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Zbrali smo se z vseh koncevSlovenije. (Foto Č. Košak)

Nadaljevanje na naslednji strani

Ob~ni zbor DLS za 2011
Občni zbori so predvsem z zakonom 
predpisan obračun, s katerim morajo naša 
društva potegniti nekakšno črto pod delo-
vanje v preteklem letu in s potrditvijo na-
črtov poskušajo začrtati svoje delovanje v 
prihajajočem letu. Zlasti slednje, pa letos 
prinaša precej negotovosti in spričo na-
povedanih vseh mogočih vladnih restrikcij 
tudi nemalo grenkobe. Zdi se mi, da veliko 
Slovencev druži občutek, da nam izstav-
ljajo račun za finančno igro, ki se je začela 
nekje daleč, tam preko oceana, v njej so 
veselo asistirale evropske banke (tudi slo-
venske niso ravno stale ob strani) in ne-
kateri naši tajkuni so poskušali izkoristiti 
finančno evforijo in z nekaj rokohitrskimi 
potezami sprivatizirati še zadnje ostanke 
nekdaj družbenega premoženja, ki so ga 
gradile generacije, kar pa se jim k sreči ni 
ravno najbolj posrečilo in večina nas »na-
vadnih državljanov« je to, le nemo opa-
zovala. Sedaj, neoliberalizem preplavlja 
Evropo in vsi se moramo na račun »pre-
teklih grehov« nečemu odreči in večina 
nas ne ve, kaj smo pravzaprav zagrešili. 
No, kljub vsemu imajo Občni zbori tudi 
svojo prijetnejšo, družabno plat. Zberemo 

se člani iz različnih koncev Slovenije in ob 
skromnem prigrizku izmenjamo zadnje 
novice, klepet steče o vseh mogočih te-
mah. Če prav pomislim, se ne spomnim 
niti enega Občnega zbora, da ne bi izvedel 
za kakšno novo spoznanje in postal boga-
tejši za kakšno izkušnjo ali dve. Veste, res 
je, kar v tej številki ugotavlja naš ameriški 
kolega: »Laringektomija osami vsakogar«. 
Pestrost udeležbe na Občnih zborih pre-
kašajo samo naša Letna srečanja, ki pa so 
tudi veliko bolj številčna, za naše relativno 
majhno društvo, bi lahko rekli, že kar ma-
sovna.

Za člane, ki se iz različnih razlogov niso 
mogli udeležiti Občnega zbora bom po-
skušal povzeti nekaj osnovnih tendenc do-
gajanj v preteklem letu, oceniti morebitne 
vplive nekaterih sprememb v lanskem letu 
na naše delovanje v letu 2012 in uganiti 
dileme, s katerimi se bomo morda sreča-
li letos. Ocena delovanja v preteklem letu 
je seveda precej odvisna od zornega kota 
iz katerega ga ocenjujemo. Celotni priho-
dek je znašal 189.283 eur in skoraj v celoti 
smo realizirali prednostne cilje, ki smo si jih 
zastavili z načrtom za leto 2011. Programa 

učenja nadomestnega govora se je skupaj 
na obeh tečajih udeležilo 64 tečajnikov, 
od tega 33 laringektomiranih. Prostovoljci 
– poverjeniki so obiskovali laringektomira-
ne na njihovih domovih in opravili več kot 
18.000 km poti. Programa ohranjevanja 
zdravja na Rogli se je udeležilo 72 članov 
in organizirali smo testiranja gibalnih spo-
sobnosti, Cooperjev test plavanja za larin-
gektomirane in spremljevalce, ter obiskali 
številne naravne, kulturne in zgodovinske 
zanimivosti Pohorja. Tradicionalnega let-
nega srečanje DLS na Rakičanu se je 
udeležilo več kot 250 ljudi in, če sodimo 
po razpoloženju in odzivih, ga mirno lahko 
ocenimo z »odlično«. Različnih aktivnosti 
tega programa se je skupaj s pohodi, izleti 
in prednovoletnimi srečanji po Področnih 
klubih udeležilo okrog 900 udeležencev. V 
okviru informativne dejavnosti smo grafič-
no prenovili in ponatisnili knjižico dr. Vinka 
Kambiča Tudi brez grla je vredno živeti. 
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Nadaljevanje s prejšnje strani

Dirigent Richard McKinney. (Foto: IAL)

Tudi o drugih programih in aktivnostih bi 
lahko še kaj dodal, pa naj bo za enkrat 
dovolj naštevanja. Strukturo odhodkov pa 
prikazuje spodnji tortni - graf.

Precej manj pa smo lahko zadovoljni z 
dinamiko rednih, mesečnih, dvanajstin, ki  
v začetku leta vsaj dvakrat močno pade 
skoraj v višini štiri tisoč eurov. Na srečo se 
takšni nihaji v drugi polovici leta niso več 
pojavljali, saj bi že tretji upad v takšnem 
obsegu v kumulativi dosegel več kot 50% 
vrednosti tudi naših večjih programov. 
Nasprotno so položaj reševale dividende 
in zlasti v drugi polovici različni poračuni, 
itd. Zaskrbljujoče je lahko dejstvo, da takš-
na nihanja kažejo na finančno izčrpavanje 
loterijskega trga, ki ga država že v prete-
klosti ni znala učinkovito zaščititi pred ne-
lojalno konkurenco. 

Če se bodo takšne oscilacije okrepile tudi 
v letošnjem letu, se bo to negativno odra-
zilo zlasti na velike društvene programe 
Psihosocialne rehabilitacije in Ohranjevanja 
zdravja. Zato moramo biti na društvu pri-
pravljeni, da bomo te programe hitro pre-
oblikovali oziroma prilagodili razpoložljivim 
finančnim virom. Invalidske organizacije, ki 

jim to ne bo uspelo, bodo v sedanji klimi 
vsesplošnega krčenja izdatkov javnega 
sektorja, žele kaj malo razumevanja. Zato 
bomo predvidoma, najprej pri Programu 
psihosocialne rehabilitacije sprejeli številč-
ne omejitve, udeležbe na osnovi kriterijev, 
ki jih bo izoblikoval IO društva in v katerih 
bomo poskušali na jasen in transparenten 
način vključiti vse relevantne dejavnike. 
Takšne omejitve so že uvedli tudi v nekate-
rih drugih invalidskih organizacijah in pred-

stavljajo edini način za zanesljivejše načr-
tovanje bolj sprejemljivih (nižjih) kotizacij.

Finančna negotovost se je za invalidske 
organizacije povečala tudi s preoblikova-
njem Sveta Fiha, kjer so izgubile prevladu-
joč položaj in bodo lahko predmet različnih 
političnih igric. Ne glede na vse povedano 
se bomo na društvu trudili, da bi realizirali 
enake prednostne cilje kot v lanskem letu.

Ivan Košak

Na občnem zboru je razpravljal tudi Slavko Ribaš. (Foto Č. Košak)

Glas sem izgubil v februarju pred deseti-
mi leti. Po 5 letih brez raka proslavljamo, 
toda še zadržujemo dih, saj temu, nikoli 
povsem, ne verjamemo. Ko so mi opra-
vili operativni poseg, sem živel na Havajih. 
Preden so ugotovili kaj je narobe, sem bil 
že nekaj časa hudo bolan in po diagnozi, 
v samo dveh  tednih, operiran in  moj glas 
je šel. Zame, kot pevca, učitelja petja in 
zborovodjo,  je bil ta dogodek še posebej 
uničujoč. Laringektomija osami vsakogar.

Spodnji prevod priča o tem, kako težke so lahko poledice laringektomije, še posebej za tiste med nami, 
ki se s petjem in glasbo ukvarjajo poklicno. Hkrati, po drugi strani dokazuje, kaj vse lahko dosežemo 
z voljo in vztrajnostjo. V 55. številki glasila ameriških laringektomiranih IAL (International Association of 
Laryngectomees) je avtor Richard McKinney predstavil osebno izkušnjo z laringektomijo.

 Ivan  Košak

Glas sem izgubil v februarju pred deseti-

Zborovodja 
brez glasu
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Iz podro~nih klubov

Zbrale so se tri generacije. (Foto arhiv  B. Motoh)

Potem, ko sem malce okreval, sem na-
daljeval s pisanjem glasbe, nekaj kar sem 
počel celo življenje. Ko sem enkrat sestavil 
celo kantato, sem se odločil, da moram 
tudi dirigirati. V cerkvi sem dal odpoved na 
mesto glasbenega ravnatelja in nehal sem 
poučevati. Toda dolga leta ravnateljstva, v 
glavni cerkvi v Honoluluju so mi dala mož-
nost, da zaprosim kongregacijo za usta-
novitev posebnega pevskega  zbora, ki bo 
pel glasbo, ki  jo bom pisal za njih. Začeli 
bomo  z mojo  kantato in  z govornim apa-
ratom (elektrolarinksom) v roki sem jih pro-
sil za sodelovanje.

Po nekaj letih sem se preselil nazaj v 
Missouri, kjer sem tudi diplomiral glasbo. 
Moj klavir se  je bil na prevozu zelo po-
škodoval in primerilo se je, da je bil za-
varovalniški cenilec škode  ravno lokalni 
zborovodja, ki se je nameraval preseliti. 
Tako sem prevzel njegovo dolžnost  in se-
daj vodim zbor okrog 60 ljudi in začel sem 
z delom, tudi z manjšimi ansambli, ki so 
podskupine večjega zbora.

Včasih pevske vaje niso lahke, ko bi jim 
vsaj mogel pokazati, kaj si želim od njih. 
No, naučili smo se delati skupaj in uspe-
vamo. Ne poznam zborovodje brez glasu. 

Seveda, imam pri sebi zanesljiv govorni 
aparat (TruTone), ki mi zelo pomaga v mo-
jem življenju in z njim pred koncerti dajem 
celo radijske intervjuje.

Nikoli se ne bom mogel sprijazniti z dej-
stvom, da ne morem več peti, tega ni moč 
spremeniti, toda še vedno lahko ustvarjam 
glasbo. Namesto mene poje moj zbor  in 
dovolj čudno je, da pojejo podobno mo-
jem nekdanjem petju; sicer ne perfektno, 
vendar z veliko srca. In mi pojemo za ob-
činstvo s stoječimi ovacijami.

Prevod: Črtomir Hlaj

PK [tajerska 
in Koro{ka

“Kulturni 
dan« po 
doma~e, 
{tajersko
Tradicionalen je. Že tretjič sem se ga ude-
ležil. Kako smo se imeli? Smo “klapa”, ki 
se ne zna slabo imet. Tri generacije so se 
nekako združile, od 6 mesecev starosti 
pa naprej. Ujeli smo se v vseh pogledih. 
Nekako nisem mogel, da ne bi z ostalimi 
neprisotnimi člani društva podelil tega pre-
čudovitega dne. Itak smo vsi na zvezi, je 
pa se mi zdi tako najlažje vsem našim z 
obvestilom povedat, kako se da lepo imet, 
če je ta prava “klapa”, ker ga vsak dobi.

Vsi  vemo, da je malce kritično obdobje 
glede financ. Tudi naše društvo ni izjema, 
zato pa si moremo nekaj tudi sami pri-
spevati. Tako je tudi ta naš praznik minil. 
Vsak nekaj, jaz nikaj in smo se lepo ime-
li. Kulturno smo vsi pojedli, kulturno in po 
pameti popili, pa tudi ta pravi kulturni pro-
gram ni manjkal. 

Enotni smo bili, da si s spodaj napisanim 
med bogatim kulturnim programom točno 
to z vami ostalimi člani podelimo. O, kako 
je dolgo to leto.

Kdaj bo spet ta 8. februar? Hvala bogu, 

Če samo rodil se bi, kaj te praznovali bi mi.
Škoda, pa tudi bogu hvala, da je umrl 

in nam s tem novi prost dela dan odprl.
Smo na žalost edina dežela,

ki je smrti največjega pesnika vesela.
Normalno je, ves svet se najbolj rojstva veseli, 
večina je otožna, že če se sosed mejak zgubi.

Ne vem kaj naj še rečem o Francetu, saj vsi veste, 
da je, če že ne gor, bil rad blizu vsakemu dekletu.

Tudi flaškone cvička je zelo rad popil, 
zato naj bi ta svet prehitro zapustil. 

Škoda, marsikaj bi nas še lahko naučil, 
mogoče pa te vsak sosed sosedu prijatelj bi bil.

Verjamem, da si naše ženske želijo, 
da njihovi možje prehitro ne zaspijo.

Zato Boris, Brane, Joco in Joco 
pazite, da ne popijete koju previše bocu.

Jože Marcijuš

da se bo vmes nekaj dogajalo in ga 
bomo lažje dočakali. Vsem članom 
in podpornim članom pošiljamo 
lepe pozdrave.

Kulturni dan po štajerko.(Foto  B. Motoh)
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Da smo na vzhodu naše lepe domovine 
res za akcijo, se je pokazalo tudi sedaj, saj 
smo se v velikem številu zbrali na prvem 
letošnjem pohodu okoli Šmartinskega je-
zera. Preden smo se odpravili na pohod, 
smo se okrepčali z dobrotami moje žene. 
Pot nas je vodila po evropski poti okoli 
našega štajerskega morja, ki pa žal še ni 
dokončana. Po dvournem pohodu smo 
se vrnili na zborno mesto, od koder smo 
se odpeljali na turistično kmetijo Vozlič, 
kjer so nas že drugič razvajali z res odlič-
no hrano ter sladicami. Žal pa takrat, ko je 
najlepše, se moraš posloviti z željo, da se 
zopet kmalu vidimo in družimo, saj vem, 
da smo Štajerci in Korošci kot ena velika 
družina. 

Do ponovnega srečanja pa lep pozdrav!                                                      

Brane

Da smo na vzhodu naše lepe domovine 

Prvi pohod

Četica koraka okrog štajerskega morja. (Foto D. Papež)

Štajerci in Korošci kot ena velika družina. (Foto D. Papež)

Vabi člane in podporne člane na izlet v bo-
tanični vrt Mozirski gaj, ki ga bomo izpeljali 
v soboto, 21. 4. 2012.

Najprej si bomo ogledali lepo cvetoče ro-
žice, nato pa se družili in veselili na prijetni 
turistični kmetiji. 

Prijaviti se je potrebno do srede, 18. 4. 
2012 svojim poverjenikom. 

Odhodi avtobusa iz postaj:

Maribor, avtobusna postaja 7.30 uri; 
Ptuj, železniška postaja 8.15; 
Slovenska Bistrica, nasproti hotela 
Leonardo 8.35; 
Slovenske Konjice, avtobusna po-
staja 9.00; 
Zreče, 9.15; Vojnik, pri Tušu 9.30 uri.

Za vsa ostala postajališča, kjer bi pobirali 
člane, pa se je potrebno dogovoriti s svo-
jimi poverjeniki. 

Poverjeniki:
Jožica Petovar: 040 – 602 – 996 
Zofka Duler: 02/ 87 – 83 – 823
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

Vabi člane in podporne člane na izlet v bo-

PK 
Štajerska 
in 
Koro{ka
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Zbrani Dolenjci v lastni režiji. (Foto I. Prešiček)

PK Štajerska in Koro{ka
Vabi vse člane in podporne člane, da se v okviru športne pomladi 
Maribora 2012, ki bo potekala od petka, 11. 5. 2012 do torka, 
22. 5. 2012, na vseh možnih športnih objektih v Mariboru; vseh 
šolah, igriščih, plesnih šolah, na zunanjih kakor tudi na notra-
njih prizoriščih odvijala ta velika športna manifestacija, vendar za 
nas invalide je najpomembnejši datum 19. 5. 2012, kajti takrat 
bo prikaz športnih panog za invalide, istočasno pa se bodo tudi 
odvijale športne igre invalidov Maribora, ki bodo potekale 19. 
5. 2012 od 9.00 do 14.00 ure; delno v Ledni dvorani, Dvorani 

Tabor in vrtnem kegljišču DU Tabor. Invalidi se bodo pomerili v 8 
disciplinah: pikado, šah, stezno kegljanje, vrtno (rusko) kegljanje, 
mali nogomet, košarka na vozičku, met na koš in namizni tenis. 
Najboljši bodo prejeli pokale. Otvoritev in zaključek športnih iger 
bodo popestrili kulturni nastopi članov invalidskih društev. Ves 
čas prireditve bo na voljo brezplačno merjenje sladkorja v krvi.

Vabim vas, da si v čim večjem številu ogledate te prireditve.

Danilo Papež

ZAHVALA
Iskrena hvala za stisk roke in topel objem ob izgubi mojega dragega moža, enaka zahvala tudi vsem prijate-
ljem društva laringektomiranih iz Koroške in Štajerske, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi 
zadnji poti. 

Katica Glodež in sin Zoran z družino                                                                                           

 PK Dolenjska
Dne 17. 3. 2012 je Društvo  laringekto-
miranih Dolenjske, Bele krajine in Posavja 
organiziralo strokovno in družabno sreča-
nje na Dolenjskem pri Mirni Peči. Srečanje 
se je odvijalo v objemu sveže narave pri 
družini Prešiček, in sicer v lastni režiji.

Udeležba je bila številna. Prišlo je 23 članov. 
Zbrali smo se ob deseti uri dopoldne in za-
čeli najprej s strokovnim delom srečanja. 
Najprej smo šli čez proces prilagoditve na 
bolezen. Predstavljen je bil koncept oseb-
nostne čvrstosti kot pomemben element 
pri spoprijemanju s stresom. Osebnostna 
čvrstost je skupina osebnostnih lastno-
sti in nam pove, kako dobro prenašamo 
obremenitve (strese, frustracije, konflikte). 
Je sposobnost človeka, da spremembe 
vzame kot izziv in priložnost za razvoj, ne 
pa kot neko grožnjo.

Nato smo se pogovarjali o pomenu komu-
nikacije v procesu zdravljenja ter po njem, 
predvsem v smeri informiranosti glede 
same bolezni ter odnos bolnik-zdravstveni 
delavec. Skupaj smo prišli do zaključka, 
da seznanjenost o tem, kaj se bo dogajalo 
ter primeren pristop zdravstvenega osebja 
pomembno vpliva na psihično počutje po-
sameznika in s tem tudi na njegovo zdrav-
ljenje in prilagoditev na vsakdanje življenje 
kasneje po zdravljenju.

V tretjem delu je bil predstavljen vedenj-
sko – kognitivni model oziroma pristop, ki 
pomaga razumeti povezanost naših misli, 
čustev in telesnih reakcij oziroma vedenj 
ter nas uči, kako pristopiti k spreminjanju 
negativnih avtomatskih misli in k modifi-
kaciji vedenj. Tega drugega dela smo se 
tudi lotili, in sicer smo se učili sprostitvene 
tehnike, ki se imenuje progresivna mišična 
relaksacija. Tehnika temelji na prepoznavi 

Sre~anje 
laringektomiranih 
Dolenjske, 
Bele krajine in 
Posavja
razlike med napeto in sproščeno mišico; 
postopna pa se imenuje zaradi postopne-
ga sproščanja »mišice za mišico«.

Na koncu smo seveda ugotovili, da ima 
pravzaprav vsak od nas svoje lastne na-
čine sproščanja, in ti so seveda najboljši. 
Nikakor pa ne škodi, če imamo širše zna-
nje o tem, ki nam v določenih življenjskih 
situacijah lahko pride prav, morda takrat,  
ko najmanj pričakujemo. Naša skupna 

ugotovitev iz izkušenj pa je bila, da so naj-
večkrat odnosi tisti, ki vplivajo na naše po-
čutje, ga poslabšajo ali izboljšajo. 

Zato smo strokovno srečanje nadaljevali z 
druženjem. Gostitelja sta nas postregla z 
okusnim kosilom in dišečo kavo ter pija-
čo.

Kombinacija učenja in druženja je bil tudi 
cilj tega srečanja. Skozi izmenjavo mnenj 
in medsebojnih izkušenj ob strokovnem 
izhodišču je to druženje doseglo svoj na-
men..

Tanja Ravnjak, univ. dipl. psih.
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Poznale so se posledice dolge zime  z burjo. (Foto B. Bubnič)

 PK Obala

UREDNIŠKI ODBOR:

Odgovorni urednik: Ivan Košak, 

urednik: Marija Tomšič, 

član: Danilo Papež. 

Oblikovanje in priprava za tisk 
 Leopold Mihelič

Člani in podporni člani društva  PK Obale 
smo imeli otvoritev sezone. Izkoristili smo 
lep sobotni dan za pohod v naravo. Že po-
znanim, sem se pridružil še jaz, novinec 
Ivan Krumpak z ženo Ljiljano, mojo sprem-
ljevalko.

G.  Branko Bubnič, vodja PK Obala ter 
vodja organizacije pohoda, nam je zaupal 
načrtovan program. Seveda nas je po-
spremil s tolažbo, da ne bo naporno. Pot 
nas je peljala na tržaški kras. Avtomobile 
smo parkirali na parkirišču Marijinega sve-
tišča nad Trstom in po kratkem klepetu se 
odpravili na pot, ki  nas je vodila po tako  
imenovani poti Nicola Cobolli, tržaškega 
alpinista, zaljubljenega v tržaški kras. Po 
dobri uri hoje proti Opčinam pa smo se 
spustili na pot imenovano Napoleonica 
ali pot Vicentina in se podali proti mestu 
Prosek, do avtomobilov.  Za prvič seveda 
zanimiv pogled na Tržaški zaliv, z druge-
ga konca. Lep občutek, ko vidiš odprt 
vhod v slovensko morje. Drugače je ta pot 
zelo priljubljena med Tržačani. Pohodniki, 
rekreativci se do nje pripeljejo kar z  zgo-
dovinskim tramvajem, ki pelje iz Trsta na 
Opčine. Na postaji pri Obelisku izstopijo in 
se podajo na 8-9 km dolgo pot.

Po kakšnih dveh ali treh urah počasne 
hoje in pomenkovanja, je bil naš prvi del 
izleta pri kraju. Treba je priznati, da naša 
telesa  na to niso bila najbolje pripravljena. 
Dokaz, da je bila zima dolga in ostra z bo-
gato burjo. Po krajšem oddihu smo se od-
peljali proti Lipici, z dobrim namenom, da 
nekaj zaužijemo, saj je bil naš organizem 
na to že dobro pripravljen.

Tako smo zaključili prijetno druženje v želji, 
da se kmalu spet srečamo.  Lepo, da bi se 
nam želje uresničile.

Pozdrav od zbranih pohodnikov. 

Ivan Krumpak

Spomladanski 
pohod po 
trža{kem Krasu

NOVI ^LANI
KOKEC KAREL  
 LJUBLJANA-POLJE

TOMC FRANČIŠKA  
 LJUBLJANA

Po tržaškem Krasu. (Foto B. Bubnič)
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V sončnem dopoldnevu so se zbrali na Rakičanu. (Foto V. Ščančar)

Križna gora (Foto S. Tomšič)

 PK Ljubljana

Spomladanski 
pohod po 
trža{kem Krasu

 PK Prekmurje
Pomladno enakonočje je naznanilo obdo-
bje svetlobe in toplote na severni polobli. 
Čas cvetenja, zelenja, brstenja, zvončklja-
nja in prebujanja. In polni pričakovanj smo 
se zbrali v soboto, 24. marca. Destinacija 
je domača in očesu prijetna letališka rav-
nica v Rakičanu. Pohodnike pa je vabila 
poznana in že velikokrat premerjena triki-
lometrska trasa. V sončnem dopoldnevu, 
vsevprek ozvočenem s ptičjim ščebeta-
njem, je bila pot prijetna, naravna zelena 
kulisa pa je bila le lepotni dodatek klepetu 
in veselemu razpoloženju.

Po rekreaciji je sledilo kosilo in še eno dru-
ženje s prijatelji. Da ni dan enak dnevu, po-
skrbijo naše gospe v ustvarjalnem krožku 
ročnih del, kjer se zbirajo ob torkih. Tam 
ustvarjajo prave unikatne umetnine. Danes 
so jih postavile na ogled, na mično priprav-
ljeni razstavi. Bilo je videti prtičke različnih 
tehnik, vsem je bil skupen motiv – Velika 
noč, izjemen gobelin poljskega cvetja, 
kvačkane pisanice in klekljana čipka.

Kot je že v navadi, smo se posladkali s pe-
civom, ki so ga pripravile članice našega 
društva. Ker mesec marec obeležuje dva 
praznika, posvečena ženskam, so nas 
fantje obdarili z rdečimi vrtnicami. Do na-
slednjega snidenja pa nas bodo zaposlo-
vala pomladna opravila v vrtu in goricah. 

Jožefa Lončar 

Pozdrav 
pomladi 

Vabilo na pohod na 
Križno goro

PK Ljubljana že vrsto let organizira aprilski pohod in srečanje na Križni 
gori. Tudi letos bo in sicer v petek, 20. aprila 2012, oziroma, če bi bilo v 
petek zares slabo vreme, bi  bil pohod v četrtek, 26. aprila 2012.

Tisti, ki bi se s škofjeloške strani peš podali proti Križni gori, se ob 9. 30 
uri zberemo v bližini naselja Podlubnik, pri odcepu z glavne ceste pro-
ti Križni gori, ostali, ki  bodo prišli do lovske koče na Križni gori  iz drugih 
smeri ali se pripeljali z avtom (ali kolesom) pa naj upoštevajo, da bo topla 
malica, ki jo bodo pripravili v  lovski koči nared do 11.30 ure.

Zaradi organizacijskih razlogov prosim, da se prijavite za ta pohod do 
torka, 17. aprila 2012 na telefon DLS 01 436 03 58 (Marija Tomšič) ali 
040527619 (Slavko Ribaš) Vodja PK Ljubljana, Slavko Ribaš

Tudi letos se bomo udeležili tradicionalnega pohoda Ob žici oku-
pirane Ljubljane, ki ga organizira MO Ljubljana. Pohod bo v so-
boto, 12. maja 2012. Celotna trasa je dolga okoli 35 km, razde-
ljena pa je na več etap, kar omogoča vsakomur, da glede na svojo 
kondicijsko pripravljenost, izbere primerno dolžino poti. Vsak se 
bo torej sam ali po dogovoru z drugimi, podal na svojo pot.

Vsi udeleženci pa se zberemo med 10. in  11. uro v gostišču na 
Livadi, ki se nahaja ob sotočju Ljubljanice in Malega Grabna, kjer 
nam bodo postregli s toplo malico. Od tu pa nadaljujemo pot na 
Kongresni trg, kjer se bo odvijala zaključna prireditev.

Udeleženci se naj do torka, 8. maja 2012 prijavijo na telefon DLS 
01 436 03 58 (Marija Tomšič) ali 040 527619 (Slavko Ribaš).

Vodja PK Ljubljana, Slavko Ribaš

Vabilo 
na Pohod 

okoli 
Ljubljane 

– 
2012
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Spričo  gospodarske recesije in s tem povezanimi relativno precej 
nestabilnimi prilivi loterijskih sredstev, bo Program psihosocialne 
rehabilitacije letos potekal nekoliko drugače. Z namenom, da bi 
zagotovili razmeroma nizke kotizacije, bomo udeležbo v tem 
programu omejili na okrog 100 udeležencev (brez strokov-
nih in drugih sodelavcev). Pri vključevanju v program bodo imeli 
prednost laringektomirani člani in njihovi spremljevalci, ostali čla-
ni pa le v primeru prostih kapacitet. Kriterije bo oblikoval Izvršni 
odbor društva in z njimi bomo poskušali zajeti vse relevantne 
dejavnike: socialni položaj, post-operativno stanje, pogostost 
udeležbe itd. Predlog izračunane kotizacije temelji na sprejetem 
finančnem načrtu zagotovljenem s pogodbo FIHA, kar pa seve-
da avtomatsko ne pomeni, da bo le-ta tudi realiziran v dogovor-
jeni višini. Zato si Izvršni odbor društva pridržuje pravico, 
da v primeru izrednega izpada prilivov udeležence obvesti 
o spremembi kotizacije, oziroma v skrajnem primeru pro-
gram 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 čimprej izpolnite in vrnete na sedež društva, 
saj nam število kandidatov za udeležbo v programu, v nestabil-
nih finančnih pogojih, zelo pomaga pri pripravi programa.

To še posebej velja za Program psihosocialne rehabilitacije, saj 

Stran 8

Predlog kotizacije za program Psihosocialne rehabilitacije po kategorijah udeležencev

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

V drugem stolpcu pa so stroškom bivanja  prišteti  stroški avto-
busnega prevoza.    

Subvencionirani laringektomirani (to so člani z meseč-
nimi  prejemki  nižjimi od 420 eurov in so letos DLS predložili 
potrdilo o njihovi višini)  naj na prijavnico z debelimi tiskani-
mi črkami označijo SEM SUBVENCIONIRAN in individualno jih 
bomo obvestili o ceni namestitve.

Vabimo vas  
v Program 

psihosocialne 
rehabilitacije 
Krk – Hotel Park 

Punat od 16. 6. do 
23. 6. 2012 je organizacija avtobusnih prevozov, ustrezne strukture nastanit-

venih prostorov (kapacitete so omejene), angažiranja  strokovnih 
sodelavce itd. močno odvisna od števila prijavljenih, zato vas pro-
simo, da prijavnice za ta program vrnete na društvo vsaj do 5. 5. 
2012. Prijavnice bomo sprejemali tudi  po tem roku, vendar bo 
prednostna lista zaključena s tem datumom in v primeru polne za-
sedbe, 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 naj-
bližjih možnih vstopnih postajah. 

Hotel Park Punat je oddaljen 100 m od centra mesta Punat in 300 
m od plaže. Skupni prostori in sobe so klimatizirane. 

Opis: recepcija, restavracija, bar, terasa, pivnica Borići nepo-
sredno ob hotelu (odprto julija in avgusta), trgovina s spominki, 
frizerski salon, masaža, pedikura, otroška animacija. Mini golf, na-
mizni tenis, izposoja koles, fitnes, vodni športi, v bližini potapljaški 
center. Parkirišče.  Na plaži izposoja ležalnikov in senčnikov (proti 
doplačilu).

Po dogovoru z agencijo se bo v program vključil njihov animator, 
ki bo vodil oglede lokalnih znamenitosti, sodeloval pri organizaciji 
družabnih večerov, pripravi tombole itd.

All inclusive light vključuje: 
samopostrežni zajtrk, samopostrežno kosilo in samopostrežno 
večerjo s solatnim bifejem.
domače alkoholne in brezalkoholne pijače pri kosilu in večerji
(domače rdeče in belo vino, sokovi, fanta in cola).

Stroški zavarovanja za riziko odpovedi znašajo  5% vrednosti vpla-
čanega zneska. Znesek je razmeroma majhen, zato takšno za-
varovanje toplo priporočamo zlasti laringektomiranim, saj vam bo 
agencija na njegovi osnovi zaradi opravičljivih razlogov (nenadno 
poslabšanje zdravstvenega stanja, ki ga dokazujete z  zdravniškim 
mnenjem) povrnila  vplačani znesek, v nasprotnem primeru pa iz-
gubite celotno vplačilo. Torej, udeleženci, ki se boste odločili za to 
obliko zavarovanja, prištejte k znesku kotizacije navedene v tabeli 
še 5 % vrednosti.

Izvršni odbor DLS

 eur/osebo
Nastanitev 
ali inclusive 

light

Člani in zakonci oziroma spremljevalci Podprni člani Ostali

Bivanje in 
lastni prevoz

Bivanje in 
avtobusni prevoz

Bivanje in 
lastni prevoz

Bivanje in 
avtobusni prevoz

Bivanje in 
lastni prevoz

Bivanje in 
avtobusni prevoz

Dvoposteljna soba 210 250 310 360 330 380

Dvoposteljna soba z balkonom 250 290 340 390 360 410

Enoposteljna soba 350 390 390 440 410 460


