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UVOD

Spoštovani, člani in članice

Tako kot lani tudi letos zaradi lažjega delovanja, 
boljšega informiranja in izvajanja programov 
skozi leto smo pripravili izdajo našega glasila 
Novičke. V tej številki boste zasledili članke od 
poročanja na Skupščini, ki je letos potekala 
v Laškem, do prijavnic na socialni razpisa za 
aktivno  rehabilitacijo in vabilo na majski reha-
bilitacijski pohod »Vsak korak je lahko terapi-
ja«. Zbirali bomo tudi prijave na Vseslovensko 
srečanje društev ledvičnih bolnikov, ki bo letos 
v Slovenj Gradcu. 

Upam, da bodo informacije koristne ter, da se 
boste udeležili naših programov.

Larisa Hajdinjak  
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ALI STE VEDELI?

Ena od besed, ki jih je sol dala našemu jeziku, je 
soldat. Izvira iz latinske besede »salarium«, kar 
pomeni slan denar in se nanaša na dejstvo, da 
so rimske vojake delno plačevali s soljo. 

POROČILO S SKUPŠČINE ZA LETO 2007

Delo, ki je potekalo skozi celotno leto 2007 je vsekakor sprotno aktivno finančno in poslovodno 
vodenje društva. V delo so vključeni predvsem predsednica, tajnica, člani izvršilnega odbora 
društva in blagajničarka. Delo smo opravljali prostovoljno in brezplačno. Društvo ledvičnih bol-
nikov Ljubljana je v letu 2007 v veliki meri realiziralo vse programe, ki jih je planiralo in sicer:

�.    Izboljšanje socialnega stanja bolnikov na dializi in bolnikov s presajeno ledvico

2. Gibanje, rekreacija, rehabilitacija za vzdrževanje psihofizične kondicije dializnih bolnikov in 
kronično boleznijo

3. Delavnice in predavanja za dvig kvalitete nadomestnega zdravljenja in življenja bolnikov s 
presajeno ledvico

4. Zdravstvena zaščita kroničnih bolnikov,   cepljenje, nova zdravila, dodatki k prehrani,dializa.

Za izvedbo navedenih programov je bilo potrebno organizacijsko, logistično in finančno usk-
lajevanje članov IO DLB Ljubljana skozi celo leto. Jasno je, da v društvu to izvajamo v prvi fazi  
skozi seje v prisotnosti ali korespondenčno, ne gre zanemariti telefonske konzultacije, ki ravno 
tako terjajo denarni strošek članov delovnih teles društva. Ravno na to se navezuje ena od 
pridobitev našega društva in sicer pogodba z Simobilom za 5 mobilnih številk. Številke so 
razdeljene med člane IO s sklepom 4. korespondenčne seje IO. 

Po Skupščini smo se »sestali»�5 x in sicer: 5 x na sejah IO DLB Ljubljana, korespondenčno 
opravili 5 sej ter vmes glede na dano situacijo oziroma program katerega smo pripravljali 
opravili 5 delovnih sestankov. Izvršni odbor je na opravljenih  sejah bil vedno sklepčen. Za vse to 
smo porabili 323,5 ur našega časa ob tem sprejeli 50 sklepov. Vse skozi je potrebno vzdrževati 
stike z  poslovni partnerji – odvisno od posameznega programa ali gre za avtobusne prevoze, 
gostišča, donatorje…

Vzdrževanje internetne strani je potekalo skozi  celotno leto. Rezultat dela je sprotno predstavl-
janje dejavnosti društva uporabnikom in javnosti. Število ogledov spletne strani na dan 3�.�2.07 
je bilo �3.002 ogleda.
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Na področji obveščanja razposlali 9295 različnih obvestil, glasil in vabil. Naše programe je koris-
tilo skupaj 627 članov, za vse to smo porabili kar 947 ur našega časa. In, če tem uram prištejem 
organizacijske ure delovanja, dobimo �270 ur, kar prestavlja več kakor polovičen letni fond ur 
(za leto 2007 je �970ur), enega zaposlenega delavca, ki vsaka dan opravi 4 urno delo. Poprečje 
udeležbe na sejah je 7 članov. 

Ob vsem tem ne smemo pozabiti na našo stalno rast, na dan �4.04.2008 je aktivnih članov v 
društvu 639.

Menim, da je dejavnost članov delovnih teles  zelo obširna in družbeno koristna. Ugotavljam, 
da je delo Izvršnega odbora potekalo brez zapletov, da smo realizirali skoraj vse zadane cilje, 
nekatere tudi presegli. Glede na to, ker je delo prostovoljno, opravljeno z dobro voljo članov 
delovnih teles in drugih članov društva je ocena več kot pozitivna. Seveda je vedno mogoče 
narediti več in boljše, kar predstavlja tudi naš cilj  za leto 2008. 

Larisa Hajdinjak

Kotiček za humor

»Veste katero je najpogosteje uporabljano ime za slovenske ceste in ulice?«

«OBVOZ!«

SVETOVNI DAN LEDVIC

DLB Ljubljana je že drugič uspešno sodelovalo pri izvedbi vseslovenske akcije Svetovni dan led-
vic. Tudi letos smo organizirali predstavitvene stojnice na treh lokacijah, v vhodni avli Kliničnega 
centra, v Mercator Centru Šiška in v Cityparku Ljubljana. Na vseh treh lokacijah je svoje delo 
opravljalo 29 prostovoljcev tekom celega dne. Sodelovali so tako člani DLB Ljubljana, izjemno 
predano zdravstveno osebje iz Kliničnega centra in Mestne otroške bolnice Ljubljana, kot tudi 
drugi, ki smo jih letos povabili k sodelovanju.

Poleg ankete in informativnega gradiva smo mimoidočim nudili tudi merjenje krvnega tlaka in 
krvnega sladkorja. Ob tem se iskreno zahvaljujemo velikodušni podpori gospe Mini Masličić, 
predstavnici podjetja Roche farmacevtska družba d.o.o., Ljubljana in za njeno veliko materi-
alno donacijo. Prispevala je merilce krvnega tlaka in krvnega sladkorja ter pripadajoči material, 
s katerim smo uspešno razširili ponudbo naše akcije.

Letos smo se prvič povezali tudi s Srednjo zdravstveno šolo v Ljubljani. Na skupno pobudo 
društva in šole se je akcije udeležilo �8 dijakov in dijakinj. Z njihovo angažiranostjo pri predstavitvi 
akcije (delitev letakov, vodenje ankete), kot tudi z njihovim strokovnim delom (merjenje krvnega 
tlaka in krvnega sladkorja) smo bili izjemno zadovoljni. Pri svojem delu so pokazali veliko mero 
znanja in zavzetosti, kot tudi primeren odnos do ljudi.

V bodoče si želimo še več tovrstnega sodelovanja!

Mojca Perpar Stanovnik

»Vsi smo si podobni po tem, kaj govorimo razlikujemo se pa 
po temu, kaj naredimo«
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POMEN HOJE- REHABILITACIJSKI IZLET 

Datum in ura odhoda  nedelja, 18.05.2008 ob 08:00

Smer: Štanjel, srednjeveško mestece na vrhu severnega 
roba Krasa

 V okviru programa nam bo  vodič turističnega društva TIC Štanjel 
predstavil  zgodovino naselja in njegove okolice, glavne značilnosti 
Štanjela in Krasa, življenje na Krasu v preteklosti in danes, ter 
nekatere osebnosti, ki so povezane s samim krajem (škof Anton 
Mahnič, arhitekt Maks Fabiani, slikar in grafik Lojze Spacal). 

Vodja pohodniške poti: Vodič  Turističnega društva Štanjel

Zborno mesto: s parkirišča Stomatološke klinike v Ljubljani

Predvidena vrnitev po kosilu okoli �6:00 v Ljubljani

Vrsta prevoza: Avtobus, Beno tours

Zahtevnost poti: Lahka do srednje zahtevna pot, skupaj do  90 min

Posebna oprema: pohodne palice, pohodni čevlji, malica,  voda… 

Kosilo: Turistična kmetija Grča, Hruševica

Prispevek se plača na  Član �5€, otrok 8€, ne člana 30€

avtobusu

Druge zahteve: Plačana članarina

Prijava bo zbiral Darko Penca po gsm 040-27-37-55 do 12.05.2008

Opis in namen poti: POMEN HOJE »Vsaki korak je lahko terapija«.

Hoja je visoko usklajeno, recipročno gibanje. Predstavlja najpomembnejšo, najcenejšo in 
najlaže dostopno vajo v življenju. Pospešuje krvni pretok, prebavo,dobro vpliva na srce in ožilje. 
Pri hoji so pljuča bolj predihana, mišice bolj prekrvavljene, sklepi bolj prehranjeni. Kljub vsem 
naštetim pozitivnim učinkom, se lahko pojavijo tudi manj zaželeni učinki kot so: utrujenost 
,bolečine v mišicah , slabost. Na poti bomo izmerili: krvni tlak (RR) in saturacijo (SAT%). Bolnike z 
visokim RR ter nizko SAT% zavarujemo pred prekomerno obremenitvijo. Tako se bomo izognili 
morebitnim težavam, ki bi se  lahko pojavile kot posledica prekomerne obremenitve.

OPOZORILO!

S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta. Udeleženec je dolžan 
upoštevati navodila in odločitve vodnika, sicer hodi na lastno odgovornost!

Vsem udeležencem želimo lep dan in veliko užitkov

Larisa Hajdinjak
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Kotiček za humor

Vreme 

“Mi lahko poveste, če bo danes popoldne lepo vreme?” vpraša turist domačina.

“Poglejte tisti planinski vrh. Če se vidi pomeni, da bo dež.”

“In če se ne vidi?”

“Pomeni, da že dežuje.”

UGODNOSTI ZA ČLANE DLB LJUBLJANA

Popuste oziroma ugodnosti lahko koristite ob predložitvi članske izkaznice društva z veljavno 
nalepko za tekoče leto oziroma z potrdilom o članstvu

Pri podjetju Diafit imajo člani DLB Ljubljana �0% popust na vse prodajne artikle. Prodajni 
program podjetja Diafit je širok,  tukaj najdemo od preventivnih nogavic proti krčnim žilam in 
otekanju nog do merilcev krvnega tlaka, izdelki za ustno higieno, itd… Trgovina se nahaja na 
naslovu Diafit d.o.o., Petkovškovo nabrežje 29,  Ljubljana, tl. 0� / 43� 90 40 ali mobilni 04� 696 
7��.

Rehabilitacija za bolnike v Termah  SNOVIK:

Dve uri  plavanja v termalni vodi samo za 2,5 €. Pred odhodom v Snovik preverite, če imate 
nalepko za tekoče leto. 

Optika Clarus 

Pri nakupu sončnih  očal lahko koristite �0%. Pri nakupu korekcijskih očal pa lahko koristite 
20% popust in brezplačen osnovni okulistični pregled pri nakupu okvirjev ali stekel. Za ostale 
izdelke ( korekcijska leča, tekočine…) lahko koristite �5% popust.

Nakup s popustom je možen v vseh poslovalnicah prodajalca ( Ljubljana, Kranj, Maribor, Koper 
in Celje)

Očesna optika Aleš - Kranj

Pri nakupu sončnih  očal lahko koristite �0% popust, pri nakupu korekcijskih očal pa lahko ko-
ristite 20% popust, pri nakupu  ostalih izdelkov lahko koristite 5% popust.

Profil avto servis Dušan JERALA s.p. (Škofija Loka)

Pri menjavi in centriranju pnevmatik lahko koristite �5% popust, pri nakupu pnevmatik (vse 
vrste)  pa imate 25% popusta.

Rekreativni Bowling ob nedeljah. Enkrat mesečno in sicer drugo nedeljo v mesecu ob �0.00 
uri imamo rezervirani 2 stezi po 3 igre. Člani društva se s člansko izkaznico javijo na recepc-
iji kluba in uveljavijo rezervacijo steze in igre, ki jih je rezerviralo naše društvo. Za udeležbo na 
bowlingu je potrebno plačati prispevek in sicer za člana društva 5 €, za nečlana pa 8 €. Prispe-
vek se plača na kraju samem osebi, ki bo za to zadolžena s strani društva. Rezervacije bodo 
potekale preko DLB Ljubljana in jih morate sporočiti do petka pred nedeljsko rekreacijo. Kon-
taktna oseba je  Milutin Sekulić GSM 040 27 37 53, e-naslov: m.sekulic@zveza-dlbs.si.

v Špas teatru smo za  gledališko sezono 07/08 (Mengeš) zakupili šest abonmajskih vstop-
nic in sicer abonma Rdeči baron. Abonma vsebuje 8 predstav. Predstave so enkrat na  mesec. 
Katera predstava igra nas s strani Špas teatra obvestijo �4 dni prej. Prispevek člana za  � karto 
je 5 € plačate ga ob prevzemu karte. Zainteresirane naprošamo, da se pravočasno pozan-
imajo pri predsednici društva na gsm 040 27 37 5� ali e.naslov: dlb,ljubljana@gmail.com
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8 VSESLOVENSKO SREČANJE DRUŠTEV 
LEDVIČNIH BOLNIKOV

Srečanje društev ledvičnih bolnikov bo v turistični vasici Šentanel nad Prevaljami v nedeljo, dne 
8. junija 2008. Letošnje srečanje organizira Društvo ledvičnih bolnikov Slovenj Gradec.

Društvo ledvičnih bolnikov Ljubljana bo organiziralo prevoz z 
avtobusom

Predstavitev programa:

• Odhod 8. junija 2008 ob 7:00 izpred Stomatološke klinike v Ljubljani

•  Zbor ob 9:00 ob IVARČKEM JEZERU

• Sprejem udeležencev z pozdravnim nagovorom

• Malica od 9.00 do �0.00 ure

• Organizirani izleti z vodenjem skupin

• Pozdravni govori s kulturnim programom

• Kosilo na turistični kmetiji MARIN na Šentanelu

• Povratek: predvidoma ob �8:00 v Ljubljani 

V želji po čim bolj zanimivem in zabavnem druženju, Vas vljudno vabimo na srečanje, ki nam bo 
omogočilo medsebojno spoznavanje in druženje.

Prijave bo zbiral Darko po gsm 040 27 37 55  do 30. maja 
2008

NAČRT AKTIVNOSTI DRUŠTVA V LETU 2008

Načrt aktivnosti društva je narejen na osnovi dosedanjih interesov ter odziva članov društva. 
Programe, ki jih izvajamo so že znani vrsto let. Tako bo letošnji rehabilitacijski izlet z vlakom v 
septembru obeležil deseto obletnico. Ob tem jubileju bomo program tudi nekoliko bolj pop-
estrili. Terminski načrt je namenjen članom društva za lažje planiranje udeležbe, možnosti izbire 
ter pravočasnega prijavljanja na posamezne programe.
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Nasveti Jožeta Lavrinca, ki vama bodo, zagotovo pomagali 
premagovati žejo:

• dovoljeno količino tekočine si odmerite

• tekočino pijte rajši večkrat po požirkih

• ližite trde bombone ali limonine krhlje

• pogosteje si umijte zobe

• pijte ohlajene napitke
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RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV

DLB Ljubljana za aktivno rehabilitacijo članov-bolnikov

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči Društva ledvičnih bolnikov Ljubljana so-
cialna komisija društva objavlja razpis, s katerim bo omogočeno delno pokritje stroškov ak-
tivne rehabilitacije – bivanja v zdraviliščih oziroma letovanje v drugem kraju.

Razpis traja od  5.5.2008 do 5.6.2008.

Izvršni odbor Društva je na svoji 6. seji 20.3.2008 sprejel sklep s katerim se za aktivno reha-
bilitacijo članov-bolnikov v letu 2008 nameni 3.000,00 EUR. Vsak posamezni  član – bolnik, ki 
izpolnjuje pogoje razpisa, prejme pomoč v višini do največ 150,00 EUR.

V skladu s pravilnikom je član-bolnik upravičen do pomoči pod naslednjimi pogoji:

�. da dohodek člana-bolnika ne presega minimalne plače 566,53 €,

2. da povprečni dohodek na družinskega člana ne presega minimalne plače  566,53 €, če 
član-bolnik živi v skupnem gospodinjstvu,

3. plačana članarina za leto 2008.

Prednost pri dodelitvi sredstev ima prosilec, ki koristi pomoč prvič, oziroma član, ki ni koristil 
pomoči v preteklem letu ali zadnjih dveh letih.

Rok za prijavo s priloženo prijavnico in prilogami je do 
5.6.2008. Prijave oddajte v nabiralnike društva ali na sedež 

društva.

Socialna komisija bo prijave pregledala in odločala o izbiri v �0-ih dneh po končanem razpisu.

Izbrani kandidati bodo obveščeni do 20.6.2007.

Dodeljena socialna pomoč društva ne bo izplačana v gotovini, ampak na podlagi predloženih 
računov. V primeru letovanja v zdraviliščih, s katerimi ima društvo ali zveza društev sklenjeno 
pogodbo za ugodno ceno storitev :

• v Laškem in v Medulinu (Hrvaška).

• Apartma v Termah Čatež (P&P Tourist, za rezervacije  klicati 04� 7�7 460 g. Dejan ),

bo društvo nakazalo dodeljeno pomoč kot predplačilo letovanja. Član bo doplačal le razliko.

Dodeljeno pomoč za aktivno rehabilitacijo bolnikov je možno izkoristiti do 3�.�0. 2008. 
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PRIJAVNICA NA RAZPIS ZA AKTIVNO REHABILITACIJO 2008

Prijavljam se na razpis za dodelitev sredstev društva za aktivno rehabilitacijo:

Priimek in me: 

Domači naslov: 

Telefon: 

Podatki o mojem gmotnem stanju:

�. Imam redne prihodke : (obvezna priloga: izpisek zadnje pokojnine, plače, 
 drugi dohodki)

Vrsta dohodka: Znesek:

2. Sem brez rednih prihodkov

Živim v skupnem gospodinjstvu z :

Priimek in ime

Sorodstveno

razmerje

Vrsta 

dohodka Znesek

  

obvezna priloga: izpisek zadnje pokojnine, plače in drugih dohodkov za-
poslenih v skupnem gospodinjstvu, potrdilo o šolanju za otroke, starejše 
od 18 let

Prilagam naslednjo dokumentacijo:

(izpisek pokojnine, plače, invalidnine, potrdilo o šolanju)

Kraj, datum:                    Podpis člana:

OPOMBE:

- POŠILJATE SAMO TISTO, KAR JE NAVEDENO KOT OBVEZNA PRILOGA!

- PROŠNJE POŠILJAJTE Z NAVADNO POŠTO!


