljnega dela. Sku-
paj smo v tem programu zabeležili 1089 

udeležb in zanj je bilo porabljenih 29 770 
eur.

DLS si kot član NSIOS-a skupaj z dru-
gimi invalidskimi organizacijami prizadeva 
za izboljšanje položaja invalidov in hkrati 
sodeluje tudi z mednarodnimi invalidskimi 
organizacijami. Februarja 2016 se je de-
legacija društva, udeležila Mednarodnega 
srečanja in strokovnega simpozija v Cri-
kvenici na Hrvaškem. Na srečanju je bilo 
pripravljeno tudi tradicionalno tekmovanje 
v programu vodne terapije in družabnih 
aktivnostih skupaj s kolegi hrvaške zveze 
laringektomiranih. Ker je DLS član CEL( 
Evropske konfederacije laringektomira-
nih) sta se konference direktorija konfe-
deracije v Bad Reichenahallu 13. julija 
2016 udeležila tudi 2 predstavnika dru-
štva. Pri tem je bil predstavnik DLS ime-
novan v delovno skupino, ki se je decem-
bra meseca sestala še v Ljubljani z na-
menom, da prouči možnosti poglobljene 
izmenjave informacij in primerov pozitivne 
prakse, ter sestavi priporočila za nadaljnje 
delovanje konfederacije.

Pri načrtovanju aktivnosti programa Psi-
hosocialne rehabilitacije smo upoštevali 
željo večine udeležencev programa, da 
letos premaknemo lokacijo višje proti se-
vernemu Jadranu. Zato bomo ta del pro-
grama izvajali v Njivicah na otoku Krku od 
24.6.-1.7.2017. Medtem ko osrednji del 
programa Ohranjevanja izvajali v Šmarje-
ških toplicah od 3.9-.9.9.2017.

Tej številki Obvestil smo priložili prijavnice 
za oba programa za katere vas prosimo, 
da jih čim prej izpolnite in vrnete na sedež 
društva.

Ivan Košak

Tradicionalno letno srečanje. (Foto I. Košak)

KOZINC ALOJZ, PLANINA PRI SEVNICI
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Burja bi bila dobrodošla, da bi razgnala meglo. (Foto Č. Košak)

V času, ko se zima ni še čisto poslo-
vila, smo si za cilj pohoda izbrali 
Vremščico (1027 m). To je hrib, ki 

je del senožeškega hribovja in se razteza v 
dinarski smeri od SZ proti JV med Divačo 
in Pivko, nad vasjo Senožeče.  Od tu smo 
z ekipo pohodnikov tudi pričeli naš vzpon.

Glede na vreme in oddaljenost udeležba 
seveda ni bila polnoštevilna, smo se pa 
vsaj domačini (beri Primorci) tokrat odrezali 
in se odzvali povabilu. Vreme nam  spet ni 
bilo prav naklonjeno. No, zeblo nas le ni, 
saj smo korajžno stopali v hrib in se hitro 
ogreli. Pot na Vremščico ni zahtevna, niti 
pretirano dolga (1 uro in pol do vrha); po 
navadi je zelo prijetna, ker se izmenjujejo 
travnati pašniki s pasovi bukovega gozda, 
ki daje zavetje ob primorski burji. No, to-
krat bi bilo malo burje kar dobrodošlo, da 
bi razgnala oblake in sivo meglo, ki nam je 
zakrivala sicer čudovite razglede na dolino 
reke Reke, na Slovensko obalo, Slavnik, 
Nanos, Snežnik…. Namesto razgledov in 
cvetočih travnikov (ki jih v marcu seveda 
še ni) smo se zabavali z ogledovanjem 
posebne sorte bratca oslička, za katerega 
nismo takoj vedeli ali je ovca ali osel, tako 
poseben je bil. Določili smo ga za osla.

Domačini Vremščici rečejo kar Gora ozi-
roma Gora sv. Urbana, saj tik pod vrhom 
v smeri proti Košani stoji cerkvica s. Ur-
bana, ki je v zadnjem času lepo obnovlje-
na. Okolica cerkve nam je nudila prijetno 
zatočišče in prostor za obvezno malico in 
klepet. Tudi pozvonili smo malo: za srečo 
in  za lastno veselje. Kar  hitro smo jo ubra-
li nazaj proti izhodišču. Vremščica namreč 
v tem času, ko pašnikov še ne oblegajo 
ovce (ovčjereja je tu precej razširjena) zelo 
samotna in nenaseljena. Razen hlevov za 
živali in kmetije, kjer pridelujejo skuto in 
sir, tu ni pravzaprav ničesar, posebno ne 
v zimskem času. Tako nam ni preostalo 
drugega, kot da smo se po isti poti vrnili 
do avtomobilov.

V  Senožečah smo še kakšno rekli, se do-
govorili za naslednji cilj in se kljub neugo-
dnemu vremenu zadovoljni vrnili na domo-
ve. Pa drugič še….

Marta Gabrejna Braniselj Cerkvica sv. Urbana. (Foto Č. Košak)
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Že na začetku poti v cvetju. (Foto Č. Košak)

Pohod na Goro Oljko
Strogo vzeto si Gora Oljka ne zaslu-

ži tega imena. Saj je le hrib z 733 
m nadmorske višine.

Vendar, kar ji zmanjka na višini več kot 
nadoknadi z markantnim videzom. Kot 
nekakšen stražni stolp se dviguje na Pol-
zelo in nadzoruje oba konca savinjski in 
štajerski. Značilni videz, ji še poudari cer-
kvica sv. Križa, ki z dvema zvonikoma 
kraljuje nad okolico. Med vožnjo po avto-
cesti med Celjem in Vranskim je skoraj ne 
moreš »falit«. Že večkrat je pritegnila mojo 
radovednost in potihoma sem si obljubil:» 
Nekega dne, te obiščem.« Zato sem bil 
v naši debati kam, pa naslednjič ? Takoj 
za. Res je tudi, da je zima pustila še nekaj 
posledic, da smo še malo »zarjaveli« in 
smo se zavestno odločili za manj napo-
ren pohod, da ne bi komu že na začetku 
sezone »zaribala mašina«. Zato pa je hrib, 
ki se ponaša z imenom gore kot nalašč.

Kot ekspert za pohodniške poti na tem 
koncu je obveljal naš Slavko (Dobelšek), 
ki je odločil, da se 8.4. 2017 zberemo ob 
9. uri pred Merkatorjem v Šmartnem ob 
Paki. To nam je bolj ali manj uspelo, saj 
smo se na zbornem mestu znašli sami 
stari znanci. Seveda je treba oznaniti, da 
naš Črt praznuje rojstni dan in ob številnih 
čestitkah smo si lahko privoščili »rundo« 
na njegov račun. Po tem kratkem pra-
znovanju smo se odpravili na izhodiščno 
točko proti Podgori, na parkirišče onkraj 
železniške proge. Slavko je prevzel vlo-
go vodiča in nas po kolovozu pripeljal 
do obronka gozda, ki je bil ves v cvetju. 
Lepo. Po Martinovi pot smo se začeli bla-
go vzpenjati proti vrhu. Pot je stara romar-
ska pot, ki je bila prvič omenjena že nekje 
v 13. stoletju. Za zgodovinsko zanimivost 
velja, da je v času vladanja habsburškega 
cesarja Jožefa II, ki mu pobožnjakarstvo 
ni bilo ravno všeč in je ukinil številne ro-
marske poti in samostane, župan Polzele 
dosegel prepoved romanja in začasno 
zaprtje cerkve. Del cerkvenega premože-
nja so celo prodali. Kasneje je v cerkev 
še dvakrat udarila strela, da je pogorela 
do tal. Pot se vije skozi mešani gozd in 
po grebenu smo v dobri uri, zelo zmerne 
hoje, prispeli do planinskega doma. Dom 

je sodeč po številnih pohodnikih ob zase-
denih mizah, zelo dobro obiskan. Na vrsti 
je okrepčilo, začnemo odpirati nahrbtnike 
in pri tem spet blesti naš Silvo, ki naokrog 
ponuja vse mogoče specialitete. Slivo je 
tokrat »solo«, saj mora Zvonka dežurati.

Za Slavka se izkaže, da ima »na vrhu zelo 
dobre zveze«. V gostišču so mu zaupa-
li ključ cerkvenih vrat in razkazal nam je 

Planinski dom na Gori Oljki. (Foto Č. Košak)

cerkev sv. Križa, ki zasluženo sodi med 
najlepše baročne cerkve v Sloveniji. No-
tranjost cerkve krasi slika Kristusa na Olj-
ski gori delo znanega slikarja Fortunata 
Berganta. Po tej sliki naj bi Gora Oljka 
celo dobila svoje ime, prej se je precej 
manj imenitno imenovala Dobrič, kar po 
zadnjem naselju na njenem pobočju. Če 
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Iz PodroËnih klubov

je še kdo sumil, da Slavko res dobro po-
zna »svoje teren«, je ta ovrgel vse dvome, 
ko nam je razkazal »skrivnost« cerkve sv. 
Križa, drugo podzemno cerkev. Po juž-
nim delom cerkvene ladje se pod zemljo 
skriva še drugo svetišče, vsekano v živo 
skalo, dostopno po podzemnih rovih – 
hodnikih s tremi oltarji. Resnično skrivno-
stno in zanimivo. Po vsem tem se seveda 
nismo mogli upreti »eni gasilski« kar na 
cerkvenih stopnicah.

Vendar bo treba nazaj. Med spustom se 
mimogrede dogovorimo za naslednjo lo-
kacijo naših pohodniških podvigov. Če 
strnem, spoznali smo še en lep košček 
naše domovine.

Ivan Košak Gasilska na cerkvenih stopnicah. (Foto Č. Košak)

PK Prekmurje
Že dolga leta se člani našega Prekmur-
skega kluba srečujemo v mesecu marcu, 
da malo obeležimo oba praznika, ki sta 
posvečena ženskemu delu članstva to 
sta 8. marec Dan žena in Materinski dan 
25. marca. Ob tej priliki pa naše delavni-
čarke svoje ročne izdelke, ki so jih ustva-
rile v preteklem letu na «ogled postavijo». 
Tokrat je bila razstava še bolj pestra, saj 
imamo v naših vrstah tudi profesionalno 
cvetličarko, ki je presenetila s svojimi ra-
znovrstnimi izdelki.

Vreme je tudi letos dovoljevalo, da so 
tisti ki radi hodijo v naravi ali bolj točno 
tisti, ki to zmorejo opravili pohod po lepi 
Prekmurski ravnici, ki se ponuja v okolici 
Rakičana in se je letos že dodobra pre-
budila po dokaj mrzli zimi. Ko smo se zo-
pet zbrali in si našli vsak svoj prostor za 
omizjem nas je nagovoril naš vodja kluba 
Geza in nam je predstavil program dru-
štva in področnega kluba za tekoče leto. 
Bistvenih sprememb glede na preteklo 
leto ni, seveda pa je izvedba programov 
odvisna le od našega članstva, da se 
bomo aktivno udeleževali in sodelovali pri 
posameznih aktivnostih. Po opravljenih 
uvodnih besedah je bil čas za malico, za 
kar vedno lepo poskrbijo naši gostitelji v 

Tradicionalno 
srečanje v marcu za 

Dan žena

Srečanje - obeležje Dneva žena. (Foto G. Lepoša)
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Rakičanu, za posladek pa kot vedno po-
skrbi ženski del

oziroma tokrat slavljenke same. Ob tej 
priložnosti pa nismo mogli mimo oseb-
nega jubileja našega vodje kluba Geze, ki 
ga je praznoval v tem letu, ter smo mu 
skupaj zbrani zaželeli še mnogo uspešnih 
z zdravjem napolnjenih let.

Vsako tako druženje nas obogati in lahko 
si le želimo, da bi se na takih marčevskih 
srečanjih še dostikrat družili. Tudi tokrat 
smo vse prisotne slavljenke odhajale do-
mov z rožico, kar daje temu prazniku še 
poseben pečat.

Vida Köveš

Razstava izdelkov delavnice ročnih del. (Foto G. Lepoša)

PK ©tajerska
in Koroπka

Ne, ni prvoaprilska šala, ampak po-
hod, ki ga imamo že kar nekaj let 
in poteka okoli Šmartinskega je-
zera, je letos padel pač na ta dan. 
Zbirno mesto je bilo kot po navadi v 
Vojniku pri pokopališču, potem jo pa 
kolona avtomobilov šiba proti parki-
rišču pod jezerom. Nekateri izberejo 
dolgo, drugi krajšo pot do cilja, ki je 
pri čolnarni. Na mojo prošnjo jo je tisti 
dan odprl kar dve uri prej. Med kle-
petom in pijačo je hitro minil čas in že 
smo bili pri avtomobilih in skupaj smo 
se odpravili proti kmetiji Podpečan, 
kjer smo imeli obilno kosilo. Ker pa 
nam je pošel društveni denar, smo si 
morali pač sami plačati pijačo (kar pa 
ni bilo vsem všeč, ampak tako pač je). 
Ker se je kmalu dan prevesil v pozno 
popoldne, smo se počasi poslovili v 
upanju, da se naslednje leto spet sre-
čamo na tem koncu Štajerske. Dragi 
moji prijatelji, bilo je lepo v vaši druž-
bi, bodite mi zdravi, držimo skupaj ta 
področni klub in to naše druženje.

Ivica in Branko Motoh

Pohod okrog Šmartinskega jezera

Ne, ni bila prvoaprilska šala. (Foto D. Papež)

VABILO NA PIKNIK S POHODOM
Maj je nekako pravi mesec za grilanje in piknike, zato tudi letos PK Štajerska in Koroška  

organizira tradicionalni pohod s piknikom na Farovcu, ki bo letos potekal izjemoma  
v NEDELJO, 21.5.2017.

Kot vsako leto se bomo tudi letos zbrali ob 10. uri na Križnem vrhu (na cesti med Slovensko 
Bistrico in Poljčanami), od koder se bomo kot četica družno odpeljali do našega „piknik placa“.

Saj veste, s seboj prinesite športne rekvizite za zabavo, ter čim več dobre volje.
Svojim poverjenikom se prosim prijavite najkasneje do srede, 17.05.2017.

POVERJENIKI:
Jožica Petovar: 040/602-996 Danijel Vuradin: 041/775-392 
Silvo Dvorjak: 041/828-363 Josip Marcijuš: 041/549-154 Za PK Štajerska in Koroška: 
Branko Motoh: 041/371-452 Danilo Papež: 041/719-253                        Danilo Papež
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Plan PK Severna Primorska

PK Dolenjska 
in Bela Krajina

PK Severna 
Primorska

Program dela za 2017:

- sodelovali bomo pri aktivnostih, ki jih 
  organizira DLS

- organizirali bomo pohode

- 2 izleta, 2 piknika

- obiski pri članih DLS

- v decembru bomo organizirali 
  prednovoletno srečanje

Za PK Severna Primorska:
Stanislav Fabjan Severna Primorska. (Foto Č. Košak)

Vodja PK-Dolenjske Nikola Stazinski se 
oprošča svojim članom in podpornim 
članom, da zaradi zdravstvenih težav 
ne more organizirati načrtovanih ak-
tivnosti PK in sporoča, da bodo le te 
nadoknadene v drugi polovici tega leta. 

Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav!  

Vodja PK-Dolenjska: Nikola Stazinski 

Obvestilo
Naš Nikola je, kot že najbrž 

veste, prestal težko operacijo 
na hrbtenici. Za svoje člane je 
posredoval spodnje obvestilo 
in opravičilo. Seveda mu vsi 

skupaj želimo čim boljše  
okrevanje.

Ivan Košak

Nikola Stazinski.DRUŠTVO
LARINGEKTOMIRANIH
SLOVENĲE
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PK-Ljubljana vabi, v soboto dne 20.5.2017, 

člane na vodeni obisk Ljubljanskega gradu in virtualne inštalacije, Ljubljanski grad  

(precej dobro ocenjene). Zbrali se bomo ob 10.30 uri na ljubljanski tržnici (Vodnikov trg)  

pri spomeniku Valentina Vodnika. V dobrih 15 min hoje »špancir tempa« se bomo povzpeli  

na Ljubljanski gard, na  ogled omenjene virtualne inštalacije.  

Uporabo gondole (razen zelo težkim invalidom) iz zdravstvenih razlogov in tudi  

precej zasoljene cene za tako kratko hojo odsvetujemo.  

Če bo interes, volja in energija lahko uro kulture še podaljšamo,  

saj Ljubljana trenutno predstavlja nekaj zanimivih razstav.

Prijave vsaj do srede 17.5.2017 na:

- sedež društva 01/ 436 03 058

-  Marija Tomšič 031 885 557

-   Milan Zajc 031 270 139
Za PK  Ljubljana:

Ivan Košak

PK Ljubljana

Ljubljanski grad.

Vabilo na uro kulture, 
morda tudi kaj več...
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Vabimo vas  v Program psihosocialne rehabilitacije v  hotelu Beli Kamik v Njivicah na 

otoku Krku od 24. 6. 2017 - 1. 7. 2017

Program psihosocialne rehabilitacije bo letos potekal pod enakimi pogoji kot lani, oziroma

skladno s kriteriji, ki jih je oblikoval IO DLS na 6. seji 25.4.2012. Če kratko povzamemo bistvene določbe in omejitve. Z 
namenom, da bi zagotovili razmeroma nizke kotizacije je udeležba v tem programu omejena na okrog 100 udeležencev 
. Pri vključevanju v program imajo prednost laringektomirani člani in njihovi spremljevalci, ostali člani pa le v primeru 
prostih kapacitet. V primeru, da število udeležencev preseže imenovano omejitev se izbor vrši na osnovi kriterijev, ki jih 
je sprejel IO in upoštevajo: socialni položaj, post - operativno stanje, pogostost udeležbe itd. Predlog izračunane koti-
zacije temelji na sprejetem finančnem načrtu zagotovljenem s pogodbo FIHA, kar pa seveda avtomatsko ne pomeni,da 
bo le -ta tudi realiziran v dogovorjeni višini. Zato si Izvršni odbor društva pridržuje pravico, da v primeru izrednega iz-
pada prilivov udeležence obvesti o spremembi kotizacije, oziroma v skrajnem primeru program preoblikuje, seveda pa 
udeležencem vrne vplačano kotizacijo.

Tej številki Obvestil sta priloženi prijavnici za udeležbo v Program psihosocialne rehabilitacije in program Ohranjevanja 
zdravja prosimo vas ,da ju čim prej izpolnite in vrnete na sedež društva, saj nam število kandidatov za udeležbo v pro-
gramu, zelo pomaga pri pripravi programa.

To še posebej velja za Program psihosocialne rehabilitacije, saj je organizacija avtobusnih

prevozov, ustrezne strukture nastanitvenih prostorov ( kapacitete so omejene), angažiranja 

strokovnih sodelavce itd. močno odvisna od števila prijavljenih zato vas prosimo, da prijavnice v ta program vrnete na 
društvo vsaj do 20.5.2017. Prijavnice bomo sprejemali tudi po tem roku vendar bo prednostna lista zaključena s tem 
datumom in v primeru polne zasedbe mest bodo zamudniki uvrščeni na seznam, le če bo prišlo do odjav. Po zaključeni 
obravnavi bo določena tudi organizacija avtobusnih prevozov in izbrani udeleženci bodo obveščeni o najbližjih možnih 
vstopnih postajah. 

Tudi letos lahko plačate kotizacijo v dveh obrokih: prvi ob prijavi in drugi 14 dni pred odhodom.

Hotel Beli Kamik je lociran 300 m od centra Njivic. Plaža je oddaljena 50 m je skalnata, betonirana in v bližini je možnost 
prodnate. Cena vključuje samopostrežni zajtrk in samopostrežno večerjo s solatnim bifejem. Pri večerji je vključena 
pijača (vino, pivo,voda in sokovi ) iz šankomata. Sobe in skupni prostori so klimatizirani. Wi-Fi v sobah in na recepciji je 
brezplačen in enako velja za parkirišče. Hotelski kompleks obsega restavracijo, aperitiv bar,kavarno, butike,kozmetični 
in frizerski salon, fitnes studio itd.

Cene v spodnji tabeli pokrivajo paket 7x polpenzion.

                                             
Nastanitev

7x 

polpenzion

            Subvencionirani 
           laringektomirani

            Člani in zakonci
       oziroma spremljevalci

            Podporni člani                  Ostali

Bivanje in 
 lastni  prev.             

Bivanje in
avtobus. prev.

Bivanje in  
 lastni  prev.             

Bivanje in
avtobus. prev.  

Dvoposteljna
soba          130 160 190 230 310 350 360 400

Enoposteljna
soba -             - 260 300 380 420 430 470

V prvem stolpcu so prikazani stroški bivanja v hotelu za posamezno kategorijo udeležencev v primeru, da le-ta prispe na lokacijo z lastnim vozilom, 
 

v drugem stolpcu, pa so stroškom bivanja prišteti stroški avtobusnega prevoza. Za otroka do 12 let na pomožnem ležišču je bivanje brezplačno.

V ceno so vključeni vsi stroški nastanitve (riziko odpovedi in turistična taksa).

 Število enoposteljnih sob je zelo omejeno. Udeležencem priporočamo, da si uredijo zdravstveno zavarovanje za primer bolezni oziroma poškodbe na Hrvaškem. 
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 lastni  prev.             
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avtobus. prev.
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avtobus. prev.
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v skrajnem primeru program preoblikuje, seveda pa udeležencem vrne vplačano kotizacijo.

Tej številki Obvestil sta priloženi prijavnici za udeležbo v Program psihosocialne rehabilitacije in program Ohra-
njevanja zdravja prosimo vas ,da ju čim prej izpolnite in vrnete na sedež društva, saj nam število kandidatov za 
udeležbo v programu, zelo pomaga pri pripravi programa.

To še posebej velja za Program psihosocialne rehabilitacije, saj je organizacija avtobusnih prevozov, ustrezne 
strukture nastanitvenih prostorov ( kapacitete so omejene), angažiranja strokovnih sodelavce itd. močno od-
visna od števila prijavljenih zato vas prosimo, da prijavnice v ta program vrnete na društvo vsaj do 20.5.2017. 
Prijavnice bomo sprejemali tudi po tem roku vendar bo prednostna lista zaključena s tem datumom in v prime-
ru polne zasedbe mest bodo zamudniki uvrščeni na seznam, le če bo prišlo do odjav. Po zaključeni obravnavi 
bo določena tudi organizacija avtobusnih prevozov in izbrani udeleženci bodo obveščeni o najbližjih možnih 
vstopnih postajah. 

Tudi letos lahko plačate kotizacijo v dveh obrokih: prvi ob prijavi in drugi 14 dni pred odhodom.

Hotel Beli Kamik je lociran 300 m od centra Njivic. Plaža je oddaljena 50 m je skalnata, betonirana in v bližini 
je možnost prodnate. Cena vključuje samopostrežni zajtrk in samopostrežno večerjo s solatnim bifejem. Pri 
večerji je vključena pijača (vino, pivo,voda in sokovi ) iz šankomata. Sobe in skupni prostori so klimatizirani. 
Wi-Fi v sobah in na recepciji je brezplačen in enako velja za parkirišče. Hotelski kompleks obsega restavracijo, 
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