PKU društvo Slovenije
Pintarjeva cesta 45, 1410 Zagorje ob Savi
Tel.: 041 - 732 – 747, 03-56-69-300
Dav na št.: 77045777, ni dav ni zavezanec
Transakcijski ra un: 06000-0019373915 pri Banki Celje d.d.
e-mail: natalija.stosicki@siol.net
V AB I L O
Pozdravljeni!
Tudi letos, tako kot lani, vas PKU društvo Slovenije vabi, da se s priloženo prijavnico
prijavite na letno sre anje lanov našega društva.
V soboto, 07.10.2006 se ob 10.00 uri zberemo na OTOKU LJUBEZNI v vasi IŽAKOVCI v
Prekmurju. Karto, kje se to nahaja si lahko ogledate na www.izakovci.si.
Program sre anja:
1. do 10.45 ure bomo popili kavo in se pogovorili o teko ih zadevah društva, nato
2. si bomo ogledali mlin na reki Muri z možnostjo nakupa razli nih vrst moke (navadne),
sledi
3. ogled bujraškega muzeja in
4. vožnja z brodom ez reko Muro,
5. »Bujraška malica« ob reki Muri – »pajani kruj« z doma im žganjem (kruh se pope e
na ognju, podrgne s esnom in namaže z zaseko, zraven se popije doma e žganje,
mlajši udeleženci piknika pa sok)- bujraška malica za diete bo pripravljena z dietnim
kruhom (zaseka pa bo bolj na tenko namazana),
6. možnost nakupa spominkov in slastnih dobrot iz prekmurske kuhinje,
7. kosilo in prosto za druženje.
Letos je zaradi pomanjkanja finan nih sredstev društva predvideno, da udeleženci sre anja
delno participirajo udeležbo v programu, in sicer se ob prijavi na letno sre anje na
transakcijski ra un društva št.: 06000-0019373915 pla a 1.000 SIT na posamezno odraslo
osebo (od 18. leta starosti dalje), ki se bo udeležila sre anja.
Na letno sre anje se lahko prijavite vodji in organizatorici programa letnega sre anja
ga. Nataša Struna, in sicer najkasneje do 20. septembra 2006 s priloženo prijavnico, ki
jo pošljete na naslov:
Struna Nataša

Dolenjska cesta 73
1000 Ljubljana
lane s homocistonurijo prosimo, da pokli ete ga. Struno na telefon: 041/608-848 zaradi
priprave ustreznega dietnega obroka za vas.
Ob tej priliki vas tudi obveš amo, da je pri el delovati PKU telefon, na katerega dr. Mojca
Žerjav Tanšek dežura vsak torek in etrtek od 15. do 18. ure. e ste v stiski, imate kakšna
vprašanja v zvezi z dieto, slabim po utjem, v zvezi z zdravjem otroka, e vsak zanima karkoli
v zvezi s fenilketonurijo, glede zanositve, ali kar koli drugega jo lahko pokli ete na
PKU telefon št. 041-828-962
Dodatno vas obveš amo, da je po naših dolgih prizadevanjih zdaj stopil v veljavo nov
pravilnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki predvideva da tudi odrasli s
fenilketonurijo (nad 26 let) prejemajo PKU3 na recept brez posebnih vlog in refundacije, tako
kot je do sedaj veljalo za otroke s fenilketonurijo.
Kuharski te aj za odrasle bo organiziran v sredini oktobra. O natan nem datumu vas še
obvestimo.
Veselimo se sre anja z vami!
Natalija Stošicki, predsednica društva
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Se prijavljamo na letno sre anje PKU društva dne 07.10. 2006, ki se pri ne ob 9. 30 uri
v vasi IŽAKOVCI v Prekmurju.

Datum: ________________________
Podpis: ________________________

Prosimo, da v prijavnico vpišete vse osebe, ki se bodo udeležile letnega sre anja in druge
podatke.
Prosimo, da se ogledov, za katere se boste prijavili tudi zanesljivo udeležite, saj društvo
pla a vstopnice za oglede.

