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Spoštovane članice in člani društva 
 

V mesecu marcu ste izvolili novo vodstvo 
društva z željo, da bo društvo uspešno in v 
vašo korist delovalo tudi v prihodnje. Za vse 
tiste, ki niste bili prisotni na tem zboru, bom 
navedel imena novo izvoljenih: predsednik- 
Alojz Fidler, Milena Selan – sekretarka, 
Apolonija Hutter – blagajničarka. Člani UO 
so: Aleksander Beccari, Janko Pirc, Saša 
Žgajner, Ana Kleč. Več o tem lahko zveste 
na naši spletni strani. Ker se z novim 
vodstvom ne konča in ne prične nova era, je 
prav, da se na tem mestu zahvalimo bivšemu 
vodstvu in vsem članom različnih komisij za 
njihovo uspešno delo, kajti to vodstvo je 
delalo dobro in je eno izmed redkih, ki je 
opravilo svoj štiriletni mandat. V naslednjem 
obdobju si želimo, da se aktivnosti, ki so že 
utečene, nadaljujejo in da uvedemo še 
kakšno novo. Seveda je vse povezano z 
denarjem. Glede na to, da je denarja za 
delovanje invalidskih društev iz leta v leto 
manj in da se na te vire FIHA želi priključiti, 
oziroma so v velikem delu že priključene tudi 
humanitarne organizacije, trenutno v 
razmerju 60% : 40% pri delitvi sredstev. Kar 
precej energije je potrebno vložiti za 
pridobvanje teh sredstev. Tokrat smo uspeli, 
da smo ostali na enaki višini pridobljenih 
sredstev kot v  letu 2014, Moje mnenje je, da 
je to dobro sporočilo vsem vam. To praktično 
pomeni, da se boste v naslednjem letu lahko 
v približno istem številčnem obsegu udelelžili 
obnovitvene rehabilitacije, ki je za vse nas 
najpomebnejša. Ne nazadnje je glavna 
naloga društva ohranjanje našega zdravja. 
Seveda pa nas v naslednjem letu čaka še 
nekaj pomembnih nalog. Ker se je v nekem 
delu menjal zakon o društvih, moramo tudi 
vse invalidske organizacije popraviti statute 

društva. Nujni so tudi popravki naših 
pravilnikov in zelo verjetno izdelava novih. 
Želimo pa si tudi, da bi v naslednjem obdobju 
ustanovili regijske odbore z namenom, da bi 
se lahko na ta način člani društva lažje 
sestajali v svojih ožjih okoljih. Zavedamo se 
dejstva, da je za vse tiste, ki živite v 
Prekmurju, Štajerski, Koroški, Primorski itd.,  
Ljubljana oddaljeno mesto in da so prevozni 
stroški  vzrok, da se težje odločite za obisk 
društva.  
V naslednjem obdobju vas bomo obiskali v 
vašem okolju z namenom, da skupaj 
preučimo možnosti takšnega načina 
delovanja društva. Menim, da bi bilo za 
začetek dovolj že, če bi uspeli najti prostore, 
ki bi jih te regijske asociacije imele na voljo 
za občasna zbiranja. 
Potrudili pa se bomo tudi, da vas bomo 
obveščali o vsem lepem in tudi slabem. 
Zavedamo se, da o samem delovanju 
društva in problemih, s katerimi se upravni 
odbor srečuje, veste bolj malo. Mi pa se tudi 
zavedamo, da je dobra obveščenost članstva  
pogoj za uspešno delovanje.  
Tisti, ki imate dostop do interneta, ste 
verjetno že opazili, da je v izdelavi nova 
internetna stran društva. Stran bo kmalu 
dokončana in na njej bomo lahko objavili tudi 
kakšne dokumente, za katere menimo, da jih 
morajo poznati vsi člani društva, da si bodo v 
prihodnje lažje ustvarili lastno mnenje o 
delovanju in težavah društva. 
Bliža se Novo leto. Seveda se bomo pred 
njegovim prihodom še sestali tako kot vsako 
leto in si izrekli dobre želje za prihodnost. 
Vsem vam želim, da si vsaj v mislih ob 
deževnih in zoprnih pozno jesenskih in 
zimskih dnevih naslikate lep sončen dan. 
 
Zapisal: A. Fidler 
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ZBOR ČLANOV 2014 

 
Minila so že štiri leta, odkar je društvo imelo 
Volilni zbor članov. Zato je tudi leto 2014 
volilno leto. Bil je lep sončen dan, sobota, 15. 
marec 2014, ko smo se člani društva 
odpravljali od doma. Tudi tokrat je bil cilj v 
Gostišču Frfrav v Krašcah pri Moravčah. 
Zbora se nas je udeležilo kar 71 rednih 
članov društva. 
 

 
 
Po pozdravnem govoru bivšega predsednika 
in sprejemu dnevnega reda so člani društva 
izvolili delovno predsedstvo, ki je nato vodilo 
Zbor članov. Po predstavitvi poročil o 
delovanju Društva paralitikov Slovenije za 
leto 2013 (ta so člani v pisni obliki prejeli tudi 
na dom) in razrešitvi dotedanjih organov 
društva, so bile izvedene tajne volitve. Tako 
so člani izvolili nove organe društva.  
 
Nova sestava organov društva je sledeča: 
UPRAVNI ODBOR: Alojz Fidler – predsednik 
društva, Milena Selan – sekretar društva, 
Apolonija Hutter – blagajnik, Saša Žgajnar, 
Aleksander Beccari, Janez Pirc in Ana Kleč – 
člani UO; NADZORNI ODBOR: Marija 
Gradišar – predsednik NO, Bojan Fijavž in 
Ivan Palčič – člana NO ter Kristina Štepec in 
Jože Gašperin – nadomestna člana NO; 
ČASTNO RAZSODIŠČE: Štefka Vegan – 
predsednik ČR, Anton Glad in Olga Štremfelj 
– člana ČR ter Jože Tomšič in Martin 
Planinšek – nadomestna člana ČR. 
 

 
 
Po uradnem delu nas je že čakalo okusno 
kosilo. Poklepetali smo drug z drugim, si 

»privezali« dušo, bi nekateri rekli. Lastniki 
lokala so nas presenetili tudi s harmoniko, 
tako da je bilo naše razpoloženje še boljše. 
Tudi zaplesalo se je. 
 

 
  

 
 

 
 
Novemu vodstvu želim čim več energije in 
uspehov pri delu.  
 
Zapisala: Saša Žgajnar 

 

POTOPISNO PREDAVANJE – PERU 
 
21. maja 2014 smo v društvenih prostorih 
imeli potopisno predavanje. Beseda je tekla 
o Peru-ju. Ura in pol je minila, kot bi »mignil«. 
Tudi tokrat nam je predaval g. Aleksander 
Pernat; ki se mu za požrtvovalnost iskreno 
zahvaljujemo in se seveda priporočamo tudi 
za vnaprej. 
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Popotovanje od zahoda proti vzhodu popelje 
popotnika v Peruju skozi tri geografske 
pasove, od obale, gora do džungle. 
 
Peru meji s Čilom, Bolivijo, Brazilijo, 
Kolumbijo in Ekvadorjem. Uradni jeziki so 
španščina, kečua in ajmarščina. Glavno 
mesto je Lima. 
 
Peru je torej razdeljen na tri geografske 
pasove. 12 % je obalne nižine, ki se dviga v 
gorski pas Andov (imenovana Siera) z 
vmesnimi planotami, ki pokrivajo 28 % 
ozemlja. Na vzhodu pa se Andi strmo 
spuščajo v Amazonsko nižino (imenovano 
Selva), ki obsega ostalih 60 % ozemlja. 
Zaradi geografskih značilnosti terena so 
pogoste naravne nesreče ko: potresi, 
poplave, zemeljski plazovi.  
 
Podnebje se razlikuje glede na geografske 
regije. Tako je na vzhodu ekvatorialno z 
enakomernimi temperaturami in obilnimi 
padavinami, v višavju je milejše, a so nihanja 
temperature večja, na jugu, na Altiplanu, pa 
je podnebje suho z malo padavinami. V 
obalnem pasu je podnebje, zaradi znanega 
Humboldtovega toka, puščavsko. Pogosta je 
megla (garúa). 
 
Zaradi intenzivnega kmetovanja in lesne 
predelave se manjšajo površine gozdov 
(problem nezakonite sečnje) in prekomerne 
paše na pobočjih v predelih Coste in Sierre 
povzročajo erozijo tal in dezertifikacijo. 
Problem so tudi onesnaženje zraka v Limi, 
onesnaženje rek in obalnih voda iz 
komunalnih odpadkov in rudarstvo. 
 

 
Krožnik, ki se ogreje s pomočjo sonca, na njem pa 
lonec (tako se za kurjavo posekajo manj zelenja) 

  
Zgodovina - prvi prebivalci so poselili 
območje Peruja že okoli leta 20.000 do 
15.000 pr.Kr. To so bile nabiralniške, ribiške 
(Costa) in lovske (Sierra) kulture.  
Ob obali so lovili ribe, v gorah  
palame, alpake, vikunje in morske prašičke. 
Z udomačitvijo živali in pričetkom gojenja 
kulturnih rastlin (bombaž, fižol, koruza) se je 
začelo obdobje stalne poselitve. 
 

 
Arheološko nahajališče 

Chauchilla – Nazca ljudstvo 

V tem obdobju so imeli veliko veljavo 
svečeniki astronomi. Poseljeni so bili 
osrednja obala in osrednji Andi. V to obdobje 
sodi tudi kultura Supe z mestom Caral, ki je 
imelo kamnite piramide in velja za eno 
najstarejših mest v Ameriki. Ostale 
predinkovske civilizacije so bile razpršene 
širom Peruja. 

Najbolj poznana civilizacija, ki je živela na 
območju Peruja, so prav gotovo INKI. 
Začetek njihovega vzpona je v veliki meri 
zavit v mitologijo in redke španske 
dokumente. Inka je bil naziv za kralja, 
kraljestvo pa se je tedaj imenovalo 
Tawuantinsuyo (ali dežela štirih četrtin).  
 
 
 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Lama
http://sl.wikipedia.org/wiki/Alpaka_(kamela)
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vikunja&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Morski_pra%C5%A1i%C4%8Dek
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Caral&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Inki
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Svoje kraljestvo so širili z vojnami.  

 

Nad Cuscom leži Inkovska trdnjava Sacsayhuaman 

Največji razcvet je kraljestvo doživljajo pod 
vodstvom Huayna Capaca (1493 do 1524), 
ko je segalo od današnjega Ekvadoja do 
Santiaga v Čilu in je bilo primerljivo z rimskim 
imperijem. Inki so imeli centralno vlado, 
uvedli so enotni uradni jezik kečua, razvili so 
učinkovito kmetijstvo, zgradili ceste v vse 
dele kraljestva, po katerih so sli prenašali 
sporočila. Cusco (pomeni popek sveta) je 
bilo obredno središče polno palač in 
templjev, bogato okrašenih z zlatom. Inki so 
veliko prispevali k astronomiji, slavili so 
poletni in zimski solsticij ter izdelali mnogo 
instrumentov za opazovanje sonca. Bili so 
izvrstni kamnoseki, saj so iz ogromih 
kamnitih blokov zidali svoje zgradbe izjemno 
natančno brez veziva. 

Inkovsko obdobje je trajalo od 12. stoletja pa 
vse do prihoda Špancev v 16. stoletju.  

Francisco Pizarro po zmagi nad Inki postane 
guverner Peruja. 1543. leta je bilo 
ustanovljeno podkraljestvo Peru in 
najpomembnejša španska kolonija. 
Naslednjih 30 let se je odvijala borba za 
nadvlado med konkvistadorji in zadnjimi Inki. 

Nadaljnjih 200 let je bilo bolj mirnih, Španci 
so pokristanjevali domačine. Center 
gospodarstva in politike je postala Lima, 
Cusco pa je postal center umetnosti. Španija 
je izkoriščala naravna bogastva in jih vozila v 
Evropo.  

Neodvisni Peru. V začetku 19. stoletja, ko je 
večina Južne Amerike že končala z vojnami 
za neodvisnost, je Peru ostal rojalistična 
trdnjava. K neodvisnoti Peruja sta pripomogli 
tudi odkritje velikih zalog mineralov in 
vrednost guana (ptičji iztrebki).  

Po letih vojaških udarov in vojaške vladavine 
je Peru postal demokratičen v letu 1980. 
 

Prebivalstvo – etične skupine v Peruju so: 
Indijanci 45%, Mestici (mešanica med belci 
in Indijanci) 37%, belci 15 %, 
črncev, Japoncev, Kitajcev in drugih 3%. 77 
% vsega prebivalstva živi v mestih. 
Jeziki v Peruju so: Španščina (uradni) 
84,1%, Kečua (uradni) 13%, Aymara (uradni) 
1,7%, Ashaninka 0,3% in domorodni jeziki 
(veliko število manjših amazonskih jezikov) 
0,7%, drugi 0,2%. Umrljivost otrok je velika, 
polovica otrok do 5. leta umre. 
 

Gospodarstvo - Peru je ribolovna velesila 
(druga na svetu), po rudnem bogastvu pa 
najbogatejša andska država 
(železo, baker, svinec, cink, srebro, nafta). V 
primorju pridelajo največ bombaža, 
sladkornega trsa, kakava, riža, paradižnika, 
koruze, pomaranč, limon, banan in drugega 
sadja ter vinske trte.  

 

Pridobivanje soli v kraju Saline de Maras 

V gorskih območjih pa pridelujejo žitarice, 
krompir in mlečne izdelke. 

 

Kinua – inkovski riž 

V živinoreji je najpomembnejša ovčereja. 
Industrijske dejavnosti so: pridobivanje in 
rafiniranje mineralnih surovin, jeklo, kovina 
za izdelavo, pridobivanje in rafiniranje nafte, 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Rimski_imperij
http://sl.wikipedia.org/wiki/Rimski_imperij
http://sl.wikipedia.org/wiki/Astronomija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Solsticij
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kamnosek&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Guano&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Indijanci
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mestici&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Japonci
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kitajci
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C5%A1%C4%8Dina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ke%C4%8Dua
http://sl.wikipedia.org/wiki/Aymara
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ribolov
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Baker
http://sl.wikipedia.org/wiki/Svinec
http://sl.wikipedia.org/wiki/Cink
http://sl.wikipedia.org/wiki/Srebro
http://sl.wikipedia.org/wiki/Nafta
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ovca


6 

 

zemeljskega plina in utekočinjanje 
zemeljskega plina, ribištvo in predelava rib, 
cement, steklo, tekstil, oblačila, predelava 
hrane, pivo, brezalkoholne pijače, gume, 
stroji, električni stroji, kemikalije, pohištvo in 
drugo. 
 
Naravne in kulturne znamenitosti 

Cusco (tudi Cuzco) leži v dolini Vilcanota na 
višini 3310 m. Bil je prestolnica inkovskega 
imperija od 12. do 16. stoletja. Zanimivosti v 
mestu so osrednji trg Plaza de Armas, ob 
katerem leži baročna katedrala (zgrajena 
med 1560 in 1654 na mestu inkovskega 
svetišča Viracocha) in jezuitska cerkev La 
Compañia de Jesús (1652). Ogleda vredni 
so še samostan Santo Domingo, ki stoji na 
razvalinah inkovskega svetišča Qoricancha, 
arheološki in pokrajinski muzej in drugo. Nad 
mestom leži inkovska trdnjava 
Sacsayhuamán. 

 

 

Machu Picchu, ostanki inkovskega mesta 
ležijo nad reko Urubamba na višini 2350 m, 
zgrajeno je bilo okoli l. 1450 odkrito  pa 1911. 

 

Nazca, mesto, znamenito po velikanskih 
risbah živali in drugih likih narejenih na tleh v 
puščavi Pampa Colorada; predinkovsko 
obdobje. 

 

Obrisi slik so videni le z letala 

Paracas je naravni rezervat na puščavskem 
polotoku in v okoliškem morju z otoki Isla 
Ballestas; na polotoku so ostanki 
predinkovske civilizacije in muzejska zbirka, 
na otokih pa kolonije morskih 
levov, pingvinov in različnih ptičev. 

 

Pisac, razvaline inkovske trdnjave na hribu 
nad reko Urubamba v Sveti dolini. Tu so 
ostanki palač, hiš in svetišče sonca 
Intihuatana, poleg tega pa ogromno teras na 
katerih so Inki pridelovali poljščine in vzgajali 
semenske rastline. 

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Cusco
http://sl.wikipedia.org/wiki/Barok
http://sl.wikipedia.org/wiki/Katedrala
http://sl.wikipedia.org/wiki/Jezuiti
http://sl.wikipedia.org/wiki/Cerkev
http://sl.wikipedia.org/wiki/Samostan
http://sl.wikipedia.org/wiki/Muzej
http://sl.wikipedia.org/wiki/Machu_Picchu
http://sl.wikipedia.org/wiki/Nazca
http://sl.wikipedia.org/wiki/Paracas
http://sl.wikipedia.org/wiki/Morski_lev
http://sl.wikipedia.org/wiki/Morski_lev
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pingvin
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pti%C4%8Di


7 

 

Sillustani, inkovska nekropola nad jezerom 
Umayo blizu mesta Puno; zanimivi so grobni 
stolpi (chullpas) in "sončni krog" iz 
predinkovskih časov. 

 

Titicaca, jezero na višini 3810 m s 
plavajočimi otoki na katerih že več stoletij 
živijo Indijanci plemena Uros. Otoki so 
narejeni iz trstičja (totore), ki raste v jezeru, iz 
njega so narejena tudi plovila, je pa tudi 
užitno.  

  

Jezero ima tudi prava otoka Amantani in 
Taquile na katerih živi okoli 200 prebivalcev, 
ki se ukvarjajo s kmetijstvom, turizmom in 
pletenjem oblačil. 

 

Arequipa, milijonsko mesto leži na višini 
2380 m, pod vulkanom El Misti, na jugu 
Peruja. Naselje je nastalo že v obdobju 
Inkov. Je belo, univerzitetno in tipično 

špansko mesto. V mestu je osrednji trg Plaza 
de Armas s katedralo (1621-1656), baročna 
jezuitska cerkev La Campaniñia (1650-98), 
samostan Santa Catalina (1576-1651) s 
cerkvijo Sanot Domingo (1677-80). 

 Belo mesto 

 Samostan za 

bogate, kamor so pošiljali hčere, katere niso mogli poročiti  

 

Terase za boljši izkoristek zemlje, v ozadju vulkan 

Lima, glavno mesti Peruja, leži ob Tihem 
oceanu. Zgradbe okoli osrednjega trga Plaza 
de Armas so zgrajene v kolonialnem stilu, 
tukaj je katedrala (1598-1746) in vladna 
palača (1938-39).  

Ogleda vredni so samostan s cerkvijo sv. 
Frančiška (1657-74), jezuitska cerkev sv. 
Petra (1568-1638), cerkev Las Nazarenas 
(1766-71), palača Torre Tagle (1735(, 
Inkvizicijska hiša z muzejem (1570-1820).  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Nekropola
http://sl.wikipedia.org/wiki/Titicaca
http://sl.wikipedia.org/wiki/Arequipa
http://sl.wikipedia.org/wiki/Lima
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V mestu je tudi veliko muzejev.  

 

Muzej - zlata broška, ki je še ostala s časov Inkov 

 

Tivanaku  je pomembno predkolumbovsko 
arheološko območje v Boliviji. Okoli leta 200 
pr. Kr. je bila na tem mestu ustavnovljena 
vaška skupnost, v njeni bližini pa mnoge 
podobne vasi. Nikoli niso izvedeli katera rasa 
ga je zgradila, niti zakaj, enostavno je to 
ljudstvo izginilo. So se pa po tej izredni 
gradnji zgledovali Inki in je tudi močno vplival 
na kasnejši inkovski imperij.  

 

 

 Zapisala: Saša Žgajnar 

SPOMLADANSKI PIKNIK 
 
Čas hitro mineva in že je bil tu tudi 
tradicionalni spomladanski društveni piknik. 
Letos smo spremenili kraj dogajanja. 
Lokacijo je predlagal Janko Pirc, sicer 
domačin. Tako smo se na soboto, 14. junija 
2014, zbrali v prijetnem okolju kmečkega 
turizma v Latkovi vasi pri Preboldu. Po 
prihodu na cilj sem najprej posmislila, ojoj, 
tukaj bo pa bolj slabo, nikogar ni bilo videti, 
nobenih miz, le kmečka hiša s parkiriščem 
na travniku. No, pa sem se pošteno zmotila. 
 

 
 
Na drugi strani hiše je bilo zbranih že kar 
nekaj članov. Dve dolgi mizi sta že čakali na 
prišleke. Ko sem se ozrla še malo naokrog, 
sem v pokritem prostoru opazila še več miz 
in klopi. Ob strani je čakala miza za igranje 
namiznega tenisa, nedaleč stran pa miza za 
namizni nogomet.  
 

 
 
Domačini so nas lepo sprejeli in nam najprej 
postregli z okusnim golažem. Dekleta so na 
mize prinesla še pijačo, da seveda ne bi bil 
kdo žejen. Govoriti s suhim grlom je res 
težko. Mi pa smo se zbrali prav zato, da 
katero rečemo, izmenjamo izkušnje, se 
nasmejimo ob pripovedovanju smešnic ter se 
poveselimo ob glasbi našega Poldeta. 
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Dva člana sta pa prav na ta dan praznovala 
svoj rojstni dan, seveda smo jima iz srca 
čestitali in jim zaželeli to, kar tudi vsi najbolj 
potrebujemo: zdravja. 
 

    
 
Ko sem iskala toaletne prostore, sem opazila 
v notranjosti hiše lepo ohranjeno staro 
pohištvo, v sosednji sobi pa še lično 
opremljeno sobo s samimi zelo starimi, dobro 
ohranjenimi pripomočki za kmečka opravila. 
 
Čas je prehitro minil, domačini so nas 
postregli še z dobrim pečenjem, razpoloženje 
je bilo na višku. Igralcev namiznega 
nogometa ni zmanjkalo, adrenalina pa tudi 
ne. 
 

 
 
Naš Polde je igral in igral, mi smo se veselili, 
malo tudi zapeli in zaplesali. 
 

 
 
Dan je minil v prijetnem vzdušju in ob 
slovesu smo se že dogovarjali za naslednje 
srečanje. 
 

Zapisala: Saša Žgajnar 

 
OBNOVITVENA REHABILITACIJA 

ZREČE 13.07.2014 - 25.07.2014 
 

V času od 13.07. do 25.07.2014 je v 
Zdravilišču Zreče potekala obnovitvena 
rehabilitacija za člane društva PARAS. V 
upanju smo pričakovali, če smo bili uvrščeni, 
nato še kdo bo prisoten ter še ostale 
malenkosti, ki sodijo k temu.  
 

Letos se nas je v Zrečah zbralo 27 oseb 
skupaj s spremljevalci in družinskimi člani. 
Nekateri smo prišli z lastnim prevozom, 
nekateri pa z društvenim kombijem, ki ga je 
vozil Jordan. Razen nekaj izjem smo se 
zbrali do dvanajste ure. Namestili smo se po 
sobah.  
 



10 

 

 
 
Ob šestnajsti uri smo imeli zdravnika, ki nam 
je dodelil terapije. Zvečer pa smo se zbrali na 
pozdravno - spoznavalnem večeru z 
animatorkama hotela in vodjo skupine. 
Seznanjeni smo bili z bogatim animacijskim 
programom, ki je bil pripravljen za nas ter 
dodatnim programom vodje skupine. 
Spoznali smo se med seboj, nekateri smo bili 
že stari znanci, nekaj je bilo tudi novih 
članov. Vsi udeleženci smo obnovitveno 
rehabilitacijo vzeli resno in vestno koristili 
dodeljene terapije. Veliko smo se tudi kopali, 
čeprav nam je vreme malo nagajalo. Skupina 
se je kar redno dobivala na terasi hotela na 
raznih pogovorih in dogovorih za razne 
aktivnosti. 
 

 
 
Že drugi dan smo v kavarni hotela postavili 
na ogled zelo bogato razstavo ročnih del 
članov društva PARAS. Bilo si jo je kar v 
veselje pogledati. Bila je dobro obiskana.  
Zanimanja je bilo kar nekaj tudi za nakup 
izdelkov. 
 
 

 

 

 
 

 
 
Odpravili smo se na izlet na Roglo z lastnim 
prevozom in s kombijem. Obiskali smo  
cerkvico, ki stoji na gori in spoznali njeno 
zgodovino nastajanja. Vse to nam je podala 
animatorka Petra. Zatem smo si ogledali še 
na novo zgrajen hotel. Bil je prava paša za 
oči, saj je zgrajen iz naravnih materialov (les 
in kamen). Zdraviliško večerjo  smo 
zamenjali  z večerjo v tem toplem zavetju 
hotela Natura na Rogli. 
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Praznovali smo z našo Viko. Zbrali smo se v 
kavarni hotela, kjer nam je prijazno osebje 
pripravilo mize, torto z ognjemetom, 
nazdravili smo Vikini prijaznosti, skromnosti 
in ji zaželeli, da bi se to praznovanje še 
velikokrat ponovilo.  
 

 
 
V solo izvedbi je Janez zapel napitnico v 
njeno čast. Ob prijetnem pogovoru smo se 
zadržali kar nekaj časa, to si naša Vika tudi 
zasluži. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Družabni večer smo tokrat organizirali vsi 
člani, izvedli smo kviz naše male sive celice. 
Bilo je smeha pri pamtonimi in razburjenja pri 
vprašanjih, ker so vsi hoteli imeti čimveč 
točk. Kot vedno smo se na koncu vsi zedinili. 
Zmagovalna ekipa in vodje ekip so bili 
nagrajeni. Obiskala nas je tudi naša 
sekretarka Milena, ki smo je bili zelo veseli, 
škoda je bila, da ni bilo še koga od ostalih 
vodilnih. Večer nam je z ubranim igranjem 

popestril Polde, mi pa smo se mu pridružili s 
petjem. 
 

Izvedli smo tombolo, bilo je zabavno, vsi so 
čakali na svoje favorite - številke, tako da se 
sploh niso pustili motiti. Potegovali za 
praktične nagrade. 
 

 
 

Predavanje o kolkih je bilo dobro pripravljeno 
in za udeležence zanimivo. Udeležila se ga 
je skoraj vsa skupina. Bilo je kar nekaj  
vprašanj. Takšnih predavanj si želimo tudi v 
bodoče.  
 

Piknik, ki se je odvijal na piknik prostoru ob 
koči na bazenu, je imel svoj čar. Zanimivo je 
bilo preživeti večer na prostem z dobro in 
obilno hrano, stran od vsakdanjega vrveža. 
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Zadnji večer nam je osebje hotela pripravilo 
skupno večerjo. Bilo je kar nekaj 
presenečenj. Osebje hotela nam je pripravilo 
veliko omleto presenečenja. Brigita je opisala 
vsakega posebej in vsak se je moral v tej 
misli prepoznati. Nagradila nas je s 
posvetilom in svečko, ki nam bo še dolgo 
sijala in nas spominjala na dni, ki smo jih 
preživeli skupaj. 
 

 
 
Obnovitvena rehabilitacija je bila dobro 
obiskana.Terapije so bile dobro izkoriščene 
in odlična podlaga za naše vsako leto bolj 
otrdele sklepe, kot tudi dolgi pogovori ob 
večerih, ki so hrana za dušo ali igranje kart, 
kjer si bistriš um. 
 

 
 
In še zadnji dan, dan odhoda, zadnje želje, 
še zadnja sporočila, kot da nam je zmanjkalo 
časa, stisk roke za slovo in marsikomu se je 
utrnila solza. Že smo odhiteli vsak na svoj 
dom, v upanju, da se čez leto spet srečamo. 
 

 
 

 
 
Ob tej priliki bi se rada zahvalila vsem 
članom obnovitvene rehabilitacije v Zrečah, 
da so prispevali svoj kamenček v mozaik, za 
oblikovanje  mavričnih dogodkov, da nam je 
bilo lepo. 
 

Zapisala  Ana Kleč  

 

SLOVO! 
 
Spoštovano društvo, spoštovane dame iz 
Zreč, spoštovani dragi prijatelji in Ana, naša 
vodja. 
Vsak bolan človek si želi iti tja, kjer mu bo 
lepo. In v naši skupini je bilo lepo. Bilo nam 
je res enkratno, super. Res nismo imeli 
najlepšega vremena, smo pa postali pravi 
»mačoti« v prijateljstvu. Takšno skupino, kot 
je bila naša, «je potrebno iskati«. Sam kot 
vaš član bom to doživetje pomnil še zelo 
dolgo. 
Spoštovano društvo, da je na obnovitveni 
rehabilitaciji to mogoče, je za to odgovoren 
tim, razpoloženje članov in vodje skupine. V 
desetih letih članstva sem doživel nekaj, kar 
ne jaz in morda tudi vi, ne bomo nikdar 
pozabili. Vsa čast sekretarki Mileni, ki nas je 
prišla obiskat. Vsaj meni je bilo žal, da ni 
prišel poleg tudi predsednik. Dan na Rogli, 
kjer smo imeli tudi večerjo, lahko rečem 
»super«. Pa ples, piknik, zdravstveno 
predavanje, res enkratno.  
Spoznali smo se s prijatelji, s katerimi se 
doslej nismo srečevali. Resnično smo postali 
prava skupina. A kaj, ko je prišel čas slovesa 
tako hitro, ko je človeku najlepše. Marsikomu 
so se po licu kar same spustile solze 
slovesa. Če smo slučajno koga nenamerno 
prizadeli, se mu jaz in skupina opravičujemo. 
Naj vam bo tudi v bodoče lepo, ostanimo 
prijatelji. Naj ta gesta drži. 
Roman Candir vas ima rad! Hvala vam! 
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P.S. Spoštovani člani društva, moja iskrena 
želja je, da bo tudi vam v Laškem in 
Moravcih lepo, kot je bilo nam v Zrečah. 
Predzadnjemu in prejšnjemu vodstvu pa 
polagam na srce: ne imejte se za sovražnike, 
bodite prijatelji.  
Poglejte si drug drugemu v oči, saj je vse 
minljivo, zakaj bi v društvu, ko smo si vsi 
podobni, po trpljenju, bolečini, bili sovražniki. 
Imejmo se radi, pozabimo na spore, saj se 
že tako malokrat srečamo. Pa bodimo takrat 
tisto, kar si vsak najbolj želi: »PRIJATELJI«. 
Pa še v poduk: Solze niso samo solze 
žalovanje, jeze, obupa. Lahko so tudi solze 
sreče, ljubezni, veselja in tudi lepega 
prijateljstva. 
Hvala društvu, novemu vodstvu za vse, kar 
ste in kar boste naredili za nas! Mi invalidi ne 
potrebujemo veliko, ampak kar pa 
potrebujemo, pa naj bo iz srca. 
 

Zapisal Roman Candir 

 
OBNOVITVENA REHABILITACIJA 
V LAŠKEM – od 3.8. do 15.8.2014 

 

OR se je udeležilo 38 oseb.  
 

V kavarni zdravilišča je bila ves čas na ogled 
razstava ročnih izdelkov članov društva, v 
avli pa je stala tabla za obvestila 
udeležencem. 
 

 
Razstava 

 

V nedeljo smo najprej uredili namestitve in 
druge začetne zadeve, popoldan pa smo se 
vsi zbrali na uvodnem sestanku, na katerem 
je predstavnica Thermane podala glavne 
informacije, vodja skupine pa je predstavil 
aktivnosti v društvu med bivanjem. 
 

V ponedeljek smo udeleženci opravili pregled 
pri fiziatru ter prejeli ustrezne terapije in urnik 
zanje. Naslednje dni smo obiskovali 

individualne terapije, se družili, hodili na 
sprehode ipd. 
 

V četrtek popoldan smo se skoraj vsi 
udeležili izleta v Jurklošter, z avtobusom. 
Tam je lokalna vodnica podrobno prikazala 
zgodovino in zanimivosti kraja in kartuzije. 
 

 
Cerkev v Jurkloštru 

 

Na ribniku v Marofu nam je zdravilišče 
pripravilo piknik, ribiška družina iz Laškega 
pa možnost ribolova. Najuspešnejši so bili 
nagrajeni s priznanjem. 
 

 
Zmagovalka v ribolovu – Marija Gradišar 

 

V petek se nas je večina udeležila piknika na 
terasi ob bazenu, kjer je bila tudi živa glasba. 
V soboto je bil čas terapij, druženja in 
obiskov svojcev. 
 

Prišel je nedeljski večer, ko smo imeli 
družabno srečanje. V dveh urah so se 
udeleženci zabavali ob srečelovu, pri 
katerem so si morali nagrade zaslužiti s 
šaljivo nalogo. Vmes pa so nekateri 
posamezniki pripovedovali šale in anekdote. 
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Druženja smo se udeležili vsi, na koncu pa 
nas je zdravilišče počastilo s kozarčkom 
vina. Večer sta pripravila Janko Pirc in 
Aleksander Beccari, ki sta tudi prispevala vse 
nagrade. 
      

 
 

V ponedeljek, 11.8., je vodja skupine je 
predstavil rezultate ankete med člani, ki je 
bila izvedena decembra 2013, in sicer s 
projiciranjem v Powerpointu. Po zanimivi 
razpravi smo si še ogledali slike z izleta v 
Jurklošter in piknika. 
 

 
Piknik ob ribniku 

 

V torek, 12.8., smo se udeležili zanimivega 
potopisnega predavanja o Skandinaviji, ob 
katerem smo spoznali številne tamkajšnje 
znamenitosti in dogodivščine, ki jih je 
doživela popotniška družina Majcenovih.  
  

V sredo, 13.8., smo se udeležili 
zdravstvenega predavanja »Dihanje v 
gibanju«. Bilo je zelo poučno in koristno, saj 
smo pod vodstvom dipl. fizioterapevta izvajali 
dihalne vaje v gibanju. Te vaje bi nujno moral 
vsakdo izvajati vsakodnevno doma. 

V četrtek, 14.8., je prišel na vrsto zaključni 
pregled pri fiziatru, ko smo tudi prejeli  
odpustnico. 
 

Zvečer smo imeli poslovilno večerjo v salonu 
Bidermajer. Prisotne je pozdravila vodja 
hotela Zdravilišče Laško in nas počastila z 
veliko torto. 
 

 
Poslovilna večerja 

 

 
Torta 

 
V petek smo se poslovili in se vrnili v svoje 
običajno življenje. 
 

Udeleženci smo se v glavnem redno 
udeleževali predpisanih terapij, se družili in 
pokazali resen odnos do same OR in osebja 
zdravilišča. 
 

Osebje je našo skupino zelo lepo sprejelo in 
ustreglo vsem prošnjam. Posebej se je 
izkazala strežba, ki je samoiniciativno 
pomagala pri postrežbi, če je bilo to 
potrebno. 
 

Letošnja OR v Laškem je bila uspešna in 
koristna za vse udeležence. 
  
Vodja skupine: Aleksander Beccari 
 

 

OBNOVITVENA REHABILITACIJA V 
MORAVCIH 

od 31.08.2014 do 12.09.2014 
 

Tako kot že nekaj let smo se tudi letos 
udeležili obnovitvene rehabilitacije. Tokrat ne 
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v Čatežu, temveč v Moravskih toplicah. Kljub 
slabšemu vremenu smo se imeli čudovito. 
Prvi teden nas je bilo z nekaterimi partnerji 
naših članov skupno kar 47. Veliko, pa je 
vseeno vse funkcioniralo tako, kot smo si 
želeli. 
 

Poleg vseh dnevnih fizioterapij, masaž, 
plavanja, je bilo tudi kar nekaj aktivnosti, ki 
smo jih člani društva priredili sami. Moram 
povedati, da je bila večina članov s samimi 
terapijami izredno zadovoljna. Tudi ostalo 
osebje se je izredno trudilo, da je ustreglo 
vsem našim »muham«.  
 

 
 

 
 

Že prvi dan smo imeli zdravstveno 
predavanje »Vpliv Moravske vode na stanje 
gibalnega sistema«, ki ga je vodila dr. 
Nataša Nikolič.  
 

 Zdravstveno predavanje 

 

Nato nas je pozdravila še gospa Slavica in 
nam opisala same toplice, kje se kaj nahaja, 
kaj lahko koristimo, kaj nam priporoča ipd. V 
večernih urah je sledil še sprejem skupine, 
kjer smo se med seboj spoznali še tisti, ki se 
doslej nismo. Milena Selan, kot vodja 
skupine, nam je predstavila animacijski 
program in odgovorila na zastavljena 
vprašanja. Led je bil prebit. 
 

 
 

Trikrat tedensko smo imeli možnost igranja 
namiznega tenisa, vsak dan pa namiznega 
nogometa, na umetni travi možnost uporabe 
tenisa, badmintona, košarke … Povedano 
nam je bilo, da nam bodo skušali ustreči v 
vsem, le povedati moramo, kaj želimo. Ja, to 
je bilo lepo slišati, vendar nam niti vreme niti 
čas nista dopuščala, da bi se udeleževali 
prav vseh aktivnosti. Na dodatne 
samoplačniške zdravstvene usluge so nam 
nudili še 20 % popust. Vsak član je prejel še 
brezplačno mehansko masažo.  
 

Svojo likovno ustvarjalnost in ročne 
spretnosti smo člani prikazali na razstavi v 
avli hotela Termal. Zanimanja za razstavljene 
izdelke je bilo veliko, pa tudi pohval ni 
manjkalo.  
 

Poleg animacijskega programa, ki je bil 
organiziran s strani Term za vse prisotne 
(ogled Term 3000, družabni večera s 
tombolo, pohod do vinotoča, kolesarski izleti, 
izleti - ogled Prekmurja, spust po reki Muri s 
čolnom, nakupovalni izlet na Madžarsko – 
Lenti, izlet v Dvorec Beltinci, ogled orhidej, 
ogled Maribora, ogled Goričkega, prikaz 
priprave prekmurske gibanice, plesna glasba 
….) smo tudi člani sami organizirali določene 
aktivnosti.  
 

Prvo četrtkovo popoldne je bilo rezervirano 
za ogled »Doživljajskega parka Vulkanija« na 
Goričkem v kraju Grad. Že sama pot do tja je 
bila zanimiva. Takoj smo vedeli, kdaj smo 
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prišli na Goričko. Z enega griča na drugega 
in spet na tretjega, pa v dolino … Ime 
Goričko namreč prihaja iz besede gorica. 
Tako domačini imenujejo griče, ki so že 
davno nastali na dnu Panonskega morja in 
se potem dvignili. Mehko oblikovani peščeni 
svet so ljudje naselili v pradavnini in tod 
ostali. Pot nas je pripeljala v okolico Gradu 
na Goričkem, kjer smo si ogledali geološki 
doživljajski park Vulkanija. Tam je namreč 
pred 3 milijoni let bruhal zadnji vulkan na 
območju današnje Slovenije. Mi smo njegov 
izbruh v Doživljajskem parku Vulkanija tudi 
resnično doživeli. 
 

 
 

 
 

V enem izmed družabnih večerov je Milena 
organizirala tombolo. Udeležili smo se je 
skoraj vsi člani, torej veliko. Nagrade pa so 
bile, tako kot se za tombolo spodobi, tri. Za 
eno vrstico, za dve vrstici in vse tri vrstice - 
tombola. Ozračje je bilo napeto do zadnjega. 
Lahko se pohvalim, da sem zadela tombolo 
in to prvič v življenju. Lep kozmetični kovček. 
Ni kaj, splačalo se je. 
 

 

Drugi organizirani družabni večer je bil v 
prvem delu kulturno, v drugem pa zabavno 
obarvan. Udeležili so se ga tudi predstavnik 
hotela Termal Ivo Lebar in predsednik 
našega društva z ženo.  
 

 
 

Spoznavno družaben večer je bil kot nalašč, 
da se predstavimo drug drugemu in tudi 
tistim prijateljem in gostom Toplic, ki jih 
zanima, kako živimo in kako smo ustvarjali. 
Samo prireditev je povezovala naša »Miša« 
(Jasna Peršolja). Brez nje prireditev ne bi 
uspela tako lepo, kakor je. Zelo smo ji 
hvaležni.  
 

   Vodja večera 
 

V literarnem delu so bile predstavljene pesmi 
Gordane Kitak in Alenke Jezernik ter kratka 
proza Milene Selan. Vmes nas je razveselil s 
svojo harmoniko tudi naš Polde.  
 

V drugem delu družabnega večera pa je 
sledilo plesno tekmovanje. »Plesalce« smo 
izbrali že prvi dan na spoznavnem večeru in 
tako so se na glasbo grškega sirtakija 
pripravili Marija, Polona, Nataša, Adi, Lado in 
Damjan.  
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Tekmovanje je bilo zelo izenačeno, tako se 
je komisija težko opredelila glede podelitve 
nagrad.  
 

 
 

Končno se je odločila in določila za 
zmagovalni par Polono in Lada. Posebno 
nagrado za umetniški vtis pa je dobil naš 
najstarejši, najprisrčnejši in najživahnejši 
Lado Karel.  
 

 
 

V nadaljevanju večera smo se s kozarčkom 
rujnega in s plesom s pogumnimi plesalci 
družili ob zvokih Poldetove harmonike.  
 

 
 

Jelka je pripravila zanimiv družabni večer, in 
sicer tekmovanje v kvizu. Tekmovalci so bili 
določeni na podlagi žreba. Med seboj so se 
pomerile štiri ekipe, modra, zelena, rdeča in 
rumena. Mnogo je bilo tudi navijačev. Po 
dodatnih vprašanjih je zmago slavila zelena 
ekipa. Vsi skupaj pa smo ponovno izvedeli 
še nekaj novega, zanimivega … 
 

 
 

 
 

 
 

Kadar ni bilo posebej pripravljenih družabnih 
večerov, smo se člani družili ob zvokih 
Poldetove harmonike, nekateri smo peli, 
nekateri »kvartali«, skratka družili smo se.  
 

 
 

Želimo si, da bi tako bilo še mnogo, mnogo let. 
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Zadnji večer pred odhodom domov so nas, v 
prav ta namen odprti okrogli restavraciji, 
pričakali s šampanjcem in čudovito večerjo.  
 

 
     

   
 

Ustvarili so novo sladico imenovano Locata 
panonia, mi pa smo imeli čast, da smo jo prvi 
preizkusili.  
 

  
 

V spomin na druženja v toplicah, tokrat v 
Moravcih, nam je že tretje leto zapored 
pripravila spominček gospa Zlatka - 
društvena prijateljica iz Brežic – tokrat 
školjke s štiriperesno deteljico (naš logotip). 
Člani smo se jih razveselili, si jih takoj pripeli 
ter se dogovorili, da z njimi pridemo tudi na 
novoletno srečanje.  
 

Počasi školjka se odpira … 
v njej zasveti se najlepši biser … 
biser sreče in veselja …    
 

V imenu vseh prisotnih v Moravcih bi se 
zahvalila vsakemu, ki je pri izvedbi 
obnovitvene rehabilitacije kakorkoli priskočil 
na pomoč.  
 

Posebej lepa hvala naši vodji Mileni Selan, ki 
je ves čas budno spremljala in sprotno 

urejala kakršnekoli morebitne težave naših 
članov.  
 

 
 

Pregovor pravi, v slogi je moč in res je tako! 
 

Zapisala: Saša Žgajnar 

 

Doživljajski park Vulkanija 
 

Nepozabno doživetje vulkana, ki je pred 3 
milijoni let bruhal na območju današnje 
Slovenije. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Krtek Oli 
 

Ob vhodu v Vulkanijo smo najprej spoznali 
krtka Olija. Vodil  nas je skozi svet vulkanov, 
saj je  izvrsten poznavalec podzemlja, še 
posebej vulkanov in geoloških značilnosti 
Goričkega. Čarovnica Eza pa mu je še vedno 
ves čas za petami, saj mu želi izmakniti 
kristale OLIvina, ki so z izbruhom zadnjega 
vulkana v Sloveniji, pred tremi milijoni let, pri 
Gradu na Goričkem, prišli na površje.  
 

Na sodobni interaktivni mizi smo spoznali 
glavne geološke značilnosti Zemlje, 
predvsem iz sveta vulkanov. Kaj pravzaprav 
so vulkani, kakšne vrste, oblike  in aktivnosti 
poznamo. Nato smo se, opremljeni s 
čeladami, podali v  razžarjeno podzemlje. 
Pot nas je vodila skozi spolzko temno in  
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vznemirljivo  lavino cev,  vse do dvigala, ki 
nas je popeljalo kar 6 km v osrčje našega 
planeta, kjer ima Oli svoj časovni stroj. Ob 
različnih zvočnih efektih smo opazovali  
spreminjanje mineralov. V najmodernejši 3D 
dvorani v Sloveniji smo se  popeljali skozi 
zgodovino vesolja, vse od Velikega poka do 
izoblikovanja Osončja in Zemlje. Spoznali 
smo, kaj se je v daljni in bližnji preteklosti 
dogajalo na ozemlju, ki je danes na 
Goričkem, kako je bruhal vulkan v okolici 
Gradu, kakšni trobčarji so lomastili tam okoli, 
kaj je prinesla ledena doba in kakšna je 
raznovrstnost Goričkega danes. 
 

Res je bilo nepozabno doživetje! 
 
Zapisala: Milena Selan 

 

Družabni večer v Moravcih  
 

Kot jata ptic selivk so se člani PARASA iz 
cele Slovenije zgrnili v Prekmurje, v 
Moravce, da bi se okrepili, si pridobili moči in 
zdravja in se prijateljsko družili med seboj. 
Svojo likovno ustvarjalnost in ročne 
spretnosti so prikazali v avli hotela Termal. 
Postavitev je bila seveda  v rokah Olge 
Štremfelj in njene ekipe. Izdelke so 
razstavljali: Olga, Polona, Fani, Ana, Danica, 
Marija, Ciril in še nekateri pridni člani 
ustvarjalnih krožkov in delavnic. Izdelki so 
poželi mnogo občudovanj članov in seveda 
gostov toplic. 
 

Največja pozornost in največ priprav so člani 
PARASA namenili izvedbi družabnega 
večera. 
 

 

 

Za gasbeno spremljavo je poskrbel naš 
mojster na frajtonarici Polde Gajšek. 
Razveselil nas je s skladbo Slavka Avsenika: 
Slovenija odkod lepote tvoje, pozneje pa je 
zaigral še Miheličeve Lastovke.  
 

 
 

Med tema skladbama pa so svojo poezijo in 
kratko prozo predstavili naši literarni 
ustvarjalci Gordana Kitak, Alenka Jezernik 
in Milena Selan. Spoznali smo, da je njihova 
pesem njihov obraz. S: Kosovel je dejal:  
 Poslušam svojo dušo, ko zadehti večerni 
mrak, 
 poslušam svoje duše rast z zarjami 
pomladnimi, 
 v zidovih raste moj nemir, poslušam svojo 
dušo.  
In recitatorji Nataša, Saška in Milena so 
občuteno prebrali poezijo in prozo, da smo 
spoznali ustvarjalnost, nemir in duševnost 
naših ustvarjalcev. 
 

S člani PARASA je bil tudi predstavnik hotela 
gospod Ivo Lebar in predsednik društva Alojz 
Fidler. 
 

Ples pogumnih 
 

Potem pa je sledil plesni del. To je večer 
giba, plesa, kreativnosti, tekmovalnosti in 
veselja. Ja, prav ste prebrali. Člani PARASA 
so plesali in se izrazili z gibom in seveda s 
svojim telesom. Kaj zato, če imajo plesalci 
take ali drugačne gibalne omejitve. Dokazali 
so, da so pravi plesni mojstri, pogumni in 
lepi. 
Večer se je začel z verzi: 
 Če je še čaš, napolnite jih z vinom, 
 če je še isker, razpalite kres, 
 divje skačejo živi akordi,  
 vsi plameneči do rdečih nebes. 
Na predizboru so bili izbrani naslednji 
plesalci in plesalke: Marija Seljak, Polona 
Hutter, Nataša Gruden, Adi Rudolf, Vlado 
Karel in Damjan Valenčič. 
Te člane je društvo poslalo z letalom na 
plesno izobraževanje na otok Lesbos in tam 
so pridno obiskovali vse plesne tečaje.  
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Opravili so jih z odliko in predsednik društva 
Alojz Fidler je dejal, da je bila to zelo 
pametna društvena naložba. Plesalci so se 
odločili, da bodo prikazali ples SIRTAKI.  
 

 
 
Koreograf in učitelj giba je bil Benjamin 
Koltaji. Kostume je priskrbela 
kostumografinja Milena Šetinc. Lučkar in 
tonski mojster je bil Milan Škraba. Za 
ritmično spremljavo je skrbela v dolgi sinji 
oklekici Marija Kralj, napovedovalka je bila 
namesto Mišike njena malenkost Jasna 
Majda Peršolja. Vodja celotnega večera je 
bila Milena Selan, njena pomočnica pa je 
bila Saša Žgajnar. 
Plesalci so najprej zaplesali posamezno v 
skupinski formaciji in nato sestavili 
tekmovalne pare. Prvi par sta bila Nataša in 
Adi, drugi par Polona in Vlado, tretji par pa 
Marija in Damjan.  
 

 
 
Pred začetkom je bila izbrana ocenjevalna 
komisija, ki je ocenjevala umetniški vtis in 
tehnično izvedbo. Predsednik komisije je bil 
Vojislav Rađević, člana Kristina Štepec in 
Jani Palčič. Tajnica in zapisničarka je bila 
Jelka Pišek. Izvolili so tudi arbitra, 
mednarodno sodnico iz Moskve, gospo 
Tamaro Poretsko. Njena naloga je bila 
nadzor nad ocenjevanjem in razsodba v 
primeru sporov in pritožb. 

In se je začelo. Ob bučnem aplavzu so 
priplesali v dvorano plesalci v čudovitih 
kostumih (poglejte sliko). Milan je poskrbel 
za glasbo in plesalci so ob ritmu plesa sirtaki 
skladno plesali. Tempo se je divje 
razplamteval in plesalci so pokazali 
neverjetno kondicijo in vzdržljivost, 
sposobnost izraza s telesom in skladnost 
giba z ritmom skladbe. Plesalci so bili 
nagrajeni s ploskanjem in z ovacijami.  
Nato je sledilo tekmovanje v parih. Komisija 
je dvigovala po zaključku plesa vsakega para 
številke točk. Niso imeli lahkega dela, saj so 
bili plesalci neverjetno dobri in usklajeni.  
 

 
 

Končno so po tekmovanju le razglasili 
rezultate. Prvo mesto sta dosegla Polona 
Hutter in Lado Karel. Drugo mesto z 
enakim številom točk Marija Seljak in 
Damjan Valenčič, tretje mesto le z eno 
točko manj pa Nataša Gruden in Adi 
Rudolf. 
 

         
     Polona in Lado  Marija in Damjan 
 

                   Nataša in Adi 
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Gospa sodnica iz Moskve Tamara se je z 
ocenjevanjem strinjala in ni imela pripomb. 
 
Posebna nagrada občinstva 
 

Poleg teh nagrad (zlato, srebro in bron), je 
občinstvo nagradilo za umetniški vtis 
najstarejšega, najprisrčnejšega in 
najživahnejšega plesalca. To nagrado je 
dobil VLADO KAREL. 
 

 
 

Večer se je zaključil z glasbo na frajtonarici 
(Polde), s pesmijo in seveda s čašo rujnega 
vinca.  
 

Spoštovani bralci informatorja! To je le 
skromen zapis tega lepega dogodka. Želimo 
si in upamo, da bodo naši plesalci še kdaj 
prikazali svoje mojstrstvo na našem 
društvenem srečanju. 
 

Zapisala Jasna Majda Peršolja 

 

OBISK 14. FESTIVALA ZA TRETJE 
ŽIVLJENJSKO OBDOBJE, ki je potekal 

od 29.septembra do 1.oktobra 2014, v 
Cankarjevem domu v Ljubljani 
 

V torek, 30. septembra, sem v 
dopoldanskem času obiskala Cankarjev 
dom, kjer so bile v avlah, v treh etažah, 
postavljene stojnice, na katerih so številni 
razstavljalci ponujali različne informacije s 
področja zdravstva, telesne kulture, 
zdravstvene in prehranske izdelke, turistične 
in zdraviliške ponudbe, bančne in 
zavarovalniške storitve, kulturne prireditve … 
Počutila sem se kot na sejmu, saj so mi na 
vsaki stojnici ponujali različne storitve, kot na 
primer zavarovanja, udeležbo v številnih 
ustanovah, ki se ukvarjajo z gibalno telesno 

kulturo starejših, obisk vseh slovenskih 
zdravilišč, nakup kozmetike, prehranskih 
dopolnil, pripomočkov za nego, 
farmacevtskih preparatov in še mnogo 
storitev ter izdelkov. 
 

 
 

V vsaki etaži so se vrstili nastopi številnih 
kulturnih ustanov in društev, predavanja 
strokovnjakov iz različnih ustanov in 
organizacij, ki so bile predstavljene tudi na 
stojnicah, okrogle mize in podobno. 

 

Iz programa, ki sem ga prejela na vhodu v 
Cankarjev dom, je razvidno, da je 
izobraževalni program potekal vse tri dni v 
različnih dvoranah in so si obiskovalci lahko 
že vnaprej izbrali, katero dvorano bodo 
obiskali in poslušali temo, ki jih zanima. 

 

Sama sem obiskala le eno predavanje, saj 
zaradi pomanjkanja časa nisem imela 
možnosti poslušati oz. se udeležiti še katere 
od zanimivih tem, ki so bile na programu. 

V Cankarjevem domu sem preživela 4 ure. 

 

V društvo sem prinesla nekaj prospektov in 
brošur iz ponudbe na stojnicah. Mogoče je 
za nas zanimiva brošura, ki jo je izdala ZZZS 
v septembru 2014: »Pravice iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja«, v kateri so 
zbrane vse informacije, ki bi nas lahko 
zanimale s tega področja. 

 

Moje osebno mnenje je, da je festival zelo 
zanimiva in koristna prireditev, kjer si lahko 
vsak posameznik izbere predavanja po lastni 
izbiri in le tako pridobi informacije in znanja, 
ki ga zanimajo. Menim, da je naloga društva 
le ta, da spodbuja člane, da sami obiščejo 
festival. Udeležba društva s predstavitvijo na 
stojnici na prihodnjem festivalu se meni 
osebno ne zdi primerna. Zakaj? Dejavnosti, 
ki jih predstavljajo na festivalu so namenjene 
vsem upokojencem, naše društvo pa lahko 
izvaja programe le za svoje člane. 
 

Zapisala: Polona Hutter 
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Predavanje, ki sem se ga udeležila, je bilo 
posebno, zato me je tudi pritegnilo: 
 

Savina Atai: SUPERŽIVILA PROTI 
OSMIM PAVZAM STARANJA 
 

Predavateljica je v izjemno sproščenem 
vzdušju, v popolnoma natrpani dvorani, kjer 
so ljudje zaradi zasedenosti stolov tudi stali 
oz. sedeli na tleh, predavala o superživilih, z 
uživanjem katerih zaščitimo srce, možgane, 
živčevje, hormone, prožnost in energijo 
organizma ter ščitnico. 
Priporočala je branje knjige Suzanne 
Somers: Prodor medicine čez meje 
mogočega. 
Savina trdi, da je izčrpana nadledvična žleza 
izvor za vse bolezni. Če ne hranimo telesa s 
superživili, ki so popolnoma naravna, se 
srečujemo z osmimi pavzami v organizmu: 

1. Menopavza pri ženskah (pomagajo 

superživila: ašvaganda, maka, 

svetlinovo in ribje olje) 

Andropavza pri moških (superživila: 

maka, ginseng, dim ekstrakt) 

2. Osteopavza (superživila: kurkuma, he-

šo-wu je za možgane, kolena, križ, 

kite, zobe, lase) - absolutno ne 

smemo uživati sladkor in gluten 

3. Dermatopavza (joga 

obraza+superživila:MSM, šisandra,C-

vitamini, spirulina) 

4. Stomatopavza – propadanje mišic 

zaradi pomanjkanja rastnega hormona  

(spanje+superživila: goji 

jagode,astragalus, astraktilis) 

5. Pavza ščitnice ( joga obraza + 

superživila: rjava alga-divinita, 

kurkuma) 

6. Imunopavza (dihalne vaje + 

superživila: medicinske gobe: 

kordiceps - goba pomlajevanja, rejši 

goba - ščiti imunski sistem in je dobra 

proti alergijam, čaga goba – 

podaljšuje življenjsko dobo in je 

zdravilo proti raku) 

7. Elektropavza – možgani so polni 

težkih kovin (joga obraza + 

superživila: he-šo-wu, goba resasti 

bradovec - popravlja živčni sistem, 

rhodiola - kisik v možgane in obnavlja 

nadledvično žlezo, dobra za vid) 

8. Kardiopavza (superživila: goji 

jagode,šiladžit) 

S superživili je potrebno narediti 90-dnevno 
kuro. Zelo pomembno je tudi, kje so 
superživila nabrana. 
Predavanje je bilo s strani organizatorja 
omejeno na 60 minut. 
 

Zapisala: Polona Hutter 

JESENSKE ŠPORTNE IGRE 
 

V soboto, 04.10.2014, smo se člani društva 
znova udeležli vsakoletnih jesenskih športnih 
iger na Malenškovi 1, v Lljubljani.  
 

 
 
Udeležba je bila podobna vsakoletni. Vreme 
je bilo za spremembo od poletja prijetno, 
toplo. Tekmovali smo v petih disciplinah. 
Vodja balinanja je bil Janko Pirc, kegljanja 
Bojan Fijavž, pikada Polona Hutter, šaha 
Leopold Kočevar in namiznega tenisa Jože 
Žgajnar. 
 

Vsi smo se trudili, da bi bili najboljši, vendar 
je stvar takšna, da je pač le eden prvi in 
nekdo zadnji. Seveda pa je najvažnejše 
druženje. Tega ni nikoli preveč.  
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V balinanju so si prva tri mesta delili Igor 
Dubrovski, Boris Kos in Igor Čatež.  

 

 
 

Vlado Sokač je slavil v kegljanju, sledil mu je 
Adi Rudolf, tretje mesto pa je zasedel 
Zvonko Rutar.  
 

 
 

Največ tekmovalcev se nas je pomerilo v 
pikadu, prvo mesto je pač le eno, zasedel ga 
je Voislav Rađevič, tesno za njim je bila 
Nada Ulčar, tretja pa Marta Filipašič. 
 

 
 

Prvo mesto v šahu je zasedel Leopold 
Kočevar, drugo Voislav Rađevič in treje 
Roman Candir. 
 

 

Peta kategorija tekmovanja je bil namizni 
tenis. Jože Žgajnar je bil prvi, tesno za njim 
je bil Zdravko Kišek, Polde Gajšek pa je 
zasedel prav tako odlično tretje mesto. 
 

 
 

Po končanem tekmovanju so najboljši prejeli 
priznanja in simbolična darila, vsi pa smo si 
prislužili dober golaž.  
 

 
 

Nekateri smo veselo klepetali, nekateri pa so 
celo vrgli karte. V kartah se seveda ni 
tekmovalo, bi bilo pa pametno za naslednje 
športne igre razmisliti tudi v tej smeri. 
Kandidatov je kar nekaj. 
 

 
    
Čas je kar prehitro tekel in morali smo se 
posloviti. Se pa že pripravljamo na naslednje 
snidenje, najbrž bo to novoletno srečanje. 
 
Zapisala: Saša Žgajnar 
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KULTURA 

 
 

SREČANJE 

 

Sobota. 
Gneča v dvorani. 
Prijazen pogled. 
Nežen nasmeh. 

Ti. 

 

Sobota. 
Teden dni. 

Gneča v dvorani. 
Brez pogleda. 

Brez nasmeha. 
Brez tebe. 

 

Zapisala: Gordana Kitak 

 
TEBI 

 

Ležim v travi, gledam v nebo 
in premišljujem, če kdaj prišel bo. 

Počasi odplavam v sanje 
in vse misli utonejo vanje. 

 

Na belem oblaku, odet s tančico 
stoji nekdo, na licih z rdečico. 

Posuje z zvezdnim me prahom, 
še luna gleda me s strahom. 

 

Prijetno mi je,te poznam? 
Mar res nekoga ob sebi imam? 
Si prijatelj, si duh, si prikazen? 

Ko se prebudim moj svet bo spet prazen? 

 

Nežno dotakneš roke se moje, 
zdi se, kot da vse to je že tvoje. 

Morda v sanjah le sanjam 
in v sanjah te misli odganjam. 

 

Zazrem se v žareče oči. 
Prepoznam te, to vendar si TI. 

Prijatelj, ki prižgal mi luč je v temi, 
prijatelj, ki nad menoj vedno bedi. 

 

Tebi prijatelj, ki ob meni stojiš. 
Tebi, ki spet čustva mi budiš. 
Tebi hvala, da spet diham. 
Tebi hvala, da spet upam. 

 

Ne bom prebudila se iz sanj. 
Spet bom mislila le nanj, 

ki z glasbo me osvaja 
in mojih čustev ne ohlaja. 

 

Zapisala: Alenka Jezernik 

PRIJATELJ 
 
Kot  mala deklica sem živela  v majhni vasici, 
kjer smo se vsi dobro poznali. Ni mi potrebno 
posebej poudarjati, da sem bila že od 
malega drugačna – nekaj posebnega. 
Nekaterim sem se smilila, drugi so me gledali 
postrani, vendar pa me je velika večina 
sprejela takšno kot sem.  
 

Kot je bilo na vasi v navadi, smo vsi otroci 
obiskovali verouk. Nisem bila izjema, celo 
zelo rada sem hodila, sploh kasneje po birmi, 
ko to ni bilo več obvezno. Naš tako 
imenovani dušni pastir - gospod, je bil 
poosebljenje dobrote. Njegova postava je 
bila bolj okrogla in bil je manjše rasti. Imel je 
prijazen obraz, njegove oči pa so izžarevale 
neko posebno toplino in razumevanje. Kljub 
temu, da sem bila uporniška, pa tudi pri vseh 
neumnostih sem bila v prvi vrsti, sem imela 
vedno občutek, da me je razumel in mi 
ničesar ni zameril. 
 

Nekega dne nam je pri uri verouka razdelil 
liste, na katerih je bilo napisano isto 
vprašanje: Zakaj verujem v Boga?  »Napišite 
kakor čutite in ni se vam potrebno podpisati«, 
nam je naročil.  Kar nekaj časa sem  strmela 
v teh par besed. Nisem vedela kaj naj, ali naj 
napišem resnico, ali naj se izognem težavam 
in se zlažem.  Dvignila sem glavo, pogledala 
okoli sebe in seveda vsi so hiteli pisati. 
Spogledala  sem se  z »gospodom«, 
nasmehnil  se mi je  in  prikimal.  Obšlo me je 
olajšanje, kajti njegov nasmeh sem razumela 
kot: »Milena, kar mirno napiši, tako kot 
čutiš«. Hitro sem sklonila glavo in napisala: 
»Ne verujem, zato nimam kaj napisati«. 
Prepognila sem list in čakala, da so to storili 
tudi ostali. Oddali smo liste, se posedli nazaj 
v klopi in čakali.  Gospod je naglas prebiral 
odgovore in zadovoljen komentiral napisano. 
Z grozo sem čakala, kaj bo, ko bo vzel v roke 
moj list papirja. In nenadoma je utihnil, 
spogledala sva se, njegov obraz je bil resen, 
pogled nekam otožen, ko je s tihim glasom 
rekel: «Milena, ko bomo končali, bi se rad 
pogovoril s teboj.« Kako dolgih, obenem pa 
kratkih je bilo tistih 15 minut. Ko so ostali 
odšli iz učilnice se mi je nasmehnil in rekel: » 
Še sam ne vem zakaj, pa vendar te 
popolnoma razumem in ne obsojam tvojega 
odgovora. Vsi smo zmotljivi in velikokrat 

http://sl.netlog.com/1lenci/blog/blogid=35251#blog
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koga prizadenemo, čeprav si tega ne zasluži. 
Žal se je tudi tebi to zgodilo. Tudi Bog je 
zmotljiv. Oprosti mu! V življenju boš srečala 
veliko ljudi in marsikdo te bo prizadel. Ne 
zameri, ponosno dvigni glavo in z nasmehom 
nadaljuj svojo pot«. Stisnil mi je roko in v 
njegovem pogledu sem zopet videla tisto 
njegovo milino in razumevanje. V tistem 
trenutku sem se zopet  počutila  svobodna  
kot ptičica. 
 

Ta dogodek naju je še bolj zbližal. V 
naslednjih letih sva se velikokrat pogovarjala 
in lahko rečem, da sva postala prava 
prijatelja. Veliko let kasneje, ob njegovi smrti,  
sem razmišljala o njem in spoznala, da sem 
bila zanj kot odprta knjiga  in kako zelo prav 
so mi v življenju  prišli njegovi nevsiljivi 
nasveti. 
 

Lepo je bilo imeti takega prijatelja. 
 

Zapisala in prebrala: Milena Selan 

 
GALEB 

 

V ozadju ladja na gladini. 
Hlastam za slanim vonjem. 

Gledam galeba, 
prelepega v modri sinjini. 

 

Ljubi galeb. 
Vzemi me s seboj. 

Po sledovih valov bi odšla 
k njemu, ki že zdavnaj ni več moj. 

 

Zapisala: Gordana Kitak 
 

 
ŠPORT 

 
DRŽAVNO PRVENSTVO INVALIDOV V 
VELESLALOMU 
 

Na Golteh je v soboto, 15. februarja 2014, 
potekalo DP invalidov v veleslalomu, ki ga je 
organizirala ZŠIS-POK v sodelovanju z 
izvajalcem: smučišče Golte. Na progi, ki je 
bila primerno zahtevna za državno 
prvenstvo, se je pomerilo veliko število 
športnikov invalidov v različnih kategorijah. 
Za uspešno uvrstitev je bilo potrebno 
odpeljati dve veleslalomski vožnji. Najboljšim 
je medalje podeljeval direktor smučišča 
Golte, Ernest Kovač, povezovalec celotnega 
tekmovanja pa je bil vodja prodaje in 

marketinga, Mitja Škrabl. Predstavnik ZŠIS-
POK na DP je bil Primož Jeralič. 
 

Naše društvo sta zastopala Mira in Jordan 
Jakin, ki sta dosegla odlične rezultate, kljub 
temu, da  sta se tekmovanja udeležila v 
članski konkurenci, spadata pa že med 
veterane. Mira Jakin je v kategoriji LW9-2 
dosegla odlično prvo mesto, Jordan Jakin 
pa je v kategoriji LW4 dosegel šesto mesto.  
 

Obema iskrene čestitke. 
 

 
 

Zapisal: Vilko Us 
 

DRŽAVNO PRVENSTVO INVALIDOV V 
HITROPOTEZNEM ŠAHU POSAMIČNO 
 

V soboto, 15. marca 2014, je v Slovenj 
Gradcu v organizaciji ZŠIS-POK in izvedbi DI 
Slovenj Gradec potekalo državno prvenstvo 
invalidov v hitropoteznem šahu v posamični 
konkurenci. Igralni čas je bil 10 minut. 
Skupno se je državnega prvenstva udeležilo 
14 žensk in 32 moških. 
 
Ker je smo imeli prav na ta dan tudi volilni 
Zbor članov, sta se državnega prvenstva v 
hitropoteznem šahu udeležila le dva naša 
člana, in sicer Mira in Jordan Jakin, za kar se 
jima lepo zahvaljujemo.  
 

  
 

Zapisal: Ivan Palčič 
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DRŽAVNO PRVENSTVO V KEGLJANJU 
 

V soboto, 17. maja 2014, se je na kegljišču 
Golovec v Celju odvijalo Državno prvenstvo 
invalidov v kegljanju. Na DP je bilo 
prijavljenih 67 kegljačev, ki jim je uspelo 
izpolniti normo. Na tekmovanju je bil s strani 
ZŠIS-POK prisoten dolgoletni sodelavec Igor 
Malič.  
 

Na Državno prvenstvo v kegljanju v Celju se 
je iz našega društva uspelo kvalificirati 
dvema članoma: Adiju Rudolfu in Vladu 
Sokaču. Adolf Rudolf je v kategoriji K2 osvojil 
srebrno medaljo, Vlado Sokač pa bronasto. 
 

Vsem dobitnikom medalj čestitamo. 
 

 
    
Zapisal: Ivan Palčič 
 
DRŽAVNO PRVENSTVO INVALIDOV V 
NAMIZNEM TENISU V SEVNICI 
 

V Sevnici je v soboto, 31.05.2014, potekalo 
Državno prvenstvo  invalidov v namiznem 
tenisu, zbrani pa so se merili v trinajstih 
kategorijah. Državno prvenstvo je 
organizirala ZŠIS-POK, izvedbeni del pa je 
zaupala Društvu invalidov v Sevnici, ki je DP 
izvedla v okviru zaključka praznovanja 40.  
obletnice ustanovitve Društva invalidov 
Sevnica. Vse nastopajoče je v pozdravnem 
nagovoru pozdravil predsednik ZŠIS-POK 
Damijan Lazar, hkrati pa sta vse nastopajoče 
pozdravila predsednik Zveze delovnih 
invalidov Slovenije Drago Novak in podžupan 
Občine Sevnica Jožef Žnidarič. 
 

 
 

Na Državno prvenstvo v namiznem tenisu, 
31.05.2014, v Sevnici,  je Društvo paralitikov 
– PARAS  prijavilo deset članov, dejansko pa 
so se prvenstva udeležili: Jože Tomažin, 
Jordan Jakin, Ivan Košec, Ivan Palčič in 
Zdravko Kišek. V kategoriji NT 6 sta 
tekmovala Zdravko Kišek, ki je osvojil 
srebrno medaljo, in Ivan Palčič, ki je prejel 
bronasto medaljo. V kategoriji NT 8 je 
tekmoval Jordan Jakin, ki je odnesel zlato 
medaljo, Jože Tomažin pa je tekmoval v 
kategoriji NT 10 in osvojil srebrno medaljo. V 
tekmovanju OPEN pa je Jordan Jakin osvojil 
še bronasto medaljo. 
 

Zapisal: Ivan Palčič  
 
19. LJUBLJANSKI MARATON 

 

Četrti vikend v oktobru, 26. oktobra 2014, je 
po ljubljanskih ulicah ponovno potekal 
Ljubljanski maraton, tokrat že devetnajstič.  

Le malo je manjkalo, da bi organizatorji 
Volkswagen 19. Ljubljanskega maratona 
slavili dva rekorda. Rekord udeležbe je 
potrjen, saj je skupaj v dveh dneh bila 
dosežena rekordna udeležba in krepko 
presežena magična meja 20.000 tekačev. 
Skupno število tekačev in tekačic v soboto in 
nedeljo je bilo 22.556! 

 

Le malenkost pa je manjkalo, da bi nov 
maratonski krog prinesel nov rekord. Kenijec 
Ishimael Bushendich je namreč na 42 km 
zmagal in izenačil rekord maratona v 
Ljubljani. Med ženskami je slavila Kenijka 
Janet Rono. Najboljša Slovenca na 42 km 
sta bila Anton Kosmač in Lucija Krkoč. Novi 
državni prvak na 21 kilometrov, Rok Puhar, 
prva polmaratonka je bila Eleanor Davis iz 
Velike Britanije, druga pa naša Neja Kršinar. 
Zmagovalca na deset kilometrski preizkušnji 
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sta bila ponovno med moškimi Blaž Grad in 
med ženskami Maruša Mišmaš. 

V kategoriji vozičkov z ročnim pogonom 
je na novi trasi na 42 km tudi tokrat zmagal 
Slovenec Marko Sever, ki je bil le za 
sekundo boljši od Marka Doberška. V tej 
kategoriji je zastopal naše društvo Zdravko 
Strajnar, ki se na novi progi, ki obsega le en 
krog, solidno odrezal. 

 

Organizator maratona ob zaključenem 
Volkswagen 19. ljubljanskem maratonu je 
povabil tekače k udeležbi na jubilejnem, 
dvajsetem maratonu, ki bo 24. in 25. oktobra 
2015. 

Zapisal: Ivan Palčič 

                           

OHRANJEVANJE 
ZDRAVJA 

 
MERITVE KRVNEGA TLAKA, 

HOLESTOROLA IN SLADKORJA V KRVI: 

Na Društvu si po novem lahko izmerite krvni 

tlak, holesterol in sladkor v krvi. Meritve se 

opravljajo vsako prvo sredo v mesecu v času 

od 13. do 14. ure. Vabljeni. 

Na Društvu so vam na voljo brezplačne 

vstopnice za Terme Snovik, Terme Čatež, 

Terme Dolenjske toplice, Terme Šmarješke 

toplice, Terme Zreče, Thermana Laško, 

Atlantis (BTC Ljubljana), Terme Talaso 

Strunjan (hotel Svoboda), Fontana Maribor, 

Terme Paradiso v Dobovi in Terme Ptuj. 

Razgibajte se v topli vodi in si naberite novih 

moči! Karte lahko dobite na Društvu, lahko jih 

naročite tudi po telefonu, če vam je tako 

lažje. Ob obisku v Termah pa se morate člani 

obvezno "dokazati" s člansko izkaznico. 

PA ŠE NEKAJ: kdor živi v težkih socialnih 

razmerah, lahko zaprosi društvo za socialno 

pomoč, kdor potrebuje pomoč drugega, 

lahko zaprosi za asistenco, tudi za tehnične 

pripomočke (npr. povračilo nadomestila za 

ortopedske čevlje, natiki za čevlje ipd) je moč 

zaprositi.  Društvo ne obstaja le zato, da se 

družimo, ampak tudi, da si tudi pomagamo.  

SKUTER – kdor še ne ve, so težji invalidi 

upravičeni tudi do skuterja na recept. Pri 

osebnem zdravniku zaprosite za napotnico 

za fiziatra (prim. Marta Petelin Suhadolnik, 

dr. med., prof. dr. Anton Zupan, dr. med., 

prof. asist. Hermina Damjan dr. med., asist. 

Daniel Globokar, dr. med.), jo pošljete na 

URI Soča, po pregledu vam  fiziater pove, ali 

vam skuter pripada ali ne.  

BREZPLAČNE KARTE (urbana) za 

ljubljanski potniški promet (LLP) lahko dobite 

člani društva in vaš spremljevalec, če imate 

najmanj 60 % telesno okvaro. Upravičenci 

morajo prevozniku pred brezplačnim 

zapisom terminske vozovnice s 

spremljevalcem na kartico Urbana zelene 

barve predložiti na vpogled Odločbo ZPIZ, iz 

katere je nedvoumno razvidna upravičenost 

do brezplačne terminske vozovnice. Če iz 

odločbe ni nedvoumno razviden razlog, ki 

opravičuje brezplačni zapis terminske 

vozovnice s spremljevalcem, morajo 

upravičenci navedeni v tem odstavku 

prevozniku na vpogled predložiti še 

izvedensko mnenje, ki je bilo podlaga za 

izdajo odločbe ZPIZ in iz katerega je razlog 

za upravičenost nedvoumno razviden. 

Pravico do brezplačne vozovnice pa lahko 
pridobijo vse osebe, ki imajo na območju MOL 
stalno prebivališče. Upravičence do 
brezplačnega zapisa terminske vozovnice  s 
spremljevalcem na  kartico Urbana zelene 
barve določa 11. člen Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu 
izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov – 
prvi odstavek spremenjenega 25. člena 
(Uradni list RS, št. 9/14). O pravici do 
pridobitve brezplačne vozovnice, na podlagi 
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vloge upravičenca, odloča pristojni organ MOL. 
Upravičenec mora pristojnemu organu MOL 
predložiti vlogo za pridobitev brezplačne 
vozovnice za občane s stalnim prebivališčem 
na območju MOL in k vlogi predložiti dokazila o 
upravičenosti do pridobitve brezplačne 
vozovnice. Upravičenec vlogo z dokazili 
predloži v Potniškem centru LPP, Slovenska 
56, Ljubljana v zaprti kuverti oziroma jo lahko 
pošlje po pošti na naslov: Mestna občina 
Ljubljana, Mestni trg 1, 1001 Ljubljana. O  
vlogi  upravičenca bo pristojni organ odločil v 
tridesetih dneh od dneva vložitve popolne 
vloge. Na podlagi pozitivne odločbe pristojnega 
organa MOL izroči prevoznik upravičencu 
brezplačno vozovnico. Vozovnica je 
uporabljiva za neomejeno število voženj na 
vseh linijah mestnega potniškega prometa 
znotraj skupine postajališč v Mestni občini 
Ljubljana. 

PREVOZ NA KLIC – Invalidi lahko že dalj 

časa uporabljamo vse avtobuse 

Ljubljanskega potniškega prometa (nagibne 

ali opremljene s klančino), gibalno ovirani oz. 

invalidi na vozičkih pa le nizkopodne. 

Prometno-nadzorni center pri LPP (telefon: 

01 58 22 425 ali 051 449 992)  priporoča, da 

v primeru, da načrtujemo prevoz z mestnim 

avtobusom, pokličemo vsaj nekaj ur ali dan 

pred nameravanim odhodom. Tako si 

zagotovimo, da bo na postajališče pripeljal 

ustrezen avtobus, voznik pa pravočasno 

seznanjen s potnikom, ki potrebuje pomoč. 

Več informacij na www.lpp.si/. 

Donacija 0,5% od dohodnine 
 

Na spletni strani Društva paralitikov je še 

vedno objavljen obrazec – Zahteva za 

namenitev dela dohodnine za donacije. 

Povedali smo že, da ima vsak možnost, da 

se sam odloči, komu bo namenil do 0,5% 

dohodnine. Če se ne odločite za nikogar, to 

dobi država. Če pa se odločite, da 0,5 % 

dohodnine namenite našemu društvu, boste 

vsem članom omogočili več aktivnosti… 

Preberite in se odločite. Prazne obrazce vam 

pošljemo tudi na dom, le sporočite nam. 

 

OBVESTILA 

 
 

(SO)FINANCIRANJE 
PRILAGODITVE VOZILA 

 

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov 
določa, da lahko gibalno oviran invalid 
uveljavlja plačilo stroškov prilagoditve vozila 
enkrat na šest let, če vozilo upravlja sam. Do 
nje pa je upravičen tudi invalid, ki sam ne 
upravlja vozila, vendar je prilagoditev 
potrebna za vstop v vozilo in varno vožnjo. 
Pravilnik, ki podrobneje ureja pogoje, trajanje 
in vrednost posamezne prilagoditve, je začel 
veljati sredi oktobra. V prilogi pravilnika je 
seznam 42 različnih prilagoditev od 
najpreprostejše krogle ali vilic na volanu do 
elektronskega upravljanja vozila z upravljalno 
ročico. 
 

Obrazec za prijavo dobimo na medmrežju ali 
katerikoli upravni enoti. Ta bo tudi določila 
izvedenca, da bo obravnaval prilagoditve, ki 
ne bodo presegale 1000 evrov, zahtevnejše 
pa skupina strokovnjakov na URI – Soča. 
Več o načrtu prilagoditve, odločbi, računu in 
doplačilu na www.mddsz.gov.si/ in http://mdss-

ce.net/files/PRAVILNIK%20O%20TP%20IN%20PRIL
AGODITVI%20VOZIL-1.pdf. 

 
KNJIŽNICA 
 

Članice in člane obveščamo, da smo v 
prostorih društva uredili manjšo knjižnico. 
Vabljeni ste vsi, ki radi prebirate knjige in si z 
njimi zapolnite prosti čas, da nas obiščete v 
času uradnih ur in si knjige izposodite. 
 

† 
Objavljamo žalostno vest, da 
nas je 28.08.2014 v 38. letu 
starosti zapustil naš član 

Boštjan Selinšek 

http://www.lpp.si/
http://www.mddsz.gov.si/
http://mdss-ce.net/files/PRAVILNIK%20O%20TP%20IN%20PRILAGODITVI%20VOZIL-1.pdf
http://mdss-ce.net/files/PRAVILNIK%20O%20TP%20IN%20PRILAGODITVI%20VOZIL-1.pdf
http://mdss-ce.net/files/PRAVILNIK%20O%20TP%20IN%20PRILAGODITVI%20VOZIL-1.pdf
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DELAVNICE IN PILATES 
 

V okviru delavnic se v društvenih prostorih še 
vedno odvijajo VAJE PILATESA, prilagojene 
zdravstvenemu stanju naših članov. Vaje 
potekajo enkrat tedensko, vsako sredo,  s 
pričetkom ob 14. uri in trajajo eno uro.  
 

 
 

Po vajah Pilatesa vabimo člane na 
nadaljevanje druženja, in sicer vabimo na 
delavnice, ki jih tako kot vedno, vodi naša 
članica Olga Štremfelj in se navadno 
zaključujejo okrog 17. ure. Vabljeni ste tako 
ženski kot moški spol. Vsak lahko najde zase 
primerno zaposlitev, saj veste, važno je 
druženje. Pridite, ne bo vam žal! 
 

 
 

Radi bi še poudarili, da so prostori namenjeni 
vsem članom društva, tako za praznovanje 
rojstnih dni, kot tudi ostala druženja.  
 

ŠPORTNA  VADBA 
 
Kegljanje – kdor se želi razgibati, metati 
kuglo, ima možnost  kegljanja vsak torek 
dopoldne od 11.00 do 12.00 ure za moške in 
za ženske vsak ponedeljek od 16.00 do 
17.00 ure v Športnem društvu Invalid na 
Malenškovi 1, Ljubljana. 
 
Pikado – prav tako vabimo člane, ki jih veseli 
igrati pikado, lahko to storijo vsak četrtek 
dopoldne od 10.00 do 12.00 ure v prostorih 
društva.  
 
Namizni tenis – ljubitelji namiznega tenisa 
se lahko udeležite treningov vsako sredo od 
20.30 do 22.00 ure in vsak petek od 18.30 do 
20.00 ure na Srednji upravno-administrativni 
šoli v kletni telovadnici na Zdravstveni ul. 10, 
Ljubljana. 
 
 

Malo za šalo 
 

OTROŠKI VICI 
 

 

V šoli so se učili o rimah in vsi učenci so 
morali povedati vsaj eno rimo. Nazadnje se 
je oglasil še Janezek, ki je rekel: "V vodi stoji 
gospod Jurca in voda mu sega do kolen." 
"Kje je pa tu rima?" se je začudila učiteljica.  
"Ko bo prišla grozna plima, bo pa tukaj tudi 
rima!", je končal Janezek. 

 

"Kako to, da na roditeljskih sestankih še 
nisem videla tvoje mame?" vpraša učiteljica 
Janezka. 
"Prinesel vam bom sliko," je odgovoril 
Janezek. 

 

Učiteljica vpraša malega Mihca: "Kaj boš, ko 
boš velik?"  
"Vojak."  
"To je nevarno," reče učiteljica, "lahko te kdo 
ubije."  
"Kdo?"  
"Sovražnik."  
"Potem bom pa sovražnik," reče Mihec. 
 

Učiteljica je vprašala Mihca: "Mihec, kaj 
pomeni samoobramba?"  
"To je, kadar moram sam podpisati 
spričevalo." 
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"No, Mihec, povej mi, kaj rečeš, ko v razred 
vstopi ravnatelj?" vpraša učiteljica.  
"Dober dan!"  
"In kaj rečeš, ko zapusti razred?"  
"Hvala Bogu!" 
 

"Če rečem, da sem bila lepa, je to pretekli 
čas. Kaj pa, če rečem, da sem lepa?" je 
vprašala učiteljica.  
"To je šala!" je odgovoril Janezek. 
 

JAKEC IN OSEL 
Mlad fant, Jakec po imenu, je na podeželju 
od starega kmeta kupil osla. 
Kmet mu je obljubil žival naslednji dan 
pripeljati na dom. 
Drugi dan kmet pozvoni pri Jakcu in reče: 
"Zelo mi je žal, toda osel  je ponoči poginil." 
Jakec: "No, kaj moremo. Ampak denar mi 
morate vrniti." 
Toda kmet odvrne: "Hja, denar sem pa že 
zapravil..." 
Pa se Jakec odloči: "OK, potem mi pripeljite 
osla, kakršen že je..." 
In kmet mu pripelje mrtvega osla. 

Čez mesec dni pa se spet slučajno srečata in 
kmet vpraša Jakca:"Povej mi,  kaj si napravil 
z mrtvim oslom?" 
Jakec odgovori: "Heheh, prodal sem ga na 
loteriji." 
Kmet: "Ampak to ni mogoče - mrtvega osla 
ponujati za nagrado." 
Jakec: "Saj nisem povedal, da je mrtev. 
Prodal sem 500 srečk po 50 €, to  je skupaj 
25 000 € in  
zdaj izračunajte neobdavčen dobiček, če 
odštejete še, kar sem vam dal za osla." 
Kmet zmiguje z glavo in vpraša: "Pa se nihče 
ni pritožil, ker je bil osel mrtev?" 
Jakec: "Seveda se je, vendar samo eden , 
tisti, ki je kupil "polno" srečko in osla zadel. 
Njemu sem seveda vrnil kupnino za srečko in 
možakar je bil zadovoljen. Ostalih 499 pa 
tako nima pojma, da je bil osel mrtev." 
In Jakec je odrasel in zdaj je verjetno direktor 
kakšne banke, direktor VZAJEMNE, direktor 
investicijske družbe, kakšnega 
pokojninskega sklada, sindikata ali pa je 
politik. 
 

SVEŽE RIBE 
»Oprostite, ali so te ribe sveže?«  
»Saj vidite, da so še žive.« 

»Saj je moja žena tudi še živa, sveža pa že 
dolgo ne!« 
 

MAČJI PREDSTAVNIKI 
Pri uri biologije vpraša učitelj Mihca: »Mi 
znaš našteti štiri predstavnike mačje 
družine?« 
»Znam,« odgovori Mihec. 
»No, da slišim,« predlaga učitelj. 
Mihec našteva: »Ati maček, mati mačka, sin 
maček in hči mačka.« 
 

DOBER PREDLOG 
Berač ogovori mimoidočega: »Mi daste 5 €, 
prosim?« 
»Zakaj potrebujete 5 €?« 
»Za kosilo, danes še nisem nič jedel.« 
»Saj tudi jaz nisem še nič jedel.« 
»Potem pa mi dajte 10 € in vas z veseljem 
povabim na koslilo,« hitro odvrne berač. 
 

TAŠČA IN NEVESTA 
Mladoporočenca živita v isti hiši kot tašča. 
Nevesta je bila vajena malce dlje spati in 
počasi popiti kavo.  
Nekega jutra začne tašča: »Ali veš, da vse 
punce tvojih let vstajajo zgodaj? Ob tej uri 
imajo že kosilo skuhano in vse pospravljeno. 
Ne vem, kaj je s teboj?« 
Pa reče nevesta vsa zaspana: »Ja draga 
tašča, tudi gospe vaših let so že vse pod 
zemljo, pa vam tega nikoli ne očitam.« 
 

ZMOTA 
"Gospa zmotili ste se," reče veterinar gospe, 
ki ga je zaprosila, da jo pregleda. "Jaz 
zdravim živali in vi morate iti k osebnemu 
zdravniku." 
Gospa  ga pogleda in vpraša: "Zmotila? Ko 
se zjutraj zbudim sem skuštrana kot kokoš, 
na poti v službo visim, v avtobusu, kot opica 
na veji, v službi delam kot osel, mož mi 
zvečer pravi - pridi mucika, a zjutraj vpije - 
vstani krava. Ste še vedno prepričani, da 
sem prišla k nepravemu zdravniku?"  
 

VOZOVNICA 
Gospa pri blagajni železniške postaje kupuje 
vozovnico za vlak: "Karto za Drago, prosim!" 
Blagajničarka išče po računalniku, kje je 
postaja Draga, potem pa le vpraša: "Kje pa 
je ta Draga?" 
"Tamle v kotu stoji in liže sladoled!" 
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ZAKAJ 
 

Blond vzgojiteljica gre v vrtec in vidi, da vrtca 
ni. Zakaj? Zato, ker je nedelja. 
Ali veš zakaj imajo črnci raje belo čokolado? 
Zato, da se ne ugriznejo v prste. 
Zakaj cigani volijo levico? Ker jim je desnica 
obljubila službo. 
Zakaj Gorenjci jedo regrat šele takrat, ko ima 
rumene cvetove? Da jim na solato ni 
potrebno rezati jajc. 
 

    SUDOKU 
 

Navodilo za reševanje: 
 
V kvadrate 
vpišite števila od 
1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno 
število ponovilo 
ne v vrstici, ne v 
koloni, niti v 
enem izmed 
odebeljenih 
devetih kvadratih 

6 2 5 8 4 7 1 3 9 

9 1 3 5 6 2 8 4 7 

8 7 4 9 3 1 6 5 2 

4 5 9 7 1 6 2 8 3 

3 8 2 4 9 5 7 1 6 
 

7 6 1 3 2 8 5 9 4 

1 9 6 2 5 4 3 7 8 

5 3 7 6 8 9 4 2 1 

2 4 8 1 7 3 9 6 5 
 

         

6   8 4 7 1 3  
      5     7 

      6  2 

      6 2   
 8 2    7 1  

  1 3      

1  6       
     9    

 4 8 1 7 3   5 
 
 

PRVA UGANKA 
TRIJE PRIJATELJI SO ŠLI V MOTEL. RECEPTOR JE 
POVEDAL, DA STANE SOBA 30 EUR. VSAK OD 
PRIJATELJEV JE TOREJ PLAČAL 10 EUR IN ŠLI SO V 
SOBO. NEKAJ KASNEJE SE JE RECEPTOR SPOMNIL, 
DA STANE SOBA LE 25 EUR, ZATO JE POSLAL 
POMOČNIKA, DA VRNE TREM PRIJATELJEM 5 
EUR. POMOČNIK SE PO POTI NI IN NI MOGEL  

DOMISLITI, KAKO RAZDELITI 5 EUR MED TRI 
LJUDI, ZATO JE VRNIL VSAKEMU 1 EUR, SAM PA 
OBDRŽAL 2 EUR. 
TO POMENI, DA JE VSAK OD TREH PRIJATELJEV 
PLAČAL ZA SOBO 9 EUR, KAR JE SKUPAJ 27 EUR. 
POMOČNIK JE OBDRZAL 2 EUR, KAR JE SKUPAJ 29 
EUR. IN KJE JE 1 EUR?  
 

Vsak (prijatelj) je plačal 1/3 od 25€, 
to je 8,33€. Če k temu prištejemo 
še  1€, znese plačilo 9,333€ na 
prijatelja. 9,333€ x 3 = 28€. Če k 
temu  prištejemo še zadržana 2 €, 
dobimo skupaj 30€. 
 

DRUGA UGANKA 
ŠTEVILKA VAŠIH ČEVLJEV … nenavadno … 

in presenetljivo! 

Sive celice : na delo!  ... Naj razume kdor 
more....... 
 

1)  Vzemite kalkulator .... 
2)  Vnesite številko svojih čevljev 
3)  Pomnožite s 5 
4)  Dodajte 50 
5)  Pomnožite z 20 
6)  Prištejte 1014 
7)  Odštejte letnico svojega rojstva... 
 

Imate število s 4 številkami .......  
Prvi 2 povesta številko vaših 
čevljev drugi 2 pa vašo starost ! 
 

Dragi matematiki .... kako  bi pojasnili tole zanko? 
 

 

 

URADNE URE  društva 

 od 01.11.2011 so: 
 

ponedeljek, od 10. do14. ure 

sreda, od 14. do 16. ure 
četrtek, od 10. do 14. ure 

 

telefon: (01) 563-34-68 
GSM:  041/404-280 
fax: (01) 561-27-10 

 

e-mail: info@drustvo-paralitikov.si 
 

  
 
 

mailto:info@drustvo-paralitikov.si
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222000111555   UUUGGGOOODDDNNNEEEJJJEEE   NNNAAA   KKKOOOPPPAAANNNJJJEEE   

VVV   BBBAAAZZZEEENNNEEE   TTTHHHEEERRRMMMAAANNNEEE   LLLAAAŠŠŠKKKOOO   
 

ZA ČLANE VAŠEGA DRUŠTVA OB 
INDIVIDUALNEM OBISKU 

 

Thermana Laško nudi v letu 2015 (med 1.2.2015 in 31.1.2016) vsem članom Društva paralitikov 
Slovenije in njihovim družinskim članom, ki pridejo na dan koriščenja s članom, naslednjo 
ugodnost v obeh hotelih: 
 

1100%%  ppooppuusstt na vse vstopnice za kopanje in kopanje+savna  

(Izključene so družinske vstopnice in večerne akcijske ponudbe.) 
 

3300%%  ppooppuusstt na CELODNEVNE VSTOPNICE v kopališču Zdravilišča Laško. 

Popust velja vse dni v tednu in tudi v času počitnic in praznikov.  

 
 

2200%%  ppooppuusstt na CELODNEVNE VSTOPNICE v Termalnem Centru hotela Thermana 

Park Laško. 

Popust velja za vstope od ponedeljka - petka in NE velja v času počitnic in 
praznikov. 
 

Na doplačilo vstopnice za savno se prav tako obračuna 10% popust. 
 
Namesto 11 € = celodnevna vstopnica 7,70 € v bazenih Zdravilišča Laško. 
Namesto 12 € = celodnevna vstopnica 9,60 € v Termalnem centru (pod kupolo). 
                                                                      (informativno navedene cene veljajo od 1.2. – 31.12.2015) 
 

1100%%  ppooppuusstt na vse wellness in zdravstvene storitve 

 
 
 

  
 
 
   
 
 
 

 
Popust lahko člani uveljavljajo ob predložitvi članske izkaznice društva in Modre ali Zlate 
kartice Thermana Cluba. V Thermana Club se lahko včlanijo ob prvem prihodu in 
koriščenju ugodnosti ali preko Thermaninih spletnih strani.  
  

 
 
 

 
Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, T: 03/423 2100,  

www.thermana.si, info@thermana.si 
 
 

http://www.thermana.si/
mailto:info@thermana.si

