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NOVIČKE 

Ista zgodba vsako leto. Ja prav res je, kar ni za 

verjeti. Tudi letos novi obrazci pri Davčni upravi. 

Po lansko letni spremembi, ki je zahtevala kar 

nekaj časa prebiranja navodil, da sem obrazec 

pravilno izpolnili sem letošnjega prav ponosno 

čakala. A glej ga zlomka, pristojno ministrstvo ga 

je že izpolnilo. No ja ne čisto vse, olajšave in še 

kaj je vseeno potrebno vpisati. Ena od novosti 

letošnjega obrazca je, da del svoje dohodnine ( do 

0,5) lahko namenimo upravičencu za donacijo, 

med katerimi je tudi Zveza društev ledvičnih 

bolnikov Slovenje. S tem neposredno sodelujemo 

pri razdelitvi sredstev proračuna za financiranje 

naše humanitarne organizacije. Vse kar je 

potrebno narediti je, da v obrazec na 6. strani 

vpišete davčno številko upravičenca 26545659 in 

odstotek dohodnine, ki nam ga boste namenili. 

Sklep navedenega je, da pristojni organi delajo na 

tem, da nam poenostavijo zadeve. No vidite, vse 

Uvod 

Povzetek skupščine društva ledvičnih bolnikov Ljubljana 

Skupščina društva je zasedala 25.3.2007 v 

Laškem. Kot vsako leto smo tudi letos skušali 

organizirati prijetno s koristnim. Udeležencev je 

bilo 47 in žal nam je, da vas ni bilo več, kajti to je 

prijetno združenje, kjer zvemo največ o delu 

društva. Skupščina je sprejela poročilo o delu in 

finančno poročilo, mnenje nadzornega sveta in 

poročilo disciplinske komisije. Društvo je v letu 

2006 realiziralo vse programe, poslovalo v skladu 

z zakonodajo in zato je bilo tudi mnenje 

nadzornega sveta pozitivno. 

Zanimiva je bila predstavitev strukture članstva po 

spolu, starosti, vrstah zdravljenja, rast števila 

članstva v zadnjih letih itd. Društvo sedaj šteje 

580 članov. 

V letošnjem letu je potekel mandat vsem organom 

društva in vsem nosilcem funkcij, zato smo na 

podlagi predloga, ki ga je pripravil izvršni odbor 

izvolili naslednje organe in nove nosilce vodilnih 

funkcij: 
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se izpopolnjuje. Tako smo tudi mi v letošnjem letu 

uvedli nekaj novost, »novi obrazci«. S to razliko, 

če boste obrazec pomanjkljivo izpolnili, ne boste 

kazensko odgovorni niti poklicani na zaslišanje. Mi 

smo tukaj zato, da vam  pomagamo po naših 

močeh. 

Izvršni odbor: 

1. Larisa Hajdinjak, predsednica 

2. Mojca Perpar-Stanovnik, tajnica 

3. Jasna Golob-Djukić, blagajničarka 

4. Milutin Sekulić, član 

5. Olga Zorman, članica 

6. Veronika Križ, članica 

7. Sandi Gregorčič, član 

8. Stojana Vrhovec, članica 

9. Franc Pintarič, član 

10. Darko Penca, član 

11. Veronika Belec, članica 

 

Nadzorni odbor Disciplinska komisija: 

1. Brane Tome  1. Debelak Cvetka 

2. Nebojša Vasić 2. Horvath Denis 

3. Ivan Logar  3. Herman Stropnik 

4. Justi Reninger 
5. Penca Blanka 

24.04.2007  

 1.  števi lka  

Larisa Hajdinjak 
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V nadaljevanju skupščine sta bila sprejeta 

program dela in finančni plan. V letu 2007 bomo 

izvajali naslednje programe: 

 

1. Izboljšanje socialnega stanja bolnikov na dializi 

in bolnikov s presajeno ledvico 

 Društvo bo na osnovi razpisa dodeljevalo socialne 

pomoči za letovanje bolnikov in materialne 

socialne pomoči za pokrivanje življenjskih 

stroškov. 

2. Zdravstven zaščita kroničnih bolnikov, 

cepljenje, nova zdravila, dodatki k prehrani, 

dializa 

 Društvo bo sofinanciralo cepljenja, nakup novih 

zdravil, dodatke k prehrani, nakup medicinskih 

pripomočkov in aparatov. 

3. Delavnice in predavanja za dvig kvalitete 

nadomestnega zdravljenja in življenja s kronično 

boleznijo 

 V okviru tega programa bomo informirali in 

predvsem izobraževali ledvične bolnike ter njihove 
družinske člane. 

4. Gibanje in rehabilitacija za vzdrževanje 

psihofizične kondicije dializnih bolnikov in 

bolnikov s presajeno ledvico 
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Organizirali bomo športne aktivnosti, ki 

potekajo v sodelovanju z zvezo. Na skupščini 

smo se seznanili s sklepom skupščine Zveze 

DLBS: 

1. Pajžlerjev memorial (tekmovanje v atletiki), ki 

bo 6.5.2007. Zaželeno je, da je udeležba 

navijačev čim večja. 

2. Vseslovensko srečanje bo 10.6.2007 v Murski 

Soboti. 

Finančni viri društva so: 

 sredstva Fiho, 

 občinska sredstva, 

 članarina članov društva, 

 donacije in sponzorstva, 

 prispevki članov pri posameznih 
prireditvah 

 drugi viri. 

Povedati moram, da je bila razprava na 

skupščini zelo konstruktivna, kar daje članom 

organov vzpodbudo za nadaljnje delo, posebno 

še novo izvoljenemu vodstvu. Želimo pa si, da 

bi se člani društva vseh aktivnosti, ki jih društvo 

organizira, udeleževali v  čim večjem številu. To 

je za vse, ki sodelujemo pri organizaciji, 

najlepša pohvala. 
    Olga Zorman 

Razpis za socialno pomoč za aktivno rehabilitacijo članov    

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči Društva ledvičnih bolnikov Ljubljana socialna 

komisija društva objavlja razpis, s katerim bo omogočeno delno pokritje stroškov aktivne rehabilitacije – 

bivanja v zdraviliščih oziroma letovanje v drugem kraju. 

Razpis traja od  03.05.2007 do 03.06.2007. 

Izvršni odbor Društva je na svoji 1.seji 11.4.2007 sprejel sklep s katerim se za aktivno rehabilitacijo 

članov-bolnikov v letu 2007 nameni 3.000,00 €. Vsak posamezni član – bolnik, ki izpolnjuje pogoje 

razpisa, prejme pomoč v višini 150€. V skladu s pravilnikom je član-bolnik upravičen do pomoči pod 

naslednjimi pogoji: 

1. da dohodek člana-bolnika ne presega minimalne plače 521,83 €, 

2. da povprečni dohodek na družinskega člana ne presega minimalne plače 521,83 €, če član-bolnik 

živi v skupnem gospodinjstvu 

3. plačana članarina za leto 2007. 

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 03.06.2007.  
Prijave oddajte v nabiralnike društva ali na sedež društva. 
 
Socialna komisija bo prijave pregledala in odločala o izbiri v 10-ih dneh po 
končanem razpisu. 



Prijave oddajte v nabiralnike društva ali po pošti na sedež društva. Socialna komisija bo prijave pregledala in 

odločala o izbiri v 10-ih dneh po končanem razpisu. Izbrani kandidati bodo obveščeni do 13.6.2007. 

Dodeljena socialna pomoč društva ne bo izplačana v gotovini, ampak na podlagi predloženih računov.  

Seznam zdravilišč s katerimi ima ZDLBS sklenjeno pogodbo z ugodno ceno storitev za člane društva: 

 Zdravilišče Laško, Rogaška, na Ptuju in v Medulinu (Hrvaška) 

 Apartma v Termah Čatež (P&P Tourist, za rezervacije  klicati g. Dejan na 041 717 460 ) 

 
Možnosti za dogovore o hemodializi v Medulinu na zadnji strani Novičk 
 
V prilogi Novičk je obrazec – prijavnica: Razpis za socialno pomoč za aktivno rehabilitacijo članov 

 Avtor: Mojca Stanovnik Perpar 

 
 

Odpiramo svetovalnico na Prisojni 

Posvetovalnica je namenjena vsem članom in 

njihovim svojcem. Oglasijo pa se lahko tudi drugi, 

ki imajo težave z ledvicami. 

Vprašate lahko, kar koli – odgovor pa bo odvisen 

od znanja svetovalca (o ledvični bolezni, o 

zdravljenju, o urejanju socialnih zadev, o članstvu 

v društvu,…). Za posvet se lahko zainteresirani 

oglasijo osebno na Prisojni 1. V maju in juniju bo 

na vaša vprašanja odgovarjala Stojana Vrhovec. 

Uradne ure posvetovalnice so 

petek 18. maja 2007- 16:30 do 19:30 , 

soboto 19. maja od 11:30 do 13:30 

Ob istem času, pa lahko za posvet telefonirate na 

številko 01/430 18 43 

Vaša vprašanja lahko pošljete po E-poši 

dlblj.svetovanje@gmail.com. Na ta način  seveda, 

lahko poveste svoje predloge in pobude za delo 

društva Za junijsko posvetovalnico bo termin 

objavljen na spletnem naslovu društva in v 

dializnih centrih. Če bo interesa med bolniki 

dovolj, bomo posvetovanjem nadaljevali v jeseni. 
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Stojana Vrhovec 
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DLB Ljubljana je humanitarno društvo, ki je 

namenjeno vsem bolnikom z okvarjenimi 

ledvicami, njihovim svojcem, podpornim članom 

iz Ljubljane in okolice. Za svoje delo – predvsem 

za uspešno organizacijo druženja svojih članov – 

potrebuje tudi prostovoljce, ki bi s svojim 

znanjem in humano gesto občasno pomagali pri 

teh dejavnostih. 

Pozivamo predvsem tiste, ki so kot prostovoljci 

pripravljeni priskočiti na pomoč pri organizacijo 

izleta z vlakom v mesecu septembru (vsakoletni 

tradicionalni izlet), ki se ga lahko udeležijo tudi 

bolniki na invalidskih vozičkih, ki pa vendar 

potrebujejo pomoč prostovoljca. 

Seveda pa bi bili veseli vsakega, ki bi želel biti 

naš član in vas vse pozivamo, da se včlanite 

(letna članarina je 10 EUR) in kot naši člani 

izkoristite članske ugodnosti in ste kot zdravi 

ljudje občasno tudi v pomoč. Tudi vaše ideje, 

znanje in izkušnje za delovanju društvu bodo 

dobrodošle. 

 

Izlet v Logarsko 

Izlet bomo izpeljali s pomočjo ga. Sebihe Fazlić – 

fizioterapevtke, ki dobro pozna dializne bolnike. 

Namenjen bo tistim, ki lahko hodijo samostojno 

in lahko prepešačijo navkreber vsaj (ne zelo hudi 

breg) en kilometer. Šli bi z avtobusom do konca 

Logarske doline, tam bi se poučili o pravilni hoji, 

poskusili priti do slapa Rinka in za 

najpogumnejše organizirali pohod na Okrešelj. 

Nazaj grede se bomo okrepčali v kakšnem 

gostišču in, če bo čas dopuščal še skočili v terme 

Snovik na kopanje. 

V prilogi NOVIČK (na koncu) je objavljena 

prelimininarna prijavnica. Vsi zainteresirani 

pošljite anketno prijavnico na Prisojni 1 do 20. 

maja, ko bomo začeli pripravljati podroben 

program.  

»Besede so lahke, prijateljstvo je 

težko« 

 ugandski pregovor 
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Poziv osebju dializnih centrov za aktivno sodelovanje v društvu 

in včlanitev 

Stojana Vrhovec 

 

»Če bi narava imela toliko zakonov, kot jih 

ima država, ji še sam bog ne bi mogel 

vladati«  (Ludwig Börne)  

 

http://sl.wikiquote.org/wiki/Ludwig_B%C3%B6rne
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Počitnice z dializo v Medulinu 
Za počitnice z dializo mora član imeti nalepko za tekoče leto na izkaznici DLB. Vse priprave se opravijo s 

pomočjo poverjenika za počitniško dializo. Poverjenik za naše društvo je Veronika Belec, dosegljiva je na  gsm 

031/333016, tor.,čet., med 16 in 17 uro. 

ČLAN mora: 

1- Natančno izpolniti prijavo zase in spremljevalca 

2- Ob prijavi predložiti pooblastilo za refundacijo stroškov dialize overjeno na upravni enoti 

3- Preskrbeti medicinsko dokumentacijo za dializo, potrdilo o številu  dializ  tedensko in markerje 

DOKUMENTACIJA MORA BITI POSLANA PO FAXU 3 TEDNE PRED NAČRTOVANIM DOPUSTOM. V nasprotnem 

primeru se želeni datum ne more zagotoviti 

V NADALJEVANJU: 

ČLAN mora sam ali s pomočjo poverjenika zbrano dokumentacijo poslati po pošti : ZDLBS , Prisojna 1, 1000 

Ljubljana ali po FAX-u: 01 430 18 44 

POVERJENIK spremlja ali je dokumentacija popolna in ali je prispela do KOORDINATORJA. KOORDINATOR opravi 

prijavo in rezervacijo, ter na osnovi potrditve rezervacije s strani IZVAJALCA,  pošlje POVERJENIKU (ki vodi 

evidenco prijav) potrjeno NAPOTNICO, ta pa jo preda ČLANU.  

KAVCIJA: Član za rezervacijo dializnega mesta in hotelske namestitve ob prevzemu napotnice položi kavcijo v 

višini 100 €. V slučaju odpovedi manj kot 14 dni pred predvidenim počitnikovanjem se kavcija zadrži. Izjema, 

ko se kavcija vrne, so le: bolezen, smrt v družini ali razlog višje sile.  

MEDICINSKA DOKUMENTACIJA: Vsak mora originalno dokumentacijo imeti s pri sebi ob prihodu v DC  

Poročilo o dializnem zdravljenju in  negativni markerji ne smejo biti starejši od 3 mesecev.  Priporoča se tudi 

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja. PACIENT BREZ NAPOTNICE IN ČLANSKE IZKAZNICE  NIMA 

UGODNOSTI  IZ TEGA NASLOVA.  Cenik 2007 za hotelske storitve:  

 polpenzion  v pred in po – sezoni: 01.09. – 26.05. : Gost z HD ---------------  10 EUR 

  Spremljevalec ------------  28 EUR  

 polpenzion v glavni sezoni :          27.05. – 31.08. :  Gost z HD --------------- 18  EUR 

                                              Spremljevalec ------------ 36  EUR 

Prijavnico in obrazec za pooblastilo dobite v dializnih centrih, ki se zdravite ali na sedežu društva v času 

uradnih ur. 
             Veronika Belec 

Ugodnosti za člane DLB Ljubljana  

Popuste oziroma ugodnosti lahko koristite ob predložitvi naše članske izkaznice z veljavno nalepko za tekoče 

leto oziroma z potrdilom o članstvu. Kopališče TIVOLI (za leto 2007): Na razpolaga imamo dve letni karti. 

Karte dobite pri gospodu Sadikoviču po predhodnem dogovoru - pokličite na GSM 051 350-842. TERME 

SNOVIK: Dve uri plavanja v termalni vodi. Lastni prispevek v višini 2€. APARTMA v Termah Čatež: P&P 

Tourist, ponuja ugodno bivanje v apartmajih Terme Čatež, za rezervacije klicati g. Dejan na gsm: 041 717 460. 

OPTIKA CLARUS : 10% popust za sončna očala, 20% popust za korekcijskaočala in brezplačen osnovni 

okulistični pregled pri nakupu okvirjev ali stekel, 15% popust za vse ostale idelke ( korekcijska leča, tekočine. 

HOTEL SLATINA ( Rogaška Slatina)- prijave sprejema Majda Eržen na tel. številko 031 221 042. 

ZDRAVILIŠČE LAŠKO: 20% popust za zdravstvene in wellness storitve, 10% popust za mesečne in letne 

vstopnice, 10% popust za kopališke storitve. KLUB 300 – Bowling : vsako drugo nedeljo v mesecu rekreativni 

bowling ob nedeljah. Za udeležbo na bowlingu je potrebno plačati prispevek in sicer za člana društva 5 €, za 

nečlana pa 8 €. Prijave zbira Sandi Gregorčič GSM 040 802 825. ŠPAS TEATER: društvo ima zakupljenih 10 

abonmajskih kart (Rdeči baron). Predstave so enkrat na mesec. Na razpolago je 10 kart- prispevek člana za 1 

karto je 2 €. Informacije in dvig kart za  ogled predstave, člani DLB Ljubljane dobite pri: Larisi Hajdinjak, tel: 

01 522 88-73 - HD Leonišče , Veroniki Belec,gsm: 031 333 016 - HD Klinični center , Mojci Perpar, gsm: 031 

430 720 - PD in TX  

http://www.zavod-tivoli.si/ponudba/kopalisce/kopalisce.htm
http://www.p-ptourist.si/html/ponudba.htm
http://www.planeta.si/
http://www.hotelslatina.com/
http://www.zdravilisce-lasko.si/


 

Anketa o interesu članov za udeležbo na tradicionalni izlet z 
vlakom: 
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Nekaj pojasnil: 
 
Odločamo se med dvema lokacijami in sicer:  Brioni (Hrvaška)  ter Velenje muzej 
premogovništva Slovenije (ogled Mozirskega gaja) 
 

 
1. Izlet je predviden za nedeljo 10. septembra 2007. 
2. Vlak bo odpeljal po voznem redu zgodaj zjutraj iz Ljubljane  
3. Če bi se večina odločala za izlet na Brione bo prispevek na člana bistveno večji, kot za 

obisk Velenja- Gaj Mozirje. 

 
Želim se udeležiti izleta (ustrezno obkroži): 

1. Brioni 
2. Velenje- Mozirje 
 

 
Datum :……………………………....   Podpis(čitljiv):……………………………………………………………………………… 

 
 

Prijavnica za rekreativni izlet v Logarsko dolino 
 

Ime im priimek  

Naslov  

Telefon  

se prijavljam za rekreativni izlet v Logarsko dolino. 
 
Izleta bi se udeležil/a, če bo v:  (obkroži) 
1. SOBOTO   
2. NEDELJO  
 
 
Star/a sem: ………let in redno hodim vsaj dvakrat na teden po eno uro. 
 
Počutim se kondicijsko dovolj močnega, da pridem: 
a) do Rinke 
b) na Okrešelj 
 
izleta se bo z mano udeležil/a:………………………………………… 
 
Datum:…………………………  Podpis:………………….. 
 


