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Spoštovane članice in člani društva
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št.: 15

Za v bodoče seveda razmišljamo, kako bi
delovanje oziroma aktivnosti društva
prenesli bližje vašim domovom. Že v
prejšnjem Informatorju sem napisal, da je
naša želeja ustanovitev regijskih odborov.
Sami pa veste, da so želje eno, realnost
pa nekaj povsem drugega. Žal, je vse
pogojeno z denarjem. V prvi vrsti bi za
regijske odbore potrebovali primerene
prostore, kjer bi se člani lahko sestajali.
Trenutno, žal, društvo ne premore takšne
količine sredstev, da bi lahko takšne
prostore najeli in zanje plačevali
najemnino.

Pogumno smo zakoračili v novo leto 2015
in se pred tem dostojno in v velikem
številu članstva poslovili od preteklega
leta v gostišču FRFRAV.
Ob tej priliki smo si zaželeli vse najboljše
in vse, kar še k temu sodi. Dajmo,
spomnimo se tega čez vse leto.
Potrudimo se, da bomo te želje in
zaobljube tudi uresničevali v vsakdanji
praksi.
Pravzaprav smo letu 2015 že oddrobili
eno celo dvanajstino in smelo plujemo
naprej. Tudi sneg sodi k pravi zimi, bojim
pa se, da za nas sneg ni ravno
razveseljujoč. Preteklo leto smo v
društvenem smislu preživeli mirno in
naša ocena je, da ste bili, vsaj večina
članov, z delom društva zadovoljni.
Obiskali smo tudi člane, ki bivajo v
domovih za ostarele ali doma pa se,
zaradi svojih zdravstvenih težav težje ali
pa sploh ne, udeležujejo društvenih
aktivnosti. Aktivnosti, ki so bile že v
preteklosti
vpeljane,
se
normalno
nadaljujejo. Uspešni smo bili pri
kandidaturah za sredstva FIHA in ZSSSja. Uspelo nam je, da smo ubranili
sredstva na nivoju preteklega leta in to
nam daje upanje, da se boste lahko
udeležili obnovitvene rehabilitacije v
zadostnem številu. Ne nazadnje je to
vaša glavna, velikokrat pa celo edina
želja v celem letu.

Ker pa je v slogi moč, bi vam predlagal,
da se poskušate v posameznih regijah
sestati in preveriti možnost, ali bi bil na
razpolago kakšen prostor, kjer bi se lahko
sestajali in le to ne bi za sabo potegnilo
finančnih obveznosti. Obljubljam, da se
bom do polovice tega leta potrudil in vas
»regijsko« obiskal. Ker odhajam v pokoj
po polnih 42 letih rednega dela, mi bo za
to ostalo nekaj več časa.
Lotili smo se tudi prenove internetne
strani. Ste si jo že ogledali? Prosimo vas,
da s svojimi mnenji in predlogi sodelujete
pri nastajanju te strani. Več kot bo idej in
prispekov, boljša in bolj gledana bo.
Ta uvodnik bi zaključil z željo, da vas
prehladi in infekti ne bi položili v posteljo.
Zapisal: A. Fidler
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URADNE URE

ravno najbolje. Škoda, da si njegovega
govora niso zapomnili tisti, katerim je bil
namenjen.

3. december – MEDNARODNI DAN
INVALIDOV
Kot vsako leto je predsednik države na ta
dan tudi tokrat pripravil sprejem za
predstavnike invalidskih organizacij.
Sprejem je potekal v predsedniški palači. Po
slovesni najavi protokola, da prihajajo v
dvorano predsednik Republike Slovenije,
gospod Borut Pahor, predsednik Državnega
zbora, gospod Dr. Milan Brglez in predsednik
Vlade Republike Slovenije, gospod Dr. Miro
Cerar, so najprej svoje delo opravili fotografi
s svojimi bliskavicami. Nato je gospod
predsednik imel govor. Zelo mi je žal, vendar
v svojem govoru ni povedal ničesar, kar ne bi
bilo že tisoč in enkrat prežvečeno na prav
toliko načinov. Seveda je povedal, da so
Združeni narodi mednarodnemu dnevu
namenili zavzemanje za pravice invalidov, za
dostojanstvo in kako se v naši domovini
trudimo, da bi invalidom omogočali kar
največ. Bojim se, da mu pred njegovim
nastopom nihče ni povedal, da je financiranje
invalidskih organizacij iz leta v leto slabše, da
je dostop do zdravstvenih storitev za vse
državljane Slovenije prav tako iz leta v leto
slabši. Nekaj malega bi mu lahko nekdo
prišepnil o čakalnih dobah v bolnišnicah in
zdravstvu nasplošno. Prav tako mu nihče ni
povedal, da je očitno nekdo iz Ustave
Republike Slovenije iztrgal list s členom, v
katerem piše, da je Republika Slovenija
socialna država itd. Se opravičujem, pozabil
sem še na invalidske pokojnine, predvsem
na tiste, ko postane človek invalid že kmalu
po zaposlitvi ali po le nekaj letih dela. Za
tiste, ki morda ne veste, kakšne so te
pokojnine, naj povem, da znašajo zgolj 100 €
do 200 €. Škoda, da mi gospod Pahor ne zna
povedati, kako naj nekdo v socialni državi
preživi s tem denarjem, še posebej zato, ker
se spomnim njegove izjave, da tudi on pri
svoji takratni plači približno 3500 € neto zelo
težko živi. Ubožšček.

Za kulturno popestritev sprejema nam je
odpel nekaj pesmi kontra tenorist Žiga
Lakner.
To je vse. Uradni del sprejema je bil s tem
končan. Sledila je še skupinska fotografija.
Saj zato smo prišli, mar ne? Postregli so
nam še s kozarcem soka in majhnimi koščki
skute. Še pogled na uro: 15 minut od začetka
do konca. No ja; 15 minut na leto za invalide
je najbrž dovolj.
PS: Članek je osebni pogled avtorja na
sprejem in ne odraža mnenja Društva
paralitikov Slovenije.
Zapisal: Alojz Fidler

PREDNOVOLETNO SREČANJE
Že nekaj zadnjih let se člani na
prednovoletnem srečanju zbiramo v gostišču
Frfrav v Krašcah pri Moravčah. Tudi tokrat
smo se, in sicer 06.12.2014. Bilo nas je
rekordno število, več kot polovica vseh
članov, kar je razveseljujoče, še posebej, ker
smo člani iz vse Slovenije.

Po govoru predsednika države je imel govor
še
predsednik
Nacionalnega
sveta
invalidskih organizacij Slovenije, gospod
Boris Šušteršič. Govor gospoda Šuštršiča je
bilo vredno slišati. Nanizal je kar nekaj stvari,
ki v smislu invalidske politike ne funkcionirajo
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Razpoloženje je bilo na višku, ko nas je s
svojim obiskom presenetil še Sveti Milavž.
Vsakega posebej je pobaral po pridnosti.

Po pozdravnem govoru sekretarke Milene
Selan in predsednika Alojza Fidlerja, je
predsednik čestital in z drobno pozornostjo
obdaril člane, ki so v letu 2014 praznovali
okroglo obletnico.

Med večerjo nas je na sintisajzerju in z
dobrim petjem že razveseljeval France
Petrnel, sicer član ansambla Krila. Kasneje
smo se mu pri petju tudi pridružili.
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Ob sebi je imel parklja Hudobo, ki je sicer res
malo strašil, a se je tokrat izkazal in pomagal
razdeliti darilca vsem članom.

DECEMBRSKO ROJSTNODNEVNO
PRAZNOVANJE
Kot veste se člani vsako sredo srečujemo v
prostorih društva, kjer najprej v uri pilatesa
potelovadimo pod vodstvom naše Polone,
potem pa še ustvarjamo različna ročna dela,
ki jih vodi naša Olgica.

zaslužni za jpostavitev jelke

Potem se je plesalo, klepetalo in seveda
pelo.

No tokrat, zadnjo sredo v letu 2014, pa je bilo
malo drugače. Tri slavljenke so nas namesto
na delavnice povabile na praznovanje svojih
rojstnih dni. Seveda, vajam pilatesa nismo
»ušli«, naša mentorica Polona je namreč
precej stroga. Kar je treba, je treba, in smo
telovadili.

Nato pa je bila na vrsti »žurka«. Moram
povedati, da naš Lojze ni le dober šofer
kombija, ampak tudi dober pek.

Mizo je odnesel kar ven,
postavil nanjo pekač in
že se je kadilo.

Bilo nam je lepo in upam, da bo še tako.
Zapisala: Saša Žgajnar
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Pa to tako, da so nas vonjave, ki so prihajale
skozi okno, močno ovirale. Namesto na vaje
z rokami, nogami, smo mislili le na vaje z
usti. Tudi do teh smo prišli.

KULTURA
MOJ LITERAT!

RESNICA JE TU!

Naša pošta
Povsod pošta gre, vozi se z vlaki ali z avtom
po dolgih poteh, s poštarjem na kolesu ali
peš, naj bo vreme lepo ali grdo, sneg ali dež.
Vse to zmore človek v takšni službi preživeti,
potrpeti v tej današnji družbi.
Ve za vse, karkoli se zgodi, poštar vse to
zmore in zdrži.
Pošta je povezava za mlade in stare, jim nosi
pisma, pakete, račune, denarce, vse
koristne, dobre in slabe vesti.
Po pošti vsak človek kaj dobi.
Pošta je most med nami in povezava, brez
nje ne more biti nobena država.
Novo življenje je veselje, pošljem telegram,
ko se človek rodi, na koncu pa sožalje, ko ga
več ni.

Zbralo se nas je kar nekaj. Predsednik je v
imenu vseh prisotnih čestital slavljenkam.

Vprašam te za resnico in blaginjo, moja
domovina
Razklana je družba, v kateri živimo in v
takšnih trenutkih nesrečno živimo.
Vse je skrivljeno, zlagano, tudi če se mi
potrudimo ter vse od sebe damo.
Zakaj toliko razlik, vas vprašam Slovenci.
Krivica sem, krivica tja, pravica dobrote več
ne velja.
Zato propadajo družine, potrpljenja ni več ne
miline.
Zato te vprašam, naša domovina, zakaj
narobe gre, da vsak po mili volji krade in vse
počne.
Vse veselo upanje smo v srcu mladih že
izgubili, kako naj jih učimo potrpljenja, saj
smo izgubili voljo do življenja.
Zapisal: Ladislav Karel

Kako so rokavčki dobili ime

Rokavčki Matere božje
Nekoč sta se v našem kraljestvu, v naši
Čičariji, poročila mati Učka in oče Slavnik.
Rada sta se imela in rodila sta dosti otrok.
Vsi otroci so bili mirni in krotki, le najmlajše
hčere Mišašoga, Mataroga in Reva so
venomer jokale. Mati Učka je bila skrbna in

Še zadnjič smo poklepetali, nekaj malega si
že vnaprej ciljev zadali, si za naslednje leto
zaželeli vsega dobrega in se poslovili.
Zapisala: Saša Žgajnar
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delavna in je s težavo skrbela za številne
otroke. Zato je najmlajše dala v varstvo očetu
Slavniku. Slavnik ni vedel, kaj bi napravil. Jih
je zibal, pestoval, a nič ni pomagalo. Učka je
bila daleč, Mišašoga, Reva in Mataroga, pa
so jokale in niso spale ne podnevi, ne
ponoči.

sorazmerju giba baletnika in giba invalida. Za
vsak gib je potreben trud, pa ni pomembno,
ali si brezhiben baletnik ali invalid. Vsi skozi
izražanje, ljubezen do estetike in željo po
sprejetju v družbi, bogatimo ta gib.

Pa je nekoč čula jok čičkih otrok sama Mati
božja. Šla je k očetu Slavniku in ga vprašala
zakaj hčerke jokajo. Povedal ji je, da vsi
otroci dobro spijo, le Mišašoga, Mataroga in
Reva ne morejo spati in cele noči jokajo. Mati
božja si je s plavega plašča odtrgala desni
rokav, ga razcefrala na majhne koščke in jih
raztresla po vseh gorskih hribih Čičarije vse
tja do morja. In kamorkoli so prileteli koščki
rokava, so vzcvetele majhne lepe modre
cvetke. Mati božja je rekla očetu, naj položi
otrokove glavice na rožico in otrok bo takoj
zaspal in spal bo mirno do jutra. Rožice so
lepo modro cvetele od sončnega vzhoda do
sončnega zahoda. Ko se je sonce potopilo v
morje, so rožice zaprle svoje cvetove in
zaspale.

Rdeča nit baletne predstave je dekle na
invalidskem vozičku, ki sanja, da bo baletka.
Možnost, da bo kdaj lahko obula baletne
rdeče čeveljce, je nemogoča.
Ob neki priliki se ji približa fant in jo prosi za
ples. Vztrajno ga odklanja, še bolj vztrajen je
on. Dekle privoli in takrat občuti vso srečo in
veselje. On, postaven fant, ona na vozičku,
se vrtita po plesišču. Vse zavore, strah in
trema v njej popustijo in se prepusti, da jo
vodi.

In ko so zvečer Slavnikove hčere Mišašoga,
Mataroga in Reva začele jokati, je oče položil
njihove glavice na speče modre rožice.
Rožice so dehtele, dišale in njihov vonj je
uspaval jokajoče deklice. Kmalu so zaspale
in se niso zbudile do jutra, do sončnega
vzhoda. Ko je sonce pokukalo na vzhodu, je
mati Učka poslala prve sončne žarke svojim
otrokom. Žarki so prebudili rožice Matere
božje in odprli so se vsi modri cvetovi. Takrat
so se prebudili tudi otroci.

Zaljubi se v soplesalca in ples postaja strast
prek vseh meja. Iskrena in čista ljubezen
ustvari novo ljubezen – ljubezen do plesa.
Torej z veliko željo, voljo in ljubeznijo do
plesa dekle v skupini vozičkarjev in profi
baletnih plesalcev odpleše predstavo. Vsi, ki
smo si jo ogledali, smo dobili enako lep in
močan vtis, kaj vse zmore(mo) ljudje, ki
s(m)o tako ali drugače gibalno ovirani.

Tistim rožicam, ki pomagajo otrokom pri
spanju, rečejo še danes rokavčki Matere
božje ali pa bolj učeno tržaški rokavčki.

Hvala tistim, ki so nam omogočili ogled.
Zapisala: Jasna Majda Peršolja
Zapisala: Olga Štremfelj

PLES NE POZNA RAZLIK

ŠPORT

Na povabilo naše članice Aide Demiri smo si
člani
društva
ogledali plesno-dramski
spektakel MOVE.ING, ki so ga uprizorili
študentje
invalidi
v
sodelovanju
s
profesionalnimi plesalci. Plesna predstava s
priokusom dramaturških vložkov v režiji
Borisa Cavazze, z glasbeno produkcijo
avtorja Damirja Avdića, s kostumi Tine
Kolenik.
Naslov
vsebuje
težnjo
po

DRŽAVNO PRVENSTVO INVALIDOV V
HITROPOTEZNEM ŠAHU – EKIPNO
22. novembra 2014 se je v Litiji odvijalo
Državno prvenstvo invalidov v hitropoteznem
šahu za ekipe. Na državno prvenstvo se je
prijavilo deset moških in dve ženski ekipi.
Organizator državnega prvenstva je bila
7

ZŠIS-POK, izvajalec pa je bilo MDI Litija,
Šmartno pri Litiji.

Istočasno je potekalo tudi tekmovanje v
kegljanju, na katerega se je uvrstil le Vladimir
Sokač in zasedel šesto mesto.
Zapisala: Milena Selan

Invalid - Športnik leta 2014
V ponedeljek, 08.12.2014, sem se v dvorani
Austria Trend hotela v Ljubljani udeležil
tradicionalne prireditve Invalid - Športnik leta,
kjer so bili na slovesni razglasitvi proglašeni
najboljši športniki invalidi leta 2014.
Prireditev je pripravila krovna Zveza za šport
invalidov – paraolimpijski komite.
Naše društvo je sestavljala ekipa v sestavi:
Leopold Kočevar, Franci Prelog, Voislav
Rađević, Srečko Obolnar in Alojz Volc ter
zasedla 10 mesto.
Zapisal Ivan Palčč

INVALIDSKA LIGA MESTNE
OBČINE LJUBLJANA
Za športnika leta 2014 sta bila proglašena
strelca Veselka Pevec, ki si je nagrado
prislužila z nastopi na julijskem svetovnem
prvenstvu v Nemčiji, ko je osvojila prvo
mesto v disciplini padajoče tarče v kategoriji
SH2 in Franček Gorazd Tiršek, ki je na tem
svetovnem prvenstvu osvojil tretje mesto v
disciplini padajoče tarče (SH2). Za moško
Športno ekipo leta so proglasili strelsko
ekipo (Veselka Pevec, Franček G. Tiršek,
Damjan Pavlin), ki je osvojila srebrno
medaljo, za žensko pa ekipo odbojkaric
sede
(Saša
Kotnik
Hren, Marinka
Cencelj, Lena Gabršček, Regina Terbuc
Roudi, Jasmina
Zbil, Danica
Gošnak,
Bogomira Jakin, Suzana Ocepek, Jana
Ferjan), ki si je nagrado prisvojila s sedmim
mestom na svetovnem prvenstvu v odbojki
sede v poljskem Elblagu.

Invalidska liga mesta Ljubljane je v času od
12.11.2014
do
26.11.2014
izvedla
tekmovanje v šahu, tako ekipno kot
posamično.
Našo ekipo so sestavljali: Leopold Kočevar,
Srečko Obolnar, Voislav Rađevič in Franci
Prelog. Priigrali so nam drugo mesto.
Posamično pa je bil Kočevar Leopold drugi,
Srečko Obolnar pa tretji.
3.12.2014 je bila na Malenškovi 1, v
Ljubljani, slavnostna podelitev pokalov in
medalj, katerega sem se udeležila tudi sama.
S pokalom in dvema medaljama smo lahko
zelo zadovoljni.

Na letošnji slovesni športni prireditvi so
podelili tudi Zlato plaketo. Z njo so se
zahvalili Jožetu Okornu za 40 let sodelovanja
v športu invalidov, tako na tekmovalni kot
organizacijski ravni. Udeležil se je več
paraolimpijskih iger, več svetovnih in
evropskih prvenstev. Leta 1972 nam je
prislužil tudi prvo paraolimpijsko medaljo.
Zapisal: Ivan Palčič
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OHRANJEVANJE
ZDRAVJA

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.

MERITVE
KRVNEGA
TLAKA,
HOLESTOROLA IN SLADKORJA V KRVI: Na
Društvu si lahko izmerite krvni tlak, holesterol
in sladkor v krvi. Meritve se opravljajo vsak prvi
ponedeljek v mesecu v času od 10. do 11. uro,
po možnosti bodite tešč. VABLJENI!

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
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.

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 berglje ipd.) je moč
zaprositi. Društvo ne obstaja le zato, da se
družimo, ampak tudi, da si tudi pomagamo.
SKUTER: Težji invalidi so 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

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
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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/.

sami upravljajo samo prilagojeno vozilo (v
nadaljnjem
besedilu:
upravičenec
do
prilagoditve vozila – voznik) ali sami ne
upravljajo vozila, prilagoditev pa je nujno
potrebna za vstopanje in varno vožnjo (v
nadaljnjem
besedilu:
upravičenec
do
prilagoditve vozila – sopotnik).
Vlogo
za
uveljavljanje
pravice
do
prilagoditve vozila ali sofinanciranja nakupa
novega prilagojenega vozila (v nadaljnjem
besedilu: vloga) vlagatelj vloži na kateri koli
upravni enoti.
Vloga mora vsebovati:
– ime in priimek vlagatelja, EMŠO, naslov
prebivališča,
– navedbo o invalidnosti ali telesni okvari,
– navedbo o priznanem statusu invalida po
zakonu, ki ureja družbeno varstvo duševno in
telesno prizadetih oseb, če vlagatelj status
ima,
– navedbo o prejemanju denarne socialne
pomoči, če jo ob vložitvi vloge prejema,
– naziv prilagoditve vozila, ki jo želi
uveljavljati (iz liste prilagoditve vozil)
– podatke o vozilu, za katero se uveljavlja
pravica do prilagoditve (znamka vozila,
identifikacijska številka avtomobila – številka
šasije) ali izjavo, da želi nabaviti novo
prilagojeno vozilo, in
– datum vložitve in podpis vlagatelja ali
zakonitega zastopnika.
Upravna enota izvedenca posameznika
izbere iz liste izvedencev, ki jih je s sklepom
imenoval
minister.
(Pri
enostavnejših
prilagoditvah do višine 1000 €.)
Ko
upravna
enota
prejme
vlogo
upravičenca, v 15 dneh zaprosi izvedenca
posameznika ali Univerzitetni rehabilitacijski
inštitut Republike Slovenije – Soča (v
nadaljnjem besedilu: inštitut), da pripravi
načrt predelave ali prilagoditve vozila
oziroma ugotovi, ali ima novo prilagojeno
vozilo prilagoditve, ki jih upravičenec
potrebuje.

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
ZAKON O IZENAČEVANJU
MOŽNOSTI INVALIDOV – ZIMI
Zakon o izenačevanju možnosti invalidov je
nastajal daljše časovno obdobje. Že v letu
2010, v novembru, pa je bil sprejet in
objavljen v Uradnem listu št. 94/10. Ne glede
na to, da bi takrat morali zakon začeti izvajati
15. dan po njegovi objavi v Uradnem listu, se
le ta ni začel izvajati zaradi nesprejetih
podzakonskih določil. Vsa stvar se je nato
podaljšala vse do decembra 2013. Po 1. 12.
2013 pa smo pričeli z izvajanjem tega
zakona.
V tem prispevku se bom omejil samo na tiste
stvari iz zakona, ki so pomembne za naše
člane.
Za člane društva Paras je zakon pomemben
v delu, ki obravnava prilagoditve vozil.

Upravičenec do prilagoditve vozila lahko
uveljavlja prilagoditev vozila pri kateremkoli
izvajalcu prilagoditve vozila v Republiki
Sloveniji.
V primeru, da kupujete novo vozilo z
avtomatskim menjalnikom in vam je le ta
predpisan v
zdravniškem spričevalu,
izdanem v URI SOČA, lahko uveljavljate
zahtevo po plačilu razlike med ceno vozila s

Do prilagoditve vozila so upravičene gibalno
ovirane osebe, ki so državljani Republike
Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji ali tujci, ki imajo stalno prebivališče
v Republiki Sloveniji, ki lahko uveljavljajo
pravice po predpisih, ki urejajo invalidsko ter
zdravstveno varstvo in zavarovanje in lahko
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klasičnim menjalnikom in ceno istega modela
vozila z avtomatskim menjalnikom v višini
1200€.
V vlogi za uveljavitev navedete oznako PV
41 iz liste prilagoditve vozil.

upravičenca do prilagoditve vozila –
sopotnika, za zahtevnejše prilagoditve,
katerih skupna vrednost je nad 1000 € ali za
nakup novega prilagojenega vozila izdela v
skladu s predpisi, ki urejajo varnost v
cestnem prometu, inštitut (URI SOČA).

Najpomebnejši del je prav gotovo plačilo
stroškov prilagoditve vozila.

Načrt prilagoditve vozila za zahtevnejše
prilagoditve izdela v okviru inštituta URI
SOČA
multidisciplinarna
skupina
strokovnjakov.
Na podlagi funkcijskih in drugih sposobnosti
upravičenca do prilagoditve vozila – voznika
se skupina odloči za potrebno prilagoditev
vozila ter jo podrobno opiše in v
dokumentacijo vpiše mednarodne kode
predelav. Glede potrebne prilagoditve vozila
je skupina dolžna določiti prilagoditev, ki je
za upravičenca do prilagoditve vozila
funkcionalna,
vendar
najcenejša.
Zahtevnejše elektronske prilagoditve morajo
biti posebej in podrobno utemeljene (na listi
prilagoditev vozila označeno kot "IP"). Ob
nakupu novega prilagojenega vozila skupina
ugotovi, ali so prilagoditve novega vozila za
uporabnika primerne.
Kadar upravičenec do prilagoditve vozila –
voznik - že ima prilagojeno vozilo in poda
vlogo za novo prilagoditev, se ne opravi
celotna ocena iz prejšnjega odstavka.
Skupina v takem primeru opravi le oceno
ustreznosti dodatne prilagoditve.
Enako kot za upravičenca do prilagoditve
vozila – voznika - skupina določi tudi pogoje
za prilagoditev vozila upravičenca do
prilagoditve vozila – sopotnika. V tem
primeru skupina izhaja iz realnih potreb
upravičenca do prilagoditve vozila –
sopotnika, ki izhajajo iz narave in stopnje
gibalne oviranosti in pripravi rešitev, ki je za
upravičenca do prilagoditve vozila –
sopotnika funkcionalna, vendar najcenejša.

Sredstva za sofinanciranje plačila tehničnega
pripomočka za invalida se zagotavljajo v
višini 85 odstotkov vrednosti posameznega
tehničnega pripomočka, določenega s
predpisom iz 17. člena zakona. Za invalida,
ki prejema denarno socialno pomoč po
predpisih, ki urejajo področje socialnega
varstva, in za invalide, ki jim je priznan status
po predpisih, ki urejajo družbeno varstvo
duševno in telesno prizadetih oseb, se
zagotovi plačilo pripomočkov v celotni
vrednosti
posameznega
tehničnega
pripomočka.
Invalid, ki je zaradi invalidnosti gibalno oviran
in lahko vozilo upravlja sam le, če je
prilagojeno, lahko uveljavlja plačilo stroškov
prilagoditve vozila enkrat na šest let.
Do prilagoditve je upravičen tudi invalid, ki
sam ne upravlja vozila, prilagoditev pa je
nujno potrebna za vstop invalida v vozilo in
varno vožnjo. V tem primeru lahko invalid
uveljavlja stroške za naprave in pripomočke
za premostitev višinske razlike pri vstopu v
vozilo ter za ustrezne sisteme za pritrditev
vozička v vozilo, in sicer enkrat na šest let.
Izjemoma se invalidu lahko odobri plačilo
stroškov prilagoditve vozila pred potekom
šestih let, če dokaže, da je prilagoditev vozila
nujna zaradi nastanka nove invalidnosti,
bistvenega poslabšanja invalidnosti oziroma
zaradi uničenja prilagojenega vozila.
Način prilagoditve vozila za upravičenca do
prilagoditve vozila – voznika ali za
upravičenca do prilagoditve vozila –
sopotnika, za enostavnejše prilagoditve
vozila, katerih skupna vrednost ne presega
1000 €, določi v skladu s predpisi, ki urejajo
varnost v cestnem prometu, izvedenec
posameznik. Izvedenca za enostavnejše
prilagoditve sta: Prof. dr. Anton ZUPAN, dr.
med., in prim. dr. Rajmund ŠAVRIN, dr. med.
Način prilagoditve vozila za upravičenca do
prilagoditve vozila – voznika ali za

Torej na kratko:
Najprej na svoji ali katerikoli Upravni enoti
napišete in oddate vlogo, v kateri navedete z
liste prilagoditev, kakšno predelavo vozila
potrebujete, npr: PV 2 (Ročno upravljanje
zavore in plina).
Vlogi priložite vse zahtevane listinske dokaze
o upravičenosti zahtevka.
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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!

V primeru, da vrednost predelave presega
1000 €, boste vabljeni na “pregled” v URI
SOČA. Tam vam bodo izdelali izvedeniško
mnenje in le tega poslali na Upravno enoto.
Upravna enota vam bo po izdani odločbi
izdala vrednotnico, s katero uveljavljate
plačilo predelave vozila pri predelovalcu.
Po izvedeni predelavi vozila se morate
ponovno javiti s predelanim vozilom v URI
SOČA, kjer vam bodo vozilo pregledali in
potrdili obrazec za izvajalca, s katerim
potrjujejo, da je bila predelava opravljena
skladno z zahtevanmi. Ta potrjeni obrazec
izročite predelovalcu.

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
kroglo, ima možnost
kegljanja, in sicer
ženske vsak ponedeljek med 16.00 in 17.00
uro ter moški vsak torek dopoldne med 11.00
in 12.00 uro v Športnem društvu Invalid na
Malenškovi 1, Ljubljana.

V skladu z zakonom morate še opraviti
homologacijo vozila. Le to naj bi opravil takoj
po predelavi in pridobitvi potrjenega obrazca
predelovalec vozila.
To je vse.

Pikado – prav tako vabimo člane, ki jih veseli
igrati pikado, da lahko to storijo vsak četrtek
dopoldne od 10.00 do 12.00 ure v prostorih
društva.

Literatura:
Zakon o izenačevanju možnosti invalidov UL RS 94/10
Lista prilagoditev – priloga zakona
Pravilnik o tehničnih pripomočkih in
prilagoditvi vozila - UL.RS 71/2014

Namizni tenis – ljubitelji namiznega tenisa
se lahko udeležite treningov vsako sredo
med 20.30 in 22.00 uro ter vsak petek med
18.30 in 20.00 uro na Srednji upravnoadministrativni šoli v kletni telovadnici na
Zdravstveni ul. 10, Ljubljana.

Zapisal: Alojz Fidler

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.

URADNE URE društva
so:
ponedeljek, od 10. do14. ure
sreda, od 14. do 16. ure
četrtek, od 10. do 14. ure

DELAVNICE IN PILATES

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

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.

e-mail: info@drustvo-paralitikov.si

Glasilo Informator izdaja Društvo paralitikov Slovenije Ljubljana; zbrala in uredila Saša Žgajnar; naklada 200
izvodov; glasilo je brezplačno; za prispevke so odgovorni avtorji sami.
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