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ObËni zbor za 
leto 2015

Na Občnem zboru. (Foto Č. Košak)

Skupni prihodki DLS so v letu 2015 
znašali 212 371 eur in skupna re-
dna sredstva FIHA (za delovanje, 

programe in naložbe ) so obsegala 185 
622 eur, oziroma 87,4% celotnega prihod-
ka. Kotizacije članov, ki so jih  prispevali 
udeleženci društvenih programov so dose-
gle  21 003 eur in so obsegale 9,9 % vseh 
prihodkov. Članarine  so znašale 3 540 
eur. Prvo  mesto med  posebnimi social-
nimi programi  društva zavzema  Program 
učenja nadomestnega govora, ki  najbolj 
neposredno zadeva kvaliteto življenja larin-

Letos smo Občni zbor pripravili 29. marca 2016. Po eni strani so Občni zbori določeni s pozitivno zakonodajo 
in radi ali ne, se jim pač ne moremo izogniti. Po drugi plati, pa ponujajo možnost za druženje in obveščanje tudi 
v bolj neformalni obliki. Če se še tako prepričujemo, da je Slovenija zelo majhna deželica so stroški, ki nastane-
jo s tem,da se skupaj zbere npr. 35 članov iz cele Slovenije sorazmerno visoki. Potem je seveda pametno, da 
jih povežemo še s sproščenim in neformalnim druženjem. Zato smo to, tako kot vsako leto, opravili tudi letos. 
Pa kratko poglejmo kako se je izteklo leto 2015 in vsaj glavne aktivnosti leta 2016.

gektomiranih. Obvladovanje vsaj ene teh-
nike nadomestnega je nujen pogoj za mi-
nimalno ponovno vključitev laringektomi-
ranega v družinsko in družbeno okolje. V 
lanskem letu smo program  izvedli dvakrat, 
obakrat v Simonovem zalivu in obiskalo ga 
je 47 udeležencev. V preteklem letu je ta 
program zaznamoval relativno visok osip, 
tudi do 30% prijavljenih kandidatov. Razlo-
gi za tak osip so tako zdravstvene kot tudi 
najbrž psihološke narave,saj je  pri novo 
operiranih članih in njihovih spremljevalcih 
moč zaslediti tesnobo in strah zlasti pri 

tistih, ki se teh tečajev udeležujejo prvič.
Sklenili smo, da bomo poskušali to izbolj-
šati z  bolj angažiranim in povezanim de-
lom med posameznimi poverjeniki in se-
kretariatom. Tudi težave s  prevozom pri 
obisku tega tečaja niso redke. Kljub skepsi 
in  nasprotovanju posameznikov beležimo 
v tem programu zelo dobre rezultate, ki jih 
je moč dokazati z merljivimi, konkretnimi 
rezultati. Stroški programa so dosegli 41 
112 eur. Predvidoma bomo zmogli tudi v 
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Na tradicionalnem letnem srečanju 2015 v Rakovem Škocjanu. (Foto Č. Košak)
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letu 2016 izvesti  tečaja v spomladanskem 
in jesenskem terminu. V fazi rehabilitacije 
večina laringektomiranih živi, pod stalnim, 
močnim stresom, saj je obdobje v katerem 
se potrdi uspešnost zdravljenja relativno 
dolgo (nekaj let). Število oseb, ki sodijo v 
krog prijateljev, se laringektomiranemu po 
zaključenem zdravljenju praviloma osuje 
za več kot na polovico, bolezen rak na-
mreč še vedno nosi strah in nelagodje, 
ki bolnika stigmatizira. Namen programa  
Psihosocialne rehabilitacije je,v kolikor je 
mogoče zgodnji fazi, preprečiti negativ-
ne posledice  takšnih tendenc. Osrednji 
del programa smo organizirali  od 21. 6. 
2015 - 28. 6. 2015 v kraju Kukljica na 
otoku Ugljan in vanj je bilo vključenih 84 
članov. Programski dan je bil sestavljen 
po  standardnem urniku, ki se je pričel : 
z jutranjo razgibalno telovadbo, merjenjem 
krvnega pritiska, sprehodom po okolici, 
dopoldanski vodeni pohod itd. Organizira-

otoku Ugljan predstavlja zelo dobro kom-
binacijo med kvaliteto in ceno smo se 
zanjo odločili tudi letos in sicer v terminu 
od 18.6.-25.6.2016. Tretji pomembnejši je 
program Ohranjevanja zdravja, ki ga DLS 
izvaja že 15. zaporedno leto.  Program za-
jema cel spekter aktivnosti

od vodne terapije, preko pohodniški 
aktivnosti,športnih iger, gorskih pohodov 
itd. V času trajanja šolskega leta, se  je 
v Ljubljani odvijal program vodne terapije 
ob prisotnosti fizioterapevtke. V  individu-
alni režiji, se je del tega programa  odvi-
jal tudi v Murski Soboti. V povprečju se 
je programa vodne terapije udeleževalo 
20 laringektomiranih. Od aprila do konca 
meseca junija je večina udeležencev (62) 
osrednjega dela programa, opravila pre-
skus hoje 2 km, ki ga opravlja organizacija 
CINDI in je hkrati eden od kriterijev vklju-
čitve v program. V osrednji del programa, 
ki smo ga izvajali v Termah Ptuj od 29. 8.- 
4. 9. 2015  je bilo skupaj vključenih 108 
udeležencev. Programski dan se je pričel 
z jutranjo telovadbo, ki so ji sledile meritve 
krvnega tlaka in srčnega utripa; teh meri-
tev se je udeležilo 76 oseb. Glede na želje 
udeležencev smo dodali še meritve krvne-
ga sladkorja in indeksa telesne mase, ki 
sta jih opravljala sodelavca SV. Teh meri-
tev se je udeležilo 87 oseb. Dopoldne so 
temu sledili skupinsko organizirani pohodi 
in kolesarske ture. Popoldanske aktivno-
sti so obsegale stretching in rekreativne-
-športne dejavnosti: pikado, balinaje in bli-
žanje. Skupaj se je v te aktivnosti vključilo 
59 udeležencev. Poleg tega smo opravili 
6 enodnevnih zmerno zahtevnih gorskih 
pohodov in eno kolesarsko turo.Od 2. 10 
-5. 10. 2015 se je tridnevnega gorskega 
pohoda udeležilo 16 pohodnikov. Opravili 
so vzpone: preko Grohata na vrh Raduhe 
(2062 m), na Savinsko sedlo (2001 m) ter 
na Klemenčo planino (1370 m).Za izvedbo 
celotnega programa je bilo porabljenih 34 
056  eur. V letošnjem letu načrtujemo,da 
bomo osrednji del programa Ohranjevanja 
zdravja pripravili v Lendavi v času od

27.8.-2.9.2016. Zadnji večji sklop sesta-
vlja Izvajanje programov za preprečeva-
nje socialne izključenosti tvori ga  spek-
ter aktivnosti: srečanj, pohodov, izletov, 
predavanj,obiskov kulturnih in naravnih 
znamenitosti, športne aktivnosti itd. Pro-
gram ima za cilj preventivno preprečiti osa-

na je bila manjša kolesarska skupina (8-10 
udeležencev), ki je opravljala krajše (4-6 ur) 
kolesarke ture po Uglajanu in Pašmanu. 
Klasične tehnike zmanjševanja napetosti 
(umirjeno bivanje v prijetnem naravnem 
okolju, ob sproščujočih in iskrenih pogo-
vorih ter izmenjavi izkušenj z veterani dru-
štva itd.) smo kombinirali z obiski narav-
nih in kulturnih znamenitosti (obiski: ožine 
Ždrjelac, zaliva Sabuša, Pašmanski most, 
obisk zgodovinskega naselja Banj itd.) s 
pripravo rekreacijskih tekmovanj (pikado, 
mini golf, namizni tenis, balinanje itd.), ter 
sproščenih ter družabnih iger (metanje 
obročev itd.). V športno-rekreacijskih tek-
movanjih  je skupaj sodelovalo 86 tekmo-
valcev. Srž programskih aktivnosti ostajajo 
sproščena večerna, druženja ob iskrenih 
priznanjih preskušenj, strahu in tesnobe 
starejših članov, ki so uspešno premagali 
sorazmerno težaven del  rehabilitacije. Od-
hodki programa so obsegali 26 474 eur. 
Ker lokacija Kukljica na
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Pohodniki DLS na vrhu Slivnice. (Foto Č. Košak)

Fakirja z mag. M. Jelačićem in egipčanskima “frajlama”. (Foto arhiv D. Papež)

mitev laringektomiranih in pritegniti k sode-
lovanju čim več članov , ter jim na ta način 
pomagati pri premagovanju psihičnih in so-
cialnih problemov. Pretežen del aktivnosti 
se odvija v  Področnih klubih, ki jih je 6  in 
pokrivajo celoten  teritorij Slovenije. V pre-
teklem letu so Področni klubi pripravili 35 
dogodkov in opravili 440 ur prostovoljnega 
dela. Skupaj smo zabeležili 1335 udeležb, 
različnih aktivnosti tega programa, kar kaže 
na priljubljenost in velik interes članstva. 
Po  kriteriju množičnosti udeležbe program 
zaseda prvo mesto med programi DLS in  
zanj je bilo porabljenih 28 294 eur.

Kaj lahko na koncu  zaključimo? DLS še 
posebej konzervativno registrira število 
opravljenih prostovoljskih ur. V lanskem 
letu smo evidentirali skupaj 5 750 opra-
vljenih ur prostovoljnega dela. Nevladna 
organizacija Slovenska  filantropija je oce-
nila vrednost prostovoljske ure v 

višini 10,37 eur. Torej kljub vsemu omalo-
važevanju, ki ga do dela invalidskih organi-

zacija kaže država, pa tudi nekatere druge 
institucije in posamezniki je ta vednost v 
DLS letu 2 015 dosegla 59.627,5. Če k 

temu dodamo, da je realna vrednost vsaj 
še 30% višja, številke govorijo same zase.

Ivan Košak          

Mednarodno sreËanje 
laringektomiranih v 
Crikvenici

To tradicionalno srečanje laringekto-
miranih ob dnevu Sv. Blaža, zašči-
tnika grla, ki ga organizira Liga proti 

raku grla Hrvaške, je po petih letih zopet 
gostila Thalasoterapija iz Crikvenice. 

Medicinsko rehabilitacijski center in hotelski 
kompleks, kakor tudi bazen, nas je pričakal 
v prekrasni novi preobleki. Prav tako pa so 
neverjetno posodobljene in opremljene ordi-
nacije z vsemi najmodernejšimi medicinskimi 
aparati in pripomočki. Center v Crikvenici je 
s svojo mikroklimo in izrednim geografskim 
položajem, bil že znan v bivši skupni državi, 
saj je gostil in rehabilitiral veliko večino poo-
perativnih bolnikov SFRJ, saj je kot prvi uve-
del inhaliranje s toplo morsko vodo in še kar 
nekaj rehabilitacijskih prijemov. 
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Pa bodi dovolj predstavljanja, kajti Sv. Blaž 
se je odvijal kot vselej. Z izredno prisrčno 
dobrodošlico prim. dr. Miloša Manestra z 
ženo Biserko, kakor toplimi pozdravi sta-
rih znancev rednih udeležencev srečanja. 
Simpozij je potekal v duhu pozdravnih go-
vorov predsednikov ORL klinik Hrvaške, 
Avstrije in Nemčije, pozdravi logopedov in 
predstavnikov udeležencev. 

Naslednji dan, po maši Sv. Blaža pa mno-
go koristnih predavanj, zdravnikov, o vzdr-
ževanju stome, o samopregledovanju in 
še o zdravem slogu življenja, predstavniki 
farmacevtskih firm, pa so predstavili vr-
sto pripomočkov za naše potrebe, ki pa 
jih v Sloveniji lahko smo sanjamo, saj nam 
je zavarovalnica pobrala že polovico do 
nedavnega priznanih in nujno potrebnih 
pripomočkov, o novih pa je že pregrešno 
misliti, kaj šele za njih prositi. Pa pustimo 
to stat kot rečejo Primorci, in preidimo na 
bolj veseli del, ki se je pričel z plavalnim 
tekmovanjem na katerem je naš Branko 
Štupar osvojil odlično drugo mesto. In da 
cela stvar ne izpade resno, je bil na so-
botni večer organiziran ples v maskah, saj 
Sv. Blaž sovpada v čas pustnih norčij. No, 
in poglejmo, tudi v izvirnosti pustnih mask, 

B. Štupar je v Crikvenici osvojil odlično drugo mesto. (Foto D. Papež)

smo prav tako zasedli drugo mesto, če 
zasluženo pa presodite sami na fotogra-
fiji, kjer sta dva fakirja in egipčanske frajle 
v družbi našega logopeda mag. Mladena 
Jeličiča.

Po naporni noči, pa še izlet na Reški trsat 
z ogledom cerkve in trdnjave, od koder je 
prekrasni razgled na Kvarner in celotno 

Reko. Seveda smo imeli veliko srečo, in 
smo od daleč lahko spremljali reško pu-
stno povorko. 

In kaj na koncu še povedati ob čustvenem 
poslavljanju, le velika hvala vsem prija-
teljem in organizatorjem, ter vse dobro v 
upanju na srečanje prihodnje leto. 

Danilo Papež 

Letošnjo pomlad želimo našim čla-
nom približali preskuse telesne pri-
pravljenosti, s hojo na 2 km, še v 

tistih slovenskih regijah, ki jih organizacija 
CINDI pokriva relativno slabo. Ti preskusi 
so predpogoj za vključevanje v aktivnosti 
programov Ohranjevanje zdravja poleg 
tega, pa so precej dober pokazatelj naše 
telesne pripravljenosti, po bolj ali manj ne-
dejavnem zimskem času. Kljub določenim 
pomanjkljivostim, nam na sorazmerno 
preprost način izkažejo indeks telesne 
mase, oziroma nam »povedo« če smo čez 
zimo »pridelali« nekaj kilogramov preveč 
ali pa smo »malo zarjaveli« , torej v slabši 
kondiciji in najboljši,ter najvarnejši način, 
da to spremenimo je trening hitre hoje. V 
upanju, da nam ne vreme preveč nagajalo, 

Preskusi telesne 
pripravljenosti v Mirni peËi

smo se z N. Stazinskim in našim strokov-
nim sodelavcem prof.C. Ivškom dogovorili 
za okvirni datum 16. april 2016. 

Ko sem se dva dni pred tem rokom od-
pravil v Mirno peč, na dokončen dogovor 
nisem bil ravno optimističen. Takšnega na-
liva letos še nisem doživel. Od nahrbtnika 
je dobesedno »teklo«. V novi šoli v Mirni 
peči so zagotovo imeli manjšo poplavo. 
Kraj  se namreč ponaša z novo šolo, ki 
je na moč impresivna stavba, ob prihodu 
v Miro Peč vam takoj »pade v oči.« Ima 
eno samo slabost za dolenjske razmere 
neprimerno, ravno in slabo izdelano stre-
ho. Upravitelj stavbe mi je zaupal, da ob 
vsakem večjem nalivu pušča in zamaka na 
vseh koncih. No ja,kaj hočemo ? Moderna 
arhitektura. Na srečo, je bilo vreme v Mirni 

peči precej boljše. Z zakoncema Stazinski 
in Prešiček hitro ugotovimo, da bo najbrž 
najprimernejša lokacija za naš namen igri-
šče pri stari šoli. Čez dva dni, se nas je 27 
udeležencev zbralo na tej lokaciji. Vreme 
pa kot, da bi se želelo oddolžiti za četr-
tek, je bilo prijeto sončno in Mirna peč , ter 
Gorenji Podboršt sta se »iskrila« v pomla-
danskem cvetju. Res je lepo. Po uvodnih 
pozdravih in krajšem klepetu smo se lotili 
dela. Merjenje krvnega tlaka in potem na 
krožno stezo šolskega igrišča na preskus 
s hitro hojo, kjer je C. Ivšek s profesorsko 
natančnostjo »štopal« čas in zapisoval 
srčni utrip. Seveda so udeležbe na testu 
hitre hoje oproščeni člani, ki so bolni, z gi-
balnimi omejitvami in srčno –žilnimi teža-
vami. Meritev krvnega tlaka seje udeležilo 
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21 članov, testa s hitro hojo pa 17. Najvišji 
doseženi indeks telesne pripravljenosti je 
znašal 117 in najnižji 2. V merjenju krvnega 
tlaka je bila zabeležena najvišja vrednost 
181 in najnižja 65. V preskusu hitre hoje 
laringektomirani dosegajo značilno nižje 
rezultate kot njihovi zdravi parterji, kar je 
sicer pričakovano. Hkrati pa je glavna po-
manjkljivost tega testa, da ni prilagojen za 
laringektomirane in temelji na skandina-
vskih zdravstvenih standardih.

Srečanje v Mirni peči smo zasnovali z na-
menom, da združimo koristno s prijetnim. 
Zato smo se poslovili od šolskega igrišča, 
saj sta nas gostitelja Ivana in Jože povabila 
na svoj dom, kjer smo nadaljevali z obve-
znim klepetom in družabnim srečanjem. 
Pridružil se nam je tudi naš poverjenik- ve-
teran F. Plantan, »heroj neštetih operativ-
nih posegov«, ki se je ravno v tem času 
zdravil v Šmarjeških toplicah. Kaj lahko 
rečem o tem delu ? Pa ni, da ni. Gostitelji 
so postregli z vsem od srbskih specialitet 
z roštilja, preko belokranjske pogače, ze-
lenjavnih prilog do vseh mogočih sladic in 
slaščic, skratka vse za mesojedce in ve-
getarijance. Preskušali smo Veričino pivo,z 
srebrno medaljo odlikovano Šmarnico, da 
niti ne omenjam izvrstne kapljice našega 
F. Plantana. Torej organizatorjem gre vse 
priznanje in zahvala za topel sprejem vsem 
Dolenjcem in Belokranjcem.

Ivan Košak

Testiranje smo opravljali na igrišču ob stari šoli. (Foto N. Stazinski)

Na testiranju telesne pripravljenosti. (Foto N. Stazinski)

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 MedenMirna peč. (Foto Internet)
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Slika 1 Slika 2

Telesno aktivni še naprej
V prejšnji številki glasila so bile predstavljene vaje za moč trebušnih mišic, tokrat pa bo pozornost namenjena krepitvi 
mišic rok in ramenskega obroča. Moč namreč predstavlja osnovno motorično sposobnost, brez katere ni gibanja. Moč 
je potrebna za temeljno človekovo držo v stoječem ali kateremkoli drugem položaju. Potrebna je za osnovno gibalno 
dejavnost – hojo in nenazadnje za premagovanje različnih naporov, lahko tudi čisto vsakdanjih. Glede na njeno močno 
povezanost z ostalimi sposobnostmi (ravnotežje, gibljivost, vzdržljivost), padci, artritisom, osteoporoznimi zlomi ..., jo 
moramo ohranjati tudi v pozno starost na čim višji ravni ter ji nameniti nepogrešljivo mesto v vadbenih programih sta-
rejših oseb.

Ivan Košak

Krepitev mišic rok in ramenskega obroËa (2. del)

Tudi pri teh vajah se držite osnovnih dveh načel (ogrevanje in varnost pred poškodbami) ter napotkov in priporočil, ki so bila v 
predhodni številki že našteta (postopnost, sistematičnost, primernost vaj itn.).

Pri vajah za krepitev mišic rok in ramenskega obroča upoštevajte naslednje:
 - izberite 2 do 3 za vas najbolj primerne vaje med spodaj opisanimi, poleg tega pa še 2 do 3 vaje za povečanje moči trebušnih  
  mišic (glejte prejšnjo številko glasila);
 - vaje izvajajte kombinirano: vaji za trebušne mišice sledi vaja za roke / ramena itn.
 - število ponovitev izbrane vaje naj bo med 8 do 15;
 - ko končate prvo serijo vaj (3 vaje za trebušne mišice in 3 vaje za roke oziroma ramena), naredite odmor 2 minuti in nadaljujte  
  še z drugo serijo vaj v enakem zaporedju;
 - ritem oziroma hitrost izvedbe vaj naj bo zmerna in enakomerna, brez sunkovitih gibov;
 - vadba naj bo 2 do 4 krat tedensko (ne zaporedoma).

Iz prejšnje številke Obvestil nadaljujemo z vajami za krepitev telesnih zmogljivosti.

1. vaja: Skleca na kolenih (sliki 1, 2)
Začetni položaj: Opora ležno, roke so iztegnjene, kolena so na tleh (lahko podložena s peno ali brisačo), prsti na 

nogah se dotikajo tal, dlani so v širini ramen ali nekoliko širše, telo je nagnjeno nekoliko naprej 
(ramena so nad dlanema), glava je v podaljšku trupa (ni upognjena).

Opis vaje: Spuščajte se do pravega kota v komolcih – krčenje rok (do največ 90 stopinj), nato se dvignite nazaj 
v začetni položaj – na iztegnjene roke.

Intenzivnost vadbe povečamo brez opore na kolenih (samo na dlaneh in prstih na nogah).

2. vaja: Skleca z oporo rok na oviri (sliki 3, 4)
Začetni položaj: Opora rok na oviri višine 40 do 70 cm, roke so v širini ramen in iztegnjene, prsti na nogah se dotikajo 

tal, telo je čim bolj ravno, glava je v podaljšku trupa.
Opis vaje: Spuščajte se v ramenih – krčenje rok v komolcih (do največ 90 stopinj), nato se dvignite nazaj v 

začetni položaj – na iztegnjene roke.
Intenzivnost vadbe povečamo z manjšanjem višine ovire.
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Nadaljevanje na naslednji strani

3. vaja: Skleca na klopci / stolu (sliki 5, 6)
Začetni položaj: Hrbet je pred klopco, roke so iztegnjene, dlani so oprte na rob klopce in obrnjene naprej, kolena so 

rahlo pokrčena, stopala pa so oprta v tla.
Opis vaje: Spuščajte rit proti tlem – krčenje rok v komolcih (ne preko 90 stopinj), pri čemer naj ostane zadnjica 

čim bližje klopci. Po isti poti se dvignite nazaj v začetni položaj – na iztegnjene roke.
Intenzivnost vadbe povečamo z izvedbo sklec z iztegnjenima nogama.

Slika 3 Slika 4

4. vaja: Dvig ročke / bremena do ramen (sliki 7, 8)
Začetni položaj: Stoje vzravnano, stopala so v širini ramen, roke so iztegnjene ob telesu, nadprijem.

Opis vaje: Dlani (z ročko ali bremenom) dvignite navzgor proti bradi – do višine ramen, pri čemer gredo komolci 
stran od telesa. Po isti poti vračajte roki v začetni položaj.

Intenzivnost vadbe povečamo z večanjem teže bremena.

Slika 5 Slika 6

Slika 7 Slika 8
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Nadaljevanje s prejšnje strani

Stran 8

5. vaja: Potisk ročke / bremena nad glavo (sliki 9, 10)
Začetni položaj: Sede, hrbet je vzravnan, kolena so pokrčena pod kotom 90 stopinj in nekoliko narazen, roke so v 

odročenju pokrčene.
Opis vaje: Dlani (z ročko ali bremenom) potisnite navzgor proti stropu skoraj do iztegnitve rok in jih počasi 

vračajte v začetni položaj.
Intenzivnost vadbe povečamo z večanjem teže bremena.

Slika 9 Slika 10

6. vaja: Upogib komolca (sliki 11, 12)

Začetni položaj: Stoje vzravnano, stopala so v širini ramen, roke so iztegnjene ob telesu, podprijem. Vajo lahko 
izvajate tudi sede.

Opis vaje: Dlan (z ročko ali bremenom) dvignite navzgor proti ramenu – krčenje roke v komolcu. Upogib v 
komolcu naj bo toliko časa, da je kot manjši od 90 stopinj. Po isti poti vračajte roko v začetni položaj 
in nadaljujte z drugo roko. Pazite na to, da se komolec ne odmika od telesa.

Intenzivnost vadbe povečamo z večanjem teže bremena. 

Slika 11 Slika 12

7. vaja: Kroženje z rokami in bremenom (sliki 13, 14)

Začetni položaj: Stoja razkoračno, pogled je usmerjen naprej, roke so v vzročenju in rahlo pokrčene v komolcih, v 
rokah držite breme (zlepljen kup knjig, plastenko s peskom, težko žogo itd.).

Opis vaje: Z rokami in bremenom delajte velike kroge (kroženje z rokami). Najprej izvedite gibanje v levo smer 
in ko naredite en obhod (breme je najvišje – nad glavo), zamenjajte smer. Gibe izvajajte samo z 
rokami (telo se ne obrača v levo ali desno stran). Pri izvedbi ne krčite komolcev preveč.

Intenzivnost vadbe povečamo z večanjem teže bremena. 
Nadaljevanje v naslednji številki
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Pod steno, pa gre zares. (Foto Č. Košak)

Na BoËu - 9. april 2016
No pa smo zopet tam! Joško piši! 

Prej so me polpismeni »čobani« zmerja-
li da slabo pišem, sedaj pa za kar nekaj 
stopenj višji in bolj izobraženi pravijo: 
Joško piši, le vejic ne znaš postavljati. 
Marta, te pa jih tu imaš kar nekaj, pa jih 
razvrsti po mili volji!!,,,,,,,,.Taki pač DEDI 
Joško je. Upam da ne zameriš. Kajti prvo 
moreš ven »strosit«, da lahko spet polniš, 
kar je sicer v »toti« naši gnili državi prava 
umetnost. 

Ja dragi neudeleženci, bili smo na Boču. 
Elita se je zbrala, da bi ta hribček za hrbet 
dala. No, tak si je dedi Joško sprva mi-
slil. Pa ni ta hribček mačji kašelj. Ko sem 
pred leti - še pred operacijo - delal v Polj-
čanah, se mi je zdel to res mačji kašelj. Le 
neki hribček se mi je zdel. Pa temu res ni 
tako. Šli smo čez babo. Zakaj? Pa saj so 
vsi priletni, da ne bom rekel stari, kam pa 
naj bi šli. Kaj pa naj delajo na babi. Pa vam 
povem, da ta pot ni od muh. No, pa tudi 
pretežka ni. Prvič sem poskusil v tej eliti, da 
vidim kako in kaj. Vam povem, zjutraj je bilo 
zelo, zelo lepo. Vreme? Za deset. Počutje? 
Za deset. Ko so pa prišli naši močvirniki, se 
je vzdušje dvignilo, pa tudi hitro padlo. Za-
kaj? Pa privlekli so to frdamano meglo, ki je 
prej ni bilo, nam »pohabljenim« pa ni ravno 
pogodu. Nič hudega, smo bili v večini mi 
Štajerci in smo to nesnago hitro pregnali. 
Premagali smo zadano si pot. Bi rekel kar 
brez težav. Prišli smo do te želene koče na 
počitek in prigrizek, ki smo si ga po moje 
kar krepko zaslužili. Vprašal sem se le, ka-
teri butl jo je naredil tako visoko. Po pojedini 
ali če hočete po okrepčilu in klepetu smo 
se odpravili nazaj v dolino. Lažja se mi je 
zdela ta druga tura proti domu, saj ko si v 
letih je (vsaj po moje) kamor koli se spraviš 
gor, vsaka pot navzdol lažja. Vsi smo prišli 
veseli, živi in zdravi v dolino. 

Tako sproščene in vesele skupine že dolgo 
nisem videl. Po rahlem klepetu in pozdra-
vih smo se poslovili. Upam da se z mojo 
ta boljšo polovico nisva »zasrala« udele-
žencem in bova še zaželena v tem timu. 
Dedi Joško in babi Jelena imata vse člane 
in podporne člane rada.

Josip Marcijuš. Zbrani pohodniki za Boč. (Foto Č. Košak)

Stran 9



OBVESTILAŠt. 243 -

Iz PodroËnih klubov

PK ©tajerska
in Koroπka Novoletno 

sreËanjeNo, pa smo leto starejši, pravi naš prego-
vor ob zaključku starega leta, ne glede kdaj 
smo rojeni, »magari« junija. Se strinjam. 
Ker itak,ta pregovor, ne morem in ne že-
lim spremeniti. »Kam vsi Turci,tam i čelavi 
Mujo,« tega se bom držal in naj ostane 
tako. Kako smo se imeli se neudeleženci 
sprašujejo? Pa kaj naj vam rečem? Smo 
štajerska družina, ki se zna veseliti. To pov-
sod dokažemo. Saj nam to ni težko. To je 
v genih. V kar lepem številu smo se zbrali.  
Začelo se je, kot po navadi in se spodobi, 
z nagovorom našega zastopnika za Štajer-
sko in Koroško, gospoda Papeža. V nada-
ljevanju so se začela podarjati tradicionalna 
darila, našim medicinskim sestram gospe 
Štefki in logopedu Mladenu. Zaslužili so si 
jih. Mucova tudi tokrat, tako kot naše pri-
dne delavničarke, ni pozabila na nas člane 
in podporne člane z lepimi darilci. Tokrat so 
nas malce tudi naše medicinske sestre z 
svojimi darilci presenetile. Hvala jim vsem 
po vrsti. Vem, da je to premalo za njihov 
trud,a kaj češ, več, ne zmorem. Nato, se 
je fešta lahko začela. Hrana kot po nava-
di in povsod. Bolj za podporne člane, kot 
za člane, se pa kot povsod, tudi za nas 
»najdlo«, obilo tega. V glavnem bilo je lepo, 
le naš disko đokej se je nekaj časa malce 
lovil. Nekako se mi zdi, da ni našel prave 
glasbe, za tako razigrano družbo. Dobil je 
ritem ko je uvidel, kaka srečna družba smo. 
Mi Štajerci bi rekli »zalaufalo je.« In je res.  
A kaj češ, ko smo se najbolj sprostili, se je 
itak, na vsak način, moralo fešto zaključit. 
Škoda. Je pa res. Vse kar je lepo, prekratko 
traja. Ne bom več filozofiral, le povedal bi 
na koncu rad, da se v imenu vseh udele-
žencev zahvaljujem vsem ki so pripomogli 
da se je ta naša Štajerska fešta tako lepo 
iztekla. No pa sem le prišel do konca, ob 
katerem bi vam, vsem članom in podpor-
nim članom, rad sporočil, da vam druži-
na Marcijuš želi: »Vsem srečno in zdravo 
NOVO LETO.« Dedi Joško ma vas vse rad. 

Marcijuš Josip

Na prednovoletnem srečanju. (Foto D. Papež)

Jošku je “zalaufalo”. (Foto D. Papež)

Stran 10
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Imam občutek, da sem zrel, da me nekdo 
predlaga za Guinnessovo knjigo rekordov. 
Z lahkoto bom v njej vpisan. Zakaj? Se 
vprašate. Pa mislim, pravzaprav vem, da 
bodo le trije upognjeni listi naših Obvestil 
(ker se špara) in v njih trije Joškovi članki. 
Seveda, če ne bo spet kaj »zaštekalo.« Pa 
tega niti v Vietnamu ni. 

Zbrali smo se kot vsako leto, pri pokopali-
šču na rahel klepet in pot pod noge. Lepo 
število se nas je zbralo . Načrt od napo-
vedanega, se je malce spremenil, kajti 
bil je mišljen pohod okrog Šmartinske-
ga jezera, kje so baje neki amaterji imeli 
maraton, ki nas zaradi prevelike konku-
rence, niso spustili zraven. Seveda, stari 
izkušeni »kripli« kam drugam kot v hribe, 
naj mladina uživa po ravni poti in v ogledu 
pomirjajoče vode. No, nekaj časa, smo si 
pomagali z avti, se pa pot vseeno vleče. 
Vsi smo prišli do cilja. Nobeden ni obu-
pal. Tam so nas naši organizatorji Ivica in 
Brane malce »ojačali« s svojimi domačimi 
dobrotami , ki so nam kar teknile. Po za-
užitju dobrot in klepetu, se je čas kar hitro 
odvrtel in je bilo potrebno iti na ta glavno 
pojedino v že znano restavracijo. Prva liga 
so. Tako kot jaz vedno, ko je kaj v redu 

Pohod na Kunigundo

Korošci in Štajerci na izredni lokaciji. (Foto D. Papež)

rečem: »Sem vse paše.« Tudi tu je vse 
»pasalo.«Zelo prijazni domačini. Izredna 
kmečka lokacija, ki ji daleč naokrog ni 
para. Ja no, saj je edina v tem koncu,pa 
vseeno. Tudi tu je čas hitro pošel in je 
bilo potrebno počasi proti domu. Z lepimi 
pozdravi v upanju da se še dostikrat vi-

dimo v enaki postavi mo si rekli: »Srečno 
na dolga leta.« Lepe pozdrave na koncu 
vam vsem članom in podpornim članom, 
želi družina Marcijuš.

Josip Marcijuš

Stran 11

Vabilo na Tradicionalni pohod s piknikom na Farovec
Zdaj ko je narava pokazala že skoraj vse kar zmore, upajmo, da bo pokazala še naklonjenost do nas, 

in nas bo obdarila s prečudovitim vremenom na našem tradicionalnem pohodu s piknikom na Farovcu, 

ki bo 21.05.2016.
Zbrali se bomo ob 10. uri standardno na Križnem vrhu, in od tam veselo po ustaljenem urniku kot vsako leto. 

Lepo nam bo, tako kot si bomo sami naredili, zato prosim se prijavite svojim poverjenikom do 

najkasneje, 15.05.2016!

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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PK Prekmurje

Tradicionalno spomladansko 
sreËanje PK-Prekmurja

To leto je zima vzela slovo že na začetku 
meseca marca in smo se že po stari usta-
ljeni praksi prekmurskega kluba na pova-
bilo vodje kluba Geze, zbrali na letališču v 
Rakičanu. Tokrat je bila družba osvežena, 
saj so prišli tudi novi člani, ki so vstopili v 
društvo tekom lanskega leta in so tokrat 
na marčevskem srečanju bili prvič.

Delavničarke smo tudi letos dale na raz-
stavo vsaka po nekaj svojih izdelkov roč-
nega dela, ki smo jih ustvarjale v preteklem 
letu, Eržebet pa je prinesla velikonočna 
jajčka, ki jih prav umetniško izdela v različ-
nih tehnikah. Po ogledu razstave smo se 
vsi, ki zmoremo pešačiti odpravili na po-
hod po naši lepi Prekmurski »ravnici«, ki 
se že prebuja v marčevskem soncu. Že po 
naši stari navadi so nekatere članice po-
skrbele za dober start s svojimi pečenimi 
specialitetami. Namen pohoda sicer ni na-
biranje kondicije, ki jo je zimski čas posrkal 
vase, ampak ob prijetni hoji pokramljati s 
prijatelji o vseh mogočih problemih, ki jih 
vsak izmed nas nosi s seboj v takšni ali 
drugačni obliki.

Kar hitro smo prehodili zastavljeno pot in 
se vrnili v  gostišče na letališču. Vodja kluba 

nas je ob nagovoru seznanil s programom 
društva v tekočem letu, ki je primerljiv s 
programom v preteklem letu. Pobrali smo 
članarino članov in podpornih članov za te-
koče leto od vseh, ki to niso storili preko 
položnic ali drugih oblik plačila in že so go-
stitelji poskrbeli, da so bile mize obložene z 
okusno hrano, ki je vsem, ne glede na to, 
če smo pešačili ali so ostali v lokalu in na-
vijali za naše ob televizijskem prenosu sko-
kov iz Planice, kjer je blestel Prevc. Ker pa 
je mesec marec mesec, ko pridemo na svoj 

račun ženske, saj sta nam posvečena kar 
dva praznika 8. in 25. marec, naš vodja klu-
ba vsako leto poskrbi, da ženski del omizja 
obdari z rožico, ki je svojevrsten obred, ki 
ga opravita s poverjenikom.

Polni želodčki, rožice na mizi, popita ka-
vica ali kaj konkretnega, pa je res dobra 
podlaga za prijeten klepet s prijatelji, dan 
hitro mine in se poslovimo v upanju, da bi 
bilo še večkrat tako.

Vida Koveš

Vodja kluba PK-Prekmurje G. Lepoša vsako leto žene obdari z rožicami in rezultat je... (Foto L. Flisar)

Stran 12

Prekmurje (Foto Internet)
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PK Obala

Krajinski park Strunjan - pomladni 
pohod ob naši morski obali

Strunjanski polotok združuje veliko narav-
nih značilnosti slovenske obale pa tudi ti-
stih, ki jih je skozi stoletja oblikoval človek. 
Pravzaprav je Strunjan v marsičem kraj 
presežnikov, saj tam najdemo najvišje pre-
padne flišne stene, najdaljši del naravnega 
morskega obrežja, edino slovensko mor-
sko laguno, najmanjše soline ter najbolje 
ohranjeno kulturno krajino, značilno za 
slovensko obalo. Območje parka obsega 
celoten Strunjanski polotok, od Simono-
vega zaliva do izliva Strunjanskega potoka 
(Roje), vključno z 200-metrskim pasom 
morja, notranjim delom Strunjanskega za-
liva, s   Strunjanskimi solinami in z laguno 
Stjuža. 

Strunjanski polotok je s pomočjo kme-
tijstva in solinarstva, pa tudi s kančkom 
sreče, ohranil svoj agrarni značaj in ostal 
v zatišju intenzivne urbanizacije, ki je zajela 
slovensko obalo v zadnjih desetletjih.  Tu 
vidimo skromna stanovanjska in gospo-
darska poslopja,   s kamnom tlakovana 
dvorišča s klopjo in mizo pod »pergolo« 
ali pod murvo. Strunjan je znan predvsem 
po zgodnji zelenjavi, danes pa postaja vse 
bolj znan po zlatem jabolku – kakiju, po pi-
nijev drevored ob magistralni cesti in park 
ob Vili Tartini, skromen po dimenzijah a 
bogat z drevesnimi in grmovnimi vrstami.  

Nad dolino Borgola je cerkev Marijinega 
Prikazovanja Če se napotimo od cerkve 
proti vrhu polotoka naletimo tik ob robu 
klifa na visok, kamnit križ. Ustno izročilo 
pravi, da križ priča o čudežu, ki se je zgo-
dil pred mnogimi leti na dan 15. avgusta. 
Takrat naj bi se v viharju, ki je grozil ladjam 
v zalivu, na vrhu strunjanskega hriba prika-
zala Marija. Morje se je v trenutku umirilo in 
mornarji so bili rešeni. V spomin na dogo-
dek so domačini postavili križ.

No, to je bila naša trasa sobotnega pote-
panja po strunjanski dolini. Do križa, nato 
mimo cerkve in okoli solin. Pust, Valentino-
vo, dan žena, 40 mučenikov, vsi ti dnevi so 
nam ušli, zato smo si rekli, no pa dajmo se 

Pohodniki na Belvederu. (Foto B. Bubič)

Prijazen klepet v restavraciji. (Foto B. Bubič)

srečat in naredit pohod vsaj na Gregorjev 
dan, dan ko se ptički ženijo, po julijanskem 
koledarju, prvi dan pomladi. In smo se. V 
velikem številu glede na prvi pohod po 
strunjanskih solinah pred petimi leti. Neka-
kšna obletnica. Burjo smo pa imeli takrat 
in tudi tokrat, a bil je prelep sončen dan. 

Krasen dan po vseh teh deževnih in mo-
krih dnevih v tem letu. 

Odpravili smo se mimo hotela po peš poti, 
med oljčniki in vinogradi, nad klifom do 
strunjanskega križa. Ker je bil lep dan z 
burjo smo bili nagrajeni z lepim pogled na 
tržaški zaliv in vse do italijanskih Dolomitov 

Stran 13
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in Julijskih Alp. Lepa, naravna kulisa. Ga-
silska, nato pa do cerkve Marijinega Prika-
zovanja. Ogledali smo si to romarska cer-
kev. Svetišče je nastalo v 13. stoletju, ko 
so benediktinci postavili majhno kapelo sv. 
Mariji. Leta 1463 je bila cerkev prenovlje-
na. Po Marijinem prikazovanju leta 1512 
so zgradili novo cerkev. Ob štiristoletnici 
prikazovanj, leta 1912, je tedanji tržaško-
-koprski škof Andrej Karlin ob navzočnosti 
škofa Jegliča slovesno kronal strunjansko 
Marijino sliko. Na tem milostnem kraju ob 
naši obali se hočemo spomniti vseh naših 
mornarjev, ki plovejo po morjih in oceanih 
sveta. Naj jih varuje strunjanska Marija, da 
se bodo srečno vračali domov! Votivne 

podobe ob oltarju pričajo, da je njihova 
velikodušna priprošnjica in pomočnica.   
Po ogledu cerkve nas je pot vodila v do-
lino, do solin. Tu smo si še ogledali pre-
novljeno ribiško pristanišče, ki je bilo slav-
nostno predano v uporabo, v petek 11. 
marca, ter se podali po učno, sprehajalni 
poti po solinah. Ob morju in po samih soli-
nah, nam je nekoliko nagajala burja, a kljub 
temu nas ni ovirala pri ogledu, pri klepetu. 
Zadovoljni po dolgem, lahkotnem in prvem 
spomladanskim pohodu, smo se vrnili na 
izhodiščno mesto, k avtomobilom. 

No, po vsem tem „naporu“ in predajanju 
soncu ter burji, pa tudi ura je bila taka, čas 

kosila, smo se odpravili na Belveder, nad 
Izolo, v restavracijo „Kamin“. Pričakal nas 
je prijazen gostitelj, nas usmeril do rezervi-
rane mize in nam postregel z okusno pri-
pravljeno hrano. Z veseljem, smo pospra-
vili kulinarične dobrote v naše prazne že-
lodčke. Med jedjo je potekal tudi prijazen 
klepet, pogovor o vtisih z pohoda in med 
drugim želja, da se ponovno srečamo. 
Skratka prijetno nam je bilo. Zadovoljni, da 
smo se srečali, da smo naredili nekaj do-
brega za svoje počutje. Gostitelj nam je še 
postregel z aperitivom. Poslovili smo se in 
odšli vsak na svoj konec. Srečno! 

Branko in Andrejka Bubnič

PK Dolenjska 
in Bela Krajina

Belokranjska pogača
Pogača je zaščitena belokranjska specialiteta, seveda pa obstaja več lokalih verzij naš 
Nikola priporoča recept osnovnih sestavin za pogačo:

- 50 dag oz. 500g mehke bele moke TIP 500
- 3 dcl mlačne vode
- 2 kavni žlički oz. 15 g soli
- 20 g kvasa
- 1 ščepec oz. 2 g kumine
- 1 celo jajce
- pol žličke oz. 6 g sladkorja
- 1 ščepec oz. 7 g debelo zrnate morske soli

Naša člana PK –Dolenjske in Janez Opara in Nikola Stazinski sta predlagala za ob-
javo našim bralcem dva predloga, ki bi jih lahko poimenovali za telo in dušo. Nikola 
je predlagal povzetek recepta Belo krajnske pogače Janez, pa  pesem  Valentina 
Vodnika Dramilo. V njej Vodnik poudarja tradicionalne značilnosti in vrednote Slo-
vencev, ki so aktualne še danes. Zato najbrž ne more škoditi, če se jih še enkrat 
spomnimo.

Ivan Košak

Dramilo

Slovenc,tvoja zemlja je zdrav
in pridnim nje lega najprava:

polje,vinograd,
gora,morje,

ruda,kupčija tebe rede.
Za uk si prebrisane glave

pa čedne in trdne postave;
išče te sreča,
um ti je dan,

našel jo boš, ak
nisi zaspan.

Glej stvarnica vse ti ponudi,
iz rok ji prejemat ne mudi!

Lenega čaka
strgan rokav,

palca beraška,
prazen bokal.

Janez Opara. Belokranjska pogača.

NOVI ČLANI

PRAŠNIKAR BRANKO, LJUBLJANA

BOŽIČNIK FRANC, KOPRIVNICA

VOGRINEC JANKO, KOG

MAUER DUŠAN, POSTOJNA

GOTLIN ANTON, ROGAŠKA SLATINA

AHAČIČ TOMAŽ, TRŽIČ
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OBVESTILA - Št. 243

PK Ljubljana

Prednovoletno sreËanje 
PK Ljubljana

Z namenom, da se skupaj poslovimo od 
starega leta in pozdravimo novega je, kot 
vsako leto, tudi letos PK Ljubljana, v sobo-
to 19.12. 2016 organiziral sedaj že tradici-
onalno prednovoletno srečanje v Gostilni 
pri Zajcu v Mali Loki pri Domžalah. Na dan 
srečanja sem zbudil v sončno sobotno 
jutro, kar se je za razliko od prejšnjih let 
izkazalo za prijetno spremembo , saj sem 
vedel da mi ne bo treba skrbeti, da bo pa-
dal dež oziroma, da me na poti bo »zalil « 
kakšen avtobus ali tovornjak. 

 Po zajtrku sva z očetom a pograbila najini 
kolesi in se odpravila proti Mali Loki. Pot 
naju je vodila skozi center mesta, kjer je 
prevladovalo prednovoletno vzdušje in so 
se že odpirale tudi prve stojnice. Prav-
zaprav je presenetljivo kako ljubljansko 
novoletno vzdušje vsako leto privabi vse 
več tujih turistov od najbližjih sosedov, 
Italijanov, Avstrijcev, pa vse do Angležev, 
Japoncev in Korejcev. Skozi Črnuče, se 
nato peljeva mimo znamenite Rugljeve 
hiše oziroma »Alcatraza za alkoholike«. 
Po približno pol ure vožnje sva le prispela 
v Malo Loko pred Gostišče Pri Zajcu. Ob 
prihodu naju je najprej sprejel predsednik 
PK Ljubljana, g. Milan Zajc . Ker sva bila 
med prvimi udeleženci, sva se na hitro 
okrepčala z čajem, nato pa so počasi že 
začeli prihajati tudi ostali udeleženci sre-
čanja. Zborno mesto udeležencev , ki se je 
nahajalo na pokritem delu vrta v zadnjem 
delu gostišča, se je počasi začelo polniti in 
ob prihodu preostalih članov področnega 
kluba kmalu se je tam razvila tudi živahna 
debata. Kot se za prednovoletno srečanje 
spodobi se je tako pogovor vrtel okrog 
politike in preteklih dogodkov, ki so se v 
Sloveniji in po svetu zgodili v zadnje pol 
leta kot tudi okrog vprašanj glede zdravja 
in kovanja načrtov za prihodnje leto . Ko 
smo bili končno zbrani in smo se vsaj za 
silo če ne dodobra okrepčali, smo se pre-
selili v notranjost gostišča, kjer se je nato 

Morje luči v prednovoletni Ljubljani. (Foto Č. Košak)

Na uradnem delu prednovoletnega srečanja. (Foto S. Tomšič)

pričel uradni del srečanja. Najprej nas je 
nagovoril predsednik Društva laringekto-
miranih Slovenije in na kratko povzel izva-
janja programov in delovanje društva v letu 
2015 in hkrati tudi nakazal izzive in načrte 
za prihodnje delovanje društva v prihajajo-
čem letu 2016. Po uradnem delu je konč-
no napočil čas ,ki smo ga potihoma vsi 
pričakovali, namreč družabni del srečanja. 
Zadišalo je iz kuhinje in kmalu že začeli pri-
hajati prvi krožniki s hrano. Hrana je bila, 

tako kot zmerom, odlična. Po koncu kosila 
je ponovno se je razživela živahna debata 
in dan se je počasi prevesil v noč. Kljub 
temu , da je večina udeležence srečanja 
odšla smo nekateri še kar vztrajali. Ko se 
je zunaj že vila gosta megla je tudi za nas 
, tiste najbolj vztrajne »žurerje« napočil čas 
za slovo. Segli smo si v roke, se poslovili 
in v upanju , da se v novem letu ponovno 
vidimo, odpravili domov.

Črt Košak
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OBVESTILAŠt. 243 -Vabimo vas  v Program psihosocialne rehabilitacije v  
apartmajih hotela Zelena punta na otoku Ugljan  

od 18. 6. 2016 - 25. 6. 2016

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 100 udeležencev (brez strokovnih in drugih sodelavcev). 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 program Ohra-
njevanja zdravja prosimo vas ,da ju čim prej izpolnite in vrnete na sedež društva, saj nam število kandidatov 
za udeležbo v programu, zelo pomaga pri kvalitetni pripravi programa.
To še posebej velja za Program psihosocialne rehabilitacije, saj je organizacija avtobusnih
prevozov, ustrezne strukture nastanitvenih prostorov ( kapacitete so omejene), angažiranja  
strokovnih sodelavce itd. močno odvisna od števila prijavljenih zato vas prosimo, da prijavnice v ta program 
vrnete na društvo vsaj do 20.5.2016. Prijavnice bomo sprejemali tudi  po tem roku vendar bo prednostna lista 
zaključena s tem datumom in v primeru polne zasedbe mest bodo zamudniki  uvrščeni na seznam, le če bo 
prišlo do odjav. Po zaključeni obravnavi bo določena tudi organizacija avtobusnih prevozov in izbrani udele-
ženci bodo obveščeni o najbližjih možnih vstopnih postajah. 
IO je letos odobril možnost plačila kotizacije v dveh obrokih: prvi ob prijavi in drugi 14 dni pred odhodom.
Apartmaji  Zelena Punta se nahajajo v urejenem turističnem naselju, ki je razvrščeno v terasah (stopnice) v 
bližini malega ribiškega mesta Kukljica. Lokacija je oddaljena od skalnate plaže od 80 -150 m in v  bližini so 
še 3 peščene plaže. Apartmaje sestavljajo spalnica, kuhinjska niša z jedilnim kotom, dnevna sobo z dodatnim 
ležiščem za 2 otroka(raztegljivi trosed), terasa ali balkon. Internet Wi –FI na recepciji in v restavraciji Punta je 
brezplačen kot tudi parkiranje na centralnem parkirišču naselja.
V sklopu naselja se nahajajo še: restavracija, tenis, namizni tenis,igrišče za odbojko, mini golf na plaži, pa so 
organizirani vodni športi. Vožnja  s trajektom poteka iz Zadra v  Preko in traja cca 25 minut.  
Cene  v spodnji tabeli pokrivajo paket  7x polpenzion.

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

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.	  Za	  otroka	  do	  14	  let	  na	  pomožnem	  ležišču	  je	  bivanje	  brezplačno.	  
	   	   	  

V	  ceno	  	  so	  vključeni	  vsi	  stroški	  nastanitve	  (riziko	  	  odpovedi	  	  in	  turistična	  taksa).	  
	  

Število	  enoposteljnih	  sob	  zelo	  omejeno	  (3).	  	  
Udeležencem	  priporočamo,	  da	  si	  uredijo	  zdravstveno	  zavarovanje	  za	  primer	  bolezni	  oziroma	  poškodbe	  na	  Hrvaškem.	  	  

Nastanitev	  
7x	  polpenzion	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Subvencionirani	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  laringektomirani	  

	  	  	  	  	  	  	  Člani	  in	  zakonci	  
	  	  	  	  	  	  	  oziroma	  spremljevalci	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Podporni	  člani	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ostali	  

Bivanje	  in	  	  
	  lastni	  	  prev.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Bivanje	  in	  
avtobus.	  prev.	  

Bivanje	  in	  	  	  
	  lastni	  	  prev.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Bivanje	  in	  
avtobus.	  prev.	  

Bivanje	  in	  	  	  	  	  
	  lastni	  	  prev.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Bivanje	  in	  
avtobus.	  prev.	  

Bivanje	  in	  	  	  	  
lastni	  	  prev.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Bivanje	  in	  
avtobus.	  prev.	  

Dvoposteljna	  
soba	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	   130	   145	   175	   230	   260	   280	   330	  

Enoposteljna	  
soba	  

-‐	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   210	   247	   310	   340	   364	   430	  


