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Nadaljevanje na naslednji strani

Občni zbor
Letošnji Občni zbor smo pripravili 

28. marca. Podelili smo priznanja 
jubilantom in predložili predpisana 

poročila. Gotovo so Občni zbori srečanja, 
ki zaradi svoje formalizirane, zakonsko 
predpisane vsebine niso ravno najbolj 
zanimiva za številne člane. Nedvomno pa 
zlasti obravnavani finančni izidi in načrti 
že v veliki meri določajo, kaj bo mogoče 
izvesti v tekočem letu. Zato je na nek na-
čin mesec marec pravo nasprotje mese-
cu aprilu, ki je letos že predvolilni čas in 
vse stranke kar tekmujejo z obljubami in 
veliko jih je, ki so bolj pobožne želje, kot 
realne namere izboljšanja življenja drža-
vljanov. Tukaj ne morem mimo ne, da bi 
bil vsaj malo kritičen. Naš starosta, trža-
ški pisatelj Boris Pahor je že davno tega 
zapisal, da je socialno vprašanje ključno 
vprašanje slovenskega naroda. Socialno 
razslojevanje lahko uniči Slovence. Ta 
ugotovitev ni padla na plodna tla. Naši 
politiki sicer Borisa Pahorja odlikujejo in 

trepljajo po hrbtu ravnjo, pa kot ,da ga 
niso slišali. Socialna vprašanja se pri nas 
rešujejo veliko prepočasi. Dragi člani na 
volitvah se spomnite, da ima vsak narod 
takšno vlado kot si jo zasluži. Pa, pustimo 
to.

V preteklem letu je Društvo laringekto-
miranih Slovenije v izkazu poslovnega 
izida ustvarilo 208 024 eur prihodkov in 
skupna sredstva FIHA (za delovanje in 
programe) so obsegala 170. 127 eur. 
Kotizacije članov, ki so jih prispevali ude-
leženci društvenih programov so znašale 
27. 537 eur in so obsegale 13,49% vseh 
prihodkov. Članarine so dosegle znesek 
4. 641 eur in odstopljena dohodnina je 
znašala 720 eur. Preostali viri, pa so bili 
relativno manj pomembni. Medtem ko so 
skupni odhodki obsegali 195.765 eur. V 
preteklem letu so prostovoljci DLS sku-
paj opravili 5.511 ur od tega 4.303 ur na 
posebnih socialnih programih in 1. 208 ur 
na delovanju.

Temeljnega pomena med posebnimi 
socialnimi programi DLS je Program 
učenja nadomestnega govora, ki je naj-
starejši program društva in hkrati tudi 
najpomembnejši rehabilitacijski program. 
Program smo izvedli dvakrat, obakrat v 
Simonovem zalivu in skupaj je v tem pro-
gramu sodelovalo 129 udeležencev, od 
tega 98 enkratnih uporabnikov. V okvir 
programa so bila vključena tudi tri pre-
davanja: Vloga API terapije v zdravljenju 
raka in drugih kroničnih bolezni, mag.M. 
Jeličića z naslovom Govorna rehabilitaci-
ja in docenta dr. A. Aničina »O laringek-
tomiji in možnih zapletih«. Pogosto pari 
pred prihodom na tečaj nadomestnega 
govora izražajo precejšnjo stopnjo razu-
mljive zaskrbljenosti,ki pa po nekaj dneh 
»aklimatizacije« bistveno upade, če že 
povsem ne izgine. Učenje nadomestnega 
govora na obmorski lokaciji in v sprošče-
nem skupinskem vzdušju daje zelo do-
bre rezultate. Kljub začetnemu večjemu 
naporu,ki ga ezofagalni način nadome-

Na začetku prezentacije. (Foto S. Tomšič)
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Lani je program Psihosocialne rehabilitacije potekal v Njivicah na otoku Krku. (Foto S. Tomšič)

stnega terja od laringektomiranega, ga 
dolgoročne koristi odtehtajo. Širokemu 
in nekritičnemu uvajanju govornih pro-
tez, nedvomno pogosto botrujejo interesi 
proizvajalcev medicinskih pripomočkov. 
Za izvedbo programa je bilo porabljenih 
42.498 eur.

Osrednji del programa Ohranjevanje 
zdravja se je odvijal 6 dni, v Termah Krka v 
Šmarjeških toplicah od 6.9.-12.9.2017 in 
udeležilo se ge je115 članov. Programski 
dan se je pričel z jutranjo telovadbo, ki so 
ji sledile meritve krvnega tlaka in srčnega 
utripa. Kolesarska skupina v povprečju 
10 -12 kolesarjev je opravila kolesarske 
ture: (v petek 8.9.) do Otočca, v okolico 
Šmarjete (sobota 9.9) in v (nedeljo10.9.) 
v Kostanjevico. Izvršeni so bili pohodi: v 
okolico toplic (petek 8.9.),do Bele cerkve 
(sobota 9.9) in (v nedeljo 10.9) na Oto-
čec. V okviru programa so bile izvedena 
izobraževalna predavanja ga. Anice Bo-
bič o zgodovini zdravilišča in posebnosti 
drevesnih vrst v termalnem arboretumu. 
Gorski inštruktor in član GRS B. Kostanj-
šek, pa je na posebno željo udeležencev 
ponovil predavanje o gorskih pohodih v 
Himalaji. V segmentu enodnevnih gorskih 
pohodov so bili pripravljeni 3 pohodi in 
celodnevna kolesarska tura. Izvršeni so 
bili sledeči pohodi: Vremščica (1027m) , 
Gora Oljka (733 m) , Bistriški vintgar-Trije 
kralji(1344 m) in celodnevna kolesarska 
tura Unec-Rakov Škocjan-Unec. V teh 
aktivnostih je skupaj sodelovalo 49 ude-

ležencev. V tri dnevnem gorskem pohodu 
(13.-15.10.2017) v pogorje Nanosa smo 
obiskali najvišjo točko Nanosa –Suhi vrh 
(1313 m), Zavetišče pri Abramu, Vojkovo 
kočo itd. Tega pohoda se je skupaj ude-
ležilo 16 članov. Stroški programa so do-
segli 38.453 eur.

V fazi rehabilitacije večina laringektomi-
ranih živi pod stalnim, močnim stresom, 
saj je obdobje v katerem se potrdi uspe-
šnost zdravljenja relativno dolgo (nekaj 
let). Število oseb, ki sodijo v krog prija-
teljev, se laringektomiranemu po zaklju-
čenem zdravljenju praviloma osuje za 
več kot polovico. Te negativne posle-
dice poskušamo omiliti s programom 
Psihosocialne rehabilitacije. Lani se je 
program odvijal od 24.6.-1.7.2017 v Nji-

vicah na otoku Krku – hotel Beli Kamik 
in skupaj ga je obiskalo 89 udeležencev. 
Ob prihodu in povratku je bil organizi-
ran avtobusni prevoz za katerega se je 
prijavilo 29 članov. Program je potekal 
na standardiziran način z jutranjo telo-
vadbo, ki ji so ji sledile meritve krvnega 
tlaka, dopoldanski pohodi in kolesarjenje 
v bližnjo okolico. Kolesarska skupina je 
v povprečju obsegala 10-12 kolesarjev, 
ki so obiskali: Malinsko, jamo Biserljuka, 
zaliv Soline, Omišalj, daljšo relacijo čez 
Poljico do Glavotoka( cca 21 km), se tudi 
povzpeli na najvišjega vrh Krka- Obzov 
(568 m n.v.) v bližini Baščanske drage. 
5. kolesarjev je v smeri Krka iz izhodišča 
prevozilo relacijo cca 50 km. Pohodniki 
so obiskali: Njivice, Malinsko, zaliv Čuf ( 
27 udeležencev). V sredo 28.6.2017 se 
je z odhodom ob 5.50 začel zahtevnejši 
pohod v smer Soline in isti dan je druga 
skupina z avtobusom obiskala zaliv So-
line in si ogledala jamo Rodina. Popol-
danski čas je bil namenjen stretchingu, 
vajam z balončki športno-rekreacijskim 
in družabnim aktivnostim. Balinanja se 
je udeležilo 16 tekmovalcev, v pikadu se 
je pomerilo 29 tekmovalcev in v metanja 
obročkov je sodelovalo 29 tekmovalcev. 
Skupaj se je teh aktivnosti udeležilo 74 
članov, oziroma 83% vseh udeležencev 
je sodelovalo v eni ali več aktivnosti. Na 
koncu programa je bilo pripravljeno dru-
žabno srečanje. Meritev krvnega tlaka 
se je udeležilo 72 članov oziroma 81% 
udeležencev. V izobraževalnem segmen-
tu programa je bilo izvedeno predavanje 

Na Občnem zboru. (Foto S. Tomšič)
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specialista družinske terapije prof. J. Pe-
klaja o »O donosih, komunikaciji in raz-
govorih z laringektomiranimi«, ki se ga je 
udeležilo 24 članov. Stroški programa so 
znašali 34.102 eur.

Pretežen del programa Izvajanje progra-
mov za preprečevanje socialne izključe-
nosti se je odvijal v Področnih klubih, ki jih 
je 6 in pokrivajo celoten teritorij Slovenije. 
Program sestavlja spekter aktivnosti: sre-
čanj, pohodov, izletov, predavanj, obiskov 
kulturnih in naravnih znamenitosti, špor-
tne aktivnosti itd. in imajo za cilj preventiv-
no preprečiti osamitev laringektomiranih 
in pritegniti k sodelovanju čim več članov, 
ter jim na ta način pomagati pri prema-
govanju psihičnih in socialnih problemov. 
V preteklem letu smo skupaj zabeležili 
okrog 933 udeležencev kar ta program, 
po kriteriju množičnosti udeležbe uvršča 
na prvo mesto, kaže na velik interes član-
stva in priča o njegovi priljubljenosti. Za 
program je bilo porabljenih 31.310 eur.

DLS je kolektivni član NSIOS-a in si je v 
lanskem letu skupaj z ostalimi invalidskimi 
organizacijami prizadevalo za uveljavljanje 
pravic in potreb invalidov, ter za zboljšanje 

sistemske ureditve invalidskega varstva. 
Društvo tradicionalno dobro sodeluje tudi 
z invalidskimi organizacijami sosednjih 
držav zlasti Zvezo laringektomiranih Hr-
vaške. V začetku februarja meseca se je 
6 članska delegacija DLS udeležila 27. 
Mednarodnega srečanja laringektomiranih 
v Daruvarju. Strokovni del srečanja je zajel 
temeljne teme odkrivanja bolezni, opera-
tivnih posegov, zdravljenja in rehabilitacije. 
Tega strokovnega posveta so se udeležili 
skoraj vsi predstavniki republik bivše Ju-
goslavije. Od 6. -8. 7. 2017 sta se dva 
predstavnika društva udeležila zasedanja 
Evropske konfederacije laringektomiranih 
CEL v Bad Raichenhallu v ZR Nemčiji, kjer 
so bili izpostavljeni ključni problemi delova-
nja konfederacije. Slovenska delegacija je 
izkoristila priložnost in povabila predstavni-
ke Avstrije in Hrvaške na 35 - obletnico de-
lovanja DLS, z namenom, da bi pogloblje-
no preverili interes in možnosti oblikovanja 
nove oblike mednarodnega sodelovanja. 
Od 21.9.-24.9.2017 sta vodstvi obeh 
zvez laringektomiranih obiskali Slovenijo 
predstavili svoje poglede in izrazili načelno 
pripravljenost za nadaljnjo krepitev sodelo-
vanja evropskih laringektomiranih. 

Tradicionalno letno srečanje na Zgornjem Jezerskem. (Foto S. Tomšič)

V zvezi s programom Psihosocialne reha-
bilitacije v letu 2018 je Izvršni odbor DLS 
sprejel odločitev da se izvede v hotelu Al-
bamaris v Biogradu na moru od 23.6. do 
30.6.2018. Osrednji del programa Ohra-
njevanje zdravja pa bomo predvidoma 
izvajali v Šmarjeških toplicah od 1.9.-7. 
9. 2018. V tej številki Obvestil so prilo-
žene prijavnice za oba programa. V koli-
kor se želite udeležiti teh programov Vas 
prosimo,da jih ne zavržete ampak jih čim 
prej izpolnite in pošljete na sedež društva, 
saj je predvideno število udeležencev po-
memben dejavnik pri načrtovanju in pri-
pravi programa.

Ivan Košak

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
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Hvaležen kipar je podaril ljubljanski 
ORL kliniki svojo skulpturo

Slovesnost ob podaritvi skulpture. (Foto arhiv V. Sodnikar)

Dr. I. Hočevar-Boltežar, V. Sodnikar in dr. A. Aničin. (Foto arhiv V. Sodnikar)

Dne 5. aprila 2018 sem bil naročen 
na kontrolni pregled na kliniki in 
zato bolj po golem naključju pri-

soten na kratki slovesnosti. Kipar g. Vojc 
Sodnikar je bil leta 2004 operiran na kliniki, 
operacijo je opravil dr. A. Aničin in umetnik 
je v zahvalo za uspešno zdravljenje kliniki 
podaril svojo skulpturo. Če sklepam po bi-
ografskih podatkih, ki jih je moč zaslediti o 
g. Vojcu Sodnikarju na njegovi spletni stra-
ni, je najbrž precej skromen človek. Prav-
zaprav smo o njem največ izvedeli od ga. 
Petre Vencelj, ki ga je uvodoma na priredi-
tvi kratko predstavila . Ga. Petra Vencelj je 
umetnostna kritičarka in predavateljica,ki 
je tudi sama zaljubljena v kamen, saj se je 
v času študija ukvarjala z alpinizmom ter 
prostim plezanjem in bila celo dvakrat raz-
glašena za najboljšo plezalko v državi. 

G. Vojc Sodnikar je bil rojen v Ljubljani, 
vendar ga je istrski kamen povsem pre-
vzel tako,da se je preselil na obalo in odprl 
svoj atelje. Pripravil je že več razstav in je 
radodaren umetnik, saj je svojo skulpturo 
v obliki školjke podaril tudi bolnišnici v Val-
doltri. Umetnik se je na slovesnosti zahvalil 
za podporo pri delu svoji soprogi, kliniki in 
dr. A. Aničinu z besedami, da ga danes 

brez uspešno opravljene operacije najbrž 
ne bi bilo med nami, da zato na nek način 
skulptura pripada ORL kliniki. Direktorica 
ORL klinike dr. Irena Hočevar-Boltežar je 
izrazila svoje veselje, da je klinika boga-
tejša umetniško delo , zahvalila se je av-
torju in poudarila, da za vsakim uspešnim 
moškim stoji uspešna žena. Za skulpturo 
se je kiparju zahvalil tudi dr.A. Aničin, ki je 
podčrtal tudi svojo zaljubljenost v sloven-

ski kamen, saj je kot vemo aktiven špor-
tnik, plezalec, gorski tekač,maratonec , 
itd. Slovesnost se je zaključila z skupinsko 
fotografijo.

G. Vojcu Sodnikarju se zahvaljujem za do-
voljenje za uporabo njegovih fotografij v 
pričujočem prispevku.

Ivan Košak
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Na koncu letošnjega meseca marca smo se morali, žal po dolgi bolezni, posloviti od na-
šega prizadevnega člana Jožeta Prešička. Skupaj z ženo Ivano sta takoj po včlaniti pri-
čela aktivno sodelovati v društvenih programih kot tudi v aktivnostih PK-Dolenjske. Leta 
2008 je Jože tudi formalno prevzel vodenje Področnega kluba. V naših Obvestilih lahko 
preberete številne pohvale, ki so jih zapisali člani PK-Dolenjske za izlete, pohode, piknike 
in srečanja, ki sta jih skupaj pripravila Jože in Ivana. Jože je delo opravljal, dokler ga ni 
ponovitev bolezni začela vse bolj ovirati. Kljub temu pa se je po svojih najboljših močeh 
udeleževal vseh društvenih aktivnosti. Ne spomnim se, da bi se Jože kadarkoli pritožil, 
niti proti koncu, ko je bolezen tako napredovala, da ga je že očitno izčrpavala. Ko sem 
ga vprašal: »Kako gre?« se je vedno, čeprav proti koncu že nekako krhko, nasmehnil: 
»Saj bo.« Junaško je vse do konca prenašal svoje trpljenje. Jože zelo te bomo pogrešali.

Ivan Košak

V slovo Jožetu Prešičku

V svojem imenu in imenu prijateljev sta nekaj toplih besed Jožetu v slovo zapisala tudi Jelena in Jožko Marcijuš.

Vprašam se zakaj? Kako je to mogoče, da nekdo, predčasno vzame človeka, prijatelja,moža, očeta, dedka in zvestega ter pridnega 
člana DLS. Na vseh teh področjih si prijatelj moj, pustil, globoke korenine. Od kod moč, tega odvzema? Kdo bi lahko to naredil? Kdo 
bi lahko to ven izpulil ? Narava te moči nima. Potreboval te je, tam zgoraj. Saj vendar vsi vemo, da dobre Bog potrebuje in jemlje po 
potrebi. Upam in si želim, da se pri srečanju v višavah spet imela tako lepo. Upam, da naju boš tudi tam, tako lepo sprejel. Hvala ti 
prijatelj moj, na vseh lepih trenutkih, ki sva jih preživela skupaj s tabo, kljub tej zahrbtni bolezni smo se imeli zelo, zelo lepo. Naj ti bo 
lahka zemljica in počivaj v miru. 

Jelena in Jožko Marcijuš

Iz PodroËnih klubov

Pohod PK-Štajerske in Koroške
PK ©tajerska
in Koroπka

Člani PK Štajerske in Koroške smo se s 
prvim lahkotnim pohodom srečali na Ko-
roškem.

V soboto 7. aprila 2018 smo se zbrali 
ob 10. uri v gostišču Jožko Dolič. Bila je 
lepa sončna sobota. S prijateljico Majdo 
se peljeva do gostišča in se sprašujeva, 
če je to prava destinacija. Seveda, po-
glej naše prijatelje. Prvi stisk rok in ob-
jemi. Naša gostitelja Silvo in Zvonka nas 
pričakata z nasmehom. Zvonka in njene 
prijateljice nas pogostijo z domačimi do-
brotami. Zbralo se nas je lepo število (58 
). Silvo nam je predstavil program našega 
pohoda, ki je primeren za vse udeležen-
ce. Organizirana sta bila tudi vodiča.
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Pohod je potekal po gozdni poti. Ogledali 
smo si tudi ruševine ostanka gradu Val-
dek, ki se nahaja na vzpetini pred Hudo 
luknjo v kraju Gornji Dolič. Nato nas je pot 
vodila do ogleda jame Huda luknja, ki je 
ena od jam z vhodom nad istoimensko so-
tesko reke Pake, blizu kraja Gornji Dolič pri 
Mislinji. Huda luknja je ena najstarejših turi-
stičnih urejenih jam v Sloveniji, saj je bila za 
obiskovalce odprta že od leta 1895.

Po ogledu pa lepo počasi nazaj do go-
stišča, kjer nas je čakalo kosilo. Moram 
priznati, da  smo bili že lačni. Po dobrem 
kosilu pa še kavica in obilo dobrega pe-
civa. Naš gostitelj Silvo je pripravil prese-
nečenje. Povabil je oktet Dolič, da nam 
zapojejo par narodnih pa tudi dalmatinskih 
ni manjkalo.

Ker pa čas v dobri družbi hitro mine, je že 
prišlo slovo. Prav se mi zdi, da rečem is-
kreno zahvalo vsem, ki ste bili organizatorji 

Za zaključek pa še gasilska. (Foto D. Papež)

našega srečanja. Ko smo odhajali vsak na 
svoj konec, nam je bilo lepo pri srcu, saj 

smo vedeli, da nas združuje veliko dobrih 
in lepih stvari in da se kmalu spet srečamo.

Anica Petrovič

Vabilo na Farovec
PK Štajerska in Koroška vabi svoje člane  

in podporne člane na tradicionalni pohod s piknikom na  
FAROVEC, v soboto, 02.06.2018.

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, 30.05.2018.

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

NOVI ČLANI

KOCBEK FRANC 
JAKOBSKI DOL

HRIBERŠEK JOŽEF 
BRESTANICA

KUHARIČ STJEPAN 
DOBOVEC

GAŠPERIČ BRANKO 
ČRNOMELJ

ZAJEC JAKOB 
GROSUPLJE

LENARČIČ MILAN 
MORAVSKE TOPLICE

VAUPOTIČ IVAN 
VIDEM PRI PTUJU

GYOREK AVGUST 
MURSKA SOBOTA

KOZARIČ CECILIJA 
TRZIN

OVČAR JOSIP 
TRBOVLJE

DEŽELAK JANEZ 
BRASLOVČE

KONDIČ MILENKO 
LJ.-POLJE
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Stara gora nad Čedadom. (Foto M. Ivančič)

Pomlad - izlet na 
Staro goro nad 
Čedadom

PK Severna 
Primorska

Pa je prišla pomlad tudi na severno Pri-
morsko. Datum 7.4. smo določili že na 
prednovoletnem srečanju. Imeli smo sre-
čo, izbrana sobota je bila spomladanska, 
sončna,čudovita, kot nalašč za naš izlet. 
Naša Magda je prizadevna in je vse orga-
nizirala - zbirališče na mejnem prehodu 
Robič....

Zbrala se nas je kar lepa skupina, tudi 
Vipavci. Naš cilj je bil Stara gora nad Če-
dadom-Castel Monte. Vožnja po strmi in 
vijugasti cesti do samostana, postanek, 
malica na prostem, ogled kraja, nakup 
spominkov, malo sprehoda po okolici in 
vožnja nazaj v Slovenijo na Robič, kjer nas 
je čakalo skupno kosilo.

Malo pogovora, načrti za naprej in dan je 
minil. Čudovito!

Marjetka Ivančič

Čedad je leta 56. pr. n. št. Julij 
Cezar iz vojaške utrdbe(castrum) 
povišal v trg (forum). Z ukinitvijo 
Beneške republike 1797 je Čedad 
prešel pod Avstrijo in bil leta 1866 
integriran v Italijo. V prvi svetovni 
vojni je s prebojem pri Kobaridu 
prešel nazaj pod Avstro-Ogrsko 
monarhijo. Leta 1918 pa so se vanj 
vrnili Italijani. Čedad ima okrog 11 
355 prebivalcev od tega je kar 
30% Slovencev.

Stara gora nad Čedadom (618 m 
n.v.) je 7 km oddaljena od Čedada 
in na njej stoji cerkev posvečena 
Mariji, ki je dobila današnjo po-
dobo leta 1744. V cerkvi stoji kip 
Marije iz 15. stoletja, ki sodi med 
najlepše upodobitve Marije zato 
ga slovenski romarji imenujejo kar 
Lepa Marija.

Vir: internet

Malica na prostem. (Foto M. Ivančič)

DRUŠTVO
LARINGEKTOMIRANIH
SLOVENĲE
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Severna Primorska. (Foto Č. Košak)

1. Enkrat mesečno bomo obravnavali te-
koče probleme.

2. Posebej bomo obiskali novo laringekto-
mirane člane.

3. Ogledali si bomo kulturne znamenitosti.

4. Organizirali bomo izlete v bližnjo in širšo 
okolico in dva lažja pohoda.

5. Vsaj dvakrat letno bomo obiskali člane, 
tudi tiste, ki so v domovih star. in v bol-
nišnicah.

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

7. Na koncu leta bomo organizirali pred-
novoletno srečanje, s pregledom dela 
realiziranega programa PK.

Za PK-Severna Primorska: 
Fabjan Stane

Program aktivnosti za PK Severna 
Primorska v letu 2018

• sodelovali bomo pri aktivnostih in pro-
gramih, katere organizira DLS

• organizirali srečanja - pohode za čla-
ne in podporne člane za ohranjevanja 
zdravja

• obisk in klepet s člani na domu

• posvetili bomo veliko pozornost mo-
rebitnim novim članom

• organizirali tradicionalno prednovole-
tno srečanje v mesecu decembru

Vodja PK Obala:  
Branko Bubnič

Program aktivnosti PK Obala 2018

Člani PK-Obale - postanek med pohodom. (Foto arhiv B. Bubnič)

UREDNIŠKI ODBOR:

Odgovorni urednik: 
Ivan Košak

Urednica: 
Marija Tomšič

Član uredništva: 
Danilo Papež

Oblikovanje in priprava: 
Gorazd Meden

PK Obala



OBVESTILA - Št. 254 Stran 9

Obiskali smo Narodno galerijo
PK Ljubljana

Člani PK-Ljubljane smo v soboto 21. aprila 
obiskali prenovljeno Narodno galerijo. Gale-
rijo so pričeli graditi aprila meseca leta 1894 
kot palačo, ki bi združila vse kulturne, ume-
tniške in športne zvrsti pod eno streho in ime-
nom Narodni dom. Septembra meseca iste-
ga leta je bila stavba pod streho. Torej zelo 
hitro, posebej, če hitrost gradnje primerjamo 
z obnovo. Za izgradnjo Narodnega doma 
gredo predvsem zasluge 5 domoljubom na 
čelu s takratnim županom Ivanom Hribar-
jem. Na javnem razpisu je bil sprejet projekt 
češkega arhitekta Františka Škabrouta kot 
najcenejši in hkrati še dovolj reprezentativen. 
Medtem, ko se je obnova začela leta 2013 
in končala s pridobitvijo uporabnega dovo-
ljenja aprila 2015. Z izgradnjo prizidka, pa se 
je hkrati izdatno povečala površina galerije, ki 
sedaj obsega 12 670 m2 od tega je 3 956 m2 
namenjenih razstavni dejavnosti.

Stalna razstava se prične s kipi srednjeveške 
umetnosti med katerimi je najstarejši leseni 
kip križanega Jezusa Kristusa izdelanega 
po letu 1200. Med kopijami srednjeveških 
fresk pa dominira Mrtvaški ples iz cerkvice v 
Hrastovljah. V času baroka je Franc Jelovšek 
(1700- 1764) ustvarjal predvsem cikle fresk v 
cerkvah v : Kamniku, Skaručni in Grobljah. V 
to razdobje sodita tudi Franc Kavčič in Ma-
tevž Langus, ki je avtor precej poznane slike 
Primicove Julije z bratom. Na Primorskem 
se je kot bidermajerski portretist uveljavil 
Jožef Tominc. V drugi polovici 18. stoletja 
sta ustvarjala Janez in Jurij Šubic, ki je avtor 
poznane slike Pred lovom. Razdobje impre-
sionizma obsega najbolj znane slike: Ferda 
Vesela, Antona Ažbeta, Riharda Jakopiča in 
Ivane Kobilice. Ivana Kobilica velja za najbolj 
uspešno slovensko slikarko. Zelo znana je 
njena slika Poletja in Kofetarice, ki jo srečamo 
v reklamah za pravo kavo. Med impresionisti 
so razstavljena tudi najbolj znana dela Matije 
Jama in Ivana Groharja (Sejalec). Kiparski del 
zbirke obsega dela: Ivana Zajca, Lojzeta Do-
linarja in Franceta Goršeta.

Kulturni ogled smo zaključili s kavo in drugi-
mi osvežilnimi pijačami v lepo urejeni kavarni 
galerije.

Ivan Košak

Pred sliko Ivane Kobilce - Poletje. (Foto Č. Košak)

Maketa Narodne galerije. (Foto Č. Košak)

Pred Robbovim vodnjakom. (Foto Č. Košak)
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Albamaris v Biogradu na moru od 23. 6. 2018 - 30. 6. 2018

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 90 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 - ope-
rativno stanje, pogostost udeležbe itd. Predlog izračunane kotizacije 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 izpada 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 programu, zelo 
pomaga pri pripravi programa.

To še posebej velja za Program psihosocialne rehabilitacije, saj je organizacija avtobusnih prevozov, ustrezne strukture na-
stanitvenih 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 30.5.2018. 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. Ker je število enoposteljnih sob oziroma sob z balkonom omejeno, bo vrstni red prijav 
bo upoštevan tudi pri razporejanju po sobah. V primeru polne zasedbe sob z balkonom bodo prijavljeni razporejeni v sobe 
brez balkonov in razlika v ceni jim bo vrnjena. 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 Albamaris je ocenjen s 3 zvezdicami. Na jugozahodni strani ga obdaja gost borov gozdiček. Od plaže Solina, ki jo 
prištevajo med najlepše plaže Jadrana, je oddaljen 300m. V bližini (100 m) so športna igrišča (tenis, itd.).Brezplačen Wi-Fi.

Cena pokriva 7 polpenzionov po osebi. V ceno so vključeni stroški nastanitve in rizika odpovedi . Za sobo z balkonom se 
doplača 10 eur po osebi.

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.

Bivanje 
in lastni 
prev.

Bivanje in 
avtobus. 
prev

Bivanje 
in lastni 
prev.

Bivanje in 
avtobus. 
prev

Dvoposteljna 
soba

     100 130 165 205 270 310 330 370

Enoposteljna 
soba

-         - 226 266 320 360 400 440

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. 

Število enoposteljnih sob in sob z balkonom je omejeno. Udeležencem priporočamo, da si uredijo zdravstveno

zavarovanje za primer bolezni oziroma poškodbe na Hrvaškem.


