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V četrtek, 18. 2. 2010 ob 17. uri je bil 
v veliki predavalnici klinike za kirur-
gijo UKC Maribor izveden strokovni 

klinični večer, ki ga je povezovala predsed-
nica Društva medicinskih sester, babic, 
zdravstvenih tehnikov (DMSBZT) Ksenija 
Pirš, dipl. m. s. Program izobraževanja »Kaj 
je traheotomija in traheostoma?« pa so vo-
dili Anton Munda, dr. med. spec. otorino-
laringologije, »Zdravstvena nega pacienta 
s traheostomo« Aleksandra Bohak, dipl. 
m. s. in »O vključevanju laringektomiranih 
v domače okolje« Nada Urek Krajnc, s. m. 
s. V društvu medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov (DMSBZT) so se 
med drugim odzvali na izrazite potrebe za-
poslenih v zdravstveni negi, ki se srečujejo 
z laringektomiranimi pacienti v vseh okoljih 
svojega delovanja. Potrebe po strokovnih 
informacijah s tega specifičnega podro-
čja se stopnjujejo. Saj se po besedah g. 
Antona Munde, dr. med. spec. otorinola-
ringologije v zadnjih štirih letih obolevnost 
za rakom na grlu na našem območju pod-
vojila. Obolevnost za rakom ustne votline 
in žrela pa se je povečala kar za štirikrat. 
To neizmerno povečuje možnost srečeva-
nja z bolniki s traheostomo na vseh po-
dročjih zdravstva in so ta znanja in veščine 
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Strokovni klini~ni ve~er: »Kaj je 
traheotomija in traheostoma?«

V veliki predavalnici klinike UKC v Mariboru. (Foto D. Papež)

Gospod Anton Munda, dr. med. spec. 
otorinolaringologije, nam je izčrpno in te-
meljito predstavil »Kaj je traheotomija in 
traheostoma?«. Aleksandra Bohak, dipl. 
m. s., nam je nazorno predstavila več vrst 
kanil, menjavo le teh in nego traheosto-
me. O vključevanju laringektomiranega 
pacienta v domače okolje, rehabilitaciji 
nadomestnega govora, aktivnostih in pro-
gramih DLS, pa je spregovorila Nada Urek 
Krajnc, s. m. s.

Med nami pa je bil tudi gospod Danilo 
Papež, podpredsednik društva laringek-
tomiranih in vodja področnega kluba za 
Štajersko in Koroško regijo, ki je naš večer 
zaključil z iskreno zahvalo osebju ORL od-
delka za vsestransko pomoč in dolgoletno 
sodelovanje z društvom laringektomiranih 
na vseh področjih. 

Veseli nas, da je ta program iz izobraževa-
nja izzvenel tudi kot srečanje za poglab-
ljanje medsebojnega sodelovanja vseh, ki 
strokovno, profesionalno ali prostovoljno 
delamo na tem področju. Vse lepo in vse 
dobro vsem članom DLS in njihovim svoj-
cem.

Nada Urek Krajnc, s. m. s.

Dr. Munda je izčrpno predstavil temo 
Traheotomija in trahostoma. (Foto D. Papež)

izjemnega pomena. Vse pomembnejša pa 
je tudi zdravstveno - vzgojna vloga pri pa-
cientu, ki bo s traheostomo oz. kanilo živel 
v domačem okolju. Predavanje in predsta-
vitev pa smo izvedli zaposleni iz oddelka 
za ORL in MFK, UKC Maribor.
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Na volilni skupščini. (Foto S. Tomšič)

V pokritem bazenu Thalassotherapije. (Foto S. Tomšič)

Tudi letos so nas: vodstvo specialne 
bolnice za medicinsko rehabilitaci-
jo Thalassotherapija iz Crikvenice, 

Hrvatska zajednica laringektomiranih in 
to pot tudi Hrvatsko društvo za otorinola-
ringologijo i kirurgiju glave i vrata, povabili 
na srečanje, ki ga v Crikvenici že vrsto let 
prirejajo ob proslavi dneva sv. Blaža, pri-
prošnika zoper bolezni vratu in grla. Letos 
je bilo še posebej svečano, saj je bilo to 
srečanje organizirano že dvajsetič, obe-
nem pa je minilo tudi 15 let od ustanovitve 
Kluba laringektomiranih plavalcev, s čemer 
je tesno povezano tudi naše društvo.

Glede na ta jubileja, je bil program priredit-
ve zelo pester in nabit in ni dopuščal skoraj 
nič prostega časa. V soboto, 6. februarja, 
ki je bil osrednji dan celotne prireditve, se 
je program pričel s sveto mašo in blago-
slovom grla, nato pa nadaljeval s stro-
kovnim simpozijem z naslovom: Rak grla 
– liječenje i rehabilitacija, ki so ga pripravili 
znani hrvaški specialisti s tega področja 
ter na njem predstavili: endoskopsko ki-
rurgijo pri odstranjevanju rakastih tumorjev 
v grlu s CO2 laserjem, kirurško zdravljenje 
napredovalih karcinonov v grlu, vgradnjo 
govornih protez, govorno rehabilitacijo la-
ringektomiranih in način rehabilitacije larin-
gektomiranih v Thalassotherapiji.

V nadaljevanju so nastopili trije pevski zbo-
ri laringektomiranih, ki delujejo v Zagrebu, 

Petnajsti~ na mednarodnem 
sre~anju laringektomiranih 
v Crikvenici

Reki in Osijeku. Prav neverjetno je, kako 
ubrano so, ob spremljavi harmonike in 
trobente, zadonele znane pesmi. Kdor je 
laringektomiran ve, kako težko je včasih 
jasno in razločno izgovoriti besedo, izva-
biti iz ust melodijo pa je že prava umet-
nost. Zato hrvaškim laringektomiranim 
pevcem vse priznanje in iskrene čestitke, 
ravno tako pa tudi pohvala »pevovodjem«, 
ki so uspeli animirati laringektomirane in 

doseči z njimi zavidljiv uspeh. Po krajšem 
odmoru, se je izvajanje programa preseli-
lo na velik pokrit bazen z morsko vodo v 
Thalassotherapiji, kjer se je pričelo tekmo-
vanje v plavanju med laringektomiranimi iz 
Hrvaške in Slovenije, v katerem so bili to 
pot uspešnejši gostitelji.

To tekmovanje je bilo organizirano že pet-
najstič in na njem sodelujemo slovenski la-
ringektomirani že 14 let. Pobudo za ta tek-
movanja je dal takratni predsednik društva 
laringektomiranih iz avstrijske Štajerske, 
Julius Kanič, ki ga starejši laringektomira-
ni dobro poznajo, saj se je večkrat ude-
ležil prireditev, ki smo jih mi organizirali v 
Sloveniji. 

Leta 1995 smo Slovenci prvič sodelova-
li na srečanju v Crikvenici. Avstrijci, pod 
vodstvom J. Kaniča, pa so že nekaj let 
prihajali v Thalassotherapijo v Crikvenici, 
na 3 tedensko rehabilitacijo. J. Kanič je bil 
tudi inštruktor za uporabo plavalnega apa-
rata in je med rehabilitacijo v Crikvenici z 
uspehom širil uporabo aparata med svo-
jimi člani. 

Nekateri med njimi so postali kar dobri pla-
valci in posledica tega je bila ustanovitev 
Kluba laringektomiranih plavalcev in izved-
ba tekmovanja v plavanju, ki je od takrat 
dalje postalo obvezna sestavina  srečanja 
laringektomiranih v Crikvenici. 

Na prvem tekmovanju, ki je bilo leta 1995, 
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Tekmovalci na štartu. (Foto S. Tomšič)

Petnajsti~ na mednarodnem 
sre~anju laringektomiranih 
v Crikvenici

so sodelovali le avstrijski laringektomirani, 
saj mi takrat še nismo imeli plavalnih apa-
ratov, čeprav nam je bilo delovanje apa-
rata že nekoliko poznano, saj smo prvo 
demonstracijo uporabe le-tega izvedli 
sami že leta 1994, med izvajanjem teča-
ja govora v Strunjanu. Vsekakor pa je to 
prvo tekmovanje vzbudilo med nami veliko 
željo, da si tudi sami pridobimo aparate, 
ki omogočajo, da tudi voda ni več tabu za 
laringektomirane in, da lahko v njej izvaja-
mo vse rehabilitacijske postopke, vključno 
s plavanjem.

V maju 1995. leta smo bili sprejeti v C.E.L 
(Konfederacija laringektomiranih Evrope), 
kar nam je omogočilo navezavo stikov s 
predstavniki društev laringektomiranih iz 
številnih evropskih držav. Posledica tega je 
bilo tudi vabilo, da se lahko udeležimo te-
čaja za uporabo aparata za plavanje, ki ga 
je jeseni tega leta v Aulendorfu v Nemčiji, 
organizirala njihova Zveza. Tako sva z 
Miranom Kristanom postala prva »izpraša-
na« slovenska laringektomirana plavalca. 
Že v letu 1996 smo aktivno sodelovali v 
plavalnem tekmovanju v Crikvenici in to 
sodelovanje je od takrat postalo tradicio-
nalno.

Od nemške zveze laringektomiranih, še 
posebej pa od predsednika Zveze društev 
laringektomiranih iz dežele Rheiland-Pfalz, 
Klausa Steinborna, smo dobili v dar ne-
kaj plavalnih aparatov. Zato smo v marcu 
1996 v Ljubljani organizirali tečaj za upora-
bo plavalnega aparata, ki ga je vodil glavni 
nemški inštruktor za uporabo tega apara-
ta, Hans Krause. Kar nekaj naših članov 
je dobilo »spričevalo«, da znajo upravljati s 
tem aparatom, Miran Kristan in jaz pa sva 
pridobila licenco za inštruktorja. Tako smo 
od takrat dalje sami usposabljali naše čla-
ne za uporabo tega aparata in s tem širili 
bazo plavalcev-tekmovalcev, ki so potem 

Naši udeleženci srečanja na burji. (Foto S. Tomšič)

svoje »znanje« demonstrirali na tekmova-
njih v Crikvenici.

Pozno popoldan je imela Hrvatska zajed-
nica laringektomiranih svojo volilno skup-
ščino, na katero sem bil tudi povabljen kot 
predstavnik DLS. Hrvaški laringektomirani 
so pod vodstvom dosedanjega predsedni-
ka dr. Miloša Manestra v relativno kratkem 
času napravili ogromen napredek, tako v 
organizacijskem, kot tudi vsebinskem po-
gledu. 

Po celotni Hrvaški so ustanovljena dru-
štva, v katera so, poleg laringektomiranih, 
aktivno vključeni tudi zdravstveni delavci 
(zdravniki, logopedi, medicinske sestre), 
ki aktivno sodelujejo pri oblikovanju dru-
štvenih programov in njihovem izvajanju. 
Največ zaslug za to ima prav gotovo dr. 
Manestar, zato ni prav nič presenetljivo, 
da je bil enoglasno in z bučnim odobra-

vanjem za predsednika ponovno izvoljen 
ravno on. 

Ker je začetek februarja obeležen tudi kot 
predpustni čas, so organizatorji srečanja 
v soboto zvečer pripravili veselo pustno 
zabavo. Kar veliko laringektomiranih se je 
prelevilo v klovne, kuharje, ciganke, stare 
»babe«, mične »gospodične« itd ter s svo-
jimi vragolijami ustvarilo prijetno pustno 
vzdušje.

Srečanje v Crikvenici je bilo uspešno, saj 
v mnogočem doprinaša k boljšemu med-
sebojnemu poznavanju in razumevanju in 
prav je, da se ga v bodoče še udeležu-
jemo.

Slavko Ribaš

UREDNIŠKI ODBOR:

Odgovorni urednik: Ivan Košak, 

urednik: Marija Tomšič, 

član: Danilo Papež. 

Oblikovanje in priprava za tisk 
 Leopold Mihelič

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
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23 članov PK Koroške in Štajerske je kljub hladnemu vremenu obiskalo 
Dalijevo razstavo. (Foto J. Papež)

Iz podro~nih klubov

 PK Ljubljana

PK [tajerska 
in Koro{ka

Letošnja zima nam jo je nekoliko zagodla 
in nam z obilno pošiljko snega, mraza in 
z drugimi, temu času primernimi pojavi, 
onemogočila izpeljavo določene aktivno-
sti. No, še nič ni izgubljenega, kajti pred 
nami je še dovolj časa in verjamem tudi, 
da bodo prišli lepši dnevi in, da se bomo 
zbrali na kakšnem prijetnem srečanju ali 
pa izletu. Kot sem že omenil, malo nam je 
vreme ponagajalo, zato sem se odločil, da 
v sodelovanju s strokovnjaki ORL Klinike 
v Ljubljani organiziramo strokovno preda-
vanje na temo »POOPERATIVNI STRES, 
SPOPRIJEMANJE Z NJIM, VLOGA 
DRUŽINE IN SVOJCEV«. Predavateljica 

Vabilo na 
predavanje
bo mag. Petra Bavčar, diplomirana psiho-
loginja z ORL klinike.

Predavanje bo v soboto, 20. marca 2010, 
v prostorih društva na Parmovi 53, s pri-
četkom ob 11. uri. Poleg omenjene teme 
bo beseda stekla tudi o aktualnih zadevah 
v vsakdanjem življenju.

Vse člane ter podporne člane in prijatelje 
društva vabim k sodelovanju, da se v čim 
večjem številu zberemo omenjenega dne. 

Prijavite se lahko na sedež društva 01 436 
03 58 ali na moj telefon 051 395 393, do 
petka, 19. marca 2010. 

Po predavanju, za katerega predvideva-
mo, da bo trajalo šolsko uro, bomo po-
skrbeli za skromno pogostitev. Ker bo to 
naše prvo srečanje v tem letu, lepo prosim 
za udeležbo. Do srečanja vas lepo po-
zdravljam.

Vodja PK Ljubljana, Žiko Manič

V petek se nas je navkljub hladnemu in 
deževnemu vremenu 23 ljubiteljev umet-
nosti odpravilo izpred mariborskega gradu 
v Naskov dvorec, na ogled razstave več 
kot 200 originalnih grafičnih del Salvadorja
Dalíja iz dveh najobsežnejših opusov: Biblie 
Sacre in Božanske komedije. Dalíjeve 
ilustracije za Biblijo, pisano v vulgati, se-
stavlja 105 litografij, narejenih po original-
nih gvaših in je najbolj obsežno objavljeno 
Dalíjevo delo. Dantejevo delo Božanska 
komedija pa ima v njegovem ustvarjalnem 

Salvador 
Dali
opusu posebnost, saj se je Dalí z lahkoto 
identificiral s tem velikim literarnim geni-
jem. Za ilustracijo je Dalí med letoma 1950 
in 1952 ustvaril 101 akvarelov. Salvador 
Filipe Jacinto Dalí (1904–1989) se v zgo-
dovino ni zapisal le s svojo umetnostjo, 
pač pa tudi s svojo kontroverzno oseb-
nostjo, ki jo je usmerjala in menedžersko 
vodila njegova ruska umetnostna muza in 

ljubezen Gala. Gojil pa je imidž absurdne-
ga in malodane blaznega umetnika. 

Seveda pa tako ne morem končati zapi-
sa, da ne omenim zgodovine Vetrinskega 
dvorca, ki je nastal na robu vzhodnega 
mestnega obzidja in njegove prve omem-
be segajo v začetek 13. stoletja. Osrednja 
stavba in kapela sta bili zgrajeni v 14. sto-
letju, kasneje je bil dvorec večkrat prezi-
dan; baročne preureditve v 18. stoletju. 
Današnji videz izhaja iz 18. stoletja, ko je 

Genialni in kontraverzni Salvador 
Dali.
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 PK Prekmurje

Pred meritvijo se je nabrala dolga vrsta. (Foto G. Lepoša)

postal plemiški reprezentančno stanovanj-
ski objekt. V vzhodnem traktu objekta je 
leta 1785 nastalo prvo mariborsko gle-
dališče, ki je s svojim delovanjem, vse do 
1806, vplivalo na kulturno življenje teda-
njega Maribora. Leta 1961 so uvrstili dvo-
rec na seznam najpomembnejših kulturno 
– umetnostnih spomenikov v Sloveniji. Iz 
leta 1964 pa izvirata sklep in odločba, da 
je hiša številka 30 v Vetrinjski ulici kultur-

no-umetnostni spomenik. Leta 1992 je 
bil Naskov dvorec razglašen za spomenik 
lokalnega pomena. Leta 2001 pa je bil vpi-
san v register nepremičnine kulturne de-
diščine. 

Pogovor in izmenjavo mnenj o razstavi in 
umetnikovi genialnosti, smo nadaljevali v 
gostišču Šarika. To gostišče  se je  prej ime-
novalo »Štajerc« in  leži v sestavi dvorca. 
Sam Naskov dvorec je bil  prvič omenjen  v 

13. stol. in je bil znan pod različnimi imeni. 
Prvotno se je imenoval Vetrinjski dvor, vse 
do leta 1828, ki ga je kupil usnjar Nask. 
Zato so strokovnjaki za varstvo kulturne 
dediščine že začeli postopek, za preime-
novanje v prvotno ime Vetrinjski dvor. To 
omenjam kot napotek  za naslednjič, ko se 
bomo dogovarjali za obisk razstave, da ne 
bo dvomov kje se zberemo.

Danilo Papež

Dne 20. 3. 2010, se bomo odpravili na iz-
let preko Maribora, Ptuja, Vojnika, Slovenj 
Gradca, Dravograda, Raven, Prevalj do 
Šentanela, kar je tudi destinacija našega 
izleta. 
Ogledali si bomo prekrasno majhno koro-
ško vasico Šentanel z muzejem in Polhov 
mlin, kjer si bomo ogledali star način mletja 
žit, z možnostjo nakupa raznih vrst mok. 
Seveda pa se bomo do mlina morali spre-
hoditi kakšnih 15 minut zmerne hoje, ter 
se po ogledu vrnili do kmečkega turizma 

Prijavite se svojim poverjenikom naj-
kasneje do srede, 17. 3. 2010.

Poverjeniki: 

Jožica Petovar: 040-602-996 
Ivan Jesenek: 041-456-965
Antonija Pinter: 031-754-857
Danijel Vuradin: 041-775-392
Branko Motoh: 041-371-452
Zofka Duler: 02/ 87-83-823
Danilo Papež: 041-719-253

Danilo Papež

PK Štajerska in Koro{ka vabita na 
prvi pomladanski izlet v Šentanel

Ploder, kjer se bomo okrepčali s kosilom, 
se družili in prijetno pokramljali, o času od-
hoda pa bo odločalo naše razpoloženje. 
Odhod avtobusa bo 20. 3. 2010. ob 7 uri 
izpred avtobusne postaje v Mariboru, 7.30 
bo odhod izpred železniške postaje na 
Ptuju, okrog 8. ure izpred avtobusne po-
staje v Slovenskih Konjicah, postali bomo 
tudi v Zrečah, okrog 8.20 pa se bomo od-
pravili iz Vojnika. Okrog 10. ure bomo v 
Šentanelu. 
Nasvidenje na izletu!

Člani PK Prekmurje smo se s prvim lah-
kotnim pohodom in pozneje z meritvami 
lotili izpolnjevanja programa za leto 2010. 
V soboto, 6. 2. 2010, bila je prva sobota v 
mesecu, ko se člani in podporni člani z več 
letno tradicijo zberejo, da se pogovorijo o 
tekočih aktivnostih v društvu in o delu ter 
pobudah v področnem klubu.

Zbrali smo se na našem že skoraj stalnem 
zbirališču na letališču v Rakičanu, ter smo 
začeli izvajati svoje aktivnosti v naravi, od 
koder je mnogo sprehajalnih poti v okoli-
ške kraje.

Ker nam je podjetje ORFAM omogočilo, da 
si po končanem pohodu izmerimo količino 
sladkorja, holesterola in trigliceridov v krvi, 
smo se zbrali malo prej in se odpravili na 
pohod v smeri naselja Bakovci, to je okrog 
4 km oddaljena vas ob reki Muri. Namen 
tega pohoda je bil, da se malo razgibamo 
in, da bodo posledično temu tudi boljši re-
zultati pri opravljanju meritev. Vendar nam 
je vreme, kot je lahko tudi muhasto, za-
godlo in ponagajalo, saj je pričelo močno 
snežiti. Tako smo bili prisiljeni že po dobri 
uri pohoda vrniti se na naše izhodišče. Po 
prihodu nazaj smo se najprej malo pogreli, 
takoj nato pa sta že prišla dva predstavniki 
podjetja ORFAM, si pripravila vse potrebne 
pripomočke za merjenje in pričela z izvaja-

Pohod ter merjenje 
sladkorja, holesterola 
in trigliceridov v krvi
njem meritev, pri tem pa je nastala dolga 
vrsta in boj za boljši položaj, kdo bo prej 
in kdo bo imel boljše rezultate. Zaradi za-

nimive teme, pohoda in meritve, se nas je 
zbralo okrog trideset članov in podpornih 
članov. Med čakanjem na merjenje, smo se 
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Nadaljevanje s prejšnje strani

Pregled krvi so opravili sodelavci podjetja ORFAM. (Foto G. Lepoša)

 PK Dolenjska

Prlekija, Jeruzalem, zidanica Malek. (Foto D. Razlag)

tudi pogovarjali o delu DLS in Področnega 
kluba, prihodnjih pohodih in izletih ter o 
predavanju dr. Jane Cipot-Prinčič, ki bo 
prvo soboto v mesecu marcu. 

Ker pa meritve zahtevajo svoj čas, smo 
le stežka dočakali zadnjega, ki je opravil 
meritve in si s tem tudi prislužili dietno ko-
silce, saj smo bili zaradi izvajanja meritev 
vsi tešči.

Kot vedno smo tudi sedaj še malce pose-
deli ob prijateljskem pogovoru, se zahvalili 
predstavnikom ORFAMA za njihov trud in 
dobro opravljeno delo. Nam pa naj bodo 
rezultati, ki smo jih dobili, opomba in vodilo 
za naprej, ali potrebujemo morebiti kakšen 
temeljitejši zdravniški pregled.

Nato smo se poslovili z dogovorom, da se 
na naslednjem srečanju oz. pohodu spet 
srečamo.

Mancika Lepoša

Ker smo že kar dobro zakorakali v novo 
leto, je treba začeti aktivno sodelovati. Za 
letošnje prvo srečanje, imamo v načrtu iz-
let v Prlekijo, ki bo 10. 4. 2010. Ogledali 

Vabilo
si bomo nekaj znamenitosti. Prešali bomo 
bučno olje, ki ga bomo lahko tudi kupili. 
Po končanih ogledih se bomo odpeljali na 
preprosto kmetijo, kjer bomo kosili in se 
tam zadržali malce dlje. Do kosila je mali-
ca iz nahrbtnika. Moram vas obvestiti, da 
bo vožnja trajala dalj časa, zato se bomo 
ustavljali po potrebi. 

Zbrali se bomo v Novem mestu pri pla-
netu Tuš, kot lani ob 7. uri, (tisti, ki boste 

iz mesta), ostali v Mirni Peči ob 7.20 pri 
Lekarni, kjer bomo nadaljevali pot proti 
Trebnjem. 
Prijavite se najkasneje do 7. 4. 2010, na 
tel. 041 760 142 ali 0631 214 184. 
Želiva, da se izleta udeležite v čim večjem 
številu. Glede na majhno število Dolenjcev, 
bo treba prispevati okrog 20 evrov po ose-
bi. Prisrčen pozdrav.

Jože in Ivana 

NOVI ^LANI

MARINČEK TONE      ŠKOFLJICA

PETROVIČ MARJAN  PTUJ

KOVAČ VINCENC ŠENTJUR
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Vabilo na sodelovanje v 

Programu psihosocialne 
 rehabilitacije

VODICE – hotel IMPERIAL 

od 29.5. do 5.6.2010
Tudi v lanskem letu so se udeleženci na podlagi ankete Programa psihosocialne rehabilitacije 
opredelili za izvajanje letošnjega programa na isti lokaciji, to je v Vodicah v hotelu Imperial. Zato  
je  sekretariat DLS uvrstil  program v letni načrt društva: 

od sobote, 29. maja do sobote 5. junija 
v Vodicah v hotelu IMPERIAL.

V letošnjem letu bomo nastanjeni neposredno v glavni zgradbi hotela Imperial in to v sobah, ki 
imajo vse televizor. V tej zgradbi so nam na voljo tudi vse ostale hotelske usluge: recepcija, pre-
hrana, snack bar in pomožni prostori za izvajanje vseh naših programov.   

Nastanitev in vse vključeno pa zajema: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerjo. Ob obrokih vklju-
čena pijača (točeno vino, pivo, sokovi in domače žgane pijače). Pijača na AI (vse vključeno) baru 
od 10. do 23. ure (kava, sokovi, točeno vino, pivo in domače žgane pijače).

Kotizacija pa vključuje (All Inclusive/vse vključeno - po opisu), avtobusni prevoz in zavarovanje 
rizika odpovedi pri zavarovalnici v primeru bolezni. Vračilo kotizacije pa je možno samo s 
potrdilom bolnišnice ali osebnega zdravnika, ki jo je potrebno poslati najkasneje dan 
pred dnevom pričetka programa. 
Kotizacija ne vključuje turistične takse v višini cca. 8 €, z ozirom na status pa jo bo poravnal 
vsak udeleženec sam; udeleženci, ki pa imajo status invalida, pa morajo za oprostitev plačila 
turistične takse, hotelu predložiti fotokopijo odločbe o invalidnosti, če jo bodo zahtevali. 
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Sekretariat DLS predlaga za udeležence programa  višino kotizacije:

Programom, v katerem bodo sodelovali strokovni sodelavci, bo delno modificiran, vendar blizu doseda-
njim programom, ki se bodo pričeli v soboto, 29. maja 2010 z večerjo in končali v soboto, 5. junija 2010 
s kosilom. 
Avtobusni prevoz, ki je v ceni kotizacije pa bo potekal po sledečem voznem redu: 

AVTOBUS ŠT. 1 ima ODHOD:
iz avtobusne postaje v Murski Soboti ob 6. uri;
iz nove avtobusne postaje Maribor ob 7.15 uri. 

AVTOBUS ŠT. 2 ima ODHOD:
iz Vojnika na avtobusni postaji pred trgovino Tuš ob 7. uri 
iz železniške postaje na Ptuju ob 7.45 uri.

AVTOBUS ŠT. 3 ima ODHOD:
iz avtobusne postaje v Postojni ob 6. uri;
iz Ljubljane na Vilharjevi cesti ob 7. uri
iz avtobusne postaje v Novem Mestu ob 7.45 uri.

V primeru premajhnega ali prekomernega števila prijavljenih na posameznih postajah, bomo zaradi številč-
ne usklajenosti po avtobusih morali posameznike preusmeriti na druga najbližja postajališča. Zato se za 
razumevanje že v naprej zahvaljujemo. 
Povratek vseh avtobusov pa bo soboto, 5. junija ob 13. uri, izpred hotela Imperial.
Prijavite se tako, da priložene prijavnice, izpolnjene in podpisane, pošljete najkasneje nepreklicno do 
19. aprila na:  DLS, Parmova 53, 1000 Ljubljana. Da pa bomo lažje razporedili udeležence po avtobusih, 
ne pozabite obkrožiti vstopne postaje.
 Kotizacijo je potrebno plačati prav tako najkasneje do 19. aprila 2010 na 
 TR št. 6100 – 0000 – 1418 – 487. 
Na položnici navedite priimek in ime ter naslov, kot namen plačila pa VODICE 2010. 

POMEMBNO:
Kdor ne bo pravočasno izvršil prijave, obkrožil izbrane teme, vpisal vstopne postaje avtobusa in vplačal 
ustrezne kotizacije, ne bo uvrščen na spisek udeležencev Programa psihosocialne rehabilitacije v Vodicah.

OPOZORILO:
Zaželeno je, da si, zaradi morebitnih nujnih zdravstvenih storitev na Hrvaškem, pri ZZZS 
(Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije) pravočasno priskrbite kartico zdravstvenega zavarovanja 
ali konvencijsko potrdilo, ki ga brezplačno dobite pri ZZZS. Naročilo lahko izvedete preko interneta http://
www.zzzs.si ali preko avtomata, kjer sicer registrirate svojo zdravstveno kartico ali pa pokličete avtomatski 
odzivnik 01 30 77 300.
Vsekakor pa ne pozabite, da za prehod Hrvaške meje potrebujete ali veljavno osebno izkaznico ali veljaven 
potni list.

Sekretariat DLS
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Nastanitev, prevoz, 
zavarovanje odpo-

vedi

SUBVENCIONIRANI 
LARINGEKTOMIRANI 

ČLAN  eur / osebo

ČLANI / 
ZAKONCI  

eur / osebo

PODPORNI 
ČLANI

OSTALI

ALL INCLUSIVE  
DVOPOSTELJNA 

SOBA
100 175 255 370

ALL INCLUSIVE  
ENOPOSTELJNA 

SOBA
- 225 305 420


