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Nadaljevanje na naslednji strani

Predlog načrta DLS za  
leto 2020

Udeleženci programa OZ v Termah Krka. (Foto I. Košak)

Na Občnem zboru v drugi po-
lovici meseca marca, bomo 
obravnavali predlog program-

skega načrta društva za leto 2020 zato 
je prav, da naše bralce obvestimo, kaj 
predvidoma lahko pričakujejo v teko-
čem letu. Večino sredstev sestavljajo 
sredstva fundacije FIHO, ki so dode-
ljena društvu s sklepom, ter na osnovi 
sestavljene pogodbe, veljavne le pogoj-
no (ob predpogoju, da se bodo loterijski 
prilivi oblikovali v predvideni višini) sicer 
se postavke za posamezne programe 
proporcionalno znižajo. Z drugimi be-
sedami, ne obstaja nobena garancija, 
za uresničitev načrta v predvidenem in 
celotnem obsegu, ne na nivoju društva 
in ne po posameznih Področnih klubih.  
S sklepom določena sredstva progra-

mov skupaj znašajo119 196,64 eur in za 
delovanje je predvidenih 28 871,34 eur.

1. Učenje nadomestnega 
govora
Obvladovanje nadomestnega govora je 
najpomembnejša ovira, ki jo mora novo 
operirani bolnik »preskočiti«, da se lahko 
vrne v kolikor toliko »normalno življenje«. 
Zato je program posebnega pomena za 
bolnike, za društvo pa pomeni priorite-
tno obvezo. Tudi izkušnje v tujini kaže-
jo, da laringektomirani v času hospita-
lizacije ne zmorejo obvladati zlasti tako 
imenovane ezofagalne tehnike govora 
(govor s požiralnikom), ki jo na DLS 
ocenjujemo kot dolgoročno najbolj opti-
malno. Znotraj tega programa načrtuje-
mo tudi izmenjavo dobrih praks v okviru 

mednarodnega sodelovanja, predvsem 
z našimi avstrijskimi sosedi in prizade-
vali si bomo s sodobnejšimi računalni-
škimi prijemi pomagati laringektomira-
nim pri učenju nadomestnega govora. 
Predvidevamo dva tečaja letno v spo-
mladanskem (od 10.5. - 16.5. 2020) in 
jesenskem terminu (11.10.-17.10.2020) 
obakrat v Simonovem zalivu. Za izvedbo 
tega programa je načrtovanih 46 099,58 
eur.

2. Izvajanje psihosocialne 
rehabilitacije
Cilj programa je pospešiti celovito reha-
bilitacijo laringektomiranih in program 
logično sledi govorni rehabilitaciji. Na 
koncu lanskega leta smo objavili prijav-
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Nadaljevanje s prejšnje strani

Ko laringektomirani zapojejo. (Foto arhiv B. Bubnič)

nice za udeležbo v tem programu in re-
gistrirali prijavljene kandidate. Z agencijo 
Plave Lagune smo v pred pogodbenih 
razgovorih za lokacijo v apartmajskem 
naselju Polynezia v predvidenem termi-
nu 28.6.-5.7.2020, višina kotizacije še ni 
dokončno določena in na IO DLS bomo 
še posebej razpravljali o možnostih 
obročnega odplačevanja. S temi skle-
pi bomo posebej seznanjali prijavljene 
kandidate. Ker pogodba še ni podpisa-
na prosim bralce, da napisano razumejo 
kot okvirno informacijo, ki bo fiksna šele 
s podpisom pogodbe. Za ta program je 
predvidenih 15 036,28 eur.

3. Izvajanje programov 
ohranjevanja zdravja
Ta program sestavlja paleta aktivnosti 
od vodne terapije, pohodov,rekreacij-
skih športnih iger in gorskih pohodov in 
je za laringektomirane še posebej po-
memben kot osnova za razvijanje nove-
ga, telesno bolj aktivnega življenjskega 
sloga. Po drugi strani okrevanje zaradi 
posledic radikalnega operativnega po-
sega, kot tudi stranski učinkov drugih 
metod zdravljenja terjajo od laringekto-
miranega, v po operativnem času,več 
moči in enako velja tudi za govorno 
rehabilitacijo. Člani aktivnosti tega pro-
grama dobro sprejemajo zato bomo tudi 
v letošnjem letu nadaljevali s predvide-
nimi aktivnostmi vodne terapije na treh 
lokacijah v Ljubljani, Mariboru in Muski 
Soboti. Osrednji del programov ohranje-

vanja zdravja bomo izvajali predvidoma 
v Termah Krka  v začetku meseca sep-
tembra. Obvezen predpogoj za vključi-
tev v osrednji del programa je opravljen 
test hoje na 2 km, ki ga opravlja CIN-
DI. Skladno s potrebami bomo tovrstne 
preskuse opravljali tudi v okviru DLS. Le 
tisti udeleženci, ki imajo gibalne ali dru-
ge zdravstvene težave, bodo predložili 
mnenje osebnega zdravnika. Predvido-
ma bo obvezna sestavina progama tudi 
udeležba na vsaj 2 predavanjih z obrav-
navo tematike tega področja. Za poho-
de in morebitne gorske pohode in os-

tale aktivnosti tega programa se bomo 
dogovarjali posebej skladno z interesi 
članov. Za ta program je predvidenih 24 
105,68 eur.

4. Informiranje, publicistika 
in izdajanje glasila 

Sredstva za ta program so relativno 
zelo skromna, saj znašajo le 4 390,35 
eur in bodo predvidoma komaj za-
doščala za natisk društvenega glasila 
Obvestila. Spletna platforma omogoča 
vodjem Področnih klubov in drugim 
članom samostojno ažuriranje zadev-
nih vsebin. Obveščanje preko spletne 
strani se je relativno dobro uveljavilo, 
saj je v lanskem letu je spletna galerija 
društva je zabeležila 16 325 ogledov 
iz 13 držav in spletno stran društva, 
je lani obiskalo 12 632 obiskovalcev iz 
50 držav. Med najpogostejšimi obiski 
so bili uporabniki iz Hrvaške, Združe-
nih držav Amerike, Kanade, Bosne in 
Hercegovine, Indije, Srbije in Rusije. 
Sicer večina programskih aktivnosti 
tega programa, kot tudi snemanje vi-
deo klipov, CD in video- DVD poteka 
razen, minimalnih materialni stroškov, 
na povsem prostovoljni osnovi. Kljub 
temu si bomo na društvu prizadevali za 
ponatis priročnika za laringektomirane 
avtorja dr. V. Kambiča z naslovom Tudi 

Kolesarjenje na Hrvaškem. (Foto Č. Košak)
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brez grla je vredno živeti, saj so obsto-
ječi izvodi skoraj pošli.

5. Spodbujanje in podpora 
kulturni ustvarjalnosti
Tudi višina sredstev tega programa je 
bolj simbolična, zato si bomo prizadevali 
zlasti aktivne oblike kulturnih aktivnosti, 
povezati z ostalimi programi, ki obsega-
jo kulturne elemente tako, da bomo čim 
bolje izkoristi ta sredstva, ki znašajo 1 
917,45 eur.

6. Izvajanje programov za
preprečevanja socialne 
izključenosti
Zaradi nezmožnosti govorne komunika-
cije, ki lahko traja tudi več kot leto dni, 
je verjetnost socialne izključenosti pri la-
ringektomiranih pomembno večja kot pri 
drugih posegih zdravljenja raka. Včasih 
nam posamezne družine laringektomira-
nih priznajo, da so po operaciji izgubile 
vse stare prijatelje in v tem programu 
našli nove. Zelo pogosto družina larin-
gektomiranih zamenja vsaj polovico so-
cialnih stikov in skoraj neizbežna posle-
dica operacije, je povečana nevarnost 
socialne izključenosti. Cilj tega progra-
ma je zmanjšanje osamljenost in hkrati 
pospešiti izmenjavo izkušenj, ter spod-
bujati razvoj organiziranih oblik samopo-
moči laringektomiranih. Vsebino progra-
ma sestavljajo pohodi, izleti in obiski na-

Na pohodu v sredogorju. (Foto Č. Košak)

Jutranje razgibavanje na obali. (Foto Č. Košak)

ravnih, kulturnih in zgodovinskih zname-
nitosti. Večina teh aktivnosti se realizira 
v Področnih klubih. Sredstva tega pro-
grama so se v lanskem letu pomembno 
znižala v primerjavi s preteklimi leti in so 
tudi letos ostala na zelo podobni ravni. 
S tem pa je od sedaj uveljavljeno razde-
ljevanje na osnovi finančnih standardov 
domala onemogočeno. Smiselno je del 
aktivnosti kot npr. Tradicionalno letno 
srečanje DLS obdržati na skupnem ni-
voju, da ohranimo določen standard za 
vse člane neodvisno od možnosti posa-
meznih klubov pri pridobivanju sredstev. 
Medtem, ko bi preostali del, z namenom 

da zagotovimo določeno avtonomijo 
Področnih klubov razdelili po posame-
znih klubih hkrati, bi sredstva, ki jih zbe-
rejo posamezni PK, izključno uporabili v 
tistih PK, ki so jih zbrali, tak način je bil 
pravzaprav v veljavi že do sedaj. O teh 
vprašanjih in predlogu novega načina 
razdeljevanja sredstev se bo IO društva 
opredelil na prvi naslednji seji, z name-
nom, da izberemo najbolj sprejemljiv kri-
terij za večino članstva. Letos s sklepom 
FIHA določena sredstva za ta program 
znašajo 21 074,80 eur.

7. Pomoč prostovoljcev 
laringektomiranim na domu 
Namen programa je laringektomiranim 
nuditi podporo, jim pomagati tudi pri 
govorni rehabilitaciji in na ta način čim 
bolj pospešiti tudi proces celovite reha-
bilitacije. Rehabilitacija laringektomira-
nih je relativno dolgotrajen postopek , 
saj po odpustu iz bolnišnice, zelo malo 
laringektomiranih obvlada ezofagalni 
govor, oziroma zmore razumljivo, go-
vorno komunicirati z družinskimi člani. 
Prostovoljci – poverjeniki se za obiske 
dogovarjajo sporazumno s člani svojega 
področja. Čas in frekvenca obiskov sta 
tako prepuščeni medsebojnim dogovo-
rom. Tudi v letu 2020 načrtujemo, da 
bodo poverjeniki najmanj dvakrat letno 
obiskali člane, ki žive na njihovem po-
dročju. Za ta program je predvidenih 6 
572,50 eur.

Ivan Košak
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“Pušeljc” naših Mask. (Foto A. Dobelšek)

Udeležba na 30. 
Mednarodnem simpoziju 
laringektomiranih oseb v 
Zagrebu
Letošnjega srečanja Hrvatske zaje-

dnice laringektomiranih v Zagrebu 
smo se iz Slovenije udeležili Slavko 

in Anka Dobelšek in mag. Mladen Jeli-
čič, spec. klin. logopedije.

Midva sva prispela že v petek popoldan 
in v hotelu „I“ v Zagrebu doživela prisr-

čen sprejem tudi s strani ge. Mr. sc. Ta-
mare Živković Ivanović. Ker ta popoldan 
še ni bil predviden kakšen sestanek, sva 
se potem, ko sva se namestila v prijetno 
urejeni sobi, podala malo raziskovat Za-
greb. V neposredni bližini hotela je velik 
športni center Arena Zagreb. Mene je 

kar malo prevzela velikost in arhitektur-
na izvedba zgradbe.

V soboto je po zajtrku sledila sveta maša 
in blagoslov grla ob prazniku sv. Blaža 
zavetnika grla, ki jo je vodil g. Zoran Se-
njak. Sledilo je svečano odprtje simpo-
zija. Ob lepem prepevanju zbora Opti-
misti, ki ga vodi gospa Tamara Živković 
Ivanović, smo tudi udeleženci simpozija 
pritegnili in prepevali skupaj z njimi. Po 
pozdravu g. Milana Bandića, župana 
mesta Zagreb, so sledile čestitke ob 45. 
obletnici Kluba laringektomiranih mesta 
Zagreba. Mednarodni udeleženci in tudi 
predstavniki drugih klubov Hrvaške so 
izrekli čestitke ob tem jubileju. Tudi Slav-
ko je povedal nekaj pohvalnih in spod-
budnih besed. Po krajšem premoru za 
kavo in klepet, se je nadaljevalo strokov-
no predavanje različnih strokovnjakov s 
področja obvladovanja bolezni grla: 

Prof.dr. sc. Mario Bilić, spec. orl.: Larin-
gektomija včeraj, danes, jutri

Prof. dr. sc. Davor Vagić, spec. orl: Re-
konstruktivne tehnike pri tumorjih glave 
in vratu 

Doc. dr. sc. Ana Đanić Hadžibegović: 
Težave pri požiranju laringektomiranih 
oseb

Mr. sc. Ivan Vračić, klinični psiholog in 
psihoterapevt: Stres laringektomiranih 
oseb „Problema ima, nosimo se s njima“ 
(problemi so, sprijaznimo se z njimi).

Mag. Act.soc. Petra Mihelčič: Pomoč 
laringektomiranim osebam skozi uresni-
čevanje pravic in socialnih uslug. Moram 
reči, da so bila predavanja zelo zanimiva 
še posebej predavanje g. Ivana Vračića, 
ki je tudi sam laringektomiran in pozna 
težave takih oseb iz lastnih izkušenj.
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DRUŠTVO
LARINGEKTOMIRANIH
SLOVENĲE

Sledilo je kosilo in izmenjava mnenj med 
udeleženci. Pri mizi sva sedela z delega-
ti iz Bosne in Hercegovine ter Severne 
Makedonije. Oboji so malo potarnali, da 
pri njih težav po laringektomiji še ne ob-
vladajo dovolj dobro in se še učijo od 
drugih. 

Zvečer je sledil obvezen ples v maskah, 
ki sta ga po tradiciji otvorila ga. Tama-
ra Živković Ivanović in primarij g. Miloš 
Manestar. Nadaljeval se je ples za vse 
prisotne in zelo zanimivi nastopi maškar. 
Priredili so tudi nekakšen „Pokaži kaj 
znaš“ kjer je vsak, ki je hotel lahko izrazil 
svoj talent. Bil je res prekrasen večer in 
prijetno druženje.

Zjutraj po zajtrku pa počasi domov. Še 
dolgo se bova spominjala lepo prežive-
tega vikenda med hrvaškimi prijatelji, ki 
so zares odlični organizatorji in gostitelji.

Na koncu pa želiva še enkrat čestitati 
Zagrebškemu društvu laringektomira-
nih, ki letos praznuje 45. letnico delo-
vanja. Kot smo lahko razbrali iz ostalih 
čestitk deluje zares uspešno, trenutno 
pod vodstvom g. Zorana Čelikovića. Še 
za naprej jim želiva tako uspešno delo in 
vse najlepše.

Anka in Slavko Dobelšek

Anka in Slavko sta bila v Zagrebu lepo sprejeta. (Foto A. Dobelšek)

Lepemu prepevanju Optimistov so vneto pritegnili tudi poslušalci. (Foto A. Dobelšek)

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

UREDNIŠKI ODBOR:

Odgovorni urednik: 
Ivan Košak

Urednica: 
Marija Tomšič

Član uredništva: 
Danilo Papež

Oblikovanje in priprava: 
Gorazd Meden

HAJDINJAK FRANC - MAČKOVCI
ABRAM ANDREJ - GRAHOVO OB BAČI

BOŽIČ JOŽE - BRUSNICE
MIŠIČ JANEZ - TREBNJE

ŠTRUKELJ VELINKA - MOST NA SOČI
SNOJ IGNAC - LJUBLJANA-POLJE

PLEVNIK PETER - LJUBLJANA

NOVI ČLANI
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Iz PodroËnih klubov

Poslovili smo se 
od leta 2019

Naše druženje smo zaključili z odličnim 
razpoloženjem in pesmijo. (Foto L. Flisar)

PK Prekmurje
Če bi se to leto ravnali po zimskem vreme-
nu, ki oznanja božični čas, ne vem če bi 
ugotovili da se leto izteka, ker tudi narava 
se kot kaže spreminja  in ni več tisto kar 
je bila nekoč. Toda prejeto vabilo PK Pre-
kmurje na zaključek, nas je opozorilo, da 
je temu tako. Na naši lokaciji v Rakičanu 
smo se srečali s svojimi prijatelji, obudili 
spomine na dogodke, ki so se zgodili sko-
zi tekoče leto. 

Že tradicionalno smo poskrbeli, da so bile 
mize obložene z domačim pecivom za 
ostalo pa so kakor vedno poskrbeli naši 
gostitelji. Tudi tokrat sta se našemu dru-
ženju pridružila častni predsednik društva 
Slavko Ribaš in soproga Erika. Vodja PK 
gospod Geza Lepoša nas je seznanil s 
stanjem v društvu in nas tudi vse opozoril 
na njegove trenutne zdravstvene težave 
ter se posvetoval s člani, da bo v letu ki 
prihaja zaradi odsotnosti rabil pomoč pri 
organizaciji, v kar sta brez pomislekov pri-
volila gospod Flisar Laci in Vili Ščančar. Vsi 
iz srca želimo našemu vodji čimprejšnje 
okrevanje. Poleg formalnosti smo tudi tok-

rat poskrbeli, da smo popestrili druženje z 
majhnim razvedrilnim vložkom. S svojim 
nastopom na saksofon nas je pobožala po 
duši Lana, ki je že prava umetnica. Seve-
da pa že sama prisotnost Jane in Boruta 
opozori na to, da bo tudi tokrat skeč, ki se 
mu bomo od srca nasmejali. Naše druže-
nje smo zaključili z odličnim razpoloženjem 
in pesmijo, ki nam je narisala nasmehe na 
obraz. V upanju, da je pred nami uspešno 
leto za nas in za vse vas, ki nas podpirate, 
sem prepričana, da bomo za take trenutke 
naredili vse najboljše, da bo še velikokrat 
tako. 

PK Prekmurje želi vsem članom, podpor-
nim članom in prijateljem srečne in zado-
voljne dni v letu 2020. Vera, upanje naj 
vam bogatijo življenje, saj to potrebujemo 
vsi, brez izjeme, kajti življenje je sklop mar-
sikdaj tudi bridkih in grenkih izkušenj v ka-
terih potrebujemo drug drugega. 

S temi mislimi vas vse prisrčno pozdrav-
ljam in želim vse dobro.

Vida Köveš

Program dela za PK 
Prekmurje za leto 2020
- Mesečno se bomo srečevali vsako 1. soboto v mesecu, razen v juliju, avgustu in oktobru, kjer bomo obravnavali  
  tekoče zadeve in se dogovarjali za delo oz. program za naprej. Srečanja se bodo odvijala na letališču Rakičan  
  ob 10.00 uri.

- Organizirali bomo pohode in izlet za dobro počutje članov in podpornih članov

- Obiskovali bomo člane na domu, predvsem nove člane in jim pomagali z nasveti, kakor  tudi pri premagovanju  
  drugih težav

- Ustvarjalne delavnice »naših žena«

- Sodelovali bomo v aktivnostih in programih, ki jih pripravlja in organizira DLS.

- Organizirali tradicionalno prednovoletno srečanje 

Za PK Prekmurje: 
Geza Lepoša
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Člani PK - Prekmurja na izletu. (Foto G. Lepoša)

Področni klub Prekmurje organizira 
srečanje in tradicionalni pohod okrog 
»soboškega jezera« oz. po dogovoru 
do Dvorca Rakičan ob dnevu žena in 
materinskem dnevu z ogledom raz-
stave ročnih del udeleženk delavnic 
področnega kluba.

Pohod in srečanje bo v nedeljo 
15.3.2020. Dobimo se ob 10.00 uri 
na letališču Rakičan. Vabim Vse čla-
ne, soproge in podporne člane, da se 
pohoda s srečanjem udeležite v čim 
večjem številu.

Hkrati udeležence naprošam, da 
svojo udeležbo sporočite do torka 
10.3.2020 na tel. št. 575-12-31 li 
051/253-191 (Laci) oz. 528-15-87 
ali 031 215-514 (Geza). Prispevek po 
osebi znaša 5 eur.

Vabilo

Ob enem bo možno poravnati tudi članarino za leto 2020 (člani 12 eur in podporni člani 25 eur) na samem kraju ali pa 
članarino nakažite na TR DLS : 6100-0000-1418-487.

V pričakovanju, da se pohoda in srečana udeležite vas prisrčno pozdravljam.
Za PK-Prekmurje: Geza Lepoša

PK Obala

Novoletno srečanje Društva 
laringektomiranih PK-Obala

Skupaj z možem bi se rada zahvalila Dru-
štvu laringektomiranih z Obale, posebno 
g. Bubniču in njegovi soprogi Andreji, za 
tako lepo organizirano srečanje. Sreča-
nja so zelo koristna tako za pacienta kot 
njihove bližnje, ki se srečujejo s to bolez-
nijo. Kot soproga najmlajšega člana tega 
društva, sem na srečanju pridobila veliko 
informacij in napotkov, kako uspešno sko-
zi rehabilitacijo pacienta. Skozi izkušnje 
starejših članov, ki ti jih povejo, ti vlivajo 
veliko pozitivne energije in občutek, da v 
bolezni nisi sam. Res bi bilo škoda, če bi 
to društvo nehalo obstajati. Želiva si, da bi 
bilo v bodoče čim več takih srečanj kot je 
bilo novoletno. Lepo pozdravljava vse čla-
ne in njihove soproge.

Adrijana in Branko Lakošeljac Izkušnje starejših članov vlivajo veliko pozitivne energije in občutek, da nisi sam. (Foto B. Bubnič)



OBVESTILAŠt. 261 -Stran 8

Člani PK-Obale na pohodu. (Foto B. Bubnič)

PK Dolenjska 
in Bela Krajina Prednovoletno 

druženje na 
Dolenjskem

Program aktivnosti za 2020
– sodelovali bomo v aktivnostih, ki jih orga-
nizira in pripravlja DLS

– organiziral bom srečanja članov in pod-
pornih članov. Čas srečanj bom dopolnil s  
pohodi in ogledi kulturnih znamenitosti na 
našem področju

– morebiten ogled kulturnih prireditev, če 
bo le mogoče

– obisk in klepet s člani na domu

– v decembru mesecu, organizacija pred-
novoletnega srečanja

Vodja PK Obala :   
Branko Bubnič

Ob odličnem vzdušju ob dobri jedači in 
odličnem dolenjskem cvičku ter  družbi ki 
nam je to pripravila na domačiji najboljše-
ga slovenskega harmonikarja pok. Lojze-
ta Slaka. Harmonikar in domačin nas je z 
muziko  pričakal in spremljal ves čas dru-
ženja. Bogat srečelov ki je tradicionalen ob 
največji zaslugi našega najstarejšega čla-
na, veterana Franca Plantana in z pomočjo 
in prilogah vsih ostalih članov je popestril 
to naše srečanje in razveselil posamezni-
ke. Plesi ob zelo dobri muziki, nagrade za 
najboljše plesalce je bil samo dodatek  ki 
je srečanje  naredil  kot splošno veselje 
neglede na status društva v tem trenut-
ku. Nismo se samo veselili in plesali  in v 
začetku smo se smo se tudi pogovorili o 
splošni problematiki društva DLS na nivoju 
države. Zbralo se nas se  je 30 članov in 

G. Nikola Stazinski nam je za  
objavo v Obvestilih posredoval  

pričujoči prispevek o  
Prednovoletnem druženju na  
Dolenjskem, ki ga objavljam v  

izvirnem zapisu, torej brez  
lektorskih popravkov.  

Odgovorni urednik: 
Ivan Košak

smo  z potpiom kot merodajno potrdilo da 
smo zložni v  vsemu a o tem več v pismeni 
obliki po navadni pošti.

Vodja PK Dolenjska, Bela krajina  
in SP. Posavje  

V nadaljevanju prispevka avtor sproža 
povsem legitimna vprašanja o financira-
nju PK, na katera pa  januarja meseca, 
v času v katerem jih avtor zastavlja, ni 
mogel odgovoriti noben član Izvršnega 
odbora vključno z menoj. Še več mislim, 
da tega najbrž niso bili zmožni v nobeni 

invalidski ali humanitarni organizaciji, ker 
so bili sklepi FIHA, ki opredeljujejo višino 
financiranja izdani dober mesec kasneje. 
Zelo podoben način je pravzaprav v ve-
ljavi več preteklih let. Delno smo se teh 
težav že dotaknili v preteklem letu, kot 
sem  nakazal tudi v uvodniku, bomo o 
tej temi ponovno razpravljali tudi na prvi 
naslednji seji Izvršnega obora in seveda 
je dobrodošla tudi širša razprava med 
članstvom.

Predsednik DLS:  
Ivan Košak

Dolenjski vinogradi. (Foto Internet)
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Program dela za PK-
Ljubljana za leto 2020
PK Ljubljana

- Obisk kulturnih znamenitosti

- Celodnevni izlet

- Dva piknika 

- Dva lažja pohoda v bližnjo okolico

- Udeležili se bomo pohoda po Poti
  spominov in prijateljstva, ki ga organizira  
  MO Ljubljana

- Druge aktivnosti, ki jih organizira DLS

- Prednovoletno srečanje PK-LJ.

O izvajanju posameznih aktivnosti, bomo 
članstvo obveščali pravočasno preko Ob-
vestil.

Za PK Ljubljana:  
Milan Zajc Ljubljana. (Foto Č. Košak)

Vabimo vse člane, še posebej jubilante in prijatelje DLS na Občni zbor, ki bo v petek  27. 3. 2020 v društvenih prostorih  
na Parmovi 53 v Ljubljani s pričetkom  ob 10. uri. Po koncu zbora bomo pripravili družabno srečanje in lahko bomo  
poklepetali s starimi znanci iz cele Slovenije.

1. Otvoritev  Občnega zbora

2.  Izvolitev delovnega predsedstva

3. Izvolitev organov Občega zbora :

          a. verifikacijske komisije (2) 

          b. volilne komisije (3)

          c. zapisnikarja

          d. overovateljev zapisnika (2) 

4. Podelitev priznanj jubilantom

5. Poročilo predsednika o  delu v 2019

6. Predlog in zaključnega računa  za leto 2019

7. Poročilo Nadzornega odbora za leto 2019

8. Razprava o poročilih in glasovanje o sprejemu

9. Program dela DLS in finančni nart za leto  2020

10. Razno

Vabljeni !

VABILO NA OBČNI ZBOR DLS

Za Izvršni odbor DLS:  
Ivan Košak



OBVESTILAŠt. 261 -Stran 10

Članarina za leto 2020 znaša za :

Člane                       12,00 EUR

Podporne člane       25,00 EUR

Laringektomirani člani v težjem socialnem 
položaju, lahko naslovijo vlogo za oprosti-
tev članarine.

Laringektomirani člani v težjem socialnem 
položaju, ki bodo društvu predložili potrdi-
lo, da so mesečno v letu 2019 prejemali 
dohodke enake ali nižje od 460,00 evrov  
bodo 

lahko uveljavljali subvencionirano kotizaci-
jo za program psihosocialne rehabilitacije, 
oziroma za programe, opredeljene s sklepi 
IO DLS .

Članarino in podporno članarino lahko na-
kažete na:

Transakcijski račun DLS: 
6100 0000 1418 487  

Izvršni odbor DLS

Vabilo v skupino 
za samopomoč

Klinika ORL v Ljubljani vabi  
laringektomirane in njihove 

svojce k udeležbi in  
sodelovanju v skupino za  

samopomoč, ki je v kletnih  
prostorih  ORL klinike.  

Na skupini sodelujeva tudi 
predstavnika društva  

laringektomiranih Slovenije,  
M. Tomšič in M. Kristan.

Skupina se zbere  
vsak torek, ob 10. uri  

(razen v primeru praznika),  
pod strokovnim vodstvom  

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

in logopedinje Rozalija Kušar.

20 LET

PUČKO MARIJA  MARIBOR

KOŠAK MATIJA  MURSKA SOBOTA

FLISAR LADISLAV  LENDAVA

10 LET

PETROVIČ MARJAN  PTUJ

PERAT JOŽKO  KOBARID

VIMER JANEZ  RADLJE OB DRAVI

JAVORNIK BORIS  LOVRENC NA POHORJU

KRAJNC ALOJZ  RAVNE NA KOROŠKEM

BANOVIĆ DRAGO  LJUBLJANA

ZAGORC IVAN  ŠENTJERNEJ

PERPAR ALOJZ  DOBRNIČ

GRIČNIK ŠTEFI  ZAGORJE OB SAVI

5 LET

GRUDEN STANISLAV ŽAKANJE

RUTAR ŠTEFAN  TRŽIŠČE

VUK IVAN   ČRENŠOVCI

KOLUDROVIČ DRAGICA MARIBOR

KAMENŠEK FRANC  ZGORNJA VELKA

KOVAČ IVAN   AJDOVŠČINA

TAMŠE MARTIN  SLOV.GRADEC

ADANIČ ALOJZ  TURNIŠČE

CVERLE MIRO  KAMNIK

KOZAR SLAVKO  MURSKA SOBOTA

PAVLOVIĆ SRBOLJUB KOPER

REŽONJA ANTON  TURNIŠČE

JUBILANTI DLS V LETU 2020 Članarina za leto 2020


