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Nadaljevanje na naslednji strani

Predlog načrta DLS za 
leto 2019

Tečajniki v akciji. (Foto I. Košak)

Na občnem zboru, v drugi polovici 
marca meseca bomo obravnava-
li Predlog programskega načrta 

društva za leto 2019 zato je prav, da naše 
bralce obvestimo, kaj približno lahko pri-
čakujejo v tekočem letu. Zakaj le približno? 
Iz 2 razlogov v prikazu se omejujemo le na 
sredstva, ki so z podpisano pogodbo FIHA 
društvu obljubljena in zanje obstoji najvišja 
stopnja verjetnosti, da jih bomo tudi dobili. 
Zakaj govorimo samo o obljubi ? Ker po-
godba nima absolutne veljavnosti ampak 
le pogojno. Z drugimi besedami pogod-
ba velja le pod pogojem, da bo realizirani 
načrtovani priliv loterijskih v FIHO. Če ta 
pogoj ni izpolnjen se pogodbeni zneski 
proporcionalno znižajo. Posamezni vodje 

PK bodo predstavili načrtovane aktivnosti 
Področnih klubov, mi pa si bomo kratko 
ogledali osnovne značilnosti programov,ki 
se izvajajo na državni ravni.

S sklepom določena sredstva programov 
skupaj znašajo122 159,20 eur in za delo-
vanje je predvidenih 29 805,67 eur.

1. Učenje nadomestnega govora

Obvladovanje nadomestnega govora je 
najpomembnejša ovira,ki jo mora novo 
operirani bolnik premagati, da se lahko 
vrne v kolikor toliko »normalno življenje«. 
Zato je program posebnega pomena za 
bolnike, za društvo pa pomeni prioritetno 
obvezo. Tudi izkušnje v tujini kažejo, da 
laringektomirani v času hospitalizacije ne 

zmorejo obvladati zlasti tako imenovane 
ezofagalne tehnike govora (govor s po-
žiralnikom), ki jo na DLS ocenjujemo kot 
dolgoročno najbolj optimalno S tako oce-
no se strinja tudi pretežni del logopedske 
stroke. V učenju nadomestnega govora si 
bomo v čim večji mogoči meri poskusili 
pomagati s sodobnejšimi računalniškimi 
prijemi in proces učenja nadomestnega 
govora po možnosti oplemenititi tudi s 
pozitivnimi zgledi tuje prakse. Predvide-
vamo dva tečaja letno v spomladanskem 
(od 3.5. do 9.5. 2012) in jesenskem ter-
minu, predvidoma v Simonovem zalivu. Za 
izvedbo tega programa je načrtovanih 42 
458,53 eur.



OBVESTILAŠt. 257 -Stran 2

Nadaljevanje s prejšnje strani

2. Izvajanje psihosocialne  
rehabilitacije

Program psihosocialne rehabilitacije logič-
no sledi govorni rehabilitaciji. Cilj programa 
je pospešiti celovito rehabilitacijo laringek-
tomiranih, zato bomo v programu poskusili 
obravnavati nekaj najbolj pomembnih tem 
te rehabilitacije. Za osrednji del tega pro-
grama je DLS v pred pogodbenih razgo-
vorih z agencijo Plave Lagune za lokacijo v 
apartmajskem naselju Polynezia v Umagu 
v času od 1.7- 7. 7. 2019 .Ker pogodba 
še ni podpisana prosim bralce, da napi-
sano razumejo kot okvirno informacijo, ki 
bo fiksna šele s podpisom pogodbe. Za 
ta program je predvidenih 17 709,76 eur.

3. Izvajanje programov ohranjevanja 
zdravja

Operacija laringektomije ima za posledi-
co temeljne spremembe dihalnih poti, saj 
bolniki vdihavajo nezadostno očiščen, 
neogret in nezadostno ovlažen zrak, ki 
draži sluznico. Poveča se izločanje sluzi, 
pogostejše izkašljevaje in neredko se tudi 
poveča število vnetij dihalnih poti. Tudi 
govorna rehabilitacija je kar precej zah-
tevna naloga in zaželeno je,da si bolnik 
s spremembo življenjskega sloga povrne 
čim več telesne moči. Letos se bodo pro-
grami vodne terapije odvijali na treh raz-
ličnih lokacijah v Ljubljani, na Štajerskem 
(v bazenu Ruše) in Murski Soboti pod 
različnimi pogoji. V Ljubljani bo program 
potekal na osnovi sklenjene pogodbe 

na Fakulteti za šport enkrat tedensko v 
času trajanja šolskega leta v trajanju ene 
ure. Za bazen v Rušah nakup 5 celole-
tnih vstopnic omogoča individualno izbi-
ro termina in čas kopanja, ki je omejen 
zgolj z uradnimi urami preko celega leta. 
V Murski Soboti  bo nakup paketa omo-
gočal 100 vstopov v terme. Osrednji del 
programov ohranjevanja zdravja do izva-
jali predvidoma v Termah Krka od 7.9 do 
13.9.2019. Obvezen predpogoj za vklju-
čitev v osrednji del programa je opravljen 
test hoje na 2 km, ki ga opravlja CINDI. Le 
tisti udeleženci, ki imajo gibalne ali dru-
ge zdravstvene težave, bodo predložili 
mnenje osebnega zdravnika. Predvidoma 
bo obvezna sestavina progama tudi ude-

ležba na vsaj 2 predavanjih z obravnavo 
tematike tega področja. Gorske pohode 
in pohode v sredogorje za bolje telesno 
pripravljene člane bomo pripravili glede 
na kondicijo in se o njih posebej dogo-
vorili. V jeseni načrtujemo tudi že tradici-
onalni 3 dnevni gorski pohod. Za ta pro-
gram je predvidenih 27 220,55 eur.

4.  Informiranje, publicistika in  
izdajanje glasila 

Društveno glasilo Obvestila še naprej os-
tajajo, kljub relativno višji ceni tradicional-
na in še vedno nujna oblika obveščanja o: 
načrtovanih aktivnostih, prijavnicah, termi-
nih izvajanja in pogojih za udeležbo v po-
sebnih socialnih programih, spremembah 
društvenih aktov in o delu društvenih orga-
nov. Povečana stopnja skrbi in aktivne od-
govornosti posameznika za lastno zdravje, 
ter napredek metod zdravljenja in celovite 
rehabilitacije zahtevajo kvalitetno obve-
ščanje članstva, družinskih članov in širše 
javnosti, o najpomembnejših novostih s 
teh področij. Ta cilj bo poskušalo društvo 
doseči tudi z obveščanjem preko spletnih 
strani in v okviru finančnih možnosti zlo-
ženk, občasnih publikacij in sodobnejših 
medijev CD, video - DVD. Spričo velikega 
obsega vloženega prostovoljnega dela je 
računalniško obveščanje bistveno cenejše 
od drugih oblik. Na tem področju si bomo 
prizadevali tudi s pomočjo mednarodnega 
sodelovanja izboljšati kvaliteto obveščanje 
laringektomiranih. Sredstva za ta program 
znašajo 4.133,45 eur

Na Vrgadi, kjer se je ustavil čas. (Foto M. Kranjc)

Mogočni sosedi Pece. (Foto Č. Košak)
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5. Spodbujanje in podpora kulturni 
ustvarjalnosti

Višina sredstev tega programa je zelo 
skromna, zato si bomo prizadevali zlasti 
aktivne oblike kulturnih aktivnosti, povezati 
z ostalimi programi, ki obsegajo kulturne 
elemente tako, da bomo čim bolje izkoristi 
ta sredstva, ki znašajo 2 094,09 eur.

6. Izvajanje programov za  
preprečevanja socialne izključenosti

Zaradi posledic zdravljenje bolezni, lahko 
laringektomirani postanejo depresivni in 
se vse bolj zatekajo v osamo. S tem pro-
gramom poskušamo preprečiti procese 
socialne izključenosti, ki so pri laringekto-
miranih veliko pogostejši kot pri »normalni« 
populaciji in hkrati pospešiti izmenjavo iz-
kušenj, ter spodbujati razvoj organiziranih 
oblik samopomoči laringektomiranih. Vse-
bino programa sestavljajo pohodi, izleti in 
obiski naravnih, kulturnih in zgodovinskih 
znamenitosti. Večina tovrstnih aktivnosti 
se odvija na nivoju Področnih klubov. Vi-
šina  sredstev teh programov je relativno, 
v primerjavi z lanskim letom, pomembno 
nižja zato bodo potrebne posamezne ra-
cionalizacije in redukcije. Predvidoma bo v 
okviru tega programa 1.6.2019  PK – Pre-

kmurja  pripravil Tradicionalno letno sreča-
nje DLS . Predvidena sredstva znašajo 22 
667,38 eur.

7. Pomoč prostovoljcev  
laringektomiranim na domu 

Obiski poverjenikov - prostovoljcev pred-
stavljajo zelo pomembno obliko organizi-
rane samopomoči laringektomiranih. Po 
odpustu iz bolnišnice se laringektomirani 
soočajo s težavi »ponovne vrnitve v življe-

nje«, s težavami vključitve v družino in širše 
družbeno okolje in ta proces je redko kdaj 
lahak. Prostovoljci -poverjeniki lahko novo 
operiranim bolnikom pomagajo z nasveti, 
posredovanjem lastnih izkušenj in včasih 
lahko celo pri vajah nadomestnega govo-
ra. Tudi v letu 2019 načrtujemo, da bodo 
poverjeniki najmanj dvakrat letno obiskali 
člane, ki žive na njihovem področju. Za ta 
program  je predvidenih 6 875,44 eur.

Ivan Košak

Tečajniki Mag. M. Jeličića. (Foto I. Košak)

Vipavski tamburaši na letnem srečanju DLS. (Foto Č. Košak)
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29. Mednarodni simpozij 
laringektomiranih v 
Čakovcu

Maševal je škof Varaždinske škofije monsinjor Josip Mrzljak. (Foto Č. Košak)

Mednarodnega simpozij, ki se je 
odvijal od 1.2.-3.2.2019 v Čakov-
cu, je organizirala Hrvaška zveza 

laringektomiranih skupaj z : Međimursko 
ligo boja proti raku, Hrvaškim društvom za 
tumorje glave in vratu, Bolnišnico Čakovec 
in s podporo posameznih organov mesta 
Čakovec, smo se na povabilo udeležili tudi 
predstavniki DLS.

Tradicionalno se simpozij ob prazniku sv. 
Blaža prične z mašo, ki jo je tokrat vodil 
škof Varaždinske škofije monsinjor Josip 
Mrzljak. Po maši je sledil blagoslov grla, saj 
je sv. Blaž njegov zavetnik in zbor Međi-
murskih medicinski sester je zapel hrvaško 
himno. Udeležence simpozija je pozdravil 
dr. M. Manestar predsednik Hrvaške zve-
ze laringektomiranih in nagovoril so jih tudi 
predstavniki mesta Čakovec, ter sodelujo-
čih organizacij in s tem se je zaključil formal-
ni uvod simpozija.

V strokovni del simpozija je bilo prijavljeni 
pet referatov. Kratko zgodovino in delovanje 
kluba laringektomiranih, ki deluje v Čakov-
cu je predstavila njegova ustanoviteljica dr. 

Renata Kutnjak Kiš sicer specialistka epide-
miologije. Klub letos praznuje 20- obletnico 
delovanja in je poleg zagrebškega najstarej-
ši na Hrvaškem. Hkrati so nas organizatorji 
simpozija seznanili s smrtjo predsednika 
kluba Dragutina Kamenića, ki je žal v tem 
času preminul. Dr. Leon je predstavil trahe-
otomijo in možne zaplete. Delo Varaždinske 

bolnice s statistiko tumorjev vratu in števi-
lom laringektomij je povzel orl. specialist dr. 
Domagoj Butigan, ki je poudaril, da se je 
letošnje leto začelo s tako silovito dinamiko 
laringektomij da, če se bo tak tempo na-
daljeval, bo nedvomno preseženo število 
laringektomij lanskega leta. Najbolj se me 
je dotaknil referat diplomiranih medicinski 
sester Blaženka Ferenčak in Mirne Vrček. 
Obe sta zelo prizadeto opisale številne te-
žave in dileme s katerimi se srečujejo me-
dicinske sestre. Odkrito sta poudarili kako 
pomemben je šef, ki zna prisluhniti sode-
lavcem, čeprav to velja kot odlika tudi v 
številnih drugih poklicih, je pri delu z bolniki 
gotovo še posebej pomembno in sta se 
mu tudi javno zahvalili. Medicinska sestra 
je v neposrednem stiku z bolniki po drugi 
strani, pa na veliko stvari sploh ne more 
vplivati. Presenetil me je njun podatek, da 
pri njih znaša čakalna doba za magnetno 
resonanco glave in vratu, približno do ok-
tobra meseca leta 2020. Medinska sestra, 
če naj bo uspešna, mora razumeti proces 
» 5 bolnikovih stopenj žalovanja« od nega-
cije do sprejema in se mu v določeni meri 

Hrvaške MS so res “babnice in pol”, saj jih v prostem času celo paintballa ni strah. (Foto Č. Košak)
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prilagajati. Bolnik, ki na koncu tega proce-
sa ne more sprejeti sebe, iz kakršnega koli 
razloga, je v zelo težavnem položaju in je 
lahko izgubljen za vso nadaljnjo rehabilita-
cijo. Prvo imenovana je odprla tudi zelo po-
membno vprašanje načrtovanega dopusta 
iz bolnišnice, o katerem menim , da se o 
njem premalo pogovarjamo in se mu , ker 
je težko, najraje kar izognemo. Z drugimi 
besedami se to vprašanje glasi: »Kdaj pos-
tanejo družinski člani in sorodniki za larin-
gektomiranega tujci?« Ko medicinsko ose-
bje zaključi postopek zdravljenja nastopi za 
laringektomiranega zelo kritičen trenutek s 
tesnobo v srcu se sprašuje, kako me bodo 
sprejeli domači ? Zaradi daljše odsotnosti 
in »drugačnosti« laringektomiranega ga do-
mači sprejmejo zadržano, sumničavo ali ga 
v najslabšem primeru celo odklonijo. Kot je 
izpovedala MS Blaženka Ferenček se ji je 
že primerilo, da so otroci odklonili vrnitev 
ostarelega očeta nekako takole: »Ne hvala, 
ne pošiljajte ga k nam domov, kar tam ga 
imejte.« To so gotovo trenutki, ko bi poleg 
socialne službe moralo priskočiti na pomoč 
tudi društvo laringektomiranih.

V popoldanskem času, pa smo se skupaj z 
našimi hrvaškimi prijatelji oziroma točneje s 
Predsedstvom Hrvaške zveze laringektomi-
ranih razmišljali kako po razpustitvi CEL-a 
okrepiti mednarodno sodelovanje, da bo 
v čim večjo praktično korist laringektomi-
ranih. V številnih točkah smo soglašali, da 
je smiselno nadaljevati naše sodelovanje 
in pritegniti še zveze laringektomiranih dru-
gih držav, ki si takšnega sodelovanja želijo. 
                                                 Ivan Košak

Skupinska s člani predsedstva Hrvaške zveze laringektomiranih. (Foto Č. Košak)

Mogočni grad Zrinskih v Čakovcu - sedaj muzej. (Foto Č. Košak)
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Nagovor predsednika Državnega zbora mag. D. Židana. (Foto I. Košak)

17. januarja 2019 je Fundacija inva-
lidskih in humanitarnih organizacij 
praznovala 20. obletnico delovanja 

v Cankarjevem domu. Dopoldne so v II. 
preddverju doma invalidske in humani-
tarne organizacije predstavile svoje aktiv-
nosti in programe, ki jih udejanjajo s po-
močjo sredstev fundacije. FIHO trenutno 
sofinancira 120 organizacij in v dvajsetih 
letih delovanja so ta sredstva presegla  
345 milijonov in dosegla 350 000 upo-
rabnikov .

Ob 17. uri je trenutni direktor FIHA V. 
Kukovica pozdravil najprej predsednika 
Državnega zbora mag. Dejana Židana, 
predstavnike posameznih ministrstev in 
političnih strank. V svojem govoru, pa je 

Slavnostna akademija ob 
20. Obletnici FIHA

zlasti podčrtal velik  pomen transparen-
tnosti razdeljevanja sredstev fundacije. 
Predsednik vlade g. Marjan Šarec je zardi 
zadržanosti prisotne na akademiji poz-
dravil preko videoposnetka in se  kljub 
nekaterim težavam in padcem zavzel za 
nadaljevanje dela FIHA. Nato je besedo 
povzel glavni govornik predsednik Dr-
žavnega zbora mag. D. Židan saj je pred 
20. leti prav Državni zbor ustanovil FIHO 
in Fundacijo za financiranje športnih or-
ganizacij. Poudaril je da prerazdeljevanja 
denarja invalidskim in humanitarnim ne 
sme biti ključen vir zagotavljanja social-
ne države. Pomen širše socialne politike 
države ne smemo zreducirati samo na 
njeno preživetveno funkcijo, temveč mora 

biti država s svojo socialno politiko glavni 
akter razvoja pravične družbe.

V umetniškem delu akademije so najprej 
nastopili  romski otroci iz Brezij z lutkovno 
igrico Kot zvezda na nebu  in zaigral je 
saksofonist Frenk Rožič. V nadaljevanju 
so se predstavili številni izvajalci iz inva-
lidskih in humanitarnih organizacij: Meša-
ni pevski zbor Društva invalidov Vrhnika, 
Mateja Kunstek iz Združenja Ozara in 
Irena Temlin iz Kulturnega Društva slepih 
in slabovidnih. Forkloristi Sožitja iz Kra-
nja so veselo in živahno izvedli  »Ta po-
žugano« polko. Mladi večkrat nagrajeni 
plesalki Daša Kovačič in Ana Trček Lige 
proti epilepsiji sta s svojim modernistično 
plesno točko Zombi posebej navdušili. 
                                              Ivan Košak
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Optimisti in njihov zborovodja. (Foto I. Košak)

Ko  je naše društvo v decembru  2018 
primarij dr. M. Manestar povabil, k 
udeležbi v  že tradicionalnem sre-

čanju – Domjenku sem iskal kašnega so-
potnika, pa so bili vsi na moč zasedeni in 
ni šlo drugače, da sem se 13. decembra 
2018 odpravil v Zagreb sam. K sreči sem 
na vlaku naletel na zelo zanimivega sopot-
nika sicer upokojenega geodeta, ki pa se 
hkrati ljubiteljsko posveča  slikarstvu in ima 
v Kranju celo svoj atelje. Gospod je kot ge-
odet veliko sodeloval predvsem pri gradnji 
mostov in viaduktov zato  je dobro poznal 
tehniko prenapetega betona in mi je o njej 
razložil kup zanimivosti o katerih se mi ni niti 
sanjalo, npr. kako takšni mostovi »dihajo«, 
oziroma se zaradi temperaturni razlik krčijo 
in raztezajo. Ja, vedno se lahko naučimo 
kaj novega. Zato bi vožnja do Zagreba lah-
ko minila kot bi trenil, če ne bi bilo mejne 
kontrole. Po kakšni logiki v EU sedaj delu-
jejo te kontrole, se mi niti sanja ne. Ko sem 
zadnjič potoval v Trier me celih skoraj 1000 
kilometrov nihče niti pogledal ni. Tokrat  je 
bilo precej drugače, »naši« so naju oba te-
meljito, celo računalniško, preverili in nekje 
se je moralo nekaj zatakniti, da smo v Za-
greb prispeli z debelo uro zamude in vse je 
kazalo, da, če se kje »zaplezam«,lahko za-
mudim celoten začetek domjeka. Na srečo 
imam z Zagrebom še iz časov bivše »Juge« 
nekaj orientacijskih izkušenj tako, da ne 
boste verjeli, sem prišel točno kot raketa.

Pri prihodu sem srečal ga. Biserko in kma-
lu se nama je pridruži še dr. Miloš in bili 
smo pripravljeni za začetek domjenka, ki 
se vedno začne z mašo. Srečanja z moji-
mi prijatelji »Optimisti« imajo sedaj včasih 
že rahel pridih otožnosti,vsi smo si  naložili 
še kašnih deset  let več, kar se nam vsem, 
bolj ali manj pozna na zdravju. No, ampak 
držimo se, pa še. Na domjenku se me ved-
no najbolj dotaknejo razmišljanja patra Zo-
rana. Včasih pomislim, da tudi meni ne bi 
škodil kakšen mesec  meditacije v kakšni 
preprosti samostanski celici. Kako je pre-
senetil tokrat ? Sodobni tempo, ki nam ga 
narekujejo računalniki in prenosni telefoni 

Obisk na Hrvaškem - 
srečanje na »Domjenku«

na nas vrši pritisk in vsiljujejo iluzijo,da če se 
ne bomo tej dirki popolnoma posvetili, nas 
bo povozil čas in izgubljeni bomo. Resni-
ca je seveda drugačna, temeljne vrednote: 
ljubezen, iskrenost, poštenje itd. na katerih 
resnično svet stoji, so enake kot pred sto 
ali dvesto leti. Kako je to ugotovil pater Zo-
ran ? Pred kratkim so njegovi  verniki zelo 
hvalili neko pridigo, češ kako zelo je sodob-
na in kdo jo je napisal ? Odgovori jim je: » 
Jaz sam pred 20 leti.« Drugače tudi biti ne 
more. Pod plaščem blestečih tehničnih no-
votarij se skrivajo vrednote, ki so temeljne, 
se komaj kaj spreminjajo in so zato praktič-
no vedno sodobne. Po formalnih nagovorih 

Gasilska - vsi udeleženci domjenka. (Foto I. Košak)

in obedu, ki so ga ljubeznivo frančiškanski 
bratje ponudili udeležencem srečanja smo 
zapeli nekaj zimzelenih »štikelcev«.Seveda 
tudi tokrat ni šlo brez tiste »naše« od Novih 
fosilov »Za dobra star vremena«.Ker so nas 
seznanili, da ima v tem času rojstni dan tudi 
predstojnik samostana, smo še zanj »ure-
zali« eno »Vse najboljše za te«. 

Ob prepevanju je čas hitro minil in poslovi-
ti se je bilo potrebno. Drug drugemu smo 
voščili vse dobro v prihajajočem letu in si 
obljubili, da se kmalu spet srečamo. Hvala, 
dragi hrvaški prijatelji bilo je prisrčno.

Ivan Košak
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Na vrhu Rašice pri razglednem stolpu. (Foto Č. Košak)

Čemšeniška planina

Pohod na Rašico
Zbudili smo se v dokaj mrzlo ne-

deljsko jutro, ko smo se odpravljali 
na pohod planincev.

Kot je že v navadi se dobimo v Ljubljani 
na sedežu društva, kjer se razporedimo 
in odpeljemo najprej na kavico, potem pa 
proti Rašici.

V kraju Gameljne pustimo avtomobile in 
se lepo počasi odpravimo po gozdni poti, 
ki ni težavna in se v pogovoru in smehu 
veselimo vsakega koraka, da prispemo 
na cilj. Po dobri uri in pol prispemo do 
razglednega stolpa. Nekateri se povzpne-
mo na stolp, kjer se nam ponudi prelep 
razgled daleč naokoli vse tja do Triglava. 
Naredimo še nekaj fotografij in se odpra-
vimo proti koči, kjer si privoščimo obilno 
malico, se posladkamo in nekaj popijemo. 
Malo za šalo več kalorij vnesemo, kot smo 
jih pokurili. Ker smo vsi dobre volje je veli-
ko smeha, nam je čas zelo hitro minil.

Po prihodu v dolino se še malo poslad-
kamo, dogovorimo za naslednjo turo, se 
poslovimo in se odpeljemo proti domu. 

Hvala vsem za lepo nedeljo in upam, da 
se kmalu spet vidimo.

 Lep planinski pozdrav!  
Anica Horvat

Ni še dolgo kar smo praznovali Novo 
leto. In že se prebuja pomlad. Jut-
ranje ptičje petje, zvončki so poku-

kali iz zemlje, trobentice cvetijo oznanjajo, 

da prihaja pomlad. Lepi sončni dnevi vabijo 
v naravo. Skupina pohodnikov društva la-
ringektomiranih Slovenije, se odpeljemo do 
Trojan. Tu je zbor udeležencev pohoda. Eni 

se pripeljejo z Štajerskega, drugi pa z Lju-
bljanskega in Primorskega konca. Zberemo 
se v gostišču, kjer naredimo plan pohoda.

Naložimo smo se v avtomobile, ter se od-
peljali proti Čemšeniku. Čemšenik je nase-
lje v občini Zagorje ob Savi. Naš plan je 
osvojiti Čemšeniško planino, ki se nahaja 
na 1205 m. Čemšeniška planina je razte-
gnjena planina nad vasjo Čemšenik. Njen 
najvišji del je Črni vrh, kjer stoji planinski 
dom dr. Franca Goloba. Naša skupinica 
se počasi odpravila proti vrhu. Pot nas je 
vodila po gozdni poti. Potem je sledil str-
mi vzpon. Tako, da smo se dobro ogreli. 
Potrebno bo malo počitka in okrepči-
la. Nato pa pot pod noge in veselo proti 
vrhu. Sonce nas je dobro grelo. Lepšega 
vremena si nebi mogli zaželeti. Pot naprej 
ob robu strmih senožeti Čemšeniške pla-
nine s katerih se nam odprejo lepi razgledi 
predvsem proti Kumu. Po poti smo srečali 
veliko pohodnikov. Lepa sončna nedelja je 
vabila v naravo. Pri koči so se naši pohodniki okrepčali. (Foto Č. Košak)
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Nadaljevanje na naslednji strani

Na vrhu nas pričaka lepa planinska koča. 
Sledila je malica. Po dobrem okrepčilu pa 
še gasilska fotografija. Vsi smo lovili tople 
sončne žarke. Nato pa smo se počasi 
odpravili v dolino. Po poti sem si nabrala 
cvetove teloha, za okrasitev mojega klo-
buka. Moje društvo gospodinj se bo ude-
ležilo povorke na Ptuju, kot zeliščarke. Bili 
smo dobra druščina.

Za konec pa še predlogi za naslednji po-
hod. Staknili smo glave skupaj in dorekli 
Hom nad Grižami v marcu. 

Preživeli smo res lep dan. Vabljeni vsi čla-
ni, ki vas pohodništvo veseli in vam zdrave 
dopušča.

Lep spomladanski pozdrav! 
Anica Petrovič Bili so dobra druščina. (Foto Č. Košak)

Program Psihosocialna rehabilitacija 
2018-teden dni na morju- Srednja 
Dalmacija-Biograd na Moru. Loka-

cija družinski hotel Albamaris dobra, vre-
me zadovoljivo, morje nekoliko prehladno. 
Skratka, ponovno smo preživeli en lep, ak-
tiven teden. To, kar smo si zastavili za cilj, 
smo tudi uresničili. 

Po ustaljenem redu je potekala jutranja te-
lovadba, zajtrk, merjenje krvnega pritiska 
in po kratkem počitku priprava na pohode 
v okolici mesta z ogledom različnih zanimi-
vih točk- izleta- prvi plovba po reki Zrmanji 
in drugi z ladjico na otok Vrgada. Jaz, An-
drejka, Marija, Srečko in Verica smo za 
svojo aktivnost izbrali kolo. Tokrat nam 
Marta ni delala družbe, saj je imela roko v 
mavcu in posledično se je kolesarjenju od-
povedal tudi Boštjan. Na eni turi se nam je 
pridružil Bojan, drugič pa Borči, Potepanje 
s kolesi sta vodila izmenično Cveto in An-
drej. Trase poti sta izbirala po premisleku 
in prilagojene kolesarki, ki ne mara klancev 

Biograd na Moru 2018
Brankov članek o podvigih naših kolesarjev sem po nesrečnem naključju spregledal, za kar se 

mu iskreno opravičujem. Iz prispevka je razvidno, da so kar pošteno »švicali« in si že zato vseka-
kor zaslužijo objavo. Po drugi strani smo še vedno v koledarski zimi in spomini na tople medite-

ranske dni nas bodo prijetno pogreli.

Ivan Košak

in take , da smo na potepanju uživali in tudi 
videli, kar so nam kraji v okolici ponujali.

Prvi dan nas je Andrej zapeljal do mesta 
Pakoštane. Po kavici in sladoledu smo se 
odpravili še do Vranskega jezera, kjer smo 
si ogledali kamp in nato še kraj Vrana, kjer 
smo si ogledali zatočišče Han Jusufa Ma-
škoviča, zgrajeno v 17st., v današnjih ča-
sih pa je namenjeno turizmu-prevozili smo 
okoli 30km. Naslednji dan, pod budnim 
očesom Cveta, ko sta se nam pridružila 
še Verica in Bojan, smo se odpeljali do 
kraja Sveti Petar na Moru,v smeri Zadra. 
Pot nas je peljala ob morju in kolesarili 
smo skozi naselja kot so Sveti Filip i Jakov 
in Turanj - tudi tokrat smo prevozili okoli 
30km. Sledil je dan, ko smo kolesarji za-
radi izleta ostali brez spremstva in odločili 
smo se, da obiščemo turistično naselje 
Crvena luka v bližini Biograda. Kolesa smo 
pustili na vhodu letovišča pri vratarju in 
se odpravili peš na ogled tega prestižne-
ga kraja v zalivčku s prestižnimi vilami in 

apartmaji, z lastno plažo. Apartmaji, ki do-
sežejo dnevno ceno tako visoko, kot sem 
jaz zapravil za ves teden in lastništvo, ki ni 
hrvaško in tudi sporazumevanje pri naro-
čanju kavice v bifeju na plaži ni potekalo 
najlažje. Niso se mogli odločiti, v katerem 
jeziku naj nas postrežejo-prej so prišli na 
vrsto vsi drugi evropski jeziki, kot pa do-
mač. To je globalizacija, to je moderna 
turistična Hrvaška. Ogledali smo si še za-
baviščni park za otroke » Fun Park« in se 
nato po Jadranski magistrali vrnili v mesto, 
na osvežilno pijačo in sladoled. S Cvetom 
smo se naslednji dan ponovno zapeljali do 
Vranskega jezera, tokrat na drugo stran 
in po kolesarski poti do turističnega kraja 
Draga in od tu ob morju po peš poti med 
njivami in oljčniki, po kampih do kraja Pa-
koštane in naprej v Biograd- razgibana in 
prijetna pot, značilna za našega vodiča. 
Popeljali smo se tudi okoli Vranskega je-
zera, tokrat je bil nas vodič Andrej. Prvi 
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Nadaljevanje s prejšnje strani

Prileže Se počitek v senci. (Foto B. Bubnič)

cilj je bil kraj Banjevci, kakšnih 25 km od 
Biograda, od tu pa na razgledno točko 
nad jezerom, Kamenjak. Midva z Andrejko 
sva kolesi pustila na kmetiji in se z avtom 
odpeljala na razgledno točko, ostali pa so 
se s kolesi popeljali do vrha- čestitke. Kar 
strma je ta pot, pa povrhu še ''križev pot''. 
Tu smo se srečali vsi, izletniki in kolesarji, 
od koder smo imeli lep razgled na Vransko 
jezero, Jadransko obalo od Biograda do 
Pirovca in v daljavi na Kornate-Arhipelag 
s stotimi otoki in otočki- prekrasno. Sledil 
je dolg spust do mesta Pirovac. Poiskali 
smo primeren lokal ob morju, se okrepča-
li in se nato odpeljali na obalo jezera, ob 
umetnem kanalu Prosika do male lučice, 
kjer smo se dobili s Cvetom. Umetni kanal 
je bil zgrajen v letu 1770 zaradi meliora-
cije močvirnatega vranskega polja. S tem 
je gladina jezera padla za tri metre.Dela 
so trajala kar 18 let. V lučici smo naredi-
li skupinsko sliko , Andrejko smo zaupali 
Cvetu. Nazaj v Biograd se je odpeljala s 
kombijem, saj ji je bilo 40 km prevožene 
poti dovolj. Ostali, jaz, Marija, Srečko, Bor-
či in vodja »odprave« Andrej, pa smo se s 
kolesi odpeljali do Biograda. Naredili smo 
okoli 60 km. To je bil pravi podvig, pa se 
dež nas je namočil.

V rekordnem dnevu so kolesarji prevozili 60 km. (Foto B. Bubnič)

Za konec pa se moram zahvaliti vsem za 
izpeljavo programa-predsedniku Ivanu za 
organizacijo in strokovnemu vodstvu,ki je 
skrbelo za naše dobro počutje, pri jutra-
nji telovadbi, na izbranih pohodih in izletih. 
Hvala Cveto, Andrej, Boštjan, Štefka in Mi-
lan.  Zahvala tudi Verici in Bojanu za prijet-

no počutje v hotelu ob poslušanju nežnih 
dalmatinskih napevov, dalmatinske klape 
in pogostitvi na terasi hotela.

Še enkrat hvala in srečno.

Branko in Andrejka Bubnič  
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Iz PodroËnih klubov

Ju-hu-hu Novo leto je tu
PK ©tajerska
in Koroπka

In je res. Ko po vsakodnevnem prigovar-
janju Vojka, da naj že napišem, le zmorem 
toliko » časa«, smo že krepko v letu 2019. 
Ampak obljuba dela dolg, zato…

Prav tako kot preteklo oziroma zdaj že 
pred preteklo leto, smo se zbrali v gostišču 
Lobnik, v Orehovi vasi. Prijetno gostišče 
z domačim vzdušjem, ter (vsaj meni) zelo 
okusno hrano. Zopet se nas je zbralo kar 
lepo število. Po pozdravih , objemih smo 
posedli za lepo okrašenimi mizami. Pridne 
roke »delavničark« so zopet ustvarile okra-
ske za na mizo, kar še dodatno pričara čar 
prihajajočih praznikov. Kot je v navadi, Dani 
najprej vse lepo pozdravi in na kratko pove, 
kaj se je in kaj se naj bi dogajalo v Društvu. 
Pozabil pa tudi ni na » okrogle » obletnice 
nekaterih članov. Srečno in zdravo Novo 
leto sta nam vsem skupaj zaželela še Mla-
den in sestra Nada. Po okusni pojedini, je 
bil na vrsti srečelov. Že ob prihodu si lahko 
videl kako se je miza šibila pod težo razno-
vrstnih paketov, ki so jih ustvarila dekleta na 

Bogato pripravljene mize. (Foto D. Papež)

delavnicah. V vsakem pa je bil še prispevek 
sponzorjev. Jaz jim pravim paketi za dušo, 
saj se jih razveselim kot majhen otrok, če 
bi lahko , bi kar vse vzela s seboj domov. 
Ob tem pa ne morem mimo tega, da se še 
posebej zahvalim Jani, ki kljub svojim teža-
vam poskrbi, da zadeve vseeno tečejo kot 
morajo in kot se na vseh »žurih« spodobi, 
je bilo poskrbljeno tudi za razgibavanje na 
plesišču. Za kar je zaslužen naš Dj Aljaž. Ob 
prijetnem druženju se je dan prehitro preve-
sil v noč in tako je prišel čas za slovo.

Ponovno stiski rok, z željami, da nam zdrav-
je kolikor toliko služi tudi v prihajajočem letu 
in z željo po čim prejšnjem snidenju .Kakor 
je zapisal William Shakespeare: » Saj ni nič 
ne dobro ne slabo, takšno je šele z našim 
mnenjem.« Zato Vam dragi prijatelji, želim 
da v prihajajočem letu vidite predvsem 
dobro.

Za PK Štajerske  in Koroške: 
Jankovič Yvonne

- celoletno izvajanje aktivnosti poverjenikov obiskov in pomoči na domu
- vodna terapija skozi celo letov bazenu Ruše
- celoletno izvajanje programov za ohranjanje zdravja
- psihosocialna pomoč osebam pred in po operaciji v sodelovanju z logopedom in UKC Maribor
- ogledi gledaliških predstav z abonmajem za sezono 2018/19
- dva izleta
- dva pohoda s piknikom
- več pohodov po predhodnem dogovoru s člani in podpornimi člani
- ustvarjalne delavnice žena laringektomiranih, vsak ponedeljek v prostih PK
- tradicionalno prednovoletno srečanje v decembru
- medicinska predavanja – aktualne teme skozi celo leto
- sodelovanje v vseh programih, ki jih pripravlja IO DLS v sklopu celotnega društva – učenje nadomestnega govora, psihosocialna 
rehabilitacija, programi za ohranjanje zdravja

za PK Štajerska in Koroška: Danilo Papež

Program dela za leto 2019
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PK Prekmurje

Prednovoletno srečanje so udeleženci zaključili s pesmijo na ustih. (Foto L. Flisar)

Prednovoletno srečanje 
članov PK Prekmurje
Saj ne vem kako naj začnem s tem pri-
spevkom, imam občutek, da se vsako 
leto hitreje izteče. Kljub temu, da se člani 
našega kluba letno večkrat srečujemo z 
različnimi nameni, je prav prednovoletno 
nekaj posebnega in običajno se srečanja 
udeležimo vsi ki se ga le lahko. Nič dru-
gače ni bilo tokrat, saj smo se na Gezovo 
povabilo, ko nas je povabil že na polovici 
meseca decembra, ker so pač ob koncu 
leta vsi lokali močno zasedeni, v velikem 
številu odzvali člani in podporni člani na 
zaključno druženje v letu 2018, na naše 
standardno mesto v gostišče na letališču 
v Rakičanu. Prijetno je snidenje z znanci, 
ki se srečujemo ob različnih priložnostih, 
nekateri se vidimo pogosteje nekateri pač 
redkeje, nekateri so tokrat prvič praznovali 
z nami in upam, da je prav tem članom 
bilo prijetno v naši družbi. Posebno smo 
bili počaščeni, da sta nas s svojo priso-
tnostjo tudi tokrat razveselila častni pred-
sednik Društva laringektomiranih Slovenije 
Slavko Ribaš s soprogo Eriko, prav tako 
pa tudi naša podporna člana Bojan in Ve-
rica.

Kakor je že ustaljena praksa prednovo-
lenih srečanj, delavničarke poskrbimo za 
mali spominček, ki ga izdelamo ročno za 
vsakega udeleženca, ženski del društva 

tudi poskrbi, da praznična miza ni brez sla-
dic, ki jih pripravimo po svojih receptih. Za 
dober meni pa je zadolženo osebje lokala, 
ki nas nikoli ne razočara.

V našem društvu imamo tudi člane, ki nam 
s svojimi talenti znajo polepšati tovrstna 
srečanja. Matej nas razvaja ob zvokih svo-
je harmonike in seveda s svojim glasom, 
Lepoševa vnučka Lana nas že nekaj let 
razveseli z igranjem na saksofon, že tra-
dicionalno pa pričakujemo od naše Jane 
in Boruta razvedrilni skeč, ki je vedno izje-

men, tudi tokrat ni bilo drugače. Tako da 
smo v dobrem razpoloženju in počutju, 
kot se za zaključek leta spodobi tudi ostali 
zaključili s pesmijo na ustih.

V upanju , da bo takšnih in podobnih dru-
ženj v bodoče še veliko in bo nas vsako 
posebej bogatilo, vsem želim srečno in z 
zdravjem obdarovano novo leto. posebno 
tistim, ki se tokratnega srečanja iz kakršnih 
koli razlogov niso mogli udeležiti.

Vida Koveš

- 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 strokovna in poljubna predavanja, ter delavnice za člane in podporne člane in delavnice naših žena in podpornih članic

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

- Organizirali bomo izlet in več pohodov za ohranjevanje zdravja in dobrega počutja.

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

- Kot vsako leto, bomo tudi to leto organizirali novoletno srečanje v okviru finančnih zmožnosti, kar velja tudi za večino dela programa PK.

- Program bo potekal oz. se bodo aktivnosti odvijale kot prejšnja leta, če ga bomo izpolnili oz. spremenili, vas bomo obvestili o spremembah.

Za PK Prekmurje: Geza Lepoša

Program dela za leto 2019



OBVESTILA - Št. 257 Stran 13

Spomladanska druženja  
na Obali
No, jaz bom omenil v tem članku kar dve 
srečanji, ki sem ju organiziral v spomladan-
skem času, v našem Področnem klubu 
Obala- nekaj pa le je.

Prvo tako srečanje sem organiziral aprila. 
Ker nam je vreme nagajalo in smo dobili ne-
kaj novih članov, sem se odločil za lažjo iz-
vedbo, za strunjansko dolino s solinami -naš 
že skoraj tradicionalni pohod. Po deževnem 
in ne kaj prijetnem vremenu v začetku leta 
smo za pohod izbrali kar lep dan. Pravi dan 
za pohod ob morju in po solinah, sončen in 
topel. Zbralo se nas je veliko, skorajda vsi
-od najstarejšega pa do najmlajšega člana. 
Toliko nas je bilo, da je bil skorajda problem 
vse posesti okoli mize v restavraciji, v kateri 
smo si privoščili malico po končanem po-
hodu. Organiziral sem dve skupini. Ena se 
je podala na daljšo pot, druga, težje gibljivi 
člani pa so hodili ob morju in po solinah in si 
tudi tako nabrali dovolj toplih sončnik žarkov 
in nadihali prijetnega morskega zraka, po-
mešanega z dišavami mediteranskih rastlin.
Ko smo tako sedeli ob mizi in klepetali, se 
je na obrazih videlo zadovoljstvo in veselje. 
Veseli so bili srečanja, veseli so bili druženja 
in klepeta. Ker imamo dva nova člana s Kra-
sa, smo se takoj dogovorili, da se naslednjič 
dobimo na Krasu. Kje?-v Divači.

 Domačin gospod Delić nam je priporočil 
učno pot, okoli udorne jame Risnik. To je 
udorna dolina s strmimi stenami in se nahaja 
neposredno ob Divači. Nastala je z udorom 
stropa velike podzemne jame. Po dežev-
nem tednu smo tudi tokrat zadeli v polno. 
Na dan pohoda smo imeli lep sončen in to-
pel dan. Zbralo se pa nas je nekoliko manj, 
kot smo računali, a kljub temu lepo izpeljali 
začrtani načrt. V začetku sem tudi računal 
na udeležbo članov ljubljanskega področne-
ga kluba, a se je “sfižilo“. Ostali smo sami in 
se vseeno lepo imeli. Sprehodili smo se po 
lepo urejeni učni poti, ob kateri so postavlje-
ne tudi učne table, ki popotnike obveščajo 
o vrsti rastline ali živali, ki se nahaja na tem 
delu poti. Pot poteka tudi po gozdu, v prijet-

PK Obala

ni senci dreves in ob poti opazimo ogromno 
gozdnih cvetlic. Ob sprehodu pa nas je vse 
skozi spremljalo ptičje petje, kar je delovalo 
zelo pomirjevalno in s šumenjem listja v kroš-
njah prava terapija za vse nas. Po dobri uri 
hoje smo prišli do cilja. Na parkirišču smo se 
nekoliko okrepčali, očedili in nato odpravili v 
Divačo. Po kavici smo se še odpravili v film-
ski muzej, nekaj prispevali h kulturi in se tudi 
sami nekoliko kulturno izobrazili, pa čeprav 
je to pri nas težko doseči. Želodčki so že ro-
potali in klicali na pomoč. Odpravili smo se v 
restavracijo, si privoščili malico, pijačo in na 
koncu še kavico.

Tudi tokrat je srečanje oziroma pohod uspel. 
Sam sem zadovoljen z udeležbo članov in 
podpornih članov. Vesel, ko vidiš, da resno 
sprejemajo to pomoč, ki jim jo ponuja Dru-

štvo laringektomiranih Slovenije. Pomoč, 
predvsem novim članom, da se lažje in z 
veseljem vrnejo v vsakdanje življenje. Da jim 
tudi na tak način pomagamo. Z druženji na 
pohodih, z druženji na javnih, kulturnih mes-
tih. Ko se spominjam svojih začetkov, ko mi 
je bilo zelo težko stopiti na ulico pred ljudi in 
kako so mi starejši člani pomagali to premo-
stiti. Zato sem tudi jaz vesel, da lahko drugim 
pomagam ob takih situacijah in vesel, ko 
uspem. Vesel, ko vidim zadovoljstvo in srečo 
na njihovih obrazih.

Sedaj ko to pisem, se že bliža mesec sep-
tember, ko smo dogovorjeni za piknik- tudi 
na domačiji naših članov iz Divače, ki se za-
radi neljubega dogodka pohoda okoli doline 
Risnik nista mogla udeležiti. Vabljeni!.
                           Branko in Andrejka Bubnič

Zadovoljni pohodniki. (Foto B. Bubnič)

Bilo je toliko udeležencev, da je skoraj nastal problem, kako jih posesti. (Foto B. Bubnič)
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DRUŠTVO
LARINGEKTOMIRANIH
SLOVENĲE

Pred Novim letom so se člani PK-Obale zbrali na turistični kmetiji Mlin. (Foto B. Bubnič)

Prednovoletno srečanje 
Obala
No, leto je šlo naokoli. Nič novega, le to, 
da smo leto dni starejši in da smo prišli v 
mesec, v katerem organiziramo predno-
voletno srečanja in ob tem naredimo in-
venturo za minulo leto in pripravimo plan 
za naslednje leto. Več ali maj pa se vse 
skupaj že vrti v ustaljenem ritmu, kar pa 
je tudi prav. Pomembno je zdravje in tega 
si prav vsi najbolj želimo. Želimo ga tudi 
drugim in zato naj vam ob tej priliki zaželi-
va z ženo vse dobro in obilo zdravja v letu 
2019, pa še naprej, čim dlje med svojimi 
najdražjimi. 

Člani PK Obala, smo se tudi letos zbrali 
na tradicionalnem kraju, v prijetnem am-
bientu na turistični kmetiji „Mlin‘‘. Zbrali 
smo se v velikem številu, le najstarejša 
člana sta manjkala, pa gospa Tatjana iz 
Strunjana zaradi zdravstvenih težav. 

Lepo smo se imeli. Sproščeni pogovori 
so potekali ob praznično pripravljeni mizi, 
obloženi s pijačo in hrano. Zakonca De-
lić sta s seboj pripeljala tudi vnukinji, ki 
sta nas prav lepo obdarili s skromnimi a 
prisrčnimi darili. Večer se je bližal koncu. 
Ponovno smo si stisnili v roke in si zaželeli 

– Sodelovali bomo v programih, katere organizira in pripravlja DLS

– Organizirali bomo pohode in izlete, za dobro počutje članov in podpornih članov

– Obiskovali člane na domu, predvsem nove člane in jim pomagali z nasveti

– pripravili tradicionalno prednovoletno srečanje za člane in podporne člane PK Obala.

Vodja PK Obala: Branko Bubnič

Program aktivnosti PK 
Obala v letu 2019

vse dobro. Vsakemu sem izročil koledar 
društva in povabil na skorajšnje srečanje, 
na prvem pohodu v letu 2019. Srečanje 

pa bo v Škocjanskem zatoku v Bertokih. 
Srečno!

Branko in Andrejka Bubnič
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PK Severna 
Primorska Program aktivnosti 

v letu 2019
- Enkrat mesečno bomo obravnavali tekoče probleme

- Posebej bomo obiskali novo laringektomirane 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 starejših in v bolnišnicah

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

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

Za PK-Severna Primorska;: Stane Fabjan

Ljubljana. (Foto Č. Košak)

PK Ljubljana
- Obisk gledališča

- Celodnevni izlet

- Dva piknika 

- Dva lažja pohoda v bližnji okolici

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

- Druge aktivnosti, za katere bi bilo zainteresirano članstvo

- Prednovoletno srečanje PK-LJ.

O izvajanju posameznih aktivnosti, bomo članstvo obveščali pravočasno preko Obvestil.

Za PK Ljubljana: Milan Zajc 

Program dela za PK Ljubljana 
za leto 2019

Vipava. (Vir: Internet)
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Vabilo v skupino za samopomoč
Klinika ORL v Ljubljani vabi laringektomirane in njihove svojce k udeležbi in sodelovanju v sku-
pino  za samopomoč, ki je v kletnih prostorih  ORL klinike. Na skupini sodelujeva tudi predstav-
nika 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 logopedinja Rozalija Kušar.

Članarina za leto 2019

Izvršni Odbor DLS je na 10. seji, dne 4.1.2019 sprejel sklep, da bo  članarina v letu 2019  
znašala za :

                           Člane                       12,00 EUR

                           Podporne člane       25,00 EUR

Laringektomirane člane v težjem socialnem položaju, pa prosimo, da naslovijo prošnjo za  
oprostitev članarine.

Laringektomirani člani v težjem socialnem položaju, ki bodo društvu predložili potrdilo, da so 
mesečno v letu 2018 prejemali dohodke enake ali nižje od 460,00 evrov  bodo lahko  
uveljavljali subvencionirano kotizacijo za program psihosocialne rehabilitacije.

Transakcijski račun DLS: 6100 0000 1418 487

                                                                                                          Izvršni odbor DLS

Pomlad prihaja. (Vir: Internet)
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JUBILANTI DLS V LETU 2019

30 LET

 ŠKVARČ FRANC COL

20 LET

 LEP JANKO MARIBOR

 KOGELNIK DUŠAN MARIBOR

 ŠPORAR ANA LJUBLJANA

 ČEPEL ELIZABETA MARIBOR

 VERTAČNIK MATJAŽ LJUBLJANA

10 LET

 FABJAN STANISLAV VIPAVA

 BANFI KAREL LENDAVA

 DOBELŠEK SLAVKO MOZIRJE

 STAZINSKI NIKOLA GRADAC

 IVANIČ ALOJZ LENDAVA

 SLAK ŠTEFAN MIRNA PEČ

 HAMERŠEK JOŽE PTUJ

 KOŠA PETER MARIBOR

 MARINČEK TONE ŠKOFLJICA

5 LET

 KRIVEC ANTON PODPLAT

 HORVAT MARJAN PODGORCI

 BEDJANIČ MIRKO MARIBOR

 ZADRAVEC VLASTA LJUTOMER

 SMONKAR JANEZ RUŠE

 MOLJK ZLATKA KRŠKO

 PRISLAN FRANC POSTOJNA

 ŠMARČAN DRAGO ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

 KOLEŠA BOŠTJAN GROSUPLJE

 VOROS ERZSRBRT DOBROVNIK
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VABILO NA OBČNI ZBOR DLS

Vabimo vse člane, še posebej jubilante in prijatelje DLS na Občni zbor,  ki bo 
v sredo 27.3.2019 v društvenih prostorih 

na Parmovi 53 v Ljubljani s pričetkom ob 10. uri.  
Želimo si čim širšo udeležbo, saj letos poteče mandat vsem društvenim organom in volili 

bomo novo ekipo, ki bo vodila društvo v naslednjih štirih letih.  
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 2018

6. Predlog in zaključnega računa  za leto 2018

7. Poročilo Nadzornega odbora za leto 2018

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 nart za leto  2019

13. Razno 

                                                                                                    Za Izvršni odbor DLS: Ivan Košak


