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Invalidsko društvo ILCO Ljubljana, 
Parmova 53, 1000 Ljubljana, 01 436 21 90, 
drustvo@ilco-lj.org, www.ilco-si.org 
Uradne ure: vsak pon. 09.00 – 12.00, 
telefonska dosegljivost: 
pon.– pet. 09.00 – 14.00

DONACIJA 
Vsi, ki bi hoteli donirati za delovanje 
društva in izvedbo socialnih in 
rehabilitacijskih programov, ki jih 
v društvu izvajamo, lahko svojo 
donacijo nakažete na naš  
TRR: 0222 2001 9146 108.  
Dobrodošel je vsak evro.
Pravne osebe, ki bi želele postati naš 
donator, nam lahko pišete na  
drustvo@ilco-lj.org in poslali vam 
bomo donacijsko pogodbo.

 SMS DONACIJA
Pošljite SMS sporočilo s ključno 

besedo STOMA5 na številko 1919 in 
prispevali boste 5 EUR za zbiranje 

sredstev za izvedbo socialnih in 
rehabilitacijskih programov oseb s 
stomo  in njihove svojce v društvu.

Prispevajo lahko uporabniki  
mobilnih storitev telekoma  

Slovenije, Izi mobila, Si.mobila,  
t-2 in telemacha.

Pogoji in navodila za sodelovanje pri 
storitvi SmS-donacija so objavljeni na  

spletni strani  www.ilco-si.org. 
Člani Invalidskega društva ILCO 

Ljubljana se vam iskreno zahvaljujemo 
za vašo donacijo.
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V tOkrAtnI šteVILkI ILCOPIS-A VAm PreDStAVLjAmO nekAj DOGODkOV In 

DejAVnOStI nAšeGA InVALIDSkeGA DrUštVA ILCO LjUbLjAnA, kI SmO Se 

jIh UDeLežILI V PretekLIh treh meSeCIh.

nAjPrej SmO SI PrIVOščILI SkUPen DOPUSt OzIrOmA rehAbILItACIjSkO 

LetOVAnje V PIneStI, kI SmO GA kAr DObrO IzkOrIStILI (Več O tem 

Ste PrebrALI že V PrejšnjI šteVILkI), SAj nAS je tAkOj PO POVrAtkU V 

LjUbLjAnO čAkALO OGrOmnO DeLA. PrIPrAVItI je bILO trebA SLOVeSnO 

PrIreDIteV In PIknIk Ob 25-LetnICI UStAnOVItVe ILCO SekCIje LjUbLjAnA 

In 20-ObLetnICI InVALIDSkeGA DrUštVA ILCO LjUbLjAnA. OrGAnIzACIjSkI 

ODbOr je zAVIhAL rOkAVe, A mI ne bI bILI mI, če SI VmeS ne bI PrIVOščILI 

enODneVneGA POhODA Ob rekI krkI In OGLeDA nOVeGA meStA. kLjUb 

VSemU SmO ImeLI 9. SePtembrA Ob 11. UrI In 11 mInUt PrIreDIteV, O 

kAterI SI LAhkO Preberete V tej šteVILkI ILCOPIS-A. 

SeVeDA tO nI VSe, kAr SmO POčeLI V zADnjem čASU, SAj SmO meD 

DrUGIm čIStILI breGOVe LjUbLjAnICe, SI OGLeDALI StekLArnO hrAStnIk, 

DeLALI VAje PILAteSA, Se kOPALI V zDrAVILIščU LAškO, SI OGLeDALI 

žUžemberk, krStILI VInO nA mArtInOVAnjU In ImeLI PreDStAVIteV 

PrIPOmOčkOV zA neGO StOme. 

V nAšem čASOPISU SmO POVzeLI Le DrObeC VSeGA, kAr SmO DOžIVeLI. 

VSeGA Se ne DA zAPISAtI, je PA bILO čUDOVItO VSe tO DOžIVetI. 

SVOjA SrečeVAnjA SmO PrAVkAr POPeStrILI z reDnImI PLeSnImI VAjAmI, 

kI jIh bOmO ImeLI VSAk teDen. DO kOnCA LetA nAčrtUjemO še nekAj 

DOGODkOV, V PrIhAjAjOčem LetU PA ImAmO OGrOmnO nAčrtOV, SAj 

nAm VOLje In POzItIVne enerGIje zLePA ne zmAnjkA. 

nAj tO OStAne zA PreSenečenje V nASLeDnjem LetU, VSe, kAr VAm LAhkO 

IzDAmO je, DA bOSte mArCA 2017 LAhkO PrebrALI nOVO šteVILkO ILCOPIS-A. 

DrAGI StOmIStI, žeLImO SI, DA VSAj nekAj teh StVArI DOžIVIte z 

nAmI, VAšImI PArtnerjI In SVOjCI, zAtO PreDLAGAmO, DA IzPOLnIte 

PrIjAVnICO zA čLAnStVO V nAšem DrUštVU, kI jO bOSte nAšLI V 

čASOPISU. SkUPAj nAm bO LAžje!

V PrIhAjAjOčem LetU 2017 PA VAm žeLIm VeLIkO zDrAVjA, Sreče In 

ISkrenIh  PrIjAteLjSteV!

Predsednik društva
zoran terglav
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druženje
IZ M E NJAVA IZ KU Š E NJ 
I N PRE DSTAV IT E V 
PRI P OMO Č KOV Z A N EG O 
STOM E PRO IZ VA JA LC A 
CO LO PL A ST
17. november 2016

V četrtek, 17. 11. 2016, smo se ob 11.30 uri zbrali 
v gostišču kum v zagorju. Dobro razpoloženi smo 
že na terasi gostišča poklepetali ob kavi, nato je 
sledil program – pomoč svojcem po operaciji in 
predstavitev novosti proizvajalca pripomočkov 
Coloplast. 

V dvorani nas je pričakala predstavnica Colo-
plasta gospa Simona truhačev, dipl. viš. med. ses., 
et. Predstavila nam je različne pripomočke za  
nego stome in pokazala, kako se z njimi ravna. Po-
nudila nam je vzorce stomalnih vrečk in še nekaj 
vzorcev drugih pripomočkov za nego stome. Ude-
leženci so imeli veliko vprašanj in gospa Simona je 
na vsa prijazno odgovorila. 

Po predstavitvi smo čas namenili izmenjavi iz-
kušenj oseb s stomo. Pogovarjali pa smo se tudi z 
novo operiranimi osebami, njihovimi partnerji in 
svojci. V pogovorih je sodelovala medicinska se-
stra iz Oddelka za kirurgijo Splošne bolnišnice tr-
bovlje, gospa zdenka rajovic, ki je odgovarjala na 
bolj zahtevna in strokovna vprašanja. 

nekaj besed smo namenili tudi dobavi in dosto-
pnosti pripomočkov in ugotovili, da je na našem 
trgu zaenkrat dobra ponudba različnih proizva-
jalcev kvalitetnih pripomočkov za oskrbo stome. 
Prav kvalitetni pripomočki so razlog, da imamo 
osebe s stomo manj težav s hudimi vnetji peris-
tomalne kože. 

Lepo je deliti izkušnje in izvedeti kaj novega, še 
lepše pa je zavedanje, da s svojimi težavami nisi 
sam in da ne bo minilo dolgo, ko se bomo spet sre-
čali na katerem izmed dogodkov našega društva. 



obletnica
PR A Z N OVA NJ E 25 LE T 
S E KC IJ E  I LCO LJ U B LJA N A 
I N 20 LE T I N VA LI DS K EG A 
D RU ŠT VA I LCO LJ U B LJA N A 
Od 7. do 11. septembra 2016

Praznovanja dveh tako pomembnih obletnic nis-
mo mogli prepustiti naključju, zato smo se s pri-
pravo slovesne prireditve pričeli ukvarjati že letoš-
njega maja. Avgusta pa je naš organizacijski odbor, 
sestavljen iz devetih članov, delal vsak dan po osem 
in več ur, tik pred prireditvijo, 09. septembra, pa 
tudi med vikendi. ker gre za res posebno priložnost, 
smo se odločili, da pripravimo več dogodkov, ki smo 
jih zaključili s slovesno prireditvijo in piknikom. 

najprej smo pripravili mednarodno srečanje oseb 
s stomo, na katerega smo povabili predstavnike 
ILCO bosne – republika Srbska, ILCO Srbije, ILCO 
hrvaške in ILCO makedonije. na povabilo so se 
odzvali skoraj vsi, razen članov ILCO makedonija. 
tako je naš predsednik zoran terglav 7. septembra 
sprejel predsednika ILCO bosne – republike Srbske 
gospoda Dragana trivuna in še dva njihova člana, 
predsednico ILCO Srbije gospo Snežano milojević 
Cmiljanić in tri njihove člane ter predsednika ILCO 

hrvaške gospoda Ognjana Peleša, ki je na srečanje 
prišel s še petimi člani. nastanili so se v hostlu Ana, 
zvečer pa je sledil uradni spoznavni večer z večerjo 
v restavraciji Allegria. 

naslednji dan smo se ob 8.00 uri dobili na sedežu 
Invalidskega društva ILCO Ljubljana na Parmovi 53, 
kjer smo se ob zajtrku pogovarjali o oskrbi stome, 
pripomočkih, ki so na voljo osebam s stomo, orga-
nizirnosti oseb s stomo in si izmenjali izkušnje z 
rehabilitacijskimi programi v posameznih državah.    

Delovanje, šolanje in organizacijo et sester (en-
terostomalnih sester) v Sloveniji je predstavila go-
spa renata batas, dipl. m. s. et, predsednica sekcije 
medicinskih sester v enterostomalni terapiji. na 
podlagi izmenjave naših izkušenj smo ugotovili, da 
se o stomi in osebah s stomo v javnosti premalo ve 
in govori. Skrbi nas, ker po zelo zahtevni operaciji 
za osebe s stomo in njihove svojce ni nobene stro-
kovne psihične podpore, ki bi jo nudile zdravstvene 
organizacije, stroške pa bi kril zzzS. tu odigramo 
pomembno vlogo prav društva, ki tako pomoč nu-
dimo prostovoljno s pomočjo oseb s stomo – pro-
stovoljcev, ki so posebej usposobljeni za svetovanje 
osebam s stomo in njihovim svojcem. naše društvo 
pa s svojimi dejavnostmi skrbi za kvaliteten povra-
tek v normalno in aktivno življenje ter vas informira 
o vaših pravicah, pripomočkih in vseh dejavnostih, 
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ki so povezane z osebami s stomo. Ugotovili smo 
tudi, da je, kljub temu, da ILCO društva skrbijo tudi 
za informiranje o pravilni uporabi pripomočkov za 
oskrbo stome in novostih na področju proizvodnje 
pripomočkov, pomoč proizvajalcev, zastopnikov in 
uvoznikov našim društvom skromna. želimo si še 
bolj raznovrstne ponudbe pripomočkov, predvsem 
pa, da bi najnovejši pripomočki hitreje prišli na naše 
tržišče. 

Po posvetu nas je ob 12. uri v mestni hiši sprejel 
župan mestne občine Ljubljana gospod zoran jan-
ković, ki nas je toplo sprejel in si je, kljub številnim 
obveznostim, vzel nekaj časa za klepet z nami. nato 
nas je sprejel turistični vodnik, ki nam je razkazal 
staro mestno jedro Ljubljane. Gostje so bili nad 
našim mestom zelo navdušeni in se niso mogli na-
čuditi vsem spremembam, ki ga je mesto dožive-
lo v zadnjih nekaj letih. Obveznosti tega dne smo 
sklenili s kosilom. Popoldne so gostje preživeli po 
lastni izbiri, naslednji dan pa so se nam pridružili na 
slavnostni prireditvi. za člane ILCO Ljubljana dne-
va še ni bilo konec. nekateri so v ribiškem domu 
barje že od jutra koordinirali pripravo prizorišča za 
slovesno prireditev in piknik, ki ji je sledil. Postavili 
so šotor, »jurčka« za točenje pijače in prenosne WC
-je. Postavili so mize, ki so jih slavnostno pogrnili, 
prinesli klopi, obesili zastave in plakate, označili so 

parkirišče in pot do prizorišča, napeljali elektriko 
ter preverili, kako deluje ozvočenje. trdo smo de-
lali do 22-ih, nekaj opravkov pa nam je ostalo še za 
naslednji dan. 

DAN »D«: OSREDNJA SLOVESNOST IN PIKNIK
V petek, ob 8-ih zjutraj smo opravili še zaključne 

priprave na prireditev in piknik: okrasili smo oder, 
na mize smo postavili pijačo in piškote, pripravili 
smo pijačo dobrodošlice, še enkrat smo preverili 
ozvočenje, nastopajoči: Studenček – pevci in godci 
ljudskih pesmi, Oto Vrhovnik – saksofonist s po-
močnico Ireno, Stane Vidmar, Omar naber, pa so 
opravili tonsko vajo. 

V zraku je bilo čutiti napeto pričakovanje in ura še 
ni bila 10, ko so že pričeli prihajati prvi gostje, ob 11. 
uri in 11 minut pa so zadonele slavnostne fanfare, ki 
so napovedale začetek slovesnosti. 

na oder je prišel gospod roman končar, ki je prip-
ravil scenarij in povezoval prireditev. Po čudovitem 
uvodu je prisotne nagovoril predsednik Invalidske-
ga društva ILCO Ljubljana gospod zoran terglav, ki 
je pozdravil vse goste in v skrčeni obliki povzel zgo-
dovino delovanja društva, predstavil programe in 
uspehe društva. Predvsem pa se je zahvalili vsem, 
ki so delali v društvu, ali so kakorkoli prispevali, da 
je prej sekcija in potem društvo petindvajset let iz-
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vajalo številne aktivnosti. Seveda se bomo trudili, 
da bo naše društvo s svojim delovanjem lajšalo živ-
ljenje oseb s stomo in njihovih svojcev vsaj še pe-
tindvajset let.

Po glasbenih točkah je spregovoril predsednik 
ILCO zveze Slovenije gospod Ivan mrevlje, za njim 
pa še predsedniki povabljenih ILCO društev iz tu-
jine. 

Pridni kuharji so začeli svoje dobrote z žara peči 
že med prireditvijo, saj so morali postreči kar 218 
gostov. Prijetne vonjave so nam zbujale skomine, a 
na hrano ni bilo treba čakati dolgo, saj so naši pro-
stovoljni natakarji hitro vse postregli.

na pikniku, ki je sledil slovesnosti, nas je zabaval 
Duo karošec, ki je poskrbel, da smo plesali in se za-
bavali do poznih večernih ur. 

Praznovanja pa seveda ni brez torte, ki so jo nare-
dili v slaščičarni našega člana. bila je tako dobra, da 
je je takoj zmanjkalo. 

Povabljeni gostje so odšli okoli osmih zvečer. Os-
tali smo člani organizacijskega odbora in tisti, ki so 
nam pomagali pri organizaciji in izvedbi prazno-
vanja. čeprav smo bili utrujeni, smo bili s svojim 
delom zelo zadovoljni, saj so nam gostje povedali, 
da jim je bilo na prireditvi zelo všeč. Vseeno nismo 

predolgo proslavljali, saj nas je naslednji dan čakalo 
še pospravljanje prizorišča.

V soboto so se nam ob 13-ih pridružili gostje iz tu-
jine, za katere smo pripravili plovbo po Ljubljanici. 
eno uro kasneje smo že sedeli na ladjici barjanki, 
vodnik janez pa nam je razkazal Ljubljano še iz dru-
ge perspektive in gostje so bili navdušeni. 

Sledilo je kosilo, na katerem smo se pogovarjali o 
bodočih načrtih za sodelovanje na skupnih projek-
tih in druženjih. ker se je bližal čas odhoda, je pred-
sednik našega društva gospod zoran terglav goste 
pospremil do hostla in se od njih poslovil. 

naj se na tem mestu zahvalimo vsem nastopa-
jočim na prireditvi in kapitanu ladjice barjanke 
gospodu Vojku bašiču, ki so se odrekli honorarju. 
zahvaljujemo se tudi vsem donatorjem, ki so nam 
omogočili, da smo lahko izpeljali za nas zelo po-
memben dogodek.

zahvala pa gre tudi našemu predsedniku gospodu 
zoranu terglavu, ki se je ob vseh ostalih obvezno-
stih v zvezi z društvom, pogumno lotil organizaci-
je naše proslave, piknika in skrbi za tuje goste ter 
nase prevzel večino obveznosti in odgovornosti. 
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zahvale
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Cvetka Švajger
Spoštovani!
9. septembra 2016 je bil prelep dan! Sijalo je sonce, 

zbranih je bilo veliko ljudi dobre volje in bilo nam je 
lepo.  Ne morem vam opisati prelepih občutkov, ki 
sem jih bila deležna v vaši družbi, v družbi nasto-
pajočih, prostovoljcev, gostov predvsem pa vaših 
članov. Že ob samem prihodu so me sprejeli ljudje z 
nasmehom in tako je bilo ves čas mojega druženja z 
VAMI! Kot je dejal fantastični povezovalec progra-
ma Roman: »Jaz se enostavno počutim tako lepo!«. 
In tako lepo sem se počutila tudi jaz, čeprav vas ne 
poznam! Sem bila le ena od navzočih, niti ne pova-
bljenih, saj sem samo nadomeščala! Vesela sem, da 
sem lahko!

Zato naj vam in vsem pridnim prostovoljcem glo-
boko iz srca čestitam k vrhunski prireditvi, hvala 
vam za prelepo druženje, predvsem pa hvala vam, 
da sem bila lahko del vas.

Naj vas še naprej spremljata sreča, srčnost, pred-
vsem pa dobra volja in uspeh pri delovanju društva! 
Ljudje vas enostavno potrebujejo, vi pa njih! Ali kot 
je dejal eden od povabljenih: »Želim, da ne pridejo 
novi, le ti stari naj ostanejo še dolgo med nami!«. In 
to vam želim tudi jaz!

SREČNO!

Rems
Zoran, ob praznovanju ILCO društva Ljubljana v 

petek, 9. 9. 2016, nimam besed. Rečem lahko samo 
ČESTITAM vsem, ki ste delali na tem projektu. Ena-
kega mnenja so tudi drugi udeleženci praznovanja 
stomistov, Slovenci in tudi gosti iz tujine!

Milorad
Poštovani Zorane,
ne mogu se oteti dojmu, a da se odmah ne zahvalim 

ispred ILCO društva Varaždin i ispred nas članova I. 
Kovačić, S. Vuk, M. Vasilić na vrhunskoj i profesio-
nalnoj organizaciji svečanog domijenka za 20-tu 
obljetnicu vašeg postojanja ILCO društva Ljubljana.

Bili smo vrhunski ugošćeni, počašćeni i sa srcem 
dobrodošli u Vašem gradu

Bilo nam je više nego super!
Od srca Vam želimo puno zdravlja, sreće i uspjeha 

u vašem radu i postojanju vašeg društva!
Srdačno tebe Zorane i Renatu naravno i cijelo vaše 

društvo pozdravljamo do viđenja u Varaždinu.



P O H O D O B RE KI  K RKI 
I N P O N OV E M M E ST U 
V O RG A N IZ AC IJ I  Z V E Z E 
I LCO S LOV E N IJ E 
27. avgust 2016

V soboto, 27. avgusta 2016, smo imeli v okvi-
ru posebnega socialnega programa na državni 
ravni organiziran enodnevni pohod ob reki krki, 
po okolici in po noven mestu. Pohoda se je ude-
ležilo 187 pohodnikov iz vseh šestih ILCO dru-
štev povezanih v zvezo ILCO Slovenije. Avtobusi 
so nas pripeljali do zbornega mesta, kjer so nas 
pričakali gostitelji, člani ILCO novega mesta, in 
nam ponudili šilce žganega za zdravje ter ne-
kaj piškotov za želodček. Po dobrodošlici nas je 
pozdravila turistična vodnica Darja zamida, ki 
nam je povedala marsikaj o zgodovini in drugih 
znamenitostih novega mesta, potem pa smo se 
odpravili na pohod.  

Pot nas je vodila ob reki krki, kjer smo uživa-
li v njeni lepoti in sončnih žarkih. nadaljevali 
smo ob robu mesta do in skozi kettejev dvo-
stranski obcestni drevored divjih kostanjev, ki je 
eno najbolj slikovitih novomeških sprehajališč, 

rekreacija
saj je dolg kar kilometer in pol. Drevored, ki ga 
sestavlja 370 dreves, poteka čez prazgodovinsko 
naselbino marof in povezuje mesto s sosesko 
bršljin. njegov nastanek sega v čas po letu 1900, 
ko je bila z izgradnjo današnje Ljubljanske ceste 
opuščena historična cesta čez marof. Večji del 
kostanjev je bil zaradi neprimernega vzdrževa-
nja in starosti v slabem stanju, zato se je leta 
1992 začela celovita obnova drevoreda. Drevo-
red je, kot eden najbolj značilnih mestnih drevo-
redov v Sloveniji, zavarovan kot spomenik obli-
kovane narave. 

na poti je turistična vodnica Darja podajala 
informacije o znamenitostih in nam povedala 
tudi nekaj zanimivih anekdot. ko smo se spustili 
v mestno jedro, smo izvedeli še veliko dejstev o 
samem starem jedru novega mesta.

Pohod smo zaključili ob reki krki in prišli do 
avtobusov. Odpeljali smo se na kostanjevico na 
krki, v gostilno žolnir, kjer nas je pričakalo kosilo 
in živa glasba. Druženje je bilo še posebej veselo 
in ganljivo obenem, saj sta prav na ta dan dva 
člana iz ILCO Gorenjska praznovala 50. obletni-
co poroke. Seveda smo jima priredili ponovno 
poroko, na kateri sta obnovila svoje poročne za-
obljube, mi pa smo potočili nekaj solz. 

Pozno popoldne smo se s prijetnimi vtisi in ra-
hlo utrujeni odpravili vsak proti svojemu domu.
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VA J E PI L AT E SA ,  A K TI V N O 
PL AVA NJ E V Z D R AV I LI ŠČ U 
L A Š KO I N VO D E N O G LE D 
ST E K L A RN E H R A ST N I K 
26. oktober 2016

čeprav nam je letošnjo leto podarilo lepo je-
sen, smo si vseeno privoščili malce razvajanja v 
topli termalni vodi, zato smo se tokrat iz Par-
move ulice v Ljubljani odpravili proti zasavju. 
Seveda ni šlo brez postanka na trojanah, kjer 
smo ob kavici uživali tudi ob podarjenih trojan-
skih krofih. 

V zasavju so nas že nestrpno čakali naši zasa-
vski člani. tokrat poti nismo takoj nadaljevali 
proti thermani Laško, saj je sledil ogled Steklar-
ne hrastnik. V steklarni nas je sprejela gospa 
rosanda kladnik, ki nam je, ko smo si oblekli 
halje, razkazala proizvodnjo, nam razložila, ka-
tere izdelke proizvajajo ter nam povedala tudi 
nekaj o zgodovini podjetja. zelo nas je navdušil 
podatek, da kar večji odstotek vseh proizvodov 
izvozijo v tujino, še bolj pa smo bili veseli ko-
zarčkov z logotipom »ILCO Ljubljana 20 let«, ki 

jih je za nas naročil predsednik našega društva, 
gospod zoran terglav. 

Polni vtisov smo nadaljevali pot. V hotelu 
thermana park Laško nas je pričakala gospa Da-
nica Pinter, inštruktorica  pilatesa z mednaro-
dno priznano licenco mk Studios, London, ki je 
vodila vadbo pilatesa. Vaje je prilagodila pose-
bej za osebe s stomo. moramo priznati, da smo 
se v uri vadbe kar izmučili, precej pa tudi nauči-
li. zdaj moramo poskrbeti samo za to, da bomo 
vaje pridno delali tudi doma.

Po pilatesu smo se sprehodili do hotela zdra-
vilišče Laško, kjer smo si privoščili kosilo in mal-
ce počitka. 

Potem pa smo šli na bazen, v katerem smo 
tri ure plavali, se knajpali in uživali v prijetni 
termalni vodi. nekaj članov je odšlo na toplo v 
savno, kjer so pregnali prehlad. kdor se ni želel 
ali se ni smel kopati, si je privoščil sprehod po 
parkih okoli zdravilišča ali pa se je odpravil na 
ogled Laškega. 

tako je minil naš dan, čeprav je bil rahlo deže-
ven, nam je bilo lepo. Prijetno utrujeni od vaj in 
vode, smo se dobili na avtobusu in se odpeljal 
proti Ljubljani. 
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aktivnosti
Č I STI LN A A KC IJA 
»Z A Č I STO LJ U B LJA N O « 
I N PRE DAVA NJ E O 
LO Č E VA NJ U O D PA D KOV  
24. september 2016

Spomini na našo 20. obletnico so nas še prijet-
no greli, a smo se v soboto, 24. septembra, vse-
eno spet srečali. tokrat smo se zbrali na čistil-
ni akciji turističnega društva Ljubljanica. Letos 
smo se srečali že 10. zapovrstjo – še ena oble-
tnica, ki obeležuje prijetno in koristno druženje, 
na katerem so se stkale močne prijateljske vezi.

Ob 9. uri smo se srečali pod Prulskim mostom 
in se odpravili najprej na kavico, kjer smo poslu-
šali predavanje o ločevanju odpadkov. razdelilil 
smo si majice, rokavice in vrečke za smeti in se v 
meglenem jutru odpravili na obrežje Ljubljanice. 
med pobiranjem smeti od špice, ob Grubarjevem 
prekopu do kodeljevega se je že pokazalo sonce, 
kot da bi nas hotelo pohvaliti, ker smo s svojim 
delom pomagali k lepšemu okolju. 

tudi letos smo z veseljem ugotavljali, da je 
smeti manj kot včasih, a žal to še ne pomeni, 
da so naše vreče ostale prazne. zbrane odpadke 
smo odvrgli v za to pripravljene smetiščne za-
bojnike. Ob povratku pa je sledila skupinska fo-
tografija in okrepčitev v lokalu bueno bar.

Po Poljanski in roški ulici smo se ob 12.30 uri  
vrnili k turističnemu društvu Ljubljanica, pod 
Prulski most, kjer nas je pričakala malica. za 
dobro voljo je s kitaro in pesmijo poskrbel bog-
dan Smrke, ki je v ples ponesel nekaj zagretih 
plesalcev. zapeli pa smo mu tudi mi, saj je imel 
pred kratkim rojstni dan.

malo smo še poklepetali, nato pa smo se odpra-
vili vsak svojim dogodivščinam naproti.
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zanimivosti o reki, ki je bila ob našem obisku vi-
soka zaradi padavin v preteklih dneh. 

Potem smo se odpeljali proti gradu, ki je ena 
izmed najslikovitejših in tipičnih srednjeveških 
trdnjav na Slovenskem.  Grad naj bi dal postaviti 
Viljem I., mož sv. eme, na kar kaže letnica 1000 
vklesana na vhodnem portalu gradu. turistična 
vodnica gospa milka nam je, poleg zgodovinskih 
dejstev, povedala tudi marsikatero anekdoto o 
življenju na žužemberškem gradu, ki je ogled še 
dodatno popestrila. Danes je grad pomembno 
prizorišče kulturnih in drugih prireditev, ki jih že 
od leta 1997 organizira turistično društvo Suha 
krajina. Grad tudi obnavljajo, za kar sta  zaslužna 
predsednik turističnega društva Vlado kostevc in 
župan občine Franc škufca.

Po postanku v Suhi krajini smo pot nadaljevali 
proti beli krajini. V Semiču v Gostišču Pezdirc so 
nas že čakali člani ansambla hit. Okrepčali smo 
se s kosilom, nato pa se je začelo rajanje in vese-
lje. ker je bilo martinovo smo imeli tudi krst vina: 
mošt smo prekrstili v vino in potem je to še lažje 
steklo po naših grlih. rajanju je sledila še večerja, 
po njej pa odhod domov. 

Z N A M E N ITOSTI  
V  ŽUŽ E M B E RKU  
I N M A RTI N OVA NJ E 
9. november 2016

čeprav so nebo prekrivali temačni oblaki, se 
nam je zdelo, da bomo doživeli še en odličen dan. 
ravno, ko smo odhajali iz Ljubljane proti beli kra-
jini, se je izza oblakov pokazalo sonce in nam na-
risalo nasmehe na obraze.

V žužemberku smo si privoščili prvi postanek. 
Pričakala nas je nasmejana in tudi malce razigra-
na, turistična vodnica gospa milka jernejčič, ki 
nas je s svojo dobro voljo čisto osvojila, da smo 
zavzeto prisluhnili vsaki njeni besedi. Skupaj smo 
se odpeljali do cerkve Sv. mohorja in Fortunata. 
ker cerkev stoji na hribu, smo se naužili fanta-
stičnega razgleda po Suhi krajini, navdušila pa 
nas je tudi notranjost cerkve. malo pred našim 
obiskom je bila zahvalna nedelja, zato so verniki 
prinesli darove iz svojih vrtov in polj ter z njimi 
okrasili cerkev. česa takega še nismo videli. 

Iz cerkve nas je pot vodila do slapov – Lehnja-
kovih pragov na reki krki. Izvedeli smo kar precej 
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In tako me je mOjA StOmA pripeljala, pa čisto nič 
ne pretiravam, v novo veliko družino, s katero si 
uspemo izpolniti veliko želja, za katere prej nis-
mo imeli časa ali pa si ga nismo hoteli vzeti. 

IZ LE T V ŽUŽ E M B E RK 
I N M A RTI N OVA NJ E 
V S E M IČ U 
Lidija Markoja 

V sredo, 9. 11. 2016, smo se z društvom ILCO 
iz sive Ljubljane odpravili na izlet. Obiskali smo 
žužemberk, ki je razpet med kočevskimi gozdo-
vi, vinogradi in žuborečimi slapovi reke krke. 

ko smo z avtoceste zavili proti Suhi krajini, 
nas je že grelo toplo jesensko sonce, skozi okno 
avtobusa pa so nas pozdravljali dolenjski griči 
in zlato obarvani gozdovi. V žužemberku nas je 
sprejela simpatična domačinka milka in nas po-
peljala po naravnih in kulturnih znamenitostih 
kraja. 

na razglednem griču nad žužemberkom stoji 
mogočna dvostolpna cerkev Sv. mohorja in For-
tunata. Požgana je bila v 2. svetovni vojni, po 
osamosvojitvi pa je bila  obnovljena po arhivskih 
fotografijah. Ima dva oltarja, križev pot in 35-re-
gistrske baročne orgle.

z avtobusom smo se spustili do mostu čez 
krko in si ogledali edinstvene lehnjakove prago-
ve na krki, ki je bila nekoč bogata z znamenitimi 
krškimi raki, zdaj pa številni športni ribiči lovijo 
klene, platnice, postrvi in tudi sulce.

»nad zeleno reko pečina. In na pečini grad. 
Vsepovsod na njem zgodovina, rast, razcvet in 
propad.«  tone Pavček, žužemberk

Grad žužemberk je slikovita trdnjava, ki se mo-
gočno dviga nad reko krko. nad vhodom je bila 
vklesana letnica 1000, zato predvidevajo, da ga 
je dal postaviti Viljem I. Skozi stoletja je prehajal 
v last različnih posestnikov, od goriškega grofa 
Alberta II.,  habsburžanov, Celjskih grofov, do 
turjačana in znamenitih Auerspergov. z gradom 
so povezane mnoge legende in tragične zgodbe. 

MOJA STOM A 
Milka Petrovič

Včasih se v življenju zgodi prelomnica, ko smo 
na hudi preizkušnji. to nas po navadi zbudi iz ru-
tine vsakdana, prekine naše ustaljene korake in 
nas prisili, da se ustavimo, zadihamo in se vpraša-
mo: »kaj zdaj?«. V takih trenutkih se zaveš same-
ga sebe, zmeden si, v življenje se prikrade velika 
bolečina. začneš se spraševati: »kaj sem počela 
narobe? zakaj? kaj sledi?«. bila sem zdrava, brez 
težav, posebej kar zadeva urogenitalni trakt. 

V začetku leta 2008 je bolezen prišla kot strela 
z jasnega, brez opozorila, saj prej nisem imela te-
žav, nisem se slabo počutila in nič me ni bolelo. V 
mojem urinu se je pojavila kri. Po treh dneh, se je 
v meni prebudil alarm – UkrePAj! reši se!

Ob potrditvi diagnoze, da gre za resno in smr-
tno bolezen, se človek zave svoje ranljivosti in 
minljivosti. taka diagnoza te lahko popolnoma 
ohromi, ali pa ti, ravno nasprotno, da zagon za boj 
za lastno življenje. 

ko prideš v bolnišnico se prepustiš, brezmejno 
zaupaš, da boš spet ti, ko se zbudiš. A sprememba 
na telesu te postavi na začetek. Po glavi ti ponov-
no odmeva vprašanje: »kaj zdaj?«. 

Prične se obdobje opazovanja in spraševanja: 
»kaj lahko oblečem? kaj lahko jem? kaj sploh 
lahko počnem?«. mojega mehurja, ki je bil tako 
samoumeven v mojem telesu, ni več. namesto 
njega je StOmA. In ta stoma je sčasoma postala 
mOjA StOmA. Postala je del mojega telesa, ker je 
narejena iz delov mojega telesa in ima isto funk-
cijo, kot jo je imel moj mehur, ki ga ni več. 

A še vedno sem tu, stopam po tem prelepem 
svetu, sicer mogoče malce bolj previdno, pa vse-
eno. moja stoma me je pripeljala v Invalidsko 
društvo ILCO Ljubljana, do druščine meni ena-
kih, takih, ki imajo svoje stome. Vsa vprašanja, 
vsi dvomi in nelagodje so zaradi medsebojnih 
pogovorov, predavanj in izkušenj počasi mini-
li. hvaležna sem moji stomi, da me je pripeljala 
v društvo, kjer se napajam z dobro energijo, kjer 
najdem smisel vsakdana med ljudmi, ki jim dru-
ženje pomeni zelo veliko. S stomo sem povsod: na 
potovanjih, na potepanjih, na morju, v bazenu, na 
veselih praznovanjih in tudi na kakšnem hribčku. 

članipišejo
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Iz hrastnika smo se odpeljali v Laško, kjer nas 
je že čakala fizioterapevtka za pilates. malce 
prestrašeno smo se spraševali, kaj je to, a smo na 
koncu ugotovili, da le ni tako hudo, kot se sliši. 
Vaje smo delali vsak po svojih zmožnosti in se 
tako lepo razgibali in tudi malce utrudili. zato 
smo si seveda zaslužili kosilo, po njem pa smo 
si privoščili tri urno kopanje v prijetni zdraviliški 
vodi. kadar je človeku lepo, čas hitreje teče in vse 
lepo prehitro mine. 

A v društvu ILCO vedno najdemo razlog za nova 
doživetja ter srečanja s člani. kaj vse bomo doži-
veli v naslednjih mesecih? 

Stalno naseljen je bil do leta 1893, nato pa je za-
čel propadati. Februarja leta 1945 so mu zave-
zniška letala zadala zadnji udarec. Vendar so za 
znameniti grad le prišli svetlejši časi. Leta 1996 
se je začela obnova, ki še vedno poteka. V po-
letnih mesecih na grajskem dvorišču, v nekdanji 
vinski kleti in na trgu pred gradom potekajo Po-
letne grajske prireditve, koncerti, srednjeveški 
dan in delavnice za otroke. 

Obogateni z novimi znanji smo pot nadaljevali 
po partizanski magistrali v belo krajino. Dobro-
došlico s slastno pogačo so nam pripravili v gos-
tišču Pezdirc v Semiču. V prijetnem in sprošče-
nem vzdušju se je martinovanje ob dobri hrani, 
mladem vinu in poskočni glasbi ansambla hit 
nadaljevalo pozno v noč.

Vsem organizatorjem iz  društva ILCO se zah-
valjujem za še eno lepo doživetje.

V T E R M A H L A Š KO 
Renata Laznik

kljub slabemu vremenu, smo vedeli, da bomo 
spet preživeli krasen dan v najboljši družbi, ki 
nam veliko pomeni. to je družba nas stomistov 
oziroma oseb s stomo. tokrat smo se odpravili 
proti Laškem. Seveda z nekaterimi obveznimi po-
stanki, kot je tisti na trojanah, kjer so nam po-
darili slastne krofe, sami pa smo si privoščili še 
kavico. V zagorju smo pobrali še ostale prijatelje 
in se spraševali, če bo na poti do Laškega še kak 
postanek. In je seveda bil.

tokrat smo se ustavili v steklarni hrastnik, kjer 
smo si ogledali proizvodnjo stekla. Videli smo, 
kako nastajajo steklenice, kozarci in drugi stekle-
ni izdelki. z velikim občudovanjem smo spremljali 
delo steklarjev, ki delajo v zelo zahtevnih pogojih, 
a se to prav nič ne vidi na njihovih izdelkih, saj jih 
izdelujejo z veliko odgovornostjo. zato smo bili 
še toliko bolj veseli kozarcev z logotipom našega 
društva in napisom »ILCO Ljubljana 20 let«. Pre-
senečenje je spet pripravil naš neumoren pred-
sednik zoran, ki vedno zelo lepo poskrbi za nas. 
hvala, zoran! 
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KO N TA K TI  I N VA LI DS KI H 
D RU ŠT E V I LCO 
V S LOV E N IJ I 

ILCO LJUBLJANA,  
Parmova 53, 1000 Ljubljana, 01 436 21 90

ILCO GORENJSKA,  
Gorenja vas – reteče 61/a, 4220 škofja Loka, 040 582 992

ILCO za KOROŠKO,  
Gosposvetska cesta 3, 2380 Slovenj Gradac, 041 583 588

ILCO MARIBOR, 
trubarjeva 15, 2000 maribor, 08 205 64 62

ILCO NOVA GORICA,  
Draga 19a, 5294 Dornberk, 041 504 501

ILCO NOVO MESTO,  
rozmanova 10, 8000 novo mesto, 041 229 074

Ilco Ljubljana 
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Ime

Priimek

Datum rojstva

Ulica | naselje

Pošta, poštna številka

telefon

mobitel

e-mail

zaposlen/a v

Poklic

Ime

Priimek

Datum rojstva

Ulica | naselje

Pošta, poštna številka

telefon

mobitel

e-mail

Poklic

Ustrezno obkrožite:

1.  zaposlen/a        

2.  upokojen/a         

3.  nezaposlen/a          

4.  drugo/opiši

bi se hoteli pridružiti skupini prostovoljcev za pomoč 
svojcem na novo operiranih?

Ustrezno obkrožite:

DA                 ne

Ustrezno obkrožite:

1.  zaposlen/a        

2.  upokojen/a         

3.  nezaposlen/a          

4.  drugo/opiši 

živim (ustrezno obkrožite):

1. s partnerjem          

2. pri otrocih         

3. sam                       

4. drugo/opiši

moj socialni položaj je:

1.  zelo dober

2.  dober                  

3.  slab                     

4. komaj se preživljam

S to pristopno izjavo se obvezujem, da bom spoštoval/a Pravi-
la ILCO društva Ljubljana in se po njih tudi ravnal/a. 
tajnost podatkov zajamčena.

Datum                                         

Podpis                                                    

pristopna izjavaČLANI

pristopna izjavaKLUB SVOJCEV
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S to pristopno izjavo se obvezujem, da bom spoštoval/a Pravi-
la ILCO  društva Ljubljana in se po njih tudi ravnal/a.
tajnost podatkov zajamčena.

Datum                                         

Podpis                                                    

Leto operativnega posega:

Imate priznano telesno okvaro:   

•	 NE      

•	 ŠE V TEKU          

•	  DA (ustrezno obkrožite):  
70 %     80 %    90%    100%     

številka odločbe invalidske komisije o telesni 
okvari:

ali potrdilo zdravnika o trajni stomi:

Vrsta stome (obkrožite):    

1. kolostoma       

2. ileostoma       

3. urostoma 

Vzrok (obkrožite): 

1. rak  

2. Mb. Crohn  

3. Ulcerozni kolitis  

4. poškodba  

5. drugo

izpolnjeno/i izjavo/i pošljite na naslov:

Invaldisko društvo ILCO Ljubljana
Parmova 53
1000 Ljubljana
Slovenija

Dodatne informacije:
tel/fax +386 (0)1 436 21 90
drustvo@ilco-lj.org
www.ilco-si.org
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PROSTOVOLJST VO
če želite imeti razgovor s prostovoljcem 

– stomistom v bolnišnici ali na domu, 

pred ali po operaciji, se dogovorite z 

medicinsko sestro ali enterostomalno 

sestro na oddelku, ali pokličite vodji 

naših prostovoljcev:  

041 800 210 (renata),  031 848 481 

(zoran) in se dogovorite za termin.

Pogovore za novo operirane osebe s 

stomo in njihove svojce opravljamo tudi 

vsak drugi in četrti ponedeljek v mesecu 

od 10.00 do 12.00 in od 15.00 do 17.00 

ure, na sedežu Invalidskega društva 

ILCO Ljubljana, Parmova 53 Ljubljana 

(4. nadstropje). 
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ortopedski pripomočki 

terapevtski pripomočki 

pripomočki za nego stome

pomožna zdravila

pripomočki za diabetike

antiastmatični program

antialergijski  program

medicinski  aparati

sanitarni pripomočki

otroški program

kozmetika in higiena

Širok izbor medicinskih
pripomočkov

v skladu z zahtevami
in priporočili

Specializirana prodajalna
z medicinsko tehničnimi

pripomočki

Trgovina:
Hrvatski trg 1, 1000 Ljubljana

tel.: (01) 439 83 00
email: trgovina@proloco-medico.si

Delovni čas poslovalnice:
od ponedeljka do petka: 9.00 - 18.00

ob sobotah: 9.00 - 13.00
Uprava:

Trubarjeva 93, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 83 03

Thermana d.d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, Slovenija
www.thermana.si | info@thermana.si | T: +386 (0)3 423 21 00

2x polpenzion v hotelu 
Zdravilišče laško****  

samo 98 € na osebo
(ponudba velja za bivanje med tednom (nedelja-petek),  

do 28. 12. 2017)

polpenzion že od 40,98 €  
na dan na osebo 

(navedena cena velja za namestitev v hotelu Zdravilišče 
Laško, pri bivanju 5 dni)

UGODNOST ZA 
ČLANE DRUŠTVA

3 dnevi vodnih užitkov v objemu 

laških termalnih vrelcev

ODDIH ZA SENIORJE 
MED TEDNOM

(1. 1.-17. 2. 2017)

ILCOKoda rezervacije: 
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V okviru podjetja NEGA d.o.o. deluje 
služba medicinskih sester za zdravstveno 
nego stome. 
Sestavljajo jo medicinske sestre, ki so dodatno 
strokovno usposobljene za delo z osebami s 
stomo in imajo ve~letne izku{nje. Na va{o željo 
vas obi{~ejo na domu. Njihova naloga je, da 
so vam in va{im svojcem v fizi~no in psihi~no 
podporo, vas u~ijo samonegovanja, informirajo 
in  pomagajo pri izbiri ustreznega pripomo~ka. 
Tak pripomo~ek vam lahko tudi dostavijo 
na dom. Obiske pri vas medicinska sestra za 
nego stome prilagodi glede na va{e potrebe  
in so brezpla~ni.

Služba deluje po vsej Sloveniji.

Popolna oskrba 
oseb s stomo  
pri podjetju NEGA

Gorenjska

Severna
Primorska

Notranjska

Istra

Dolenjska 
in

Bela krajina

Posavje

Celjska
regija

Zasavje

Savinjsko -
Šaleška
regija

Koroška

Pomurje

Zgornje
Podravje

Spodnje

Podravje

Osre
dnjeslo

vensk
a

re
gija

Klara Dižovnik 

GSM 041 382 862
diplomirana medicinska sestra
enterostomalna terapevtka

Karmen Jazbinšek 

GSM 041 677 730
diplomirana medicinska sestra

Tanja Križan 

GSM 051 399 830
diplomirana medicinska sestra

Alenka Petek 

GSM 041 382 861
diplomirana medicinska sestra 
enterostomalna terapevtka
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Ulica Gradnikove brigade 11, 
1000 Ljubljana

Tel: 01 / 511 36 00
www.medistar.si
info@medistar.si

Imate težave s puščanjem
ali z vneto kožo?

Naročilo brezplačnih vzorcev na:

Eakin ima pravo rešitev za vas.










EAKIN VREČKE ZA 
STOMO

EAKIN OBROČKI

EAKIN PASTA

Izvrstna zaščita pred puščanjem pri vseh 
stomah, tudi pri vgreznjenih.
Mehak izbočen (konveksni) del je izredno 
udoben in s tem preprečuje vnetje kože. 

Preverjeno najboljša zaščita za učinkovito 
tesnenje, tudi pri najbolj zahtevnih stomah. 
Preprosto se gnete in oblikuje, tako da se 
prilega vsem oblikam in velikostim stome. 

Brezalkoholna pasta - ne peče pri 
uporabi.
Absorbira vlago in s tem varuje 
kožo ter preprečuje puščanje.

Ulica Gradnikove brigade 11, 
1000 Ljubljana

Tel: 01 / 511 36 00
www.medistar.si
info@medistar.si

Imate težave s puščanjem
ali z vneto kožo?

Naročilo brezplačnih vzorcev na:

Eakin ima pravo rešitev za vas.










EAKIN VREČKE ZA 
STOMO

EAKIN OBROČKI

EAKIN PASTA

Izvrstna zaščita pred puščanjem pri vseh 
stomah, tudi pri vgreznjenih.
Mehak izbočen (konveksni) del je izredno 
udoben in s tem preprečuje vnetje kože. 

Preverjeno najboljša zaščita za učinkovito 
tesnenje, tudi pri najbolj zahtevnih stomah. 
Preprosto se gnete in oblikuje, tako da se 
prilega vsem oblikam in velikostim stome. 

Brezalkoholna pasta - ne peče pri 
uporabi.
Absorbira vlago in s tem varuje 
kožo ter preprečuje puščanje.
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trgovina in svetovanje

V naših trgovinah imamo 

široko ponudbo 
medicinsko tehničnih 

pripomočkov, ki se izdajajo 

na podlagi naročilnice:

pripomočki za nego in oskrbo stome

pripomočki za oskrbo sladkornih bolnikov

obvezilni material za oskrbo vseh vrst ran in opeklin

pripomočki za oskrbo žená po operaciji dojke 
(prsne proteze, lasulje, nedrčki)

pripomočki za oskrbo inkontinence

križne in kilne pasove, ortoze, bergle, 
sanitarni program, ...

Medicinske pripomočke vam lahko na vašo željo brezplačno dostavimo na dom.

LJUBLJANA 1

Gregorčičeva ulica 9
1000 Ljubljana

t: 01 421 26 84
ljubljana@medihisa.si

LJUBLJANA 2

Kržičeva 7
1000 Ljubljana

t: 01 230 81 30
ljubljana2@medihisa.si

MARIBOR

Pobreška 8
2000 Maribor

t: 02 300 26 50
maribor@medihisa.si

BELTINCI

Panonska ulica 3a
9231 Beltinci

t: 02 542 24 66
beltinci@medihisa.si
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Ulica Gradnikove brigade 11, 
1000 Ljubljana

Tel: 01 / 511 36 00
www.medistar.si
info@medistar.si

Imate težave s puščanjem
ali z vneto kožo?

Naročilo brezplačnih vzorcev na:

Eakin ima pravo rešitev za vas.










EAKIN VREČKE ZA 
STOMO

EAKIN OBROČKI

EAKIN PASTA

Izvrstna zaščita pred puščanjem pri vseh 
stomah, tudi pri vgreznjenih.
Mehak izbočen (konveksni) del je izredno 
udoben in s tem preprečuje vnetje kože. 

Preverjeno najboljša zaščita za učinkovito 
tesnenje, tudi pri najbolj zahtevnih stomah. 
Preprosto se gnete in oblikuje, tako da se 
prilega vsem oblikam in velikostim stome. 

Brezalkoholna pasta - ne peče pri 
uporabi.
Absorbira vlago in s tem varuje 
kožo ter preprečuje puščanje.

Ulica Gradnikove brigade 11, 
1000 Ljubljana

Tel: 01 / 511 36 00
www.medistar.si
info@medistar.si

Imate težave s puščanjem
ali z vneto kožo?

Naročilo brezplačnih vzorcev na:

Eakin ima pravo rešitev za vas.










EAKIN VREČKE ZA 
STOMO

EAKIN OBROČKI

EAKIN PASTA

Izvrstna zaščita pred puščanjem pri vseh 
stomah, tudi pri vgreznjenih.
Mehak izbočen (konveksni) del je izredno 
udoben in s tem preprečuje vnetje kože. 

Preverjeno najboljša zaščita za učinkovito 
tesnenje, tudi pri najbolj zahtevnih stomah. 
Preprosto se gnete in oblikuje, tako da se 
prilega vsem oblikam in velikostim stome. 

Brezalkoholna pasta - ne peče pri 
uporabi.
Absorbira vlago in s tem varuje 
kožo ter preprečuje puščanje.
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Invalidsko društvo ILCO Ljubljana, 
Parmova 53, 1000 Ljubljana, 01 436 21 90, 
drustvo@ilco-lj.org, www.ilco-si.org 
Uradne ure: vsak pon. 09.00 – 12.00, 
telefonska dosegljivost: 
pon.– pet. 09.00 – 14.00 Iz
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DONACIJA 
Vsi, ki bi hoteli donirati za delovanje 
društva in izvedbo socialnih in 
rehabilitacijskih programov, ki jih 
v društvu izvajamo, lahko svojo 
donacijo nakažete na naš  
TRR: 0222 2001 9146 108.  
Dobrodošel je vsak evro.
Pravne osebe, ki bi želele postati naš 
donator, nam lahko pišete na  
drustvo@ilco-lj.org in poslali vam 
bomo donacijsko pogodbo.

 SMS DONACIJA
Pošljite SMS sporočilo s ključno 

besedo STOMA5 na številko 1919 in 
prispevali boste 5 EUR za zbiranje 

sredstev za izvedbo socialnih in 
rehabilitacijskih programov oseb s 
stomo  in njihove svojce v društvu.

Prispevajo lahko uporabniki  
mobilnih storitev telekoma  

Slovenije, Izi mobila, Si.mobila,  
t-2 in telemacha.

Pogoji in navodila za sodelovanje pri 
storitvi SmS-donacija so objavljeni na  

spletni strani  www.ilco-si.org. 
Člani Invalidskega društva ILCO 

Ljubljana se vam iskreno zahvaljujemo 
za vašo donacijo.


