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Nadaljevanje na naslednji strani

Volilni občni zbor v 2019

Na Volilnem občnem zboru. (Foto Č. Košak)

Ko sem zadnjič našega častnega 
predsednika S. Ribaša vprašal, če 
je pripravljen voditi volilno komisi-

jo, kar je najbolj zahtevno delo na Občnih 
zborih, da bo ja, le vse lepo po pravilih, 
me je začudeno pogledal in vprašal: » A, 
so že minila štiri leta?« Moram priznati, da 
sem moral tudi sam, kakšen mesec prej, 
dvakrat prešteti na prste, da sem se prep-
ričal, da se ne motim. Kaj hočemo ? Z leti 
čas precej drugače dojemamo. Manj, ko 
ga imamo, hitreje teče. V prejšnji številki 
glasila smo še prebirali, kako je kdo pra-
znoval Novo leto. Sedaj, pa so že aktualna 
vprašanja, kako bo na morju? Kakorkoli, 
volilni Občni zbor smo kljub nekaterim te-
žavam pripravili v sredo 27.3.2019, tako 
da je odgovarjal črki in tudi duhu predpi-
sov in statuta.

Med jubilanti smo letos prvič, imeli rekor-
derja g. Franca Škvarča iz Cola, ki je pra-
znoval 30. obletnico članstva v DLS. Ko ga 
je pred leti zadela kap in prizadela njegov 

govor, je zaprosil za udeležbo na govor-
nem tečaju. Nekateri so temu nasprotovali. 
Sam sem na naslednjem tečaju sodeloval 
kot organizacijski vodja in prepričal sem 
se, kako disciplinirano je obiskoval govor-
ne vaje in marljivo vadil. Dobil sem občutek 
kot, da je »med svojimi« ponovno »zaživel«. 
Franc Škvarč se je, kljub kapi in relativno 
visoki starosti »pobral«. Še enkrat, iskrene 
čestitke! Nam mlajšim pa poduk, kaj vse 
lahko z disciplino, vztrajnostjo, že skoraj 
trmo, dosežemo. V lanskem letu smo kot 
običajno pripravili dva Tečaja nadomestne-
ga govora spomladanskega smo organizi-
rali od 6. - 12. maja 2018, jesenskega pa 
od 7.10. - 13.10. 2018, obakrat v hotelu v 
Simonovem zalivu. Zaradi ugodnih pogojev 
vadbe in visoke uspešnosti beležimo rela-
tivno visok pritisk kandidatov za udeležbo 
v tem programu, saj smo morali številne 
kandidate preložiti na kasnejše termine ozi-
roma v naslednje leto. Tečajniki ta program 
zelo visoko ocenjujejo, saj velika večina iz-

raža pripravljenost po ponovni udeležbi. V 
lanskem letu se je več kot 90% tečajnikov 
od skupaj 114 članov prvič udeležilo tega 
programa. Stroški programa so dosegli 37 
377 eur. Osrednji del programa Psihoso-
cialne rehabilitacije smo izvedli v Biogradu 
na moru od 23.6. do 30.6.2018. Tega dela 
programa se je skupaj udeležilo 80 oseb. 
Po jutranji telovadbi in meritvah krvnega 
tlaka so sledili pohodi, kolesarjenje in krajši 
izleti. Opravili smo ogled mestnih znameni-
tosti Biograda na moru. Obiskali smo Crve-
no luko in Filip Jakov. Skupina udeležencev 
se je odpravila v Obrovac in si v krajšem 
izletu z ladjico ogledala naravno zname-
nitost slapove in kanjon Zrmanje. Telesno 
bolje pripravljena skupina pohodnikov je 
obiskala naravni park Paklenica. Z ladjico si 
je večja skupin izletnikov ogledala osamljen 
otoček Vrgado in tipično enako imenova-
no , v času okamnelo, dalmatinsko vasico 
(250 prebivalcev). Na koncu smo obiskali 
še naravni park Kamenjak z razgledom na 
Vransko jezero. V zaključnem družabnem 
večeru so nam sponzorji pomagali pripraviti 
večer dalmatinskih pesmi, ki je izvedla kla-
pa Furtada. Odhodki programa so obsegali 
26.331 eur. okviru programa Ohranjevanja 
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Na tečaju nadomestnega govora. (Foto I. Košak)

zdravja morajo biti laringektomiranim pose-
bej prilagojene aktivnosti vodne terapije, ki 
se jih člani lahko udeležujejo, le z uporabo 
posebnega aparata in po opravljenem tečaj 
usposabljanja, ki ga predpisujejo tuji proi-
zvajalci omenjenih naprav. V DLS delujeta 
dva certificirana inštruktorja, ki sta zadol-
žena za usposabljanje laringektomiranih 
članov. Lani je bilo v Ljubljani pripravljenih 
33 srečanj plavalcev, ki so skupaj zabeležili 
132 udeležb. Aktivnosti vodne terapije se je 
v Mariboru skupaj udeležilo 221 članov in v 
Murski Soboti 100. Skupno število udele-
žencev teh aktivnosti je torej preseglo 450. 
Osrednji del programa smo organizirali od 
1.9.-6.9 2018 v Šmarjeških toplicah in vanj 
se je prijavilo 109 udeležencev . Ta del pro-
grama se odvijal po preskušenem in ustalje-
nem urniku, ki se prične z jutranjo telovad-
bo nadaljuje z meritvam krvnega sladkorja 
in tlaka, ter srčnega utripa. Teh meritev se je 
udeležilo 105 obiskovalcev programa ozi-
roma 96% udeležencev. V dopoldanskem 
času je potekalo kolesarjenje in pohodi: v 
okolico Šmarjeških toplic (2.9.), Bela cerkev 
in kolesarjenje do Novega mesta (3.9.), ko-
lesarjenje, popoldne obisk okolice toplic s 
turističnim vlakcem (4.9.),pohod na Otočec( 
5.9.).V popoldanskem času smo izvajali re-
kreacijsko športe aktivnosti: pikado, meta-
nje obročkov in balinanje. Največji interes 
je poželo balinaje, saj se ga je udeležilo 20 
moških in 8 ženskih tekmovalcev. V sklopu 
gorskih pohodov smo v zimskih razmerah 
(20.1.) opravili pohod (5 ur) ur do Tamarja 

(1108 m).V aprilu smo iz izhodišča Hrasto-
vlje povzpeli do stolpa v Podpeči in na Vrh 
Stene( 456m).V juniju so opravili kolesarki 
izlet iz Unca do Planine in si ogledali Planin-
sko jamo in v novembru smo se povzpeli 
na Sinji vrh nad Ajdovščino (1102m). V treh 
dneh gorskih pohodov smo se z avstrijske 
strani povzpeli na vrh Pece (2125 m) in obi-
skali še Kope (1542m) in Kremžarjev vrh 
(1164m). Aktivnosti gorskih pohodov se je 
skupaj udeležilo 68 članov. Za izvedbo ce-
lotnega programa je bilo porabljenih 34.305 
eur. Pretežni del Programov za preprečeva-
nje socialne izključenosti se je odvijal v okvi-
ru 6 Področnih klubov, ki so v lanskem letu 
skupaj pripravili: 15 pohodov, 6 piknikov, 3 
izlete, 2 obiska kulturnih znamenitosti, eno 

predavanje in vsi Področni klubi so pripravili 
prednovoletna srečanja. Tradicionalno le-
tno srečanje DLS, ki se ga je udeležilo 170 
članov je zelo uspešno pripravil Področni 
klub Severne Primorske. Skupaj je bilo tako 
pripravljenih 34 različnih dogodkov, ki se 
jih je skupaj udeležilo 1.217 članov. Stroški 
tega programa so obsegali 35.393 eur. V 
Programu pomoči laringektomiranim na 
domu je celoten teritorij Republike Slovenije 
razdeljen na 18 sekcij-poverjeništev na ka-
terih delujejo posamezni prostovoljci. Tudi 
strokovnjaki ugotavljajo, da je rehabilitacija 
laringektomiranih tek na dolge proge-ma-
raton. Včasih je lahko že za bolnišnično 
zdravljenje potrebnih več mesecev. Zaradi 
njegove »drugačnosti« družinski člani sprej-
mejo laringektomiranega zadržano, ne-
zaupljivo ali ga celo odkrito zavrnejo. Tudi 
govorna rehabilitacija posebej za ezofagalni 
lahko skupaj zahteva leto ali več časa. V 
tako dolgem razdobju je dodatna podpora 
zlasti pri govorni rehabilitaciji nujna. Zato so 
v preteklem letu, enako kot leta poprej vse 
laringektomirane in njihove družinske člane 
najmanj dvakrat letno obiskali prostovoljci 
–poverjeniki, ki se za obiske dogovarjajo s 
člani individualno. Skupaj so ti poverjeniki
-prostovoljci v preteklem letu opravili 968 
ur prostovoljnega dela in odhodki tega pro-
grama so znašali 4.396 eur. 

DLS sodeluje z invalidskimi organizacijami 
na lokalnem, republiškem in mednaro-
dnem nivoju. Na lokalnem nivoju posebej 
intenzivno z društvom ILCO – Ljubljana, saj 
obe organizaciji pomagata uporabnikom 

Vkrcavanje za Vrgado. (Foto S. Tomšič)
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pri celostni rehabilitaciji oziroma reševanju 
post-operativnih posledic novotvorb. Na 
nacionalnem nivoju je DLS skupaj z drugi-
mi invalidskimi organizacijami član NSIOS. 
Na mednarodnem nivoju pa DLS posebej 
aktivno sodeluje z obema zvezama larin-
gektomiranih sosednjih držav Hrvaške in 
Avstrijsko krovno organizacijo laringek-
tomiranih (Khelkopflose und Halsatmer 
Österreichs e.V.Dachverband).

Na koncu smo morali opraviti še volitve, 
saj je potekel mandat vsem organom 
DLS. Potrebno je bilo izvoliti člane Sekre-
tariata, Izvršnega in Nadzornega odbora 
ter Častnega razsodišča. Večinoma gre 
za »nove, stare« ekipe in za funkcije, za 
katere me je pretekla praksa prepričala, 
da nikjer v EU ni pretiranega prerivanja, 
predstavljajo pa nujno predpisano struk-
turo. Potrebna pripravljenosti članstva za 
sodelovanje v teh organih nikakor ni sama 
po sebi umevna. Niti ne kaže podcenjevati 
potrebne skrbi in energije za kontinuira-
no, administrativno vzdrževanje dela vseh 
struktur, saj imajo z obojim velika opravka 
tudi precej večje organizacije s plačanim 
administrativnim aparatom. Zato se zah-
valjujem vsem kandidatom, sodelavcem 
in vsem članom, ki so se udeležili tega 
Občnega zbora in prispevali k njegovemu 
uspešnemu delu.

Ivan Košak

Začetek gorskega pohoda. (Foto Č. Košak)

V Lanthierijevem dvorcu - Tradicionalno letno srečanje DLS. (Foto Č. Košak)

Spet smo se pohodniki podali v hri-
be. Tokrat smo se odločili za Celj-
sko hribovje, za Hom nad Grižami, 

za malo lažjo turo. Kot po navadi, smo se 
tudi tokrat zbrali v Žalcu. Prišlo nas je kar 
20, tako da smo sestavili večjo skupino. 
Najprej je sledila jutranja kavica, zraven pa 
še buhteljni naše Zvonke. Z Marto sva pre-
verili stanje financ v naših denarnicah, op-
ravili nabirko, ter se počasi odpravili proti 
izhodišču našega podviga.

Svoje konjičke smo parkirali v vasi Pon-
grac. Hom leži b Posavskem hribovju. Pot 
nas je vodila skozi gozd, kjer smo občuti-
li močne sunke vetra. To nedeljo je pihal 
močan jugo. Ampak mi se nismo dali. 

Na vrh Homa nad Grižami

Sestavili so kar veliko pohodniško skupino. (Foto Č. Košak)
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Naša četica se je počasi premika proti 
vrhu. Sredi poti nas je pozdravilo posebno 
drevo z napisom »Stara sem 300 let stojim 
na meji treh lastnikov.« Šempeter, Sesče, 
Griže. Počasi smo prilezli do vrha, kjer je 
stoji lep dom, Dragov dom na Homu, na 
nadmorski višini 617 m.

Sledilo je okrepčilo. Dobra hrana pa nekaj 
za poplaknit. Iz Homa je lep razgled na hri-
bovje Zabukovico in Mrzlico. Na koncu pa 
je sledila še gasilska za dokaz, da smo v 
društvu, res aktivni. Sklenili smo , da se 
aprila odpravimo na Roglo. Počasi smo se 
odpravili v dolino. Preživeli smo lep dan.

Vsem članom in prijateljem društva DLS 
pa lep planinski pozdrav od Ručjakov.

Anica Petrovič Kot dokaz aktivnosti na vrhu še - gasilska. (Foto Č. Košak)

V prejšnjih številkah glasil (nekaj iz-
vodov nazaj) sem vam predstavil 
različne vaje za krepitev mišic te-

lesa (vaje brez in z uporabo pripomočk-
ov), tokrat pa si oglejmo nekaj enostavnih 
krepilnih vaj s težko žogo oz. medicinsko 
žogo ali t.i. »medicinko«. Ta je imela po-
membno vlogo že v zgodovini, saj so že 
takrat (približno 3000 let pr. n. št.) perzij-
ski rokoborci trenirali z živalskimi mehurji, 
napolnjenimi s peskom. V antični Grčiji pa 
je slavni zdravnik Hipokrat izdelal težko 
žogo iz živalske kože in jo prav tako na-
polnil s peskom ter jo uporabljal za tera-
pevtske namene, preprečevanje poškodb 
ali pa za izboljšanje telesne pripravljenosti. 
Medicinke so torej obtežene gumijaste ali 
usnjene žoge različnih tež (od 2 kg naprej), 
ki se uporabljajo predvsem pri vadbi moči, 

Krepitev mišic z 
»medicinko«, 1. del

Naš prof. C. Ivšek je pripravil še nekaj dodatnih vaj za krepitev mišične moči, ki so sicer objavljene tudi na 
internetu, ker pa vemo, da se še številni med nami neradi ukvarjajo s »sodobno tehniko« jih objavljamo v 
bolj sprejemljivi papirnati obliki. Tako da bomo po možnosti (vsi), spomladi v čim boljši »formi«.

Ivan Košak

koordinacije in ravnotežja, lahko tudi za 
razvoj hitrosti. Večina žensk običajno upo-
rablja 2 do 4 kg medicinke, moški pa po 
večini teže od 4 do 5 kg. Pri vadbi izberite 
žogo, ki je dovolj težka, da upočasni vaše 
gibe in da lahko z njo izvedete ustrezno 
število ponovitev (do 20). Pri izbiri pa se 
bolj nanašajte na to, da ima hrapavo povr-
šino, ki zagotavlja dober oprijem.

V nadaljevanju bom opisal 6 krepilnih vaj 
z medicinko, ki jih lahko združite v eno 
samostojno vadbeno enoto (trening le z 
medicinko) ali pa jo kombinirate z vajami 
iz prejšnjih glasil.

Pri vadbi upoštevajte že poznane napotke 
za optimalno vadbo (da ste dovolj ogreti 
pred vajami moči, imejte primerno oblačilo 
in pijte dovolj tekočine, delajte postopno, 

izberite primerne vaje, ne pretiravajte …) 
in še najpomembnejše – pogovorite se z 
vašim zdravnikom o primernosti in ustrez-
nosti posamezne aktivnosti oziroma izved-
be posamezne vaje.

Pa si oglejmo vaje za moč s težko žogo – 
medicinko:

DRUŠTVO
LARINGEKTOMIRANIH
SLOVENĲE
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1. vaja: Potisk medicinke navzgor (sliki 1, 2)
Začetni položaj: Rahlo razkoračna stoja, dlan leve roke je oprijeta v boku, desna roka je v komolcu pokrčena, dlan je obrnjena 

navzgor, na katero je položena medicinka. Pogled je usmerjen naprej.
Opis vaje: Dlan z medicinko potisnite navzgor skoraj do iztegnitve roke in jo nato po isti poti počasi vračajte v začetni 

položaj. Pogled je ves čas usmerjen naprej. Po določenem številu ponovitev z eno roko, vajo ponovite še z 
drugo roko.

Intenzivnost vadbe povečamo s težjo medicinko oziroma da povečujemo število ponovitev.

2. vaja: Kroženje medicinke okoli noge (sliki 3, 4)
Začetni položaj: Sede, leva noga je iztegnjena na tleh, desna noga je rahlo pokrčena in peta se dotika tal. Medicinko držite s 

pokrčenima rokama nad kolenom, trup je pokončen in pogled je usmerjen na medicinko.
Opis vaje: Z medicinko krožite okoli noge (kolena), tako da jo pri dvigu desne noge spravite pod koleno ter jo pri spustu 

noge prenesete na drugo stran kolena (kroženje okoli kolena). Pri izvajanju naloge pazite na koordinirano 
gibanje rok (podaja medicinke iz desne v levo roko in obratno), da trup ne nagnete preveč nazaj in pogled 
imejte ves čas usmerjen na gibanje medicinke. Po določenem številu ponovitev z eno nogo, vajo ponovite 
še na drugi nogi.

Intenzivnost vadbe povečamo s težjo medicinko oziroma da povečujemo število ponovitev.

Slika 1 Slika 2

Slika 3 Slika 4
In kako poteka trening?

Ø	 Vsaj 5 minut vadbe za ogrevanje (hoja ali tek, kolesarjenje, hoja ali tek na mestu, hoja po stopnicah ter izvedite nekaj razteznih 
in zamašnih vaj za gibljivost);

Ø	 Vaje izvajajte v zaporedju od 1 do 6;
Ø	 Število ponovitev izbrane vaje naj bo med 8 do 15;
Ø	Med posameznimi vajami naj znaša odmor 45 sekund do 1,5 minute;
Ø	 Ko končate prvo serijo šestih vaj in imate še dovolj energije ter moči, naredite odmor 2 do 3 minute in nadaljujte še z drugo 

serijo šestih vaj v enakem zaporedju;
Ø	 Ritem oziroma hitrost izvedbe vaj naj bo zmerna in enakomerna, brez sunkovitih gibov;
Ø	 Vadba naj bo 2 do 4 krat tedensko (ne zaporedoma);
Ø	 V vadbeni načrt oziroma vadbo lahko po izbiri umestite (ali zamenjate) tudi kakšno vajo iz prejšnjih številk glasila, ki jo z 

veseljem izvajate.

Pa pridno na vadbo…
Lep športni pozdrav, Cveto Ivšek
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Iz PodroËnih klubov

PK Dolenjska 
in Bela Krajina

Glede na to  da program, ki smo ga planirali v letu 2018 nismo opravili, smo se v PK odločili, da v letu 2019 realiziramo sledeče:

Sodelovali bomo v zmožnosti aktivnosti DLS čez celo leto

2.   Organizirali občasna srečanja članstva čez leto

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

4.   Redno obiskovali nove člane PK, čez leto pa po programu DLS

5.   Organizirali strokovna predavanja, glede na zanimanje članov

6.   Ob koncu leta organizirali prednovoletno srečanje

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

Program dela za 
leto 2019

VABILO
 

Vabim vse člane, podporne člane PK Dolenjske, Bele krajine in Posavja na izlet ki ga bomo organizirali na 
obalo, s pomočjo vodje PK Obale g. Bubnič Branka kod vodiča. Izlet bomo pripravili v soboto 18. maja z 
odhodom iz Krškega okrog 6.30-7.00 ure preko Novega mesta, Mirne peči in Trebnjega. Točne informacije 

o času odhoda in podobno boste prejeli v trenutku prijave po telefonu. Za prijavo pokličite na telefon  
Stazinski Nikola štev. 070 755660. Prijavite se v čim večjem številu, ker se bomo tudi dogovorili o  

odhodu na skupno srečanje v Prekmurje ki bo 1.6. 2019, z istim prevoznikom gospo Hermino. 
Vodja PK-Dolenjske in Bele krajine: 

Nikola Stazinski

Pomlad na naši obali. (Foto I. Košak)
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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

NOVI ČLANI
KUŠAR ANTON - VITANJE

KLAJNŠEK RAJKO - MARIBOR
ZORKO SREČKO - DESTRNIK

GRBAC RUGGERO - SEČOVLJE
NOVAK BOŠTJAN - CERKLJE

PALČIČ SREČKO - LJUBLJANA
PERŠIČ DUŠAN - TOLMIN
BRČINA VENO - VELENJE

PK Ljubljana

Vabilo na pohod okoli Ljubljane 
2019

Kot je že tradicija se bomo tudi letos udeležili pohoda »Ob žici okupirane Ljubljane«, ki bo v soboto 11. maja 2019. 

Nekateri se podamo na celotno pot okoli Ljubljane, ki je dolga okoli 35 km in je sestavljena iz 8 etap,  
na katerih so kontrolne točke, kjer lahko vsak pohodnik dobi žig v svoj pohodni kartonček. 

Ostali pa se odpravijo na 8 km lahkega pohoda čez Golovec do gostišča na Livadi.

Zbirališče za to pot je na Fužinah od 8. do 8.30 ure pri gostilni Babnik na Trpinčevi 78. 
Gostilna se nahaja tik ob fužinskem mostu čez Ljubljanico. Kdor se bo pripeljal z mestnim avtobusom,  

naj se pripelje z št. 20 Fužine do končne postaje, nato pa prečka most čez Ljubljanico.

Od gostilne Babnik se po Poti prijateljstva usmerimo proti Spodnji Hrušici, prečkamo Golovec, pri gostilni Jesih prečkamo  
Dolenjsko cesto in se mimo naselja Ilovica usmerimo proti gostišču Livada, ki se nahaja ob sotočju Ljubljanice in Malega grabna. 

Tu se bomo osvežili in podprli s toplo malico (za to bo poskrbelo Društvo) in se ob Ljubljanici usmerili na Prešernov trg,  
kjer bo v organizaciji Mesta Ljubljane od 10. do 13. ure potekala kulturno – zabavna prireditev.

Vsi udeleženci sodelujejo na POHODU 2019 na lastno odgovornost. Priporočamo vam, da se pravočasno kondicijsko pripravite.

Vabljeni vsi prijatelji hoje.

Za PK –Ljubljana: Marija Tomšič

Na pohodu Ob žici okupirane Ljubljane. (Foto Č. Košak)
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Vabimo vas v program Psihosocialne 

rehabilitacije v Sol Katoro Plava laguna  
od 30.6.2019 do 7.7.2019

Program Psihosocialne rehabilitacije bo letos potekal pod enakimi pogoji kot lani, oziroma skladno s kriteriji, ki 
jih je oblikoval IO DLS na 6. seji 25.4.2012. Če kratko povzamemo bistvene določbe in omejitve. Z namenom, 
da bi zagotovili razmeroma nizke kotizacije je udeležba v tem programu omejena na okrog 90 udeležencev. 
Pri vključevanju v program imajo prednost laringektomirani člani in njihovi spremljevalci, ostali člani pa le v 
primeru prostih kapacitet. V primeru, da število udeležencev preseže imenovano omejitev se izbor vrši na 
osnovi kriterijev, ki jih je sprejel IO in upoštevajo: socialni položaj, post - operativno stanje, pogostost udeležbe 
itd. Predlog izračunane kotizacije temelji na sprejetem finančnem načrtu zagotovljenem s pogodbo FIHA, 
kar pa seveda avtomatsko ne pomeni,da bo le -ta tudi realiziran v dogovorjeni višini. Zato si Izvršni odbor 
društva pridržuje pravico, da v primeru izrednega izpada prilivov udeležence obvesti o spremembi 
kotizacije, oziroma v skrajnem primeru program preoblikuje, seveda pa udeležencem vrne vplačano 
kotizacijo.
Tej številki Obvestil sta priloženi prijavnici za udeležbo v Program psihosocialne rehabilitacije in programu 
Ohranjevanja zdravja prosimo vas, da ju čim prej izpolnite in vrnete na sedež društva, saj nam število kandidatov 
za udeležbo v programu, zelo pomaga pri pripravi programa. To še posebej velja za program Psihosocialne 
rehabilitacije za katerega predvidevamo skrajni rok zaključevanja  prijav in pretežnega  dela plačil do 25.5.2019, 
kar je potrebno spričo variant ponudbe in zavarovanja rizika za primer odpovedi, saj z začetkom meseca junija 
že prične teči rok (glej spodnjo tabelo), ki ima v primeru odpovedi finančne posledice za prijavljenca, ki 
niso zanemarljive. Zato prosimo člane, da striktno upoštevajo navedeni rok.
Jedro ponudbe sestavljajo sobe za dva in več udeležencev. Agencija razpolaga tudi z večjimi prostori in 
stimulira sobivanje tako, da se osnovna cena v sobi za tretjo in več osebo zniža za 8 eur. Torej se splača, če se 
za sobivanje odločita npr. trije laringektomirani, saj se znižanje lahko dogovorno razporedi na vse udeležence. 
Vsekakor pa Vam ne moremo priporočiti najema (single use), torej bivanja posameznika v sobi, ki je 
namenjen za tri osebe, saj se v tem primeru cena poveča za več  kot 100%. Hkrati moramo člane opozoriti, 
da agencija posebej strogo obračunava škodo zaradi odpovedi oziroma neprihoda gostov, ki so 
rezervirali bivanje, pred dogovorjenim rokom in v odstotku od pogodbene vrednosti po spodnji tabeli: 

3-1 dnevi ali neprihod gosta  
(NO SHOW)

4-9 dni 10-14 dni         15-29 dni 

                        
100%

           
75% 50% 25%

Zaradi tega vsi zneski kotizacije vključujejo stroške razširjenega zavarovanja rizika odpovedi. Kar 
pomeni, da v primeru nepričakovane bolezni in upravičenih razlogov: poškodbe, obsežne škode na domu, 
prometne nesreče na poti, itd. ne boste izgubili celotnega vplačanega zneska ampak le odbitno franšizo, ki 
predvidoma znaša 50 eur.
Zneski kotizacij v spodnji tabeli pokrivajo paket 7. polpenzionov po osebi. 

     Subvencionirani   
     laringektomirani

    Člani in zakonci 
oziroma spremljevalci

      Podporni člani             Ostali

Bivanje 
in lastni  
prevoz           

Bivanje in 
avtobusni 
prevoz

Bivanje 
in  lastni 
prevoz            

Bivanje in 
avtobusni 
prevoz

Bivanje 
in lastni 
prevoz        

Bivanje in 
avtobusni 
prevoz

Bivanje 
in lastni 
prevoz             

Bivanje in 
avtobusni 
prevoz

145 175 200 230 360 390 400 430

V  prvem stolpcu  so prikazani stroški bivanja v hotelu za posamezno kategorijo udeležencev  v primeru, 
da le-ta prispe na lokacijo z lastnim vozilom, v drugem stolpcu, pa so stroškom bivanja prišteti stroški 
avtobusnega prevoza.
Udeležencem priporočamo, da si uredijo zdravstveno zavarovanje za primer bolezni oziroma poškodbe 
na Hrvaškem. 

Za IO DLS: Ivan Košak
                                             


