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Nadaljevanje na naslednji strani

Predlog naËrta DLS za leto 2015

Tečaj nadomestnega govora je temeljni rehabilitacijski tečaj DLS. (Foto Č. Košak)

Udeleženci programa Psihosocialne rehabilitacije na otoku Ugljan. (Foto Č. Košak)

Na prihodnjem Občnem zboru 26. 3. 
2015 bomo obravnavali tudi pre-
dlog načrta dela DLS v letu 2015. 

Ker sredstva FIHA obsegajo daleč največji 
delež prihodkov in hkrati na ta sredstva, 
lahko računamo z največjo gotovostjo, se 
bomo v prispevku omejili predvsem na-
nje. Večji del načrta  temelji na smernicah, 
usklajenih na posvetu invalidskih organiza-
cij in vlogi, ki jo je obravnavala ustrezna ko-
misija, ter potrdil svet FIHA. Seveda, pa bo 
realizacijo tako oblikovanega načrta krojila 
dinamika loterijskih sredstev, saj se bodo 
načrtovana sredstva v primeru nezadostnih 
prilivov, proporcionalno zmanjšala. V letu 
2015 bo načrtovana višina skupnih pri-
hodkov znašala 207.095,54 eur. Sredstva 
FIHA za socialne programe bodo predvi-
doma dosegla 170.295,54 in za delovanje 
je predvidenih 36 549,50 eur. Medtem, ko 
bodo naložbe obsegale 2.546,66 eur.
Kratko poglejmo osnovne značilnosti pro-
gramov, ki jih bomo izvajali na državni ravni 
in prepustimo posameznim vodjem Po-

dročnih klubov, da bodo predstavili načrte 
programov lokalnih ravni.

1. Učenje nadomestnega govora

Dejstvo, da je dobra govorna rehabilitacija 
nepogrešljivi sestavni del „ponovne vrnitve 
v življenje“
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Most na Pašman. (Foto M. Kranjc)

Na tradicionalnem letnem srečanju DLS. (Foto Č. Košak)

Nadaljevanje s prejšnje strani

daje temu programu posebno težo. Žal je 
ZZZS s svojo odločitvijo, da ORL kiniki v 
Ljubljani ne odobri prenosnega terminala 
ogrozil dosedanji zelo uspešen način izva-
janja tega programa. Na DLS si bomo go-
tovo prizadevali za spremembo tako ozke-
ga in birokratskega tolmačenja zdravstvene 
zakonodaje, vendar je izid negotov. Naša 
želja ostaja enaka izvedba dveh tečajev v 
spomladanskem in jesenskem terminu, 
vendar je kot rečeno gotovo predvsem to, 
da je takšna odločite ZZZS društvu povzro-
čila zelo velike težave in najbrž tudi enako 
veliko stroškov. Za izvedbo tega programa 
je načrtovanih 38.060,27 eur.

2. Izvajanje psihosocialne  
rehabilitacije

Program psihosocialne rehabilitacije logič-
no sledi govorni rehabilitaciji. Verjetno so 
vsaj pri nekaterih članih psihološke posle-
dice bolezni in laringektomije celo večje kot 
fiziološke. Precej časa je potrebnega, da » 
znova najdemo samega sebe.« Aktivnosti 
bodo potekale na enakih osnovah kot lan-
sko leto. Kandidati bodo ob prijavi izbrali 
vsaj eno obvezno aktivnost in prijave bo 
na osnovi sprejetih kriterijev obravnaval IO. 
Glede na ugodno ponudbo je Izvršni od-
bor že sprejel odločitev za isto lokacijo lot 
v lanskem letu – otok Ugljan, predvidoma 
na koncu junija 2015. Zaradi zgodnejšega 
sprejema agencijske ponudbe, ocenjujemo 
več kot 15% nižjo kotizacijo, za večino čla-
nov kot v lanskem letu. Hkrati je IO sprejel 
možnost plačila prispevka v dveh obrokih. 
Razpis z dogovorjenimi cenami za vse ka-
tegorije nastanitve in avtobusnega prevoza 
bomo objavili v naslednji številki Obvestil. 
Načrtovana sredstva za ta program obse-
gajo 19.797,17 eur.

3. Izvajanje programov ohranjevanja 
zdravja

Program vodne terapije bo predvidoma 
organiziran v Ljubljani. Pomen zdravega ži-
vljenjskega sloga, gibanja v naravi in čistem 
zraku, se vse bolj uveljavlja med laringekto-
miranimi.. Obvezen predpogoj vključitve v 
program je opravljen test hoje na 2 km, ki 
ga opravlja CINDI skupaj s Športno unijo 
Slovenije. Le tisti udeleženci, ki imajo gibalne 
ali druge zdravstvene težave, bodo predložili 
mnenje osebnega zdravnika. V poteku pro-
grama bomo beležili temeljne zdravstvene 

karakteristike udeležencev in si prizadevali, 
da bi bil program primeren zdravstvenemu 
stanju udeležencev in skladen z njihovo te-
lesno pripravljenostjo. V okviru programa so 
predvideni tudi ogledi naravnih in kulturnih 
znamenitosti, ter družabne aktivnosti. Skle-
pni del tega programa bo trajal 6 dni in se 
bo predvidoma odvijal od v prvem pose-
zonskem terminu ob koncu meseca avgu-
sta  oziroma začetku septembra v termah 
ali RTC.. Sestavni del tega programa je tudi 
3 dnevni gorski pohod za kondicijsko bolje 
pripravljene udeležence, ki bo organiziran v 
jesenskem času. Načrtovani znesek progra-
ma znaša 28.276,74 eur.

4. Informiranje, publicistika  
in izdajanje glasila 

Društveno glasilo Obvestila bo še nekaj 
prihodnjih let ostalo pomemben vir obve-

ščanja predvsem starejšega članstva. Na-
daljevali bom z nadgradnjo spletne strani in 
si s tem prizadevali za večjo prepoznavnost 
društva. V letu 2015 bomo posodobili in iz-
boljšali čim večji del „notranje“ informatike, 
ki jo zahtevajo ažurno spremljanje, analizi-
ranje in evalvacija izvajanih programov .V 
čim večji meri bomo poskusili izkoristi so-
dobne računalniške možnosti, tablične ra-
čunalnike, prezentacije in video projekcije. 
Predvidena sredstva programa dosegajo 
11.270,25 eur.

5. Spodbujanje in podpora  
kulturni ustvarjalnosti

Cilj programa je ponovno vzpodbuditi in-
teres laringektomiranih in njihovih svojcev 
za kreativno udejstvovanje in kulturo. Ob-
seg sredstev tega programa je sorazmerno 
skromen in znaša 1.379,49 eur.
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Na programu Ohranjevanja zdravja v Radencih. (Foto S. Tomšič)

Na vrhu Blegoša. (Foto B. Bubnič)

6. Izvajanje programov za   
preprečevanja socialne izključenosti

Največji del teh programov, ki imajo za cilj 
ponovno vključevanje laringektomiranih v 
socialno okolje, se izvaja predvsem na lo-
kalnem nivoju v Področnih klubih. Zato bo 
njihova vsebina predstavljena v načrtih vodij 
posameznih PK. Sredstva programa so na-
črtovana v višini 22.813,89 eur.

7. Pomoč prostovoljcev  
laringektomiranim na domu 

Delovanje mreže prostovoljcev, ki pokriva 
celoten teritorij naše republike, ima ne-
dvomno prednost, da laringektomiranim 
omogoča neposreden stik z dobro rehabi-
litiranimi člani po operaciji in jim zagotavlja 

njihovo podporo v najbolj kritičnih trenutkih 
rehabilitacije. Niso redki primeri, da smo 
ravno preko delovanja te mreže vključili v 
društvo tudi tiste laringektomirane, ki smo 
jih »zamudili« v času zdravljenja v bolnišnici. 
Tudi v letu 2015 bodo poverjeniki najmanj 
dvakrat letno obiskali člane, ki žive na njiho-
vem področju, ter jim poskušali pomagati 
tudi z nasveti. Za ta program  načrtujemo 
7.273,01 eur.

8. Pomoč osebam pred  
in po operaciji

Odločitev za laringektomijo je domala za 
vsakega bolnika težka. Operacija je irever-
zibilen poseg, s kompleksnimi posledica-
mi. V takih primerih lahko bolnika opogumi 

pogovor, z laringektomiranim, ki je pri-
pravljen iskreno z njim deliti svojo  oseb-
no izkušnjo. V skladu z željami bolnikov 
in ob podpori, ki jo programu nudita obe 
kliniki bomo poskušali bolnikom pomagati 
z nasveti in jih vzpodbuditi tudi  z oseb-
nim zgledom. Za program je predvidenih 
1.491,19 eur.

9. Zagovorništvo in zagotavljanje  
občasne pomoči

Razpoložljiva sredstva tega programa so 
zelo skromna, zato poskuša društvo upo-
števati socialni položaj članov pri vseh ve-
čjih programih. Program zajema svetovanje 
in varstvo socialnih pravic članov. Sredstva 
enkratne pomoči kot intervencijska sred-
stva, lahko dobi laringektomirani v primeru 
težke socialne stiske, bodisi v obliki plači-
la najnujnejših položnic ali drugi materialni 
obliki. Načrtovana vrednost programa do-
sega 1.263,01 eur.

Izvršni odbor bo spremljal in analiziral izva-
janje programov. Društvo je relativno majh-
no, zato se redno vključuje v delovanje NSI-
OS-a in z veseljem sodeluje s prijateljskimi 
invalidskimi in drugimi nevladnimi organiza-
cijami. Tudi v prihodnje bomo poskušali po-
globiti sodelovanje s CEL in drugimi invalid-
skimi organizacijami v tujini. Aktivno bomo 
sodelovali z vsemi posamezniki in instituci-
jami, ki so kakorkoli pripravljene pomagati 
pri izvajanju posebnih socialnih programov 
društva.

Ivan Košak
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25. Mednarodno sreËanje 
laringektomiranih oseb  
v Daruvarju

Združena slovensko-hrvaška vrsta plavalcev. (Foto S. Ribaš)

Maškerada je bila res prijeten dogodek. (Foto M. Jeličić)

Izvršni odbor društva je sklenil, da se letos 
Mednarodnega srečanja laringektomira-

nih v organizaciji hrvaškega društva ude-
ležijo Slavko Ribaš, Slavko Dobelšek, Miro 
Kristan in Nikola Stazinski s svojimi sopro-
gami. Že tradicionalno srečanje, 25 po vr-
sti, je potekalo v Daruvarskih toplicah.

V petek 30. 1. 2015, ko smo se odpravili 
na pot, je Slovenijo zajel pravi snežni vihar. 
Ceste do Dolenjske so bile zasnežene in 
zelo slabo prevozne, tako da nas je bilo 
kar malo strah, saj so radijske postaje po-
ročale o več prometnih nesrečah. Bolj ko 
smo se bližali Hrvaški, manj je bilo snega, 
tako smo začeli uživati v vožnji in ogledo-
vanju okolice. Ob cesti od Kutine do Da-
ruvarja nas je neprijetno presenetilo veliko 
število praznih in že nekoliko razpadajočih 
hiš, kar je posledica vojne na Hrvaškem. 
Sicer pa je bila pokrajina lepa in zanimiva, 
z velikimi umetnimi jezeri, ki so ribogojnice 
za sladkovodne ribe.

Ob prihodu v toplice smo se nastanili v pri-
jetnem objektu Termal. Sledilo je malo dru-
ženja ob kavi ali Staročeškem pivu ter spo-
znavanja z gostitelji, po večerji pa zaslužen 
počitek po večurni vožnji. Presenetilo me 
je, da je bil dostop do interneta omogo-
čen v vseh sobah in to brez kakršnegakoli 

gesla. Tako smo lahko ostali tudi dobro 
informirani, čeprav na televiziji slovenskih 
kanalov ni bilo.

Drugo jutro, v soboto po zajtrku, je bil na 
sporedu obisk maše in blagoslov grla, saj 
3. 2. goduje sv. Blaž, ki je zavetnik proti 
boleznim grla. Maša pa je žal odpadla za-
radi poškodbe duhovnika, ki  blagoslov za 
laringektomirane opravlja že več let. Sledi-
lo je prijetno druženje ob kavi, čaju in peci-
vu. Spoznavali smo nove prijatelje, tisti, ki 
se že nekaj časa niso videli, pa so se imeli 
veliko za pogovorit.

Na začetku simpozija so nas pozdravili ča-
stni gostje; župan Daruvarja in g. primarij 
Miloš Manestar in vidni predstavniki hr-
vaškega zdravstvenega sistema. Vse pri-
sotne pa je v imenu slovenskega društva 
laringektomiranih pozdravil Slavko Ribaš. 
Nato so sledila razna strokovna predava-
nja: K. Katinić: Kvaliteta življenja laringek-
tomiranih; K. Derniković: Laringektomirani 
pacienti v osnovni zdravstveni oskrbi. Pre-
tresla in raznežila pa nas je pripoved D. 
Kralja, ki je orisal svojo življenjsko pot in 
spoprijemanje s težavami laringektomira-
nih, z mukotrpnim učenjem ezofagalnega 
govora s pomočjo logopedinje Tamare 
Živković Ivanović. Skozi misli so nam šle 
slike, kako smo se tudi sami spoprijemali 
z začetnimi težavami učenja govora pod 
vodstvom krasnih slovenskih logopedov 
predvsem ga. Ane in g. Mladena. Na kon-
cu je bila še podelitev priznanj ob 25 letnici 
tega mednarodnega srečanja. Tudi tukaj je 
priznanja prejelo kar nekaj slovenskih la-
ringektomiranih. Med njimi Slavko Ribaš, 
Marija Tomšič, Danilo Papež, Miro Kristan, 
Nikola Stazinski...

Popoldan pa je bilo tekmovanje v plavanju. 
Od slovenskih delegatov so se ga udeležili 
Slavko Dobelšek, Miran Kristan in Nikola 
Stazinski. Dosegli so kar spodbudne re-
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Na prednovoletnem sreËanju 
pri naπih sosedih na 
Hrvaπkem

Anka in Slavko sta se našemila v klovne. (Foto M. Jeličić)

Maševal je frančiškanski pater Zoran sicer dr. teologije. (Foto I. Košak)

Nadaljevanje na naslednji strani

zultate, najboljše pa je bilo tretje mesto, ki 
ga je priplaval Slavko Dobelšek. Zvečer je 
sledila svečana večerja ob živi glasbi z ma-
škerado. To je bil res prijeten dogodek, saj 
smo se zelo zabavali in veliko smejali. Mid-
va sva se namaskirala v klovna in Slavko 
je s svojimi vragolijami močno navdušil in 
zabaval vse prisotne. Kasneje sta se nama 
pridružila še mlada fizioterapevta iz Hrva-
ške in smo ustanovili „Mednarodno druži-
no klovnov“ ter zasedli tretje mesto. Prvo 
mesto je zasedla „Alka Vuica“, drugo pa 
„hrvaška nogometna reprezentanca“, ki je 
igrala proti „nemški nogometni reprezen-
tanci“ in jo premagala. 

V nedeljo po zajtrku je sledil še ogled me-
sta Daruvar. Skozi prekrasen park smo se 
sprehodili proti mestu. Spremljal nas je 
predstavnik zdravilišča in nam vse pred-
stavil. Ogledali smo si dvorec več genera-
cij Jankovičev, ki so imeli v lasti toplice in 
so bili zelo pomembni za mesto. Ime me-
sta izhaja iz madžarske besede „daru“kar 
pomeni zdravo, „var“ pa pomeni mesto; 
torej zdravo mesto. V mestu je bilo veliko 

prebivalcev Čehov, zato tu še sedaj varijo 
dobro češko pivo.

Po kosilu pa smo se odpravili proti domu. 
In zopet sneg. Sedaj pa se je začel na hr-
vaški strani in v Sloveniji na našo srečo 
pojenjal.

Kljub težavam pogojenih z vremenom smo 
preživeli prekrasne tri dni. Zelo lepo je bilo 
druženje z našimi hrvaškimi znanci, ki so 
zelo prijazni in uslužni. Pa tudi slovenski 
udeleženci smo se zelo „ujeli“ in skupaj 
preživeli lep podaljšan vikend. 

Anka in Slavko Dobelšek

V četrtek 18.12.2014 sva se skupaj 
z našim častnim predsednikom S. 
Ribašem, na povabilo naših sose-

dov Kluba laringektomiranih osoba, ude-
ležila prednovoletnega srečanja v Zagrebu 
oziroma točneje v Dubravi. Srečanje se je 
odvijalo v cerkvi in dvorani frančiškanske-
ga samostana BDM.

Prireditev se je pričela s svečano mašo 
v  sicer arhitektonsko moderni vendar 
zelo akustični kapelici,ki jo s svojim na-
stopom  popestril tudi zborček hrvaških 
laringektomiranih Optimisti (tisti, ki se so-
delovali v Programu ohranjevanja zdravja 
v Radencih se jih  boste gotovo spomnili). 
Mašo je vodil frančiškan pater Zoran, za 
katerega so mi naši hrvaški  prijatelji po-
vedali, da je doktor teoloških znanosti . 
Pater Zoran  je bil tudi sam parcialno la-
ringektomiran.  Pred približno štirimi leti 
se je pridružil laringektomiranim Zagreba 

in nekako samo po sebi razumljivo prevzel 
skrb za duhovno oskrbo laringektomira-
nih. Še več kot to, svojemu predstojniku 
je predlagal,da  frančiškanski samostan 
vsako leto v prednovoletnem času sprej-
me in pripravi pogostitev laringektomiranih 

in njihovih  družinskih članov. V pridigi je 
zelo mirno nanizal občutja, ki jih najbrž 
večina laringektomiranih še predobro po-
zna v trenutku, ko izvemo, da bo potreb-
na operacija.  Namreč, da nas nekako ni 
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Za slovo še ena gasilska. (Foto I. Košak)

Prelep sončen dan... (Foto Č. Košak)

izdalo samo telo ampak smo ostali sami 
in zapuščeni tudi od Boga ali usode,kakor 
koli že imenujete višje entitete, če vanje 
verjamete. Šele kasneje, ko gledamo nazaj  
lahko pogosto ugotovimo, da rak ni nujno 
zgolj negativna izkušnja. V tej inventuri lah-
ko ugotovimo, da smo živeli v nekakšnem 
»narobe svetu«, da  smo  pretirano hiteli, 
se preveč sekirali zaradi kakšnih službenih 
zadev in pogosto pozabljali nase in naše 
družine. Šele pogled nazaj nam  odkrije 
naše spodrsljaje in česa se  lahko naučimo 
iz naše preizkušnje. Takšne občutja in misli 
je pater Zoran s preudarkom, ki  ga  po-
nuja samo samostanski mir, ko lahko do-
dobra premislimo vse o sebi, poglobljeno 
nanizal v svoji pridigi. Maša se je zaključila 
z obhajilom in pesmijo zborčka Optimisti.

Potem smo se preseli v veliko večna-
mensko dvorano,ki je bila preurejena za 
sprejem gostov. Goste je pozdravil tudi 
predstojnik samostana in nagovoril pater 
Zoran, ki je pokazal, da ni samo globok 
človek ampak je tudi hudomušen, saj se je  
pošalil na račun številnih gostov tako npr. 

iz delovne vneme mag. logopedije Tamare 
– zborovodje Optimistov (ki je ravno takrat 
zaključila svoje dirigentsko tekmovanje) re-
koč, še dobro, da ni zmagala na  tekmo-
vanju: »Inače bi mi svi propevali.«Potem 
so se zvrstili pozdravni nagovori številnih 
zdravstveni delavcev: od predstojnikov kli-
nik, kirurgov, logopedinj , VMS itd. Sledili 
so še nagovori predstavnikov drugi hrva-
ških klubov, različnih ustanov in donator-
jev.Za konec seveda ni smela umanjkati še 
gasilska fotografija vseh udeležencev. Po-

slovila sva se od naših gostiteljev in pred 
Novim letom še voščila našim prijateljem 
dr.M. Manestru in njegove soprogi Biserki.

Kaj lahko zaključimo? Naše društvo in naši 
hrvaški kolegi delamo v zelo različnih po-
gojih, morda na različne načine vendar za 
isti cilj, izboljšati kvaliteto življenja laringek-
tomiranih in pospešiti enovito rehabilitaci-
jo, katere zelo pomemben del je lahko tudi 
duhovna oskrba.

 Ivan Košak

Še se piše februar, na vrtu za hišo že cve-
tijo zvončki, tudi dan je že daljši in napo-
veduje se pomlad, meni pa še vedno misli 
tu in tam pobegnejo na snežne poljane, ki 
smo jih z druščino prehodili (prekrpljali) 7. 
februarja letos.

Kljub silnim napovedim slabega vreme-
na smo ujeli krasen dan, ko se je sveže 

SonËen dan na krpljah
zapadel sneg lesketal v soncu in s kuliso 
visokih gora tvoril pravljične poglede…. 
Ni nam bilo žal, da smo se kljub strahu, 
kaj bo na cesti (v Razdrtem je še razsa-
jala burja in delala zamete na avtocesti) 
odločili, da gremo. Andrejka je dala »sve-
tovno« izjavo, vredno posnemanja: Midva 
z Brankom greva, pa četudi padajo vile 

z neba… Jaz tudi! Sploh mi ni treba reči 
dvakrat. Ostali so pa tako že bili v Lju-
bljani. 

Zamenjali smo le destinacijo in šli name-
sto na Pokljuko v Kranjsko Goro. To se je 
izkazalo kot dobra zamisel, saj smo tam 
pridobili prostor za jutranjo kavico, čajček 
in zajtrk. Cveto, hvala za povabilo! Boštja-
nu smo sicer s tem nakopali dodatne skr-
bi in delo, da nam je s Pokljuke priskrbel 
krplje, ampak je šlo. Hvala za skrb in trud.

Po izdatnem okrepčilu smo si malo pred 
prehodom Korensko sedlo nadeli gama-
še in krplje ter zagazili v celo. Seveda 
smo rabili kakšno inštrukcijo, kako se s 
to rečjo hodi, da ne bi brez potrebe pre-
večkrat padali. Tu in tam je pa lepo sesti 
v globok sneg in se nasmejati. Podlaga 
je bila dovolj mehka in tudi učenci smo 
bili pridni, ker smo vsi (jasno!) kar odprte 
glave in poskočnih nog. Za prvič nam je 
še kar šlo.

Ko postojiš na jasi, kjer se ti odpre pogled 
na okoliške gore, okrog tebe se bleščijo 
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snežni kristali in je pod teboj lepa dolina, 
takrat pozabiš na to, da si malce utrujen, 
da bolijo noge in da pospešeno dihaš… 
Lepo je, neizmerno lepo! Strmiš v stvar-
stvo in hočeš trenutek spraviti v spomin 
za zmeraj. Fotoaparat je glavni pripomo-
ček, ki kar sam išče motive in skuša v sli-
ko strniti tudi občutke. Saj obrazi govorijo 
o tem, da smo zadovoljni, veseli, navdu-
šeni…

Seveda je treba misliti tudi na to, da mo-
ramo pot prehoditi še v obratni smeri. 
Povratek je sicer lažji, ker gre navzdol in 
je pot že shojena, pa vseeno je dolga. 
Zato pravočasno obrnemo in se vrnemo 
do kombija. Še obvezno druženje in rehi-
driranje v enem od lokalov, pa pozdrav: 
Nasvidenje prihodnjič!!

Potrebovali smo še kakšno inštrukcijo, kako hoditi s to rečjo. (Foto M. B. Gabrejna)

Nehote sem v teh trenutkih pomislila tudi 
na tiste člane društva, ki so iz tega ali 
onega razloga odpovedali udeležbo na 

tem pohodu in mi jih je bilo žal. Zamudili 
ste res lep dan! Škoda! Pa drugič, a ne?

Marta Gabrejna Braniselj

Značilnosti

Žajbelj je večletna rastlina, ki zraste v viši-
no 30 do 40 cm.  Spodnji deli so oleseneli, 
a zgornji listi so zeleni, cveti od junija do 
avgusta in cvetovi so vijoličaste barve. Ra-
stlina  ima rada sončno lego in ne uspeva 
v senčnih predelih, občutljiva je  na mraz 
in izrazito nizke temperature. Uporabljamo 
jo kot zdravilno zelišče in  kot začimbo v 
kulinariki. Izvira iz mediteranskih dežel, a 
se je razširila po celi Evropi.

Zdravilni učinek žajblja so spoznali še stari 
Rimljani, antični Grki ter Egipčani.  V zgo-
dovini je bila zdravilnost žajblja potrjena 
celo z zakonom. Njeno zdravilno moč je 
poznal že Karel Veliki, ter z zakonom pred-
pisal, da vsi samostani gojijo po več sto 
vrst zdravilnih zelišč, med njimi na prvem 
mestu žajbelj. V grobnicah faraonov je bil 
žajbelj glavna učinkovina zmesi za balza-
miranje. Grški vojaški zdravilec Dioskurid 
je žajbelj uporabljal pri zdravljenju mnogih 
bolezni.

Pri žajblju so zdravilni listi in mlade vejice. 
Nabiramo ga pred cvetenjem, sušimo v 
senci v prezračenih prostorih na tempera-
turi do 40 stopinj. S pravilnim nabiranjem 
in sušenjem ohranimo sestavine ki bogati-
jo žajbelj: ogljikove hidrate, celulozo, tani-
ne in beljakovine. Poleg omenjenih organ-

Žajbelj
znanstveno ime salvia officinalis (iz latinske besede salvere kar pomeni rešiti ali zdraviti nekoga)

skih spojin vsebuje veliko železa in kalcija, 
ter vitamin A. Najpomembnejša sestavina 
je eterično olje.

V ljudski medicini se žajbelj uporablja pri 
vnetnih procesih črevesja, želodca, je-
ter, ledvic, žolča in sečil. Prečiščuje kri, 
pospešuje izločanje sluzi iz dihalnih or-
ganov, uporablja se tudi pri vnetjih grla, 
žrela in ustne votline. Pomaga pri pre-
tiranem izločanju sline in priporočajo ga 
bolnikom s Pakinsonovo boleznijo. Žaj-

belj velja za najbolj naraven antibiotik in 
antiseptik.

Žajbelj je uradno priznan kot zdravilno zeli-
šče; uporabljamo ga svežega ali suhega in 
tudi kot začimbo v mnogih kuhinjah sveta. 
Veliko se ga goji zaradi eteričnega olja, ki 
se uporablja v medicinske in kozmetične 
namene.

Zelo koristen je za pašo čebel, saj je cvet 
medonosen. Žajbljevo olje se uporablja v 

Nadaljevanje na naslednji strani
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Nadaljevanje s prejšnje strani

proizvodnji parfumov, zobnih past, šam-
ponov in mil.

Uporaba

 Žajbljev čaj: dve žlički žajblja prelijemo z 2 
dcl vroče vode in pustimo stati 10 minut. 
Priporoča se pri vnetjih mandeljnov, bole-
činah v vratu, vnetju žrela in ustne votline, 
gnojnega vnetja zob, ter pri paradentozi. 
Izvrstno pomaga pri boleznih jeter, zmanj-
ša napenjanje, prečiščuje kri, čisti sluz iz 
dihalnih organov in želodca, ter motnjah v 
črevesju.

Žajbelj je zelišče ki ga treba imeti v domači 
lekarni, enako je  zelo cenjen žajbljev med.

Vir: Wikipedia (Foto internet)

Fahira Hlaj

Anka Dobelšek nam je poslala spodnji prispevek, ki priča kako smo lahko la-
ringektomirani tudi brez grla glasni  in živahni.

Ivan Košak

V prilogi vam pošiljam dve fotografiji Slav-
ka Dobelška med katerima je skoraj pet-
deset let razlike in odstranitev grla. Letos 
so ga povabili kot bobnarja v pustno sku-
pino Pust Mozirski.

Anka Dobelšek

Tudi brez grla glasen

Naslov društva:
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
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Iz podroËnih klubov

PK ©tajerska
in Koroπka

Ja, 20. december si je večina področnih 
klubov DLS izbrala za prednovoletno sre-
čanje. Dan je bil kot, da se odpravljamo na 
praznovanje pomladi, prijazen, topel, son-
čen. No,  mi pa smo bili vendar odločeni 
, da potegnemo črto pod preteklim letom, 
se skupaj od njega nekako poslovimo in 
začrtamo smernice za prihodnje.   Okrog 
13h smo se zbrali na ustaljeni lokaciji gosti-
šča Lobnik v Orehovi vasi.  Razveselili smo 
se, da   smo se zbrali res v lepem številu 
in srečali z   nekaterimi, ki jih nismo videli 
že kar nekaj časa.   Po uvodnem Danilo-
vem nagovoru so sledile še čestitke našim  
jubilantom, katerim še enkrat čestitke.   
Pri   Lobniku so nam spet pripravili ču-
dovito,   okusno kosilo. Po kosilu se je 
naše druženje   nadaljevalo ob srečelovu, 
za katerega smo nekaj daril prispevali 
sami, nekaj pa so jih seveda prispevale 
pridne in ustvarjalne delavničarke , ki jih 
ne ustavi niti poplava.   Ob prijetnem kle-
petu, sladkih dobrotah in kozarčku, pa 

Na prednovoletnem 
sreËanju

Zbrali so se v res lepem številu. (Foto D. Papež)

še pesem in ples in popoldne se je pre-
vesilo v večer.   Počasi smo se poslovi-
li in odpravili proti domu. Bilo nam je res 
lepo, saj smo spet preživeli en lep dan.   

Še enkrat hvala organizatorjem, Danilu, 
Jani in vsem ostalim.

Silvo in Zvonka Dvorjak,   
Marica in Tone Stropnik

Vabilo k Šmartinskemu jezeru
Zvončki se že kažejo, trobentice že cvetijo, počasi se začenja pravo spomladansko vreme,  

zato smo se odločili, da je čas za nove podvige, nove pohode in naša srečanja.
Zato vabimo vse člane, podporne člane, prijatelje in simpatizerje PK Štajerske in Koroške, na prvi pohod  

v letošnjem letu. Dobili se bomo na že dobro znanem parkirišču pri pokopališču v Vojniku,  
dne 18.04.2015 ob 9.30 uri. Od tam se bomo družno, kot četica v avtomobilih podali do Šmartinskega 

jezera, kjer bomo opravili krajše in daljše pohode okrog Šmartinskega jezera.
Ker pa po napornem pohodu vedno paše kosilo, bomo le tega popapcali  

na Turistični kmetiji Podpečan v Galiciji.
Vse zainteresirane prosim, da se najkasneje do ponedeljka 13.04.2015 prijavijo svojim poverjenikom:

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
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Ob plesu se je popoldne prevesilo v večer. (Foto D. Papež)

Program dela PK Štajerske in 
Koroške za leto 2015
Zelo težko bi karkoli dodali k lanskemu 
programu dela, saj vsi vemo, da se vse 
prične in konča pri denarju, zato bomo 
zelo veseli, če bomo vse programe, ki 
so vezani na finančna sredstva tudi letos 
uspešno in kvalitetno izpeljali. Posebno si 
želimo, da bi v UKC Maribor še letos kon-
čali urgentni oddelek in bi ponovno pričeli 
z rekreativnim plavanjem in fizioterapev-
tsko telovadbo.

Seveda bomo izvajali programe, ki niso 
pretirano vezani na finančna sredstva in 
to je psihosocialna pomoč osebam pred 
in po operaciji, skupaj z osebjem ORL od-
delka in logopedom iz UKC Maribor. 

Potem so tukaj razna predavanje in aktu-
alne teme samopomoči laringektomiranih, 
njihovih partnerjev in svojcev. Sem sodijo 
tudi obiski poverjenikov na domovih larin-
gektomiranih in nudenje pomoči, še pose-
bej na začetku rehabilitacije. 

Zelo pomembno je usmeriti laringektomi-
rane na najpomembnejši program, šest-
dnevni intenzivni tečaj govora v Izoli, ki je 
dokazano koristen na več ravneh, saj ve-
lika večina spregovori ali zelo izboljša svoj 
ezofagalni govor, partnerji pa si z izmenja-
vo izkušenj, mnenj in znanj v delavnicah 
ustvarjajo ugodno ozračje samopomoči, 

ki je v spremljanju laringektomiranih zelo 
pomembna. Seveda se bomo udeležili 
tudi programa psihosocialne rehabilitacije 
in ohranjanja zdravja, kakor tudi letnega 
srečanja DLS in vseh aktivnosti, ki jih bo 
organiziralo društvo v letu 2015.

Na ravni področnega kluba pa bomo or-
ganizirali izlete, pohode s pikniki in poho-
de za ohranjanje zdravja, ogled gledaliških 
predstav, ustvarjalne delavnice za člane, 
podporne člane in simpatizerje pa bodo 
potekale vsak ponedeljek od 16. ure da-
lje v prostorih PK na Majeričevi ul.4. Ne-
nazadnje bomo organizirali prednovoletno 

srečanje. Vse to in še mnogo več bomo 
poskušali izpeljati v letošnjem letu. O vsem 
pa vas bomo pravočasno obveščali preko 
Obvestil, internetne strani DLS PK Štajer-
ske in Koroške in seveda tudi preko tele-
fona, saj ponovno deluje pisarna našega 
področnega kluba, in to ob ponedeljkih in 
sredah od 11 do 13 ure.

Z željo, da nam z izdatno pomočjo vseh 
članov in čim višjo udeležbo uspe izpeljati 
vse zadane naloge in programe, vas lepo 
pozdravljam.

Za PK Štajerska in Koroška:
Danilo Papež

PK Prekmurje Slovo od leta 2014
Nič novega sicer v programu našega po-
dročnega kluba Prekmurje, pa vendar je 
vsako leto to dogodek, ki ga vsi pričaku-
jemo in se ga tudi radi udeležimo, če le 
moremo, kajti to je zadnje srečanje v letu. 
Tudi to leto je srečanje potekalo na naši 
že tradicionalni lokaciji v Rakičanu, kjer se 
počutimo že kar domače. Zbrali smo se 
kar v veliki večini, le redki se niso mogli 
ali se pač niso odločili da pridejo. S svo-
jo prisotnostjo pa sta nas tokrat počasti-
la tudi predsednik  društva Ivan Košak s 
sinom Črtom in bivši predsednik gospod 
Slavko Ribaš s soprogo Eriko, kar nas je 
še posebno razveselilo ker so si vzeli čas, 

kljub precejšnji oddaljenosti od našega 
Prekmurja.
Naš vodja kluba Geza nam je malo ana-
liziral delovanje društva  tekočem letu, 
gospod Košak pa je na podlagi že vide-
nih podatkov za naslednje leto, začrtal 
delovanje društva v naslednjem letu. Po 
uradnem delu pa je sledilo druženje ob 
dobrem kosilu, ki so nam ga pripravili go-
stitelji, za sladki del pogrinjka pa smo že 
po tradiciji poskrbele boljše polovice naših 
članov. Tudi medsebojno obdarovanje s 
srečelovom letos ni izostalo, delavničarke 
pa smo poskrbele z malo rokodelsko po-
zornostjo za vse udeležence srečanja.

Sproščen klepet ob dobri kapljici in do-
brem pivu ki sta nam ga prinesla naša 
podpornika Vera in Bojan, so prekinile tri 
perspektivne saksofonistke, med njimi 
seveda tudi vnukica našega Geze Lani, ki 
jo poznamo že od lanskega leta. S svojim 
nastopom so nam pričarale nekaj skladb 
primernih za predbožični čas, kar je dalo 
tokratnemu srečanju še poseben pridih. 
Čeprav je srečanje potekalo ravno na mi-
klavževo, pa nas je izjemoma obiskal tudi 
Božiček, z dobrimi nameni in z zelo izvirni-
mi darili za določene posameznike. Toda 
dober namen je v današnji situaciji s strani 
državnih organov včasih tudi nezaželen, 
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kar je bilo dobro prikazano ob inšpektor-
skem pregledu Božička. Borut in Jana sta 
tokrat poskrbela za res aktualen skeč in 
sta nas vse do solz nasmejala. Tudi Boru-
tova harmonika je zazvenela in spodbudila 
naše pevske talente, da smo s pesmijo na 
ustih počasi zaključevali tokratno predno-
voletno srečanje.

Kaj naj rečem za konec, bilo je lepo, počasi 
smo si segali v roke in si izrekali dobre želje 
za prihajajoče leto, vsi upamo da bomo s 
skupnimi močmi in dobro voljo doživeli še 
veliko nepozabnih druženj.

Vsem tistim, ki tokrat niso bili z nami pa 
želim v imenu vseh srečno in zdravja polno 
leto 2015.

Vida Koves Tri perspektivne saksofonistke. (Foto G. Lepoša)

Prekmurci se bodo srečevali na Rakičanu. (Foto I. Košak)

Mesečno se bomo srečevali vsako 1. so-
boto v mesecu, razen v juliju, avgustu in 
oktobru, kjer bomo obravnavali tekoče 
zadeve in se dogovarjali za delo oz. pro-
gram za naprej. Srečanja se bodo od-
vijala na letališču Rakičan ob 10.00 uri.

Obiskovali bomo stare in nove člane, ter 
jim nudili vsestransko pomoč, tako pri 
učenju govora, kakor tudi pri premago-
vanju drugih težav.

Organizirali bomo strokovna in poljub-
na predavanja, ter delavnice za člane in 
podporne člane.

Organizirali bomo 1 izlet in več pohodov 
za ohranjanje zdravja in dobrega poču-
tja.

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

Kot vsako leto, bomo tudi to leto organi-
zirali novoletno srečanje v okviru finanč-
nih zmožnosti, kar velja tudi za vse pro-
grame PK.

za PK Prekmurje:
Geza Lepoša

Program dela PK Prekmurje 
za leto 2015

Tomanič Branko
Maribor

Koleša Boštjan
Grosuplje

Martinc Mirko
Slovenj Gradec

NOVI ČLANI
Škofič Silvester

Maribor
Voros Erzsebet

Dobrovnik
Grigorovski Spiro

Grahovo
Gruden Stanislav

Semič



OBVESTILAŠt. 237 -Stran 12

PK Dolenjska 
in Bela Krajina Dragoceni trenutki

Program dela PK Dolenjske 
za leto 2015

Leto je naokoli in tradicija veleva organizacijo 
prednovoletnega srečanja. Ob tej priliki smo 
se 13. decembra 2014 zbrali člani kot tudi 
podporni člani društva Dolenjske,Posavja in 
Bele krajine v domači gostilni Žagar v Birčni 
vasi,da malo poklepetamo,se poveselimo 
ob zvokih prijetne glasbe in tudi malo zaple-
šemo. Po pozdravnem nagovoru predse-
dnika Nikole smo tudi prisluhnili dogodkom 
našega društva, ki so se zvrstili v iztekajo-
čem letu od izleta, pohodov, skupnih leto-
vanj in tudi skupnega srečanja v Podzemlju, 
kjer smo bili mi organizatorji. Kamor smo šli 
smo se imeli lepo. Po kosilu nas je s sreče-
lovom presenetil naš dolgoletni član Franc 
Plantan, ki sta z majhno pozornostjo skupaj 
z Nikolo poskrbela za prisrčna darila. Za 
njihov trud in obdaritev se jim v imenu zbra-
nih iskreno zahvaljujem. Za zabavo sta po-
skrbela harmonikarja, ki nas že nekaj časa 
spremljata na teh prednovoletnih druženjih 
in sta tudi izpeljala tekmovanje kdo bo boljši 
v plesu. Za trud je sledila tudi nagrada. Na 
koncu naj se zahvalim vsem skupaj za prije-

Dolenjci so se zbrali v domači gostilni Žagar v Birčni vasi. (Foto N. Stazinski)

Na Dolenjskem. (Foto Č. Košak)

tno druženje in ne pozabite nase,razvajajte 
se kolikor je le mogoče z majhnimi, a lepi-
mi stvarmi, ki vas veselijo in zadovoljujejo. 
Želim vam,da bi skupaj preživeli še veliko 
skupnih trenutkov.

V letu 2015 pa ogromno pozitivne življenj-
ske energije in predvsem zdravja!

Srečno!

Aleksandra Ružič

1. Sodelovali bomo v zmožnosti aktivnosti 
DLS čez celo leto

2. Organizirali občasna srečanja članstva 
čez leto

3. Pohode, izlete in piknike z krajšimi po-
hodi glede na fizično in zdravstveno 
sposobnost posameznih članov

4. Redno obiskovali nove člane PK

5. Organizirali strokovna predavanja, glede 
na zanimanje članov

6. Ob koncu leta organizirali prednovole-
tno srečanje, da se pogovorimo kaj smo 
delali in kaj bomo delali v naslednjem 
obdobju

Za PK Dolenjska-Bela krajina-Sp. posavje
Nikola Stazinski 



OBVESTILA - Št. 237

Program aktivnosti za 
PK Severna Primorska 
v letu 2015
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Severna Primorska. (Foto Č. Košak)

Dobro voljo meljejo... (Foto S. Tomšič)

Enkrat mesečno bomo obravnavali tekoče 
probleme.

Posebej bomo obiskali novo laringektomi-
rane člane.

Ogledali si bomo kulturne znamenitosti.

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

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

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

Na koncu leta bomo organizirali predno-
voletno srečanje, s pregledom dela realizi-
ranega programa PK.

Za PK-Severne Primorske:

Fabjan Stane

PK Obala Prednovoletno 
sreËanje na Obali

Dobro voljo meljemo
se v novo leto 2015 peljemo.
Krhljev, orehov in drugih dobrot,
naj sreča in zdravje vas
spremlja povsod.

Prednovoletno srečanje, ki so se ga udele-
žili vsi člani in podporni člani, ter povabljena 
gosta, smo organizirali na turistični kmetiji 
“Mlin“, na Bivju-Bertoki. Tu smo imeli že 
dve srečanji in ker smo bili s postrežbo in 
prijaznostjo zadovoljni, smo se odločili tudi 
letos za ta kraj. Pa tudi, kmetija se nahaja 
v neposredni bližini naših domov. Vreme je 
bilo nekoliko“kislo“, a za ta letni čas in za ta 
mesec precej toplo. Kakor koli, mi smo se 
zbrali, se zabavali in bilo nam je lepo.

Uvodno besedo in pozdrav je imela Andrej-
ka, kajti jaz sem bil zavzet s snemanjem ,da 
bomo imeli lep spomin na srečanje. Dobro-
došlico je zaželela vsem prisotnim, posebej 
pa novemu članu gospodu Vladimiru Mah-
nič in njegovi soprogi Riti, ter seveda naši 
dolgoletni sekretarki društva Mariji Tomšič 
in možu Srečk-u. Onadva sta že naša stal-
nica in vedno se ju razveselimo pri druženju 
na naših prednovoletnih srečanjih, pa tudi 
drugače, kot je v uvodu omenila Andrejka. 

Po uvodnih besedah smo nazdravili in pri-
čela se je večerja, ki je potekala kar dolgo. 
Pričeli smo z dobro govejo in gobovo ju-
hico, nato malo „meseka“ pripravljenega 
na več načinov, da je prijal prav vsakemu, 

malo zelenjave in seveda brez krompirja ne 
gre. Za konec pa še sladica. Med samo ve-
čerjo so potekali pogovori o društvu in kako 
veliko vlogo je imelo v naši rehabilitaciji in 

Nadaljevanje na naslednji strani

PK Severna 
Primorska
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vrnitvi v „normalen“ tok življenja, klub temu, 
da smo z operacijo izgubili govor. Pogovor 
je stekel tudi o dogajanjih katere organizira 
društvo in tudi o dogodkih , ki jih organizi-
ramo mi v področnem klubu. Res jih je ne-
koliko manj zaradi recesije a kljub temu so 
srečanja toliko bolj topla in prijazna.

Stekla je tudi beseda o programu v letu 
2015. Kako ga bomo izpeljali, bo pa čas 
pokazal. Upam, da zelo dobro.

Ob dobri hrani in dobri pijači -sok, radenska 
voda...- in ob klepetu pa čas hitro mine in 
tudi tokrat je bilo tako. Prišel je čas slovesa, 
vsakemu udeležencu sva z ženo podarila 
skromno darilo, predala koledar društva, 

Nadaljevanje s prejšnje strani

- redno bomo obiskovali vse člane naše-
ga društva, predvsem nove člane in jim 
pomagali z nasveti

- sodelovali v programih, katere pripra-
vlja in organizira DLS

- organizirali bomo pohode in izlete, za 
dobro počutje članov in podpornih čla-
nov;

- pripravili tradicionalno prednovoletno 
srečanje

vodja PK Obala: Branko Bubnič

stisnila roko in zaželela vse dobro v novem 
letu in obilo, obilo zdravja.

Enako želiva vsem članom, podpornim 
članom društva ter njihovim najdražjim, pa 
seveda tudi vsem zaposlenim na ORL kli-
niki Ljubljana in Maribor. Obenem pa veliko 
uspehov pri opravljanju dela. Srečno !!!

Branko in Andrejka Bubnič

Pomlad na Obali. (Foto Č. Košak)

PK Ljubljana
Staro leto 2014 se postavlja in novo priha-
ja. Vesli december, kot mu radi pravimo, 
je čas, ko si od starega leta končno lahko 
odpočijemo, se sprostimo in si napolnimo 
baterije. Vsako leto prinese nova spozna-
nja in izkušnje. Te so lahko dobre ali slabe. 
Tudi sam sem v letu 2014 'ugriznil v ka-
kšno kislo jabolko' in ugotovil ,da stari pre-

Prednovoletno 
sreËanje 2015

Vse je kazalo, da bo moral Božiček zaradi utaje davkov v zapor. (Foto S. Tomšič)

govor 'kjer je volja, je tudi pot ' še vedno 
drži in da se vztrajnost na koncu še vedno 
izplača. Treba je torej vztrajati in se boriti 
naprej. Na koncu tudi mali koraki štejejo.

Z namenom torej, da se poslovimo od sta-
rega leta in nazdravimo novemu je tudi le-
tos 20. decembra PK Ljubljana v Mali Loki 
v gostišču Zajc organiziral, sedaj že tradi-
cionalno prednovoletno srečanje. Za razli-
ko od lanskega leta, ko so nas je spremlja-
le predvsem dežne kaplje in gosta megla, 
je bila letos vremenska napoved za spre-
membo zelo obetavna. Ker sem na vožnji 
v Malo Loko navajen predvsem goste me-
gle ali dežja naju je tokrat za spremembo 
celotno pot spremljalo prijetno sončno 
vreme. Po kakšni uri vožnje sva v zmer-
nem tempu prispela v Malo Loko. Ker sva 
prispela med prvimi, sva si privoščila še 
kratek oddih . Ni trajalo dolgo in že so za-
čeli prihajati tudi ostali člani PK Ljubljana. 
Kot običajno, nas je tudi tokrat obiskal tudi 
predstavnik Slovenske vojske major Cveto 
Ivšek. Veseli ,da se zopet vidimo smo se 
tako začeli zbirati pred gostiščem in kma-
lu se je temu primerno razvila tudi živahna 
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debata. Letošnje prednovoletno srečanje 
nam je tokrat prijetno popestrila tudi naša 
podporna članica ga. Verica Sodnik ,ki je 
na pokušnjo pripeljala tudi sodček svojega 
doma zvarjenega piva.

 Po kakšni uri klepeta se je zunaj počasi že 
pričela nabirati gneča in ko smo bili 'sklep-
čni' smo se preselili v notranjost gostišča. 
Najprej je bil na vrsti uradni del srečanja. 
V svojem uvodnem govoru nas je najprej 
nagovoril predsednik društva Košak Ivan 
in povedal nekaj kratkih besed o dejavno-
stih in programih , ki smo jih letos izvajali 
v okviru društva , ter opisal kaj lahko tudi 
pričakujemo v prihajajočem letu. Zatem 
so bile na vrsti volitve. Zaradi dosedanje-
ga dobrega vodenja, smo za novi dvoletni 
mandat vodje PK Ljubljana, hitro soglasno 
izglasovali novega- starega predsednika 
g. Milana Zajca. Ko so bile ' formalnosti ' 

opravljene je napočil čas za družabni del 
srečanja. Pojedina se je lahko pričela in iz 
kuhinje so začeli prihajati tudi prvi krožniki 
s hrano. Po kosilu je sledil kratek premor 
in priložnost za debato, ko se jele-ta do 
dobra razživela je že sledilo novo prese-
nečenje.

Prijetno nas je presenetil Božiček, ki je z 
svojimi darili v skušnjavo spravljal že člane 
PK Prekmurja. Kot se za Božička spodo-
bi, tudi tokrat ni manjkalo izvirnih daril in 
skoraj vsak od nas se je lahko razveselil 
kakšne malenkosti. Malo manj prijetno 
presenečenje za našega Božička pa je bila 
zopet 'inšpektorica' Jana. Veselo ozračje 
se je kmalu spremenilo in iz preproste po-
delitve daril je nastala prava 'kriminalka'. 
Po dolgem zasliševanju in nekaj dih jema-
jočih trenutkih je vse kazalo na to, da bodo 
Božička zaradi utaje davkov odpeljali v za-

por. Kljub temu naj sporočim, da se je na 
koncu za obe vpleteni strani vse srečno iz-
šlo. Vsi smo si končno le lahko oddahnili in 
izkazalo se je, da bo lahko Božiček člane 
Društva laringektomiranih Slovenije, razve-
seljeval tudi prihodnje leto. Za izvrstno iz-
vedeno predstavo, za našega izmuzljivega 
Božička in za ' inšpektorico' Jano je sledil 
bučen aplavz .

Zunaj se je dan medtem že počasi prevesil 
v noč. Kljub temu ,da se je v gostilni Pri 
Zajcu razživela živahna debata, je počasi 
sledil čas za slovo . Vedoč ,da bo Božiček 
še naprej lahko raznašal svoja darila in v 
upanju, da se prihodnje leto zopet vidimo 
, smo si tako segli v roke, zaželeli vesel 
Božič in srečno Novo Leto ter se odpravili 
na pot. 

Črt Košak

Obisk gledališča
Celodnevni izlet
Dva piknika 
Dva lažja pohoda v bližnji okolici
Udeležili se bomo pohoda po Poti spo-
minov in prijateljstva, ki ga organizira MO 
Ljubljana

Druge aktivnosti, za katere bi bilo zaintere-
sirano članstvo
Prednovoletno srečanje PK-LJ.
O izvajanju posameznih aktivnosti, bomo 
članstvo obveščali pravočasno preko Ob-
vestil.

Za PK Ljubljana:Milan Zajc 

Program dela PK Ljubljana 
za leto 2015

Člani PK Ljubljana v Mali loki. (Foto Č. Košak)

Članarina za leto 2015
Izvršni Odbor DLS je na 15. seji, dne 16.1.2015 sprejel sklep, da se  članarina za leto 2015 ne spremeni in ostanejo zneski :
Člani 10,00 EUR
Podporni člani 22,00 EUR
Laringektomirane člane v težjem socialnem položaju, pa naprošamo, naj naslovijo prošnjo za oprostitev članarine.
Laringektomirani člani v težjem socialnem položaju, ki bodo društvu predložili potrdilo, da mesečno v letu 2014 prejemajo dohod-
ke enake ali nižje od 460,00 eurov  bodo lahko uveljavljali subvencionirane kotizacije.
Transakcijski račun DLS: 6100 0000 1418 487
Izvršni odbor DLS
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Jubilanti DLS 
v letu 2015 Vabilo na 

obËni zbor 
DLS

20 LET
PETOVAR JOŽICA MARIBOR
ŽVIKART BORIS GRGAR
KOS ALOJZ GRAD
TOMAZIN SONJA LJUBLJANA
ŠČAVNIČAR SLAVKO LENDAVA
 
10 LET
OPARA JANEZ MIRNA PEČ
PETROVEC JOŽE GRIŽE
PAVLIN FRANCI BOŠTANJ
MUC JANEZ SLOV. KONJICE
KADIŠ IVAN MEŽICA 
RAKAR STANKO ČRNI KAL
ŠTUPAR BRANKO OREHOVA VAS
REBOLJ MILAN MEDVODE
RAJŠP VILI MARIBOR

5 LET
PETROVIČ MARJAN PTUJ
KOVAČ VINCENC ŠENTJUR
PERAT JOŽKO KOBARID 
VIMER JANEZ RADLJE OB DRAVI 
JAVORNIK BORIS LOVRENC NA POHORJU
KRAJNC ALOJZ RAVNE NA KOROŠKEM
POLANC IVAN RADEČE
PUPAHER ROMAN SELNICA OB DRAVI
KRAJNC JAKOB SP. DUPLEK
BANOVIĆ DRAGO TRŽIČ
KOSTIĆ SLOBODAN ČRNUČE
ZAGORC IVAN ŠENTJERNEJ
PERPAR ALOJZ DOBRNIČ
HVALEC ANTONIJA VIDEM PRI PTUJU
HOJNIK JOŽE PRAGERSKO
GRIČNIK ŠTEFI ZAGORJE OB SAVI
POLANEC JANEZ SP. DUPLEK
LUŽAN FRANC ŽABNICA  

Vabimo vse člane, še posebej jubilante,  
prijatelje in podpornike društva  

na Občni zbor, ki bo  
v četrtek  26. 3. 2015  
v društvenih prostorih  

na Parmovi 53 v Ljubljani  
s pričetkom ob 10. uri.

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 2014
6. Predlog  zaključnega računa  

za leto 2014
7. Poročilo Nadzornega odbora 

za leto 2014
8. Razprava o poročilih in glasovanje 

o sprejemu
9. Glasovanje o razrešnici dosedanjim 

organom DLS
10. Volitve članov v organe društva
11. Razglasitve volitev
12. Program dela DLS in finančni načrt 

za leto  2015
13. Razno 
Delovni predsednik povabi udeležence na 
družabno srečanje                                                                               

Za Izvršni odbor DLS, 
Ivan Košak


