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Spoštovane članice in člani društva 
 

Leto 2015 se počasi poslavlja. Že smo 
zakorakali v jesen, samo še malo in obleči 
bomo morali toplejša oblačila, kakšna kapa 
in tople rokavice ne bodo odveč in verjetno 
je kdo med nami, ki obožuje sneg in mraz. 
Seveda, vsak letni čas ima svoje čare in 
lepote. Nekateri prisegajo na pomlad. 
Pravijo, da zato, ker se takrat vse prebuja, 
konec je dolge in turobne zime, sivina 
zimskih dni se počasi umika svetlobi, dnevi 
postajajo daljši, gozdovi  počasi 
ozelenjujejo, topleje postaja in pomlad nam 
budi upanje po novem, šele prihajajočem. 
Drugi prisegajo na poletje. Radi imajo tople 
in vroče dni. Radi imajo jutra, ki se zgodaj 
prebujajo, dan pa dolgo traja, noči so 
kratke. Poletje je čas dopustov, čas, ko 
lahko odidemo na morje. Jaz prisegam na 
jesen. Jesen je en tak umirjen letni čas. 
Gozdovi vsak dan spreminjajo svoje barve, 
polja so polna, trta obtrgana in grozdje 
stisnjeno. Pobiramo plodove tega, kar smo 
sejali. V teh plodovih je ves naš trud in delo  
tega leta, ki počasi mineva.  Veseli smo, če 
je plodov veliko,  z njimi smo nagrajeni za 
svoje delo in le tako smo varni pred zimo. 
  
Obnovitvena rehabilitacija je za nami. 
Anketa, ki je bila narejena v vseh treh 
zdraviliščih, nam pravi, da ste bili z OR 
zadovoljni v vseh treh zdraviliščih. 
Zanimivo, podobno kot s simpatijami do 
letnih časov, se odločamo tudi za 
posamezna zdravilišča. Eni prisegate na 
Zreče, drugi na Laško, tretji na Moravce. 
Vemo pa, da bi za društvo bilo 
najugodneje, če bi se vsi odločili za eno 
samo zdravilišče.  

Na ta način bi dosegli najugodnejšo ceno 
in s tem bi omogočili OR kar največjemu 
številu članov društva. Ne nazadnje, je 
smisel OR predvsem v tem, da imamo čim 
več terapij, mar ne? 
 

V tem jesenskem času potekajo, tako kot 
vsako leto, tudi letos razpisi FIHA in ZZZS-
ja. 
 

Nekaj od tega je že za nami. Dodeljena 
sredstva naj bi ostala na istem nivoju kot v 
letu 2015. To pomeni, da bomo lahko 
izvedli programe na nivoju preteklega leta, 
v kolikor bodo potekale stvari normalno in 
se ne bo pojavil kakšen neljub  zaplet ali 
razplet, ki nam ves čas visi nad glavo kot 
teman deževen oblak. 
 

Vendar bodimo optimistični. Bliža se 
prednovoletno druženje, božični prazniki in 
seveda novo leto 2016. 
  
Zato vam vsem že tokrat želim vesele 
božične praznike in srečno novo leto 2016. 

 

 
 
 

 

Predsednik: Alojz Fidler 
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ZBOR ČLANOV 2015 

 
Kakor veste, smo imeli člani društva, 
07.03.2015, ob 10. uri, v gostilni Frvfav, v 
Krašcah pri Moravčah, Zbor članov, ki se ga 
je udeležilo 68 od 163 rednih članov ter 15 
podpornih članov in ostalih spremljevalcev. 
Za udeležbo se zahvaljujemo vsem 
prisotnim. 
 

Po uvodnem pozdravu predsednika društva 
Alojza Fidlerja smo sprejeli predlagani 
dnevni red in izvolili delovne organe Zbora 
članov.  
   

 
 

Sestanek je potekal po ustaljenih tirih. Vsa 
gradiva (poročila, osnutke pravilnikov …) so 
člani prejeli že z vabilom na zbor. Po 
podanih poročilih predsednika društva, 
predsednice nadzornega odbora in 
računovodkinje je bila pot odprta razpravi. 
Vsa poročila: poročilo predsednika, finančno 
poročilo, poročilo nadzornega odbora, 
poročilo KSZZ in poročilo KREŠ so bila 
sprejeta z veliko večino glasov. 
 

 
 

Zbor članov je z večino glasov potrdil tudi 
višino participacije za skupinsko 

obnovitveno rehabilitacijo, ki ostaja enaka, 
in sicer 50 € na udeleženca. 
 

V nadaljevanju je zbor po razpravi z večino 
glasov sprejel Pravilnik o nagradah, 
spremembe in dopolnitve Pravilnika o 
kriterijih in merilih udeležbe v programu 
skupinske obnovitvene rehabilitacije ter 
spremembe in dopolnitve Pravilnika o 
pogojih, kriterijih in merilih za dodelitev 
posebne socialne pomoči in osebne 
asistence paralitikom in rednim članom 
Društva paralitikov Slovenije – PARAS.  
 

Po zaključenem Zboru se nam je kosilo še 
kako prileglo. Malo smo še poklepetali, se 
nasmejali, nato pa počasi odjadrali drugim 
ciljem naproti.  
 
Zapisala: Saša Žgajnar 

  

SPOMLADANSKO SREČANJE V 
LATKOVI VASI 

 

Hitro je leto naokoli, spet je tu junij in čas za 
spomladanski piknik. Tako kot lani, smo se 
zbrali v Latkovi vasi pri Preboldu. Naš Janko 
je bil glavni organizator, brez njega tako 
brezhibnega piknika tudi ne bi bilo. Domenil 
se je za prostor, hrano, pijačo. Točil je pivo, 
raznašal pijačo, delil krožnike, hrano, 
skratka povsod ga je bilo polno. Hvala 
Janko. Hvaležni pa smo tudi vsem ostalim, 
ki ste pomagali. Pivnica Adam Ravbar pa 
nam je podarila 50-literski sodček piva za 
katerega se prav lepo zahvaljujemo. 
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Ura se je bližala deseti in člani so pridno 
prihajali. Seveda iz vse Slovenije, od 
Maribora do Kopra, od Rateč do Brežic … 
Vreme nam je bilo res naklonjeno, bilo je 
vroče, vendar je bilo sence dovolj.  
 

 
 

Tudi tokrat so nas domačini najprej postregli 
z okusnim golažem in domačim kruhom. 
Kasneje pa še s pečenjem, kot se za piknik 
spodobi.  
 

 
 

 
 

Ženske smo se posvetile klepetu, moški pa 
tudi namiznemu nogometu. Tu se niso 
pustili motiti. 
 

 
 

Na pikniku se nas je zbralo blizu osemdeset, 
torej skoraj polovica članov. In glede na to, 
da smo iz vse Slovenije, je to res pohvalno. 
Mislim, da je to znak, da se radi srečujemo, 
obujamo spomine, se nasmejemo norčijam, 
se tudi potožimo drug drugemu. Domov pa 
se vračamo zadovoljni in polni energije.  
 

 
 
Zapisala: Saša Žgajnar 
 

 

OBNOVITVENA REHABILITACIJA  
ZREČE 

12.07.2015 - 24.07.2015 
 

Udeleženci OR smo se zbrali v Zrečah nekje 
do kosila, kjer smo dobili sobe in se 
namestili. Skupaj s spremljevalci se nas je 
zbralo 25 udeležencev. Popoldan smo imeli 
pregled pri zdravniku, ki nam je dodelil tudi 
terapije. Terapevtske kartone smo dobili 
zvečer. Po večerji smo se zbrali v avli 
hotela. Skupaj z animatorko sva udeležence 
seznanili, kaj se bo dogajalo v času bivanja, 
kaj bomo obiskali, si ogledali, kaj bomo 
poslušali na zdravstvenem področju in 
razdelili animacijske liste. Kasneje sem jih 
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še kot vodja skupine seznanila z 
animacijami, ki bodo potekale v lastni režiji. 
 

 
 

Že v torek smo lahko prisluhnili predavanju 
o hrbtenici, predavala nam je vodja 
fizioterapije. Bilo je zanimivo prisluhniti, kako 
se moramo obnašati, da nas naš steber 
organizma ne zapusti ter kako je treba 
ravnati pri bolečinah. 
 

Tudi letos smo z Viko praznovali rojstni dan. 
Zjutraj smo ji pripravili budnico s kitaro in 
ubranim petjem pred sobo. Zvečer je bil 
prav v ta namen sestavljen trio ZREŠKO 
POLETJE, ki je ob spremljavi kitare Viki 
zapel pesem za rojstni dan. Njeno 
skromnost je hotel nagradil s torto in sokom. 
Večer se je končal v prijetnem vzdušju in 
prepevanju. 
 

 
      

 

   

Priredili smo tombolo v lastni režiji, kjer so 
se člani potegovali za lepe nagrade. Bilo je 
kar napeto, saj se je čakalo na številke za 
zmago skoraj do konca vseh izvlečenih 
številk. Od izkupička prodanih kart sem jih 
nato pogostila s sokom.  Odpravili smo se 
na izlet s kombijem in avtobusom v Stranice, 
kjer smo si ogledali polnilnico vode Rogla, to 
je voda lastne blagovne znamke term Zreče. 
Gospod, ki nas je pričakal, nam je razložil 
nekaj malega o zgodovini zajetja in o poteku 
polnjenja. Po končanem ogledu smo se 
odpravili še k bližnjemu ribniku, kjer smo 
imeli večerjo. Narava je tu čudovita. 
 

 
 

Kot vsako leto smo tudi letos priredili 
družabni večer. Letos je bil malo drugačen. 
Skupinica, ki se je ves teden pripravljala, je 
odigrala skeč - ENA ŽLAHTNA ŠTORIJA. 
Že v uvodu je zaigrala harmonika na to temo 
in v tem narečju. Vse se je lepo ujemalo. 
Moram se pohvaliti, da imamo v naših 
vrstah kar nekaj igralskih talentov, pa tudi 
pevskih ne primanjkuje.  
 

 
 



6 

 

Odvijal se je tudi kviz na temo Moja 
Slovenija. Vsi člani so pohvalno pokazali 
znanje in dokazali, da kar dobro poznajo 
Slovenijo, njeno zgodovino, dogajanja, 
poznajo športne dogodke, njene značilnosti 
in znane Slovence. Zadržali smo se pozno v 
večer ob igranju harmonike in prepevanju. 
 

Imeli smo tudi druženje, klepet ob 
borovnicah in sladoledu. 
 

Zadnji večer pa smo imeli skupno večerjo, 
ker je hotel v naše slovo pripravil po večerji 
še omleto presenečenja. 
 

 
 

Še zadnji dan, dan za pospravljanje in 
priprava na odhod ter misel: mogoče se 
vidimo spet drugo leto. 
 

Zapisala: Ana Kleč 

ANKETA O POČUTJU NA 
OBNOVITVENI REHABILITACIJI 
Terme Zreče, 12. 7.-24. 7. 2015 
 
Razdeljenih: 20   Vrnjenih: 19 (95 %) 
 

• Skoraj 2/3 udeležencev (61,8 %) je 
bilo z bivanjem zelo zadovoljnih 
(Ocena ODLIČNO), kar kaže na 
dobro delovanje struktur Term Zreče 
in njenih storitev, tako zdravstvenih 
kot nastanitvenih in animacijskih. 

• Največ pripomb je bilo na postopek 
prijave in odobritve OR, kar pa se 
nanaša na društvo in ne na Terme 
Zreče. 

• Nekaj uporabnih predlogov so 
udeleženci dali tudi za splošno 
izboljšanje storitev Term (glej prejšnje 
strani). 

• Navedli so tudi več posebnih pohval, 
tako individualnih kot splošnih in le en 
izraz nezadovoljstva. 

 

VTISI Z OBNOVITVENE 
REHABILITACIJE V LAŠKEM 

 

Pod strokovnim vodstvom fizioterapevta 
smo vadili pravilno dihanje in metode 
sproščanja. 
 

 
 

Če pogledate spodnjo sliko, ne morete 
verjeti, da nam gospa Milena zadnjič streže. 
Prej bi rekli, da šele začenja svoje delo. Se 
bo pa upokojila. 
 

 
 

Gospe Mileni smo hvaležni za prijaznost in 
pomoč, ki nam jo je skupaj s svojimi 
sodelavci nudila v času obnovitvene 
rehabilitacije v Laškem. Želimo ji mnogo 
zdravja in veselja ob njenih najbližjih. 
 

Na družabnem večeru nas je najprej 
pozdravil predsednik društva, Alojz Fidler, ki 
nas je obiskal, skupaj s sekretarko, Mileno 
Selan. 

 

 
 

http://www.drustvo-paralitikov.si/prva-slika-z-obnovitvene-rehabilitacije-v-laskem/
http://www.drustvo-paralitikov.si/prva-slika-z-obnovitvene-rehabilitacije-v-laskem/
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Thermana Laško je našo članico, ki je 
praznovala rojstni dan, in vse nas, počastila 
z odlično torto in kozarčkom rdečega in 
belega, česar smo se vsi razveselili. 
 

Na družabnem večeru smo ob kulturnih 
vsebinah, igranju in petju uprizorili prizorček 
– parodijo na nadaljevanko Ena žlahtna 
štorija. 
 

 
 

V sredo smo imeli piknik v čudovitem okolju 
planinskega doma na Šmohorju.  Vodja 
hotela, vodja kuhinje, vodja strežbe in 
animatorka Thermane so nam pripravile 
lepo pogostitev z jedmi z žara in igrami na 
lepo pokošenem travniku ob domu. 
 

 
 

Avtobus nas je odpeljal na višino slabih 800 m. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nagovorila nas je vodja hotela, gospa Irena 
Škorja, in nam zaželela še naprej prijetno 
bivanje. 
 

 
 

Nekateri so se sprehodili do bližnje cerkvice 
Sv. Mohorja in spoznavali zanimivosti v 
naravi.  
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V četrtek smo se zbrali na poslovilni “zadnji 
večerji”, pred katero smo podelili diplome o 
poznavanju vožnje z električnim skuterjem 
kar 7 kandidatkam. Na to so se nekaj dni prej 
pripravljale pod vodstvom 2 izkušenih 
inštruktorjev. 
 

    

 

Zapisal: A. Beccari       Fotografije: I. Košec, D. Vehar, 
M. Cvar in A. Beccari 

ANKETA O POČUTJU NA 
OBNOVITVENI REHABILITACIJI 
 Thermana - Zdravilišče Laško, 

21.6.-3.7.2015 
 
Razdeljenih: 29     Vrnjenih: 29 (100 %) 
 

• Skoraj 2/3 udeležencev (64,6 %) je bilo z 
bivanjem v Zdravilišču Laško zelo 
zadovoljnih (Ocena ODLIČNO), kar kaže 

na dobro delovanje struktur Thermane in 
njenih storitev, tako zdravstvenih kot 
nastanitvenih in animacijskih. 

• Nekaj pripomb je bilo na račun kopaliških 
storitev, za kar so udeleženci navedli tudi 
predloge za izboljšanje. 

• Nekaj zanimivih predlogov so dali tudi za 
splošno izboljšanje storitev zdravilišča. 

• Navedli so tudi več posebnih pohval, tako 
individualnih kot splošnih. 

• Skoraj vsi udeleženci OR si želijo bivanja 
v Zdravilišču Laško tudi v prihodnje. 
Nekateri pa tja prihajajo tudi zasebno 
skozi vse leto. 

 

VTISI Z OBNOVITVENE 
REHABILITACIJE V MORAVCIH  

2015 
 

Prišel je čas še za zadnjo skupino, ki se je 
udeležila v Moravskih toplicah obnovitvene 
rehabilitacije. 
 

Po prvem dnevu, ko smo opravili zdravniški 
pregled, dobili pripadajoče terapije, se v 
večernih urah skupno seznanili z bivanjem v 
zdravilišču in z animacijskim programom, 
smo se že naslednji dan dobili v prostoru 
hotela Termal, kjer je Milena organizirala 
tombolo.  
 

Po napetem gledanju v listke, sta bila 
nagrajena prva dva z zapolnjeno prvo 
vrstico, nato druga dva z dvema vrsticama. 
Tombolo z vsemi številkami sva dobili dve 
članici. Mara je zadela lonec za zavretje 
vode, jaz pa 5 litrski sodček piva, ki smo ga 
nato skupaj izpraznili. 
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V torek smo se ob 9. uri dobili v dvorani 
hotela Ajda, kjer nam je dr. Jasna Rončević – 
Lukačić predavala o demenci, katere vse več 
beležimo. Zastavljali smo ji razna vprašanja, 
na katera nam je z veseljem odgovarjala.  

 

 
 

 
 

Šli smo na izlet, kjer smo si ogledali tropski 
vrt in ogromno orhidej. Najbolj sem bila 
presenečena nad edino orhidejo, ki je užitna, 
njeni sadovi so vanilija. 
 

 
 

 
 

Ogledali smo si tudi znamenito Plečnikovo 
cerkev v Bogojini, o kateri nam je Jasna 
povedala precej zanimivosti. 
 

 
 

Družabni večer je vodila naša Mišika – Jasna 
Majda Peršolja, v skeču pa je odlično 
zaigrala Polona. 
 

 
 

Sledile so recitacije pesmi, ki sta jih prebrali 
Olga in Milena, slišali smo tudi Jasnino 
pravco: Kako je Pupka Pepka zaspala.  
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Program so s petjem in plesom popestrili tudi 
animatorji Lepa Brena, Neda Ukraden, 
Daniel Popovič in prekmurski Štrk. 
 

 
 

Medtem, ko so se igralci Naše žlahtne štorije 
pripravljali na nastop, smo slišali posnetek 
pesmi Kotači naše članice Mirjam Boštele, za 
katero marsikdo ne ve, da igra harmoniko. 
 

 
 

Ob koncu družabnega večera smo 
presenetili Mileno, ki je praznovala okroglih 
70 let. 

 
 

Ker prenavljajo notranji bazen v hotelu 
Termal in so bili vsi bazeni zaprti, smo se do 
konca avgusta kopali v hotelu Ajda. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

S prvim septembrom pa so odprli zunanji 
bazen hotela Termal, kjer smo se zadnje 
dneve tudi namakali. 
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Večeri, ko ni bilo skupnih dejavnosti, so se 
nekateri člani zabavali ob poslušanju glasbe, 
drugi ob igranju kart, spet tretji ob večernem 
klepetu, nekatere pa so terapije in voda tako 
utrudile, da so odšli k nočnemu počitku. 
 

 
 

 
 

Na vrsto je prišel tudi večer za kviz.  
 

 
 

 
 

V njem so sodelovale 4 ekipe (rumena, 
marelična, zelena in modra). Pomerili so se v 

resnih in na koncu tudi manj resnih temah. 
Zmagala je modra ekipa.  
 

 
 

Da občinstvo ni bilo prikrajšano, so bila 
vprašanja postavljena tudi njim, za pravilne 
odgovore pa so bili nagrajeni.  
 

 
 

Seveda je prišel večer, ko smo zadnjič sedli 
k večerji. Osebje hotela nam je pripravilo 
okusno večerjo. Simpatizerka društva Zlata 
iz Brežic je znova poskrbela, da je vsak član 
za spomin dobil majhno darilo, šatuljo z 
začetnico imena, v njej pa pregovor. 
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Čestitali pa smo tudi Bojanu, ki je prav v 
Moravcih postal za celo leto starejši.  
 

 
 

Imela sem občutek, da smo se vsi imeli lepo, 
morebitne težave pa smo reševali sproti. 
Rada bi se zahvalila vsem, ki ste pri izvedbi 
uspešne rehabilitacije kakorkoli pomagali. 
 

Zapisala: S. Žgajnar        Fotografije: P. Hutter,  M. 
Selan, D. Lošdorfer, S. Žgajnar   

 
CERKEV GOSPODOVEGA 
VNEBOHODA V BOGOJINI 

 

Cerkev Gospodovega vnebohoda v 
Bogojini je ena zanimivejših arhitektur prve 
polovice 20. stoletja in najbolj 
znamenito svetišče Prekmurja. Stoji na 
pobočju vzpetine nad naseljem Bogojina. 
Nova cerkev je bila postavljena v letih 1924–
1927, pravokotno ob stranico starejše 
enoladijske baročne cerkve z romansko 
osnovo. Ob stari glavni vhod je avtor postavil 
dominanten valjast stolp, zvonik z značilnimi 
plečnikovskimi likovnimi oblikami. Na vrhu 
valja je razgledna terasa in na njenem robu 
dodaten stolpič, ki se ponovi ob zaključku 
stare cerkve. Nad vhodnim pročeljem kraljuje 
na preprostem stebru Kristusov kip. 
 

 
Bogojinska cerkev 

 
Orgle so nastale v mariborski delavnici. 

 

»Še nikdar nisem podiral, kar so naši očetje 
dobro naredili«, je dejal Plečnik. Zato je 
vkomponiral staro cerkev v novo povečavo. 

 

 
Širša glavna ladja z glavnim oltarjem 

 

 
Cerkev ima tri vhode. Glavni vhod je skoraj v sredini 

južne stene stare cerkve, en vhod je pri starem 
zvoniku, eden pa ob apsidi. 

 

  

 
 
 
Takega zvonika nima  
nobena druga cerkev  
v Sloveniji. 
 
 

. 
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Križani na 
visokem stebru 
krasi pročeljski 
trikotnik 
povečane 
cerkve. Je delo 
ljubljanskega 
kiparja LAPUHA. 

 
 

.  

Stara cerkev je uporabljena kot vhodni del, 
nekakšno preddverje glavne cerkvene 
dvorane. Novi prostor je nekoliko dvignjen in 
razdeljen v dve nesimetrični ladji z mogočnim 
iz osi pomaknjenim kamnitim stebrom, ki nosi 
štiri izrazite, ekspresivno učinkujoče loke. Na 
severni in južni strani ladijski dvoranski 
prostor poudarjajo strnjene arkade. Posebna 
zanimivost je stranski oltar sv. Jožefa. 
  

 
 

Lesen raven strop so z lončeninami okrasili domači 
lončarji iz Filovec in Bogojine. 

 

 
                                                                
Med stebri so v lokih  
naslikane freske.  
Naslikal jih je Janez  
Mežan. Njegova je  
tudi slika vnebovzetja  
na glavnem oltarju. 
 

Jože Plečnik je uporabil tradicionalne 
stavbne zakonitosti sakralnega objekta in jih 
s pretanjenim vrednotenjem in dodajanjem 
materialov preoblikoval v unikat. Opremo 
bogatijo izdelki ljudske lončarske 
ustvarjalnosti. Arhitekt je dodatno notranjo 
opremo načrtoval v letih 1950–1956. Orgle v 
cerkvi so delo Josefa Angsterja. Ob križišču 
pod cerkvijo je arhitekt oblikoval znamenje, ki 
usmerja k beli lepotici na vrhu klančine. 
 

 
 

V notranjosti so šele po Plečnikovi smrti 
izdelali po njegovih načrtih prižnico, krstilni 
kamen in obhajilno mizo. 
 

 
 
  Pripravili: Majda Jasna Peršolja in Saša Žgajnar 

 
Kulturno zabavni večer 

v Moravcih 2015 
 

Ko se štorklje odpravljajo iz dežele Panonije, 
prihajajo paralitiki iz vse Slovenije v Moravce. 
Tudi letos se nas je zbrala kar velika jata na 
obnovitveni rehabilitaciji. In ker nas je bilo 
veliko, smo imeli priložnost, da pokažemo in 
prikažemo drug drugemu, pa tudi drugim 
gostom toplic, naše kulturne ustvarjalnosti in 
občutja.   
 

 
 

V hotelu Ajda smo priredili družabni kulturni 
večer. Pozdravila sta nas  naš predsednik 
društva Slavko Fidler in sekretarka Milena 
Selan ter Slavica Rešeta, predstavnica 
hotela Termal, ki je skrbela, da je vse 
potekalo po programu in bi se vrnili domov 
polni vedrine in z obnovljenim zdravjem, saj 
so za nas skrbeli fizioterapevti, zdravniki, 
kuharji, natakarji, receptorji, strežnice, 
sobarice in upravno osebje.  
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Že pri pripravah na večer smo se zabavali in 
uživali na vajah. Saša, Damjan, Milena Selan 
in Milena Šetinc so že pred prihodom 
razmišljali o večeru. Marija Seljak je skrbela 
za ozvočenje.  
 

Večer smo začeli seveda s poezijo, z 
najžlahtnejšo izpovednostjo. Milena Selan in 
Olga Štremfelj sta prebirali lirično poezijo 
naših pesnic: Gordane Kitak in Alenka 
Jezernik.  
 

     
 

Jaz pa sem povedala, kaj drugega, pravco o 
Pupki Pepki.  

 
 
 
Sledil je skeč Končno  
nekaj pametnega,  
ki ga je korajžno  

izvedla Polona Hutter.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Lansko leto so paralitiki izvedli plesno 
tekmovanje. Letos pa nismo dobili plesalcev 
in plesalk. Ena je bila operirana na kolenu, 
druga je zamenjala kolk, en plesalec čaka na 
kirurški poseg, enemu je manjkalo eno, 
drugemu drugo. Ker imamo z animatorji 
toplic zelo dobro odnose, smo jih prosili, da 
bi nam oni kaj zaplesali. Pa so nam pripravili 
lepo presenečenje.  
 
 

Pele so nam Balkanske zvezde in obiskal 
nas je Panonec Viki Štrk, največji 
prekmurski sladkosned. Moški del občinstva 
sta razveseljevali Lepa Brena in Neda 
Ukraden, ženski del občinstva pa je 
navduševal sam Danijel Popovič. Veselje je 
bilo nepopisno in na oder so leteli modrčki, 
tangice in podobni rekviziti. Po končanem 
programu so balkanske zvezde delile 
avtograme. 
 

 
 
Med programom slavnih zvezd so se naši 
igralci pripravljali na Našo žlahtno štorijo, ki 
jo je po predlogi Aleksandra Beccarija 
naštudirala dramska skupina. Med 
pripravami je čas zapolnila glasba Kotači 
Mirjam Boštele na harmoniki. 

 

Naj vam predstavim igralce Žlahtne štorije.  
Gospod Bonifacij: Damjan Valenčič 
Marija: Jasna Majda Peršolja 
Gušto: Jožko Anžej 
Bug: Slavko Fidler 

 

Za kostume in rekvizite so poskrbeli: Saša 
Žgajnar, Milena Šetinc, Mateja Valenčič in 
Polona Hutter.  
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Igralci smo uživali že na vajah, gledalci pa so 
nas nagradili na koncu z dolgim aplavzom, 
kar je kazalo na to, da so se tudi oni 
zabavali.  
 

Večer pa ni končal kar na suho. Milena 
Šetinc je praznovala 70 let. Prinesla je 
pijačo in pecivo, hotel pa je prispeval krasno 
rojstnodnevno torto.  Še na mnoga leta! 
 

 
 

Zapisala nadomestna Mišika: Jasna Majda Peršolja 
 

ANKETA O POČUTJU NA 
OBNOVITVENI REHABILITACIJI 

Moravske toplice, 23.8.-04.9.2015 

Razdeljenih: 35   Vrnjenih: 35 (100 %) 
 

• Nekaj manj kot 2/3 udeležencev (60,0 
%) je bilo z bivanjem zelo zadovoljnih 
(Ocena ODLIČNO), kar kaže na dobro 
delovanje struktur Moravskih toplic in 
njenih storitev, tako zdravstvenih kot 
nastanitvenih in animacijskih. 

• Največ pripomb je bilo na račun 
kopaliških storitev in higiene nasploh, 
za kar so udeleženci navedli tudi 
predloge za izboljšanje. 

• Več je bilo tudi nezadovoljstva, ker v 
sobah ni interneta. 

• Nekaj zanimivih predlogov so dali tudi 
za splošno izboljšanje storitev 
zdravilišča. 

• Navedli so tudi več posebnih pohval, 
tako individualnih kot splošnih. 

 

JESENSKE ŠPORTNE  
IGRE PARAS 

 

V soboto, 3. oktobra 2015 smo se 
tradicionalno družili v DVI na Malenškovi ulici 
v Ljubljani. Vreme nam je malo ponagajalo, 
vendar ni pokvarilo našega dobrega 
razpoloženja.  
 

Že okrog 10h smo se pričeli zbirati, veseli, da 
se zopet vidimo in kasneje pomerimo v 
različnih športnih dejavnostih. Kot vsako leto 
je tudi letos pomagala prijazna gospa Ivanka, 
ki deluje kot »dobra vila« na DVI.  
 

Tekmovali smo v balinanju, kegljanju, 
namiznem tenisu, šahu in pikadu, nekateri pa 
so prišli le na klepet.  
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Ko smo končali tekmovanja, smo kar takoj 
nadomestili porabljene kalorije in pomalicali 
dober golaž ter šele nato podelili priznanja 
zmagovalcem.                                                                                                                       
 

Priznanja so prejeli: 
 

Balinanje:   Boris Kos - 1. mesto                               

                     Alojz Fidler - 2. mesto 
                     Janko Pirc - 3. mesto    
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegljanje:    Adolf Rudolf - 1. mesto 

                     Vladimir Sokač - 2. mesto 
                     Mateja Jesenšek - 3. mesto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namizni tenis:  Jože Tomažin - 1. mesto                 
       Zdravko Kišek - 2. mesto 
                          Ivan Palčič - 3. mesto 
 

 
 
Šah:    Srečo Obolnar - 1. mesto 
            Leopold Kočevar - 2. mesto 
            Anton Iskra – 3. mesto                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 

Pikado:  Saša Žgajnar  – 1. mesto 
                Janez Bregar – 2. mesto 
                Sonja Rutar – 3. Mesto 
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Ko se je naše druženje bližalo koncu, je 
posijalo sonce, Polde pa nam je zaigral na 
harmoniko in spodbudil marsikoga, da je tudi 
zapel. Imeli smo se lepo, zato komaj čakamo 
naslednje druženje ... 
 

 
                                                                                                 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Polona Hutter 

 

24. OKTOBER – SVETOVNI DAN 
BOJA PROTI OTROŠKI PARALIZI 

 

 
 

Poliomielitis je ena prvih poznanih bolezni. Na 
sliki relief iz egipčanske grobnice iz Devetnajste 

dinastije (1342–1197 pr. n. št.), ki prikazuje 
duhovnika z deformacijo noge, značilno za 

poliomielitis. 
 

Ta dan je bil izbran v počastitev Jonasa 
Salka (rodil se je na ta dan), ki je bil na čelu 
ekipe, ki je razvila cepivo proti tej bolezni. 
Otroško paralizo pa  je prvi prepoznal leta 
1840 Jakob Heine, virus ki povzroči to 
bolezen pa je leta 1908 identificiral Karel 
Landsteiner. 
 

V boju proti tej bolezni je bil na svetovni ravni 
dosežen izjemen napredek. Najučinkovitejši 
način preprečevanja otroške paralize je 
vzdrževanje visokega deleža cepljenih v 
skupnosti. Za zaščito so potrebni štirje 
odmerki cepiva. Cepljenje proti otroški 
paralizi je v Sloveniji vključeno v obvezni 
program cepljenja. Zadnji primer otroške 
paralize je bil v Sloveniji zabeležen leta 
1978. V začetku tega stoletja pa je bila 
Evropa razglašena za področje, v katerem 
otroške paralize ni več. 
 

Izvršni direktor UNICEF-a Anthony Lake je 
dejal:« Še nikoli nismo bili bližje priložnosti, ki 
se generaciji ponudi samo enkrat, za vedno 
odpraviti otroško paralizo. Vsak otrok si 
zasluži živeti v svetu brez otroške paralize.« 
 

Ne smemo pozabiti, da so za otroško 
paralizo dovzetni vsi, ki bolezni niso preboleli 
ali niso bili zaščiteni s cepljenjem! 

 

Zapisala: Milena 

 

Mednarodni simpozij Stara 
Gora 2015 

 

Nekoč strah pred otroško paralizo, danes 
pred cepljenjem, je bil naslov mednarodnega 
simpozija, ki so ga v torek, 13. oktobra 2015 

organizirali v Novi gorici: 

 

Inštitut za zgodovino medicine Medicinske 
fakultete v Ljubljani,                               

Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« 
N. Gorica,                                                

Oddelek za invalidno mladino Stara Gora,                                                                  
Društvo za boj proti raku in drugim kroničnim 

nenalezljivim boleznim ko-RAK.si  
in Znanstveno društvo za zgodovino 

zdravstvene kulture Slovenije,                                  
študentje Medicinske fakultete Ljubljana.                                                                 

Člane Društva paralitikov Slovenije Paras pa 
je povabil na simpozij član DPS Paras 
in predsednik Medobčinskega društva 

invalidov Goriške  
mag. Valter Adamič iz Nove Gorice. 

 

http://www.drustvo-paralitikov.si/wp-content/uploads/2015/10/Mednarodni-simpozij-Stara-Gora-2015.pdf
http://www.drustvo-paralitikov.si/wp-content/uploads/2015/10/Mednarodni-simpozij-Stara-Gora-2015.pdf


18 

 

Najprej smo spremljali predstavitev 
zgodovine Stare gore, ki jo je preko Skypa 
predstavil slovenski študent medicine, ki je 
na izobraževanju v Berlinu, saj se je prav v 
Stari Gori zdravilo preko 150 hudo telesno 
prizadetih otrok od otroške paralize. 
 

Otroška paraliza je bolezen, ki je v 
petdesetih letih prejšnjega stoletja v obliki 
epidemije, izbruhnila na območju Slovenije in 
za seboj pustila zelo težke posledice. V 
slabem desetletju je zbolelo preko tisoč 
otrok, umrlo jih je blizu sto. Tisti, ki so 
preživeli, so utrpeli hudo in trajno invalidnost. 
V času najhujše epidemije še ni bilo na voljo 
cepiva, s katerim bi bolezen lahko preprečili. 
To je bilo prvič na voljo šele leta 1957. Od 
takrat naprej so pri nas vsi otroci redno 
cepljeni po programu obveznega cepljenja.  
 

Simpozij so nadaljevali strokovnjaki različnih 
področij medicine, skozi zgodovino 
obravnave otroške paralize, osvetlili in 
spomnili so na pomen rednega cepljenja, ne 
le proti otroški paralizi, temveč tudi proti 
ostalim nalezljivim otroškim boleznim. Prav 
cepljenje je edini zares učinkovit način 
preprečevanja bolezni, ki so sicer v še 
nedavni zgodovini vzele na tisoče otroških 
življenj. Danes pa se vse bolj ustvarja 
zavajajoč vtis, da teh bolezni ni več, zato tudi 
cepljenje ni več potrebno in je posledično 
tudi nasprotovanja v javnosti vedno več. 
  
Okrogla miza pa je ob koncu simpozija 
predstavila skupno sodelovanje med stroko 
in osebami, ki so prebolele otroško paralizo 
in se srečujejo s posledicami otroške 
paralize, ki se odražajo v »postpoliu 
sindromu« – zdravstvenih težavah, ki se 
kažejo v napadih utrujenosti, kontinuiranem 
pešanju mišične moči, občasnih ali stalnih 
bolečinah v mišicah in sklepih, težavah pri 
hoji ter o preobčutljivosti na mraz.  
 

Pomembno je, da ob mednarodnem dnevu 
otroške paralize, 24. oktobru, spregovorimo 
in opozorimo na bolezen, ki je zaznamovala 
z invalidnostjo kar veliko število ljudi za vse 
življenje in je danes že skoraj pozabljena. 
Svetovna zdravstvena organizacije pa je v 
začetku letošnjega septembra sporočila, da 
so v Ukrajini odkrili dva primera otroške 
paralize, kar sta prva primera te bolezni v 
Evropi po letu 2010.  

 
 

Takih in podobnih srečanj si lahko samo 
želimo, s strokovnimi razlagami in izkušnjami 
bomo lažje opozarjali na bolezen in njene 
posledice, tako v društvu, stroki in medijih.  
 

Marija Gradišar, članica Programskega odbora RTV 
za problematiko programskih vsebin za invalide 

 

ANICA,  RADA BI TI POVEDALA ... 
 

Spoznali sva se v Laškem na rehabilitaciji ..., 
takoj sva navezali stike in kmalu zatem sem 
te z veseljem potiskala po mestu. Obiskali 
sva trgovinice, klepetali, se smejali in na 
koncu ob kavici opazovali mimoidoče. Klepet  
mi ostaja v spominu, saj si z velikim 
zanosom pripovedovala o sreči, ki si jo 
doživela in tudi o grdih stvareh, ki so te 
prizadele. S pozitivno energijo si vse to 
premagovala in še nam vlivala vedrino in 
veselje, ki jo v tem času vsi še kako močno 
potrebujemo. 
 

 
 

Nisi odšla iz mojega srca in ti povem, da te 
že zdaj pogrešam … 
 

Zapisala: Ljudmila Žlabornik 
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ANICI V SLOVO 
 

 
 

Pride čas, ko si izmučeno srce želi le spati in v sen večni potovati 

… 

Nenadoma in mnogo prezgodaj se je 
poslovila Anica Lovšin iz Goriče vasi pri 
Ribnici. Anica, ki je bila vedno prijazna, polna 
vedrine in dobrih misli, Anica, ki je tako 
pogumno in nevsiljivo premagovala svojo 
težko življenjsko pot. 

 

Pa se nikoli ni pritoževala nad svojo usodo, 
iskala in našla je poti in ljudi, ki so jo vodili v 
lepše življenje, od službe do upokojitve, 
izletov in srečanj med prijatelji in znanci. 

 

Draga Anica! 

 

Čas s katerim človek razpolaga je neznanka, 
življenje pa je vsota sekund, minut, ur, dni in 
let. Življenje je preprosto obstajanje človeka 
od rojstva do smrti. In ko življenje umre, 
ostanejo le še spomini. 
 

Spomini pa so kot iskre, 
ki pod pepelom tlijo, 
a, ko jih razgrneš, 

vedno znova zažarijo! 
 

Člani in članice Društva paralitikov Slovenije 
Paras te bomo pogrešali in te ohranili v 

večnem in lepem spominu! 
 

Spomin na še zadnjo Aničino obnovitveno 
rehabilitacijo Laško 2014 

 

 
 

 
 

Zapisala: Marija Gradišar 

 
IVANI V SPOMIN 

 

Odšla si v maju, mesecu ljubezni. Zaljubljena 
si bila v življenje. Kljub svojim  omejitvam si 
dokazala, da je življenje lahko lepo. 
 
 

 
 

Zame je dan prekratek, si mi govorila. 
Verjamem, imela si še polno načrtov. 
Končale so se naše skupne poti. Spominjam 
se, s kakšnim navdušenjem si mi 
razkazovala rojstno Idrijo. Nepozabni so bili 
tudi dnevi, ki smo jih skupaj preživljali na naši 
rehabilitaciji. S svojo vedoželjnostjo, 
radoživostjo in iskrivostjo si nam popestrila 
nepozabne trenutke. 
 

Bila si moja vzpodbuda za življenje. Rada 
sem te imela. Imela si neizmerno voljo in 
pogum za nove podvige. Nikoli nisi klonila. Z 
veliko hvaležnostjo si sprejemala drobne 
pozornosti. Vračala si z vso svojo veličino. 
Znala si prisluhniti človeku, ga razumeti in s 
svojimi izkušnjami pomagati. 
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Pogrešala bom tvoj smeh, iskrice v očeh. V 
moj mozaik življenja si dodala drobne bisere, 
ki so nenadomestljivi. Hvala ti za vse, 
pogrešala te bom. 
 

Pravijo, da plemenit človek nikoli ne umre. 
Verjamem, v mojem srcu si pustila sled.  
 

Mirno spi draga Ivana. Iskala te bom med 
zvezdami. Pomežikni mi. 
 

Zapisala: Lučka Štebal 

 
KULTURA 

 

 

ŽIVLJENJE 
 

Nekoč je bilo mnogo radosti v  
lesketajočih laseh, veliko sreče  
v temnih očeh, veliko sonca na  

gladkem licu.  
 

Danes je veliko srebra v pustih  
laseh, ranjena duša v ugaslih očeh,  

utrujenost na zgubanem licu. 
 

Zapislala: Gordana Kitrak 

 

MIMI 

Naslonjena na steno sem čakala zdravniški 
izvid. Mimogrede sem opazovala še 
drobceno gospo, ki si je nenehno ogledovala 
moje čevlje.  

Tisti dan sem res bila obuta v svoje nove 
čevlje, v katerih sem po dolgem času spet 
lahko hodila. Pa še lepi so in čisto po mojem 
okusu, črni, lakasti in udobni.  

Gospa, imenovala jo bom Mimi, je pristopila 
k meni in me vprašala, ali čakam za nove 
čevlje. Pogled ji je zdrsnil na njene čevlje, v 
katerih malo težje hodi in večkrat pade. Tudi 
tisti dan je padla in se udarila v koleno. 

Mimi je v meni takoj prepoznala dobro 
sogovornico, ki jo želi tudi poslušati … 

V prijaznem nasmehu so se kar zalesketale 
njene oči,  pogovor pa je razkril žalostno 
zgodbo majhne deklice, ki je zbolela v 
svojem otroštvu.  

Njena mama, ki ni bila edina mama pred 
mnogimi leti, ni mogla sprejeti in obdržati 
bolne deklice doma.  

Tako je mala Mimi morala zapustiti svoj dom. 
V bolnicah in domovih so jo sprejemali dobri 
ljudje, pogrešala pa je mamo. Imela je 
spretne roke, zato je morala postati šivilja. 
Želela si je postati medicinska sestra, da bi 
pomagala ljudem, da se ne bi punčkam 
dogajalo tako kot njej. 

Mimi je v sebi nosila močno željo, da bi bila 
živela doma. Šele okoli njenega dvajsetega 
leta so jo pripeljali domov sorodniki. Kmalu  
je začutila, da doma ni dobrodošla.  

Mama ni razumela svoje šepaste punčke, ki 
si končno želi okusiti toplino in ljubezen 
svojega doma. 

Mimi je le žalostno opazovala, kako je mama 
hitela s časopisnimi ženitvenimi oglasi za 
svojo hčer, zakaj, Mimi takrat ni razumela … 
Trpeče je opazovala svet okoli sebe in se 
boječe in težko oddaljevala korak za 
korakom od svojega doma. 

Postajala pa je močnejša, želela je 
samostojno živeti in ljubiti. Tako rada je imela 
svojo mamo, tako si je želela njene topline in 
ljubezni in tako se je bala, da ne bi bila v 
življenju takšna kot njena mama. 

V solzah jo je nekdo potrepljal po rami in ji 
povedal, da je sirota, da nima staršev in da 
mu je Mimi všeč, da si želi toplega doma in 
otroškega smeha. 

Mimi ni dolgo premišljevala, prvič v življenju 
je začutila v svojem srcu toplino in veselje. 
Bilo ji je neizmerno lepo in vesela je bila, da ji 
je končno posijalo sonce sreče. Tisto sonce, 
ki bo grelo od same sreče dve srci in tudi 
bitje, ki ga je kmalu začutila pod svojim 
srcem. 

Mimi je bila končno srečna, skrbela je za svoj 
dom, imela je dobrega moža, ki jo je imel 
rad, ji pomagal in jo razumel. Otroški jok in 
smeh sta polnila njun dom, tri punčke pa so 
bile kot prave princeske. 

Zdaj so princeske že odrasle, Mimi jih ima 
neizmerno rada in je ponosna mama. Samo, 
da bi bile dobre mame, pravi! 

Oko se ji še vedno orosi, ko se spomni svoje 
mame. Pa jo potolažim in rečem, naj ji 
odpusti in končno razume njeno stisko, 
bolečino in razočaranje.  
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Potem se je Mimi odpeljala s kolesom, doma 
jo čaka mož in morda jo bo katera od hčerk 
danes poklicala, pa še nekaj mora 
nakvačkati … Ob slovesu me še pouči, kako 
se zdaj menjajo zadrge na kavbojkah, pa da 
ima jutri balinanje in pikado … in da ima 
doma že spravljeno palico, ko se s kolesom 
ne bo mogla več voziti … 

Pomaham ji v slovo, v mislim pa se v svoji 
neizmerni hvaležnosti  vrnem k svoji mami, ki 
je vse svoje življenje živela in darovala za 
svojo bolno punčko, ki je zdaj mama njeni 
predragi vnukinji.  

Zapisala: Marija Gradišar 

 

ZAPRI OČI 
 

Ali tudi ti ne moreš spati? 
Te stiska v duši nocoj? 

Samo oči zapri. 
Verjemi, znova bom s teboj. 

 

Naj se vrnejo spomini 
Na vse tiste lepe dni. 

Predstavljaj si, da sije sonce. 
Le oči zapri. 

 

Nič zato, če priteče solza. 
Izprala bo žalosti sledi. 
Skupaj bova spet nocoj. 

Le oči zapri. 
 

Zapislala: Gordana Kitrak 

 
 

ŠPORT 

 
 

DRŽAVNO PRVENSTVO INVALIDOV V 
HITROPOTEZNEM ŠAHU – POSAMIČNO 

 

V soboto, 14. marca 2015, je v Zagorju ob 
Savi v organizaciji ZŠIS-POK in izvedbi DI 
Zagorje ob Savi potekalo državno prvenstvo 
invalidov v hitropoteznem šahu za leto 2015 
v posamični konkurenci. Državno prvenstvo 
je potekalo tako v ženski kot v moški 
konkurenci. Skupno se je državnega 
prvenstva udeležilo 15 tekmovalk in 30 
tekmovalcev, ki so odigrali partije po 
švicarskem sistemu (dvakrat 10 minut), 9 kol. 
Sodnik na državnem prvenstvu je bil Marko 
Jurič. 
 

Naše društvo je v ženski konkurenci 
zastopala Anica Lovšin (žal je ni več med nami), 

ki ji je za malo zmanjkalo za bronasto 
medaljo in je tako zasedla odlično 4. mesto. 
V moški konkurenci pa sta se pomerila 
Leopold Kočevar in Srečko Obolnar in 
zasedla 16. in 20. mesto. 
 

Vsem iskrene čestitke. 
 

Zapisal: Ivan Palčič 

 WINGS FOR LIFE WORLD RUN 

3. MAJ 2015 

 
 

Drugo leto zapored je ves svet tekel za tiste, 
ki tega ne morejo. 

 

Na največje globalno tekmovanje, ki je 
potekalo na 35 trasah, na 6 kontinentih, v 12 
časovnih pasovih, podnevi in ponoči, se je 
letos prijavilo 101.280 tekačev. 

 

V Ljubljani se je skoraj 2.000 tekačev zbralo 
na Kongresnem trgu in točno ob 13. uri 
startalo. Vsi z istim ciljem v mislih – pomagati 
zbrati sredstva za raziskavo poškodb 
hrbtenjače.  Med njimi je bil tudi naš član 
Zdravko Strajnar z ročnim vozičkom-
kolesom. 

 

Invalidi so startali 50 m pred ostalimi, vendar 
istočasno. Kot mi je povedal, je najprej 
prevozil 10 km od doma do starta. Prvih 15 
km je tekel s končnim zmagovalcem, proti 
Kamniku pa je malce zaostal. Od Kamnika 
do Cerkelj na Gorenjskem ga je prehitelo še 
15 tekačev. Avto ga je dohitel pri 40-ih 
kilometrih v Cerkljah. Z avtobusom se je nato 
vrnil na startno mesto, od koder je moral 
prevoziti še 10 km do doma. 
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Kljub prevoženim 60 kilometrom je Zdravko 
rekel: «Lepo je bilo pomagati tistim, ki tega 
ne zmorejo.«  

 

Zdravko, iskrene čestitke! 

 

Zapisala: Milena Selan 

DRŽAVNO PRVENSTVO INVALIDOV 
V KEGLJANJU 

 

V soboto, 16.05.2015 je potekalo DP v 
kegljanju v Novi Gorici.  Organizator  
tekmovanja je bil ZŠIS-POK, izvajalec 
tekmovanja  pa MDI Nova Gorica. 
 

Normo za uvrstitev na državno prvenstvo so 
dosegli in se tekmovanja tudi udeležili 
naslednji člani: v ženski konkurenci  sta se 
tekmovanja udeležili  Mateja Jesenšek in 
Brigita Volc. Moške barve pa so zastopali: 
Anton Glad, Bojan Fijavž  in Vladimir Sokač.  
 

 
 

Naši tekmovalci so domov prinesli naslednje 
medalje: v  ženski  kategoriji K2 je Mateja 
Jesenšek dosegla  1. mesto, Brigita Volc pa 
2. mesto. V moški kategoriji K2 je Bojan 
Fijavž dosegel 2. mesto, Vladimir Sokač pa 
3. mesto. 
 

Za izvrstne dosežke iskrene ČESTITKE! 
 

Zapisala: Milena Selan 

DRŽAVNO PRVENSTVO V 
PLAVANJU 2015 

 
V nedeljo, 31.05.2015, je na bazenu v 
Radovljici potekalo odprto državno prvenstvo 
invalidov v plavanju za leto 2015, ki ga je 
organizirala ZŠIS-POK v okviru plavalnega 
mitinga pod okriljem PK Gorenjske banke 
Radovljica. Na državno prvenstvo se je 
prijavilo rekordno število plavalcev. 
Tekmovalci so nastopili na 50 m in 100 m, v 
prsnem, hrbtnem, delfin in prostem slogu.  
 

 
 

Naše društvo sta zastopala Brigita Volc in 
Jordan Jakin. Brigita je v kategoriji S8 na 50 
m prosto dosegla čas 53:35 in na 50 m 
hrbtno čas 1:02:61 ter tako prejela kar dve 
zlati medalji. Jordan Jakin pa je v kategoriji 
S9 na 50 m prosto dosegel čas 37:72 in na 
50 m hrbtno čas 48:82 ter prejel dve srebrni 
medalji.  
 

Obema čestitamo! 
 
Zapisal: Ivan Palčič 
 

DRŽAVNO PRVENSTVO INVALIDOV 
V NAMIZNEM TENISU 

V LOGATCU – 10.10.2015 

V Logatcu v telovadnici Osnovne šole 8 
talcev, se je v soboto, 10. oktobra 2015, 
odvijalo Državno prvenstvo invalidov v 
namiznem tenisu. Državno prvenstvo je 
organizirala ZŠIS-POK, za izvajanje 
prvenstva pa je poskrbelo Društvo invalidov 
Logatec.  

 

Na tekmovanju je nastopilo kar 91 tekmovalk 
in tekmovalcev, med njimi je bilo šest članov 
našega društva. Na Državno prvenstvo je 
Društvo paralitikov – PARAS se je sicer 
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prijavilo sedem članov, in sicer: Jordan Jakin, 
Janez Bregar, Adi Rudolf, Jože Tomažin, 
Ivan Košec, Ivan Palčič in Zdravko Kišek. 
Dejansko se je DP udeležilo šest članov. 

 

 

V kategoriji NT6 so se člani dobro odrezali, 
prvo mesto je zasedel Zdravko Kišek, drugo 
Ivan Košec in tretje Ivan Palčič. V kategoriji 
NT7 je Jože Tomažin zasedel tretje mesto. V 
kategoriji NT8 pa je Jordan Jakin zasedel 
odlično prvo mesto, Janez Bregar pa četrto. 

Zapisal: Ivan Palčič  

 

20. LJUBLJANSKI MARATON 
 

V soboto, 24. oktobra in nedeljo, 25. oktobra 
2015, se je po ljubljanskih ulicah odvijal 
jubilejni Ljubljanski maraton, ki je letos 
upihnil 20. svečko. Skupaj s sobotnimi 
prireditvami je na 20. Ljubljanskem maratonu 
nastopilo preko 24000 tekačev. 
 

V soboto, 24.10.2015, so se tekmovalci 
pomerili v srednješolskem teku na 4100 m, 
osnovnošolskem teku (od 6. do 9. razreda) 
na 2000 m, promocijskem teku (od 1. - 5. 
razreda) na 600 m oz.1600 m, lumpi teku 
(mali otroci) na 200 m, promocijskem teku 

(za učenke in učence OPP) na 600 m in FUN 
teku (ni tekmovalnega značaja) na 4100 m. 
 

V nedeljo, 25.10.2015, pa so se tekmovalci 
pomerili v maratonu in polmaratonu na 42 km 
in 21 km, v rekreacijskem teku na 10 km, v 
teku z ročnimi kolesi - handbike na 21 km in 
v tekmovalnem rolanju na 21 km.  
 

Preteči 42 km, 21 km, 10 km … je veliko. 
Zmagovalec je praktično vsak, posebno tisti, 
ki priteče do cilja. Prvi je na 42 km v cilj 
pritekel Limenih Getachew iz Etiopije in je z 
rezultatom 2:08:22 postavil rekord 
Ljubljanskega maraton. Med dekleti je na 42 
km slavila Melkam Gizaw, prav tako iz 
Etiopije. Med Slovenci sta zmagala Mitja 
Kosovelj in Neža Mravlje. Na polmaratonski 
razdalji na 21 km je bil najhitrejši Rok Puhar, 
med dekleti pa Tina Čačilo. Na 10 km je 
zmagal Jan Petrač, med dekleti pa Sonja 
Roman. 
 

 
 

Športniki invalidi so se pomerili na 
polmaratonu na »handbikih« (z ročnimi 
kolesi). Zmagovalec Marko Sever je 21 km 
prevozil v dobre pol ure, med dekleti pa je 
slavila Anka Vesel. Zdravko Strajnar, član 
Društva paralitikov je s časom 1:28:55 na 
‘smučarsko-tekaški način’ zasedel osmo 
mesto. 
 

 
 

 

Zapisal: Ivan Palčič 
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OHRANJEVANJE 
ZDRAVJA 

 
 

 

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! 

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 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 sredstva namenjena negi in 

pomoči na domu, pa 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 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 

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. 
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Zdravje je življenje – 
upoštevajte evropski kodeks 

proti raku! 

Geslo slovenskega tedna boja proti raku, ki 
ga vsak prvi teden v marcu organizira Zveza 
slovenskih društev za boj proti raku in se 
začenja danes, je letos Zdravje je življenje - 
upoštevajte evropski kodeks proti raku. V 
kodeksu je 11 priporočil za zdravo življenje:  

1. NE KADITE! KADILCI, ČIM PREJ 

OPUSTITE KAJENJE, NE KADITE V 
NAVZOČNOSTI DRUGIH 

2. VZDRŽUJTE PRIMERNO TELESNO 

TEŽO, PAZITE, DA NE BOSTE PRETEŽKI 

3. POVEČAJTE TELESNO DEJAVNOST 

4. POVEČAJTE DNEVNO PORABO VSEH 

VRST ZELENJAVE IN SADJA, OMEJITE 
KOLIČINO ŽIVIL Z MAŠČOBAMI 
ŽIVALSKEGA IZVORA 

5. OMEJITE PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ – 
VINO, PIVO IN ŽGANE PIJAČE 

6. IZOGIBAJTE SE ČEZMERNEM 
SONČENJU IN PAZITE, DA VAS, 
PREDVSEM PA OTROK, NE OPEČE 
SONCE 

7. NATANČNO SPOŠTUJTE PREDPISE, KI 

SO NAMENJENI PREPREČEVANJU 
ZASVOJENOSTI ZNANIM 
KARCINOGENOM. UPOŠTEVAJTE VSA 
ZDRAVSTVENA IN VARNOSTNA 
NAVODILA PRI SNOVEH, KI BI LAHKO 
POVZROČILA RAKA 

8. ŽENSKE PO 25. LETU REDNO HODITE 

NA ODVZEM BRISA MATERNIČNEGA 
VRATU. UDELEŽITE SE PRESEJALNEGA 
PROGRAMA ZA RAKA MATERNIČNEGA 
VRATU, KI NAJ BO ORGANIZIRAN V 
SKLADU Z EVROPSKIMI SMERNICAMI ZA 
ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 

9. ŽENSKE PO 50. LETU REDNO HODITE 
NA MAMOGRAFSKI PREGLED. 
UDELEŽUJTE SE PRESEJALNEGA 

PROGRAMA, KI NAJ BO ORGANIZIRAN V 
SKLADU Z EVROPSKIMI SMERNICAMI ZA 
ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 
MAMOGRAFSKEGA PRESEJANJA 

10. MOŠKI IN ŽENSKE, PO 50. LETU 

REDNO HODITE NA PREVENTIVNI 
PREGLED ZA ODKRIVANJE RAKA 
DEBELEGA ČREVESA IN DANKE. 
UDELEŽITE SE PRESEJALNEGA 
PROGRAMA, KI NAJ BO ORGANIZIRAN 
TAKO, DA ZAGOTAVLJA KAR NAJVEČJO 
KAKOVOST 

11. CEPITE SE PROTI HEPATITISU B 

Podatki slovenskega registra raka kažejo, da 
je v zadnjih letih za rakom zbolelo več kot 
12.000 Slovencev, okoli 6.500 moških in 
okoli 6.000 žensk. Zaradi raka jih umre nekaj 
vek kot 5.700, okrog 3.200 moških in 2.500 
žensk. Med živečimi pa je že več kot 81.000 
ljudi, ki so kadar koli zboleli zaradi ene od 
rakavih bolezni.  

Slovenke in Slovenci najpogosteje zbolevajo 
zaradi raka kože, debelega črevesa in 
danke, prostate, dojke in pljuč. 

Tako kot 4. februar – svetovni dan boja proti 
raku, kot teden boja proti raku v Sloveniji, sta 
edinstveni priložnosti za dobro in pomembno 
ozaveščanje in pospeševanje nastanka 
pozitivnih sprememb v smeri preprečevanja 
rakavih bolezni. 

Prav z zdravim načinom življenja bi 
namreč lahko preprečili tretjino rakov! 

Zapisala: Marija Gradišar 

OBVESTILA 
 

Obvestilo o parkiranju 

 

Upravičenci do parkirne karte smejo za 

največ dve uri parkirati vozila na krajih, kjer 

to sicer ni dovoljeno, če tako parkirano vozilo 

ne ogroža drugih udeležencev v cestnem 

prometu in jih ne ovira. Kadar upravičenec 

parkira vozilo na pločniku, mora pustiti prost 

najmanj 1,60 m širok del pločnika za pešce, 

http://www.drustvo-paralitikov.si/obvestilo-o-parkiranju/
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ki ne sme mejiti na vozišče. Upravičenci – 

invalidi smejo vozilo parkirati na parkirnih 

mestih, označenih oziroma rezerviranih za 

invalide. V vseh naštetih primerih mora 

upravičenec označiti parkirano vozilo z 

veljavnim posebnim znakom za ustavljanje in 

parkiranje oziroma parkirno karto, in sicer 

tako, da jo namesti na vidno mesto na levi 

notranji strani vetrobranskega stekla. V 

primeru parkiranja na ne dovoljenem mestu 

(največ za 2 uri) pa mora upravičenec 

parkirano vozilo označiti tudi s parkirno uro 

(lahko pa tudi čas pričetka parkiranja čitljivo 

napiše na list papirja), in sicer tako, da jo 

namesti na vidno mesto na levi strani 

vetrobranskega stekla.  

Objavljeno na strani društva Sonček 

 

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 
. 

 

ZAKON O IZENAČEVANJU 
MOŽNOSTI INVALIDOV – ZIMI 

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. 
 

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 zahtevanimi. Ta potrjeni obrazec 
izročite predelovalcu. 
 

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

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 
 

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. 

 

 
 

http://www.lpp.si/
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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 
kroglo, ima možnost  kegljanja, in sicer  vsak 
torek dopoldne med 11.00 in 12.00 uro v 
Športnem društvu Invalid na Malenškovi 1, 
Ljubljana. 
 

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.  
 

Namizni tenis – ljubitelji namiznega tenisa 

se lahko udeležite treningov vsako sredo 
med 20.30 in 22.00 uro ter vsak petek 
med 19.00 in 20.30 uro na Srednji upravno-
administrativni šoli v kletni telovadnici na 
Zdravstveni ul. 10, Ljubljana. 
 

Malo za šalo 
 

Dokaz 

 

Mož se je predčasno vrnil domovi in pri ženi 
v spalnici zagledal črnca. »Sedaj imam pa 
črno na belem, da me varaš«, je vzkliknil 
mož.  
 

V trgovini 

 

Stranka: »Možu bi rada kupila eno lepo 
kravato, takšno, ki bi poudarila njegove oči.«  

Trgovka: »Vsaka kravata lahko moškemu 
poudari oči, samo dobro jo je treba 
zategniti.« 

 
Romantika 

 

Sedita mož in žena na terasi, pijeta vsak 
svojo pijačo (pivo in sok) in reče mož: 
-  Ljubim te. 
Žena ironično nazaj: 
-  A to govoriš ti, ali govori pivo iz tebe? 
Mož: To govorim jaz pivu. 
 
V restavraciji 

 

Na terasi restavracije gost vpraša natakarja: 
»Zakaj ribo držite s prstom?« 
»Iz čiste previdnosti.« 
»Kakšne previdnosti, ne razumem!« 
»Da mi ne bo še enkrat padla na tla.« 
 
Štorklja 

 

»Mami, kaj dela štorklja potem, ko prinese 
dojenčka?« 
»Leži na kavču, je, pije pivo, igra igrice in 
včasih gre ven gledat nogomet ali pa kartat.« 
 
Zmota 

 

Pri pregledu ženske pacientke, doktor pravi: 
"Vaše srce, pljuča, utrip srca in pritisk so v 
redu. No, sedaj pa še poglejmo tisto fletno 
majhno stvar, ki vas ženske spravi v vse 
vrste problemov.« Ženska se nemudoma 
začne slačit . 
Doktor pa ji to prepreči rekoč: "NE! NE! Kar 
oblecite se nazaj. Samo pokažite mi jezik" 
 

Nasvet 
 

Daj, Marko, svetuj mi. Ali naj vzamem bogato 
vdovo, ki je ne ljubim, ali revno študentko, s 
katero se ljubiva?" 
 

"Vzemi študentko, saj denar tudi ni vse." 
"Tako bom tudi storil! Hvala za nasvet." 
"Malenkost. Kje pa stanuje tista vdova?" 
 
V fitensu 

 

Starejši tipček se v fitnesu naenkrat znajde v 
družbi mlajših deklet. 
Diskretno vpraša fitnes mojstra: "Na katero 
napravo naj se spravim, da jih očaram?" 
"Na bankomat!", odgovori inštruktor. 
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Upokojenski 

 

Starejši par v cerkvi pri maši. Žena se nagne 
k možu in mu reče: "Čisto na tiho sem 
prdnila. Kaj naj naredim?" 
Mož ji odgovori: "Zamenjaj si baterije v 
slušnem aparatu!!!" 
 

Nevesta 

 

Mladenič navdušeno pove mami, da se bo 
kmalu poročil. ''Za hec bom domov pripeljal 
tri dekleta, ti pa poskusi uganiti, katere je 
moja izbranka!'' 
Mama se strinja s predlogom in naslednji dan 
sin pripelje domov tri lepotice ter jih posadi 
na kavč. Nekaj časa sproščeno kramljajo. 
Nato se sin obrne k mami in jo vpraša: ''No, 
mami, s katero se bom poročil?''  
Ona izstreli: ''Rdečelaska na sredini.'' 
Osupel, sin vpraša: ''To je neverjetno, kako si 
vedela??'' 
''Na živce mi gre kot hudič,'' odgovori mama. 
 

Direktor 

 

Otroci morajo v šoli napisati prosti spis z 
naslovom 'Jaz sem direktor.'  
Vsi pišejo, le Janezek gleda okoli sebe. 
Učiteljica ga vpraša: ''Janezek, kaj pa je 
narobe, zakaj ne pišeš?''  
Janezek: ''Čakam na tajnico!''  
 

Jože 
 

Policaj ustavi Jožeta: "Vozniško, prosim!" 
Pa zakriči Jožetova žena: "Pihat mu dejte, 
pihat mu dejte!!!" 
Policaj pogleda dokument in reče: "Ja, v 
redu, še prometno." 
Pa zakriči žena: "Pihat mu dejte, a ne vidite, 
kakšen je?! Piha naj!" 
Policaj vrne Jožetu dokumente: "Lahko 
greste, gospod." 
Pa se spet oglasi Jožetova žena: "Zakaj mu 
pa ne daste pihat, je čisto pijan?!? Dajte, no, 
gospod policaj ..." 
Policaj razumevajoče: "Gospa, vaš mož je že 
dovolj kaznovan!!!" 
 
Uvidevnost 

 

Mož potuje z letalom. V rokah mečka 
cigareto in pogleduje žensko, ki sedi nasproti 
njega.  

Končno zbere dovolj poguma in vpraša 
sopotnico: "Oprostite, a dovolite, da si 
prižgem cigareto?" 
"Počutite se kot doma!" 
"Dobro," zamomlja moški in cigareto 
pospravi nazaj v škatlo." 
 

Policist 

 

Poštar se pred policistom zvrne s kolesa. 
"Ali je še več takih štorov pri pošti?" vpraša 
policist. 
"Ne, samo jaz sem še ostal. Drugi so že vsi 
pri policisti." 
 

Prehitra vožnja 

 

Policist ustavi voznika zaradi prehitre vožnje 
in ga vpraša: 
"Ali veste, kaj ste storili narobe?" 
"Vem! Prepozno sem vas zagledal." 
 

MISEL 
 

 
 

 

URADNE URE  društva 

 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 

 

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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