
1 

 

     INFORMATOR 
                                

Interno glasilo Društva paralitikov Slovenije          Februar 2016     št.: 17 

 

 
 

 

Dan žena je mednarodni praznik žensk, ki ga od leta 1917 
praznujemo 8. marca. To je dan praznovanja ekonomske, 

politične in socialne enakopravnosti žensk. 

 
Pobudo za praznovanje tega dne je 
dala nemška feministka in socialistka 

Clara Zetkin, ki se je že leta 1889 
začela bojevati za enakopravnost 
žensk. 
  
Tudi v Sloveniji so potekali boji za 
enakopravnost žensk. Že leta 1897 je 
začel izhajati ženski časopis Slovenka, 
prvo žensko društvo pa je bilo 
ustanovljeno leto kasneje. Pomembna 
je letnica 1906, ko je Marija Urbas kot 
prva Slovenka doktorirala in sicer iz 
filozofije na graški univerzi. Ženske so 
se močno približale enakopravnosti 
leta 1945, ko je bila uzakonjena 
splošna volilna pravica. Leta 1974 je 
bilo zapisano v ustavo SFRJ določilo, 
da ima vsaka ženska svobodno 
odločanje o rojstvu otrok, tri leta 
kasneje pa je bila uzakonjena še 
pravica vsake ženske do umetne 
prekinitve nosečnosti iz drugih, ne le 
zaradi zdravstvenih razlogov.  
 
Prvi telefon v sili za pomoč ženskam in 
otrokom, ki so postali žrtev nasilja pa 
je začel delovati  leta 1989.  

 
 

Večkrat pozabljamo na bistvo tega 
praznika. Marsikje je enakopravnost 

med moškimi in ženskami 
samoumevna, čeprav ni čisto tako. 
Velikokrat pozabljamo na države 
tretjega sveta, kjer je ženski spol 
manjvreden.  
 

Pomen dneva žena se je skozi 
zgodovino spreminjal. Pri nas se je v 
desetletjih po drugi svetovni vojni 
najprej spolitiziral, potem 
skomercializiral in zbanaliziral, v 
novem tisočletju pa se zdi, da vse bolj 
postaja le še eden izmed 365 dni v 
letu. 

 
Milena 
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MEDNARODNI DAN INVALIDOV 
 

Združeni narodi so oktobra 1992 z 

resolucijo razglasili 3. december 
za mednarodni dan invalidov 

 

z namenom, da bi v najširši družbi spodbudili 
boljše razumevanje problematike, povezane 
z invalidnostjo, s temeljnimi pravicami 
invalidov in z vključevanjem invalidov v 
družbo. Pomembno je zavedanje, da je 
invalidna oseba enakopravni in enakovredni 
člen družbe, ki lahko prispeva svoje najboljše 
moči in bogati politično, družbeno, 
gospodarsko in kulturno življenje.  
Invalidnost je trajna telesna, duševna ali 
senzorna okvara posameznika, ki je z 
medicinskim zdravljenjem ali rehabilitacijo ni 
mogoče odpraviti in lahko pomeni telesno 
prizadetost, prizadetost čutil, umsko ali 
psihično prizadetost ali težave z duševnim 
zdravjem, invalidnost ob rojstvu ali v 
otroštvu, najstniških letih ali kasneje v 
življenju, med šolanjem in študijem ali v času 
zaposlitve.  
Invalidi smo torej zelo raznolika skupina ljudi, 
najštevilnejša manjšina na svetu, naš status 
in vključenost v družbo pa sta po različnih 
državah sveta drugače urejena, zato želimo 
iz leta v leto opozarjati na položaj invalidov v 
družbi in s skupnimi močmi poskrbeti za 
spoštovanje pravic vseh invalidov.  
Morali smo sprejeti to, kar nam je namenilo 
življenje, ki bi bilo brez naših težav lahko 
drugačno, boljše in lepše… Pa tudi takšno ga 
je vredno živeti, delati, se veseliti in upati. 
Dosežki invalidov pogosto presegajo meje 
ljudi brez volje, energije in vztrajnosti. Vsak 
izmed nas ima svojo zgodbo; nismo obupali 
in čakali, srečo smo iskali na vseh svojih 
poteh in spoznali, da sreča ni v stvareh, 
sreča je v ljudeh…  
Športniki šahisti so letos kar nekajkrat 
premikali figure, pokojni Anici se je za las 
izmuznila bronasta medalja, Zdravko je v 
Ljubljani s svojim vozičkom vozil in pomagal 
tistim, ki tega ne zmorejo, Mateja, Brigita, 
Bojan in Vladimir so z državnega prvenstva v 
kegljanju prinesli kar 4 medalje, Brigita je 
posegla po še dveh zlatih medaljah v 
plavanju, sledil ji je Jordan z dvema 
srebrnima medaljama, najvišja priznanja v 
namiznem tenisu so pripadla Zdravku in 

dvema Ivanoma; Jordanu in Janezu, 
Ljubljanski maraton je prinesel osmo mesto 
Zdravku, Tone je častno zastopal mesto 
Kamnik in vztrajno vrtel pedala svojega 
kolesa, medtem, ko je Valter iz Nove Gorice, 
prejemnik Nagrade in priznanja Mestne 
občine Nova Gorica za dolgoletno in 
prizadevno delo na področju vključevanja 
invalidov v življenjsko in delovno okolje v MO 
Nova Gorica ter za izjemne zasluge pri 
pridobitvi naziva »Občina po meri invalidov«  
Z uspehi in življenjsko voljo pogumno vrtimo 
naše kolo štiriperesne deteljice, kjer je 
pomemben ne le uspeh posameznika, 
ampak tudi vsak korak slehernega med 
nami!  
 
Zapisala: Marija Gradišar 

 
Sprejem v predsedniški palači 2015 
 
V četrtek, 3. decembra 2015, je ob 
Mednarodnem dnevu invalidov, v Veliki 
dvorani Predsedniške palače v Ljubljani 
potekal sprejem za predstavnike invalidskih 
organizacij, ki so ga priredili predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor, predsednik 
Državnega zbora doktor Milan Brglez in 
ministrica za obrambo Republike Slovenije 
Andreja Katič, v imenu predsednika Vlade 
Republike Slovenije, doktorja Mira Cerarja.  

 

 
 
Predsednik Pahor je poudaril, da je dan 
invalidov namenjen temu, da invalidom 
izkazujemo spoštovanje, spominjamo na 
njihove dosežke in opozarjamo na njihove 
probleme in da je slovenska družba vse bolj 
vključujoča za invalide. Predsednik 
Nacionalnega sveta invalidskih organizacij 
Slovenije Boris Šuštaršič pa je opozoril, da 
kljub raznim težavam in nesporazumom 

http://www.drustvo-paralitikov.si/wp-content/uploads/2015/12/Sprejem-v-predsedni%C5%A1ki-pala%C4%8Di-2015.pdf
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slovensko invalidsko varstvo še vedno 
zadovoljivo deluje, da pa še vedno ni 
vzpostavljena možnost za strukturni dialog 
med državo in invalidi, v katerem bi lažje 
reševali tekoče in razvojne probleme 
invalidov.  
 

Prijaznega srečanja, s kratkim kulturnim 
programom, sta se s strani Društva 
paralitikov Slovenije Paras udeležila Janko 
Pirc in Marija Gradišar. 
 
Zapisala: Marija Gradišar 

 
PREDNOVOLETNO SREČANJE 

 

V soboto 05.12.2015 – na Miklavžev večer 
smo se ponovno zbrali na prednovoletnem 
srečanju v gostišču Frfrav v Krašcah pri 
Moravčah.  
 

Zadovoljni smo, da se srečanja udeleži 
vsako leto več članov, še posebej, ker smo iz 
vse Slovenje. Je pa res, da sem Miklavža 
prosila za lepo in suho vreme. Prošnja mi je 
bila uslišana in v popoldanskem času so nas 
greli topli sončni žarki. 
 

Po pozdravnem govoru predsednika Alojza 
Fidlerja, sva s predsednikom čestitala in z 
drobno pozornostjo obdarila člane, ki so v 
letu 2015 praznovali okroglo obletnico. Ob tej 
priliki bi se rada zahvalila Ani Kleč za izredno 
lepo izdelana darila. 
 

 
               
Po okusnem in obilnem kosilu pa sta nam 
Olga Štremfelj in Nataša Gruden v kratkem 
hudomušnem skeču povedali, zakaj je 
vredno prebrati knjigo »Bodi srečen z 
ljudmi«.  

 
 

 
 

 
          
V nadaljevanju nam je Anton Iskra povedal 
nekaj o zgodovini Miklavža. Še ni dobro 
končal, ko se je le-ta že prikazal. Prišel je s 
polnim košem daril… in ker smo bili vsi 
pridni, smo tudi vsi dobili darilo. 
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Tudi letos nas je zabaval in z dobrim petjem 
razveseljeval član ansambla Krila,Franc 
Peternel. Z veseljem smo se mu pridružili pri 
petju, nekateri pa so tudi zaplesali. 
 

 
 
 

 
 
Čas je neusmiljeno hitel, mi pa smo si imeli 
še toliko povedati … bomo drugo leto 
nadaljevali!  
 
Zapisala: Milena 
 

DRUŽENJA OB SREDAH 
 

V našem društvu že nekaj let izvajamo 
pilates oz. telovadbo prilagojeno nam 
invalidom. Sedimo na stolih in ob glasbi 
izvajamo različne vaje, pri katerih 
uporabljamo tudi žoge in elastične trakove. 
Člani, ki se vadbe vsako sredo redno 
udeležujemo, prihajamo radi, saj vaje 
potekajo v sproščenem in humornem 
vzdušju.  
 

 
 

Po uri pilatesa pa nadaljujemo svoje veselo 
druženje še na delavnici ročnih del, kjer 
ustvarjamo različne izdelke, kot na primer 
čestitke, nakit in figure iz fimo mase, 
pletenine, vezenine, ogrlice in druge izdelke 
iz papirja. 
 

 
 
Tako smo člani, ki ob sredah prihajamo na 
društvo, postali zelo povezani in pogrešamo 
vsakega, ki občasno manjka. Radi 
praznujemo tudi rojstne dneve. Zadnjo sredo 
v januarju so nas pogostile kar štiri naše 
članice, ki so v tem mesecu praznovale 
rojstni dan.  
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Med njimi sta bili tudi Marta in Marjanca, ki 
sta praznovali okroglo obletnico.  
 

 
 

Praznovanje je potekalo, ob dobri hrani in 
pijači, v prijetnem, veselem in prijateljskem 
vzdušju. 
 

V pustnem času smo telovadili in ustvarjali v 
družbi veselih maškar, ki so še dodatno 
poskrbele za smeh in veselje.  
 

Ja, ob sredah je v društvu lepo ... 
 

            
 
Zapisala: Polona  
 
 

KULTURA 

 

ŽABA  NA  OBISKU 
 

   Tjaša se je že nekaj dni zelo veselila 
vikenda, ki je bil pred njo. Vsaka 
sprememba in obisk pri prijateljih je bil za 
njeno dušo pravi balzam, saj je bila vse 
preveč sama doma. 

    »No, pa sem le dočakala petek,« si je 
sama pri sebi mislila Tjaša, ko je še zadnje 
stvari zmetala v potovalko. Še zadnjič se 
je ozrla po praznem stanovanju, misleč na 
to, ali ni slučajno česa pozabila vzeti s 
seboj. Preden je zapustila stanovanje, se 
je še prepričala, ali je zaprla vodo, 
potegnila kabla od televizorja in 
računalnika iz vtičnice, izklopila modem iz 
računalnika in ugasnila vse luči. Vse je bilo 
v najlepšem redu, zaklenila je še vrata in 
se počasi odpravila proti Borutovemu 
avtomobilu. Odpeljala sta se proti Kranju k 
njenim prijateljem. 

   Proti večeru sta se z Borutom pripeljala 
na cilj. Avto sta ustavila pred blokom, kjer 
naj bi Tjaša preživela tri do štiri dni mini 
dopusta. Odprla je vrata avtomobila, oprla 
bergle ob tla, nato ji je Borut pomagal 
zlesti iz avta.  

   Naslonjena na svoje bergle bi Tjaša 
najrajši na glas zavriskala od veselja, ker 
bo čez nekaj minut zagledala svoje 
prijatelje. Blebetala je posrečene opazke, 
tako da je bilo Borutu kar malce nerodno in 
jo je začel miriti: »Daj, ne smej se tako na 
ves glas! Umiri se malo! Ali morajo res vsi 
naokoli slišati, da si prišla?« 
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   Kdor pozna Tjašo, ta zagotovo ve, da 
njen smeh ni najbolj ženstven, kajti kadar 
se ona zasmeje, je to podobno krohotu, ki 
prihaja iz globine njenega srca. 

   Njen smeh je privabil radovedne poglede 
na sosedova okna visokih okoliških blokov 
in s svojim smehom je priklicala na vhodna 
vrata svoja draga prijatelja Sabino in Jaka. 
Šele ko je hodila po dokaj strmi klančini, ki 
je vodila do njunih vhodnih vrat, se je 
Tjaša malce zresnila. Vse svoje sive celice 
je zaposlila z mislimi, ki jih je bila prisiljena 
usmeriti v varno hojo, da se ne bi po 
nesreči znašla na tleh, na trdem betonu. Z 
nerodnim padcem bi se najbrž lahko 
poslovila od svojega umetnega kolka 

   »Yes, uspelo mi je!«, je vsa zadihana na 
cilju toplo pozdravila svoja prijatelja. Stiski 
rok in predvsem poljubi na lica kar niso 
hoteli pojenjati.  

   »Lačnaaa,« je že korajžno vpila Tjaša pri 
vratih, še preden so vstopili v stanovanje. 
Kadarkoli je prišla Tjaša k Sabini in Jaku 
na obisk, so ji popustile vse zavore in pri 
njiju se je znala sprostiti kot nikjer drugje. 
Globoko v sebi je čutila, da jo ta družina 
sprejema takšno kot je in ravno zaradi 
tega spoznanja nikoli ni igrala druge 
osebe. Bila je le Tjaša, ki je rada druge 
ljudi spravljala v smeh in včasih malo 
ponagajala.   

   Sabini ni uspelo pregovoriti Boruta, da bi 
ostal na večerji. Preden se je Borut 
poslovil, sta se s Tjašo zmenila, da jo pride 
iskat v torek ali v sredo, da jo odpelje 
domov na Koroško.    

   Tjaša je imela še eno grdo lastnost. 
Nikoli ni znala biti tiho med jedjo. Nenehno 
je nekaj govorila in razlagala in na koncu 
koncev ni bilo nič čudnega, če je vedno 
zadnja vstala od mize. 

   Bila je že zelo pozna ura, ko so si 
prijatelji zaželeli lahko noč. 

   Čeprav je bil deževen vikend, sta sobota 
in nedelja zelo hitro minili. Bilo je pestro 
kot po navadi. Ljudje so zelo radi prihajali 
k družini Žmavc na obisk. Malokdaj sta bila 
Sabina in Jaka sama doma. Z njuno 
pomočjo je Tjaša na Gorenjskem spoznala 
kar lepo število njunih prijateljev. A takrat, 

kadar ni bilo obiskov, so se vsi trije radi 
pogovarjali in zvečer igrali tarok.    
 

   V nedeljo proti večeru se je vrnila njuna 
hči Tina, ki je vikend preživela pri svoji 
babici v Dupljah. Dve beli plastični vrečki 
je odložila kar v dnevni sobi, ki si jo je čez 
noč prisvojila Tjaša. Tina je bila edinka, 
malce sramežljiva in tiha, a Tjaši je vedno 
znova uspelo pritegniti njeno pozornost in 
zvabiti nasmeh na njen mili dekliški obraz. 
    

            Preden so se odpravili k nočnemu 
počitku, je dala Sabina Tjaši telefon, da bi 
ju lahko naslednji dan poklicala v službo, 
če bi kaj nujnega potrebovala.  

   Za Tjašo je bila prava sreča, da je rada 
dolgo spala. Jaka je delal po štiri ure, 
njegova žena Sabina pa osem ur. Dokler 
se ni Jaka vrnil iz službe domov, je bila 
Tjaša prisiljena, da ga počaka v postelji, 
ker se sama ni mogla dvigniti iz nje. Kavč 
je bil prenizek, a Tjaša je lahko vstajala le 
z višjih položajev. 

   Naslednje jutro sploh ni slišala, kdaj sta 
Žmavčeva odšla v službo. Prebudilo jo je 
nekaj drugega. Šumenje vrečke, ki jo je 
prejšnji večer pustila Tina v dnevni sobi, ko 
se je vrnila od babice. Napela je ušesa in 
zaznala, da Tina zajtrkuje v kuhinji.  

   »Tina, Tinaaa,« jo je klicala Tjaša. Tina 
je s polnimi usti hrane vstopila v sobo in jo 
vprašala, če kaj želi. 

   »Tina, poglej, v vrečki, ki je na tleh, 
nekaj šumi!« jo je milo prosila Tjaša. 

   Lenobno se je Tina obrnila proti vrečki. 
Nič ni opazila, ker je bilo ravno v tistem 
trenutku vse smrtno tiho. Za sabo je zaprla 
vrata in se vrnila k zajtrku. 

   Čez nekaj kratkih minut se je začela 
vrečka malce premikati. Znova je nekaj 
šumelo. Tjaša je strmo gledala v vrečko, a 
nič ni prilezlo iz nje. Zato je znova 
poklicala Tino. Ko je spet vstopila v sobo, 
je z nogo narahlo brcnila v vrečko. Obraz ji 
je pobledel in nenadoma je zavpila: »Fuj, 
žaba je!« 

   Žaba je počasi prilezla iz vrečke na 
svobodo. »O, joj, jaz je že ne bom lovila,« 
je javkala Tina.                                                   
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   »Veš kaj, kaj če bi poklicala na pomoč 
sosedovega fanta in bi ti pomagal ujeti to 
grdo bradavičasto žabo,« je predlagala že 
povsem prebujena Tjaša.  

 

   Rečeno-storjeno. Tina je poklicala po 
telefonu soseda, ki je živel v sosednjem 
bloku.  

 

   Mitja je na pomoč s seboj pripeljal še 
svojega sošolca in začel se je neusmiljeni 
lov na žabo. 

 

   »Poglej, Tina, saj to je krota,« je Mitja 
podražil preplašeno Tino.  

 

   Od nekod je Tina privlekla metlo, da bi z 
njo lažje ukrotili krastačo. Trije nadobudni 
otroci so se podili za njo, vendar se jim je 
krota vedno znova izmuznila. Bila je zvita 
kot lisica. Z zadnjimi dolgimi nogami je 
skakala iz enega na drug konec sobe. 
Eden izmed fantov je z metlo pomotoma 
udaril po stojalu z rožami. Stojalo se je 
nevarno zamajalo. Na tla se je zvrnila 
mala palma. Sledil ji je fikus. Tina je hitro 
skočila k stojalu in ga je še pravočasno 
ujela. Na vso srečo je nekaj sobnih rož na 
stojalu ostalo nepoškodovanih. Urni 
kazalci so se z naglico bližali osmi uri in 
otroci so odhiteli v šolo, ki so jo imeli tako 
rekoč pred nosom. Le nekaj hitrih korakov 
so morali prehoditi do nje. 

 

   Soba je bila v pravem razsulu. Pod 
oknom je počivala metla, na tleh, prekritih 
z itisonom, pa je ostalo polno prsti od 
padlih rož. Tjaša je nemo opazovala to 
razdejanje, ko se je njen pogled naenkrat 
ustavil na zelenorjavkasti pošasti. Krota je 
mirno počivala na svojih štirih krakih. Tjašo 
je gledala naravnost v oči. 

 

   Trda od strahu je Tjašina roka segla po 
telefonski slušalki. Odločila se je, da bo 
poklicala  Žmavčeva, ki sta bila zaposlena 
v istem podjetju. Oglasil se ji je Jaka, ki je 
bil v tovarni zaposlen kot telefonist. Tjaša 
mu je zaupala svoje težave in ga 
povprašala za nasvet, kaj naj stori s 
krastačo. Jaka ji je odgovoril, naj malo 
počaka, da jo bo prevezal k Sabini in se 
bosta že nekaj zmenili. 

 

   Čez nekaj trenutkov se je javila Sabina 
in po njenem smehu je Tjaša spoznala, da 
že ve za kroto, ker Jaka ni znal držati 
jezika za zobmi.  

   »Kaj je s tabo narobe Tjaša? Sem 
slišala, da imaš žabo na obisku in da se je 
zelo bojiš,« je šlo krepko na smeh Sabini. 
Komaj ga je zadrževala. 

   »Nikar se mi ne posmehuj, Sabina!« je 
rekla Tjaša, se obrnila na levi bok ter 
nadaljevala: »Ti sploh ne veš, kako grda 
krastača je, prav bojim se je. S svojimi 
očmi strmi vame. Bojim se, da bo skočila 
na posteljo,« se je začel lomiti glas Tjaši. 

   »Nič ne maraj za to,« jo je poskušala 
potolažiti Sabina in ji svetovala, »če bo 
žaba skočila k tebi na kavč, jo trdo drži, da 
je nam ne bo potrebno loviti, ko se vrnemo 
domov.«  

   »Nikar me ne zafrkavaj,« je užaljeno 
odgovorila Tjaša. »Eh, bom že nekako 
preživela te tri ure in počakala Jaka, da me 
dvigne s kavča.« 

   »Poslušaj, Tjaša,« se je smejala Sabina, 
»če skoči žaba gor k tebi na kavč, jo 
poljubi, morda se ti bo prikazal princ in se 
boš lahko na novo zaljubila.« 

   »Pa kdo pravi, da je to žaba! Že Jaku 
sem omenila, da je krastača v dnevni sobi 
in da me gleda, le tu pa tam se malo 
premakne.« 

   »Karkoli je že ta živalca, bodi brez skrbi, 
da ti ne bo nič hudega storila. Zdaj pa mi 
oprosti, moram nehati klepetati, ker me 
delo kliče,« je Tjaša ujela še zadnje 
Sabinine besede preden se je telefonska 
zveza prekinila. 

   Ko se je Tjaša obrnila proti krastači, je ni 
bilo več na istem mestu. Prestrašeno jo je 
Tjaša iskala z očmi. Krastača je bila na 
drugem koncu sobe, pri omari. Razburjena 
Tjaša si je odejo potegnila čez glavo in 
čakala na Jaka. Med čakanjem jo je vzel 
spanec. 

   Jaka se je vrnil domov, takoj je dvignil 
Tjašo iz postelje in začel iskati krastačo. 
Zagledal jo je za omaro.  

   »Kaj pa tako smrdi?« je vprašal.  
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   »Kaj pa vem,« mu je odvrnila Tjaša in 
oddrvela s prenosnim telefonom v 
kopalnico. Poklicala je Boruta in dogovorila 
sta se, da jo pride iskat, da jo bo odpeljal k 
sebi na obisk, kjer se bosta lahko z 
njegovo ženo po mili volji naklepetali. 

   Komaj je Tjaša pozajtrkovala, že je bil 
Borut pri vratih.  

   Šele proti večeru se je vrnila Tjaša k 
družini Žmavc. Najprej je vprašala, če so 
že ujeli bradavičasto obiskovalko. 

   Jaka in Sabina sta ji hitela pojasnjevati, 
kakšen direndaj so imeli s kroto in da so 
morali na pomoč poklicati soseda Nejca. 
On je moral odmakniti omaro, da so lahko 
ujeli krastačo in da je lahko Sabina 
počistila njen kakec, ki je tako strašansko 
smrdel. 

   »Je že tako Tjaša, da se te je žaba tako 
zelo ustrašila, ko sta se gledali, da se je 
kar za omaro skrila in se od strahu 
podelala,« je imela zadnjo besedo Sabina. 

   Nazadnje so ugotovili, da je kroto 
prinesla Tina, ne da bi vedela, da se je 
nagajivka skrila v vrečko.   

   Tjaši je pa še danes žal, da ni takrat 
ubogala Sabine in poljubila žabo. Morda 
pa bi se ji le uresničile sanje in bi na ta 
način spoznala princa svojih sanj.  

Zapisala: Tatjana Strmčnik 

 

PRAH V KORAKU  

 

I. 
 

Vsak torek je dan odrešitve prejšnjih dni. 
Je tudi dan, 

ko si odkupuje navlake, 
prešteva mimohode 

glav, rok, trupov, nog. 
Vedno izpusti oči, 

kajti usta preveč iščejo vonj strahu, 
kamor zaidejo neopazne strasti, 

ki hlastajo vedno v jutru. 
 

Obstati želi kot dan 
večne danosti, 

neomejene igre biti urok 
ustavljalec nasprotij zdrsov in novih odkritij, 

zazrt v vsakem gibu časa, 
ki je svetloba ali tema, 

zlo ali dobrota previdnosti. 

Je dan, 
ki uspešno opravlja poslanstvo posmeha, 

namenjeno vsem stranem neba. 
 

Zapisal: Aleksaner Peršolja 
 
 

GORDANA KITAK: « Življenje ni le 
to, kar vidimo z očmi …« 

 

Gospa Gordana Kitak se rada smeje, šiva, 
bere, klepeta, telefonira, posluša glasbo, 
izbere turkizno obleko in ima lase živordeče 
barve. Kar poka od pozitivne energije – no, 
večino časa, pridejo pa tudi težji trenutki, ki 
jih z optimizmom premaga. Spoznajmo jo 
podrobneje … 
 

1. Gospa Gordana, na kratko opišite 
svojo življenjsko zgodbo. 
 

»Zdi se, kot da sem od rojstva zaznamovana 
z bojem za življenje. S tremi leti sem zbolela 
po cepljenju za otroško paralizo in bila do 
osnovne šole večinoma po bolnicah. OŠ sem 
obiskovala v Rogaški Slatini, SŠ v Celju in 
VEKŠ v Mariboru. Najstništvo ni bilo prijetno, 
saj sem se soočala s kompleksi. Gibala sem 
se s pomočjo proteze in bila, predvsem v 
osnovnošolskem obdobju, 
zaznamovana. Obiskovanje srednje šole v 
Celju in kasnejši študij pa sta mi podarila 
čudovite sošolce in prijatelje. Z nekaterimi 
sem še sedaj povezana. Včlanila sem se v 
Zvezo paraplegikov, kjer sem 23 let delala 
prostovoljno za celjsko društvo. Spoznala 
sem partnerja in rodila hčer, česar nisem 
nikoli pričakovala. Otrok spremeni življenje 
na lepše vsaki materi. Nato sem se zaposlila 
v zdravilišču kot ekonomistka, kjer sem 
ostala do stečaja in se nato invalidsko 
upokojila. V kratkem času sta mi umrla 
partner in tudi oče. Bila sem samohranilka, 
sama sem skrbela za hčer Barbaro, ki je 
uresničila vse moje skrite sanje in želje. 
Končala je študij tujih jezikov in pridobila 
naziv univ. prof. angleščine in slovenščine s 
književnostjo.« 
 

2. Kaj vas je pripeljalo v Pegazov 
dom? 
 

»Bolezen, ki me je priklenila na posteljo, 
zaradi česar je bil odhod v Pegazov dom 
edina smiselna rešitev. Tam sem uspešno 
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okrevala, a se je bolezen še dvakrat 
ponovila. Sedaj sem toliko okrevala, da se 
spet čutim  sposobna živeti doma.»   
 

3. V življenju se velikokrat srečamo z 
začetki in tudi konci. Pri vas se 
večkrat ponovi »postavljanje na 
noge« v različnih pomenih. Povejte 
kaj več o tem. 
 

»Velikokrat sem se postavljala na noge in se 
še vedno znova in znova. Za življenje sem se 
borila po preboleli otroški paralizi, zadnji dve 
leti pa po bolezni, ob kateri sem zopet 
lebdela med nebom in zemljo. Tako se je 
zgodilo, da sem zadnji Božič, Novo leto in 
smrt mame preživela v bolnici. Verjemite, ni 
bilo lahko. Moj moto je tisti znani: Kar te ne 
ubije, te okrepi! O osebnem življenju pa 
nerada govorim.« 
 

4. Imate tudi vedeževalske 
sposobnosti, svetujete ljudem, 
kako naj stopajo v prihodnost. Nam 
zaupate, kje pa sebe vidite čez 5 
let? 
 

»Te sposobnosti so v meni odkrili drugi, 
trudim se pomagati ljudem v stiski. Zame je 
največje veselje, ko vidim, da se nekomu 
stvari obračajo na bolje. Sebe vidim na obali, 
ob sončnem zahodu gledam širno morje. 
Voda me najbolj umiri in sprosti, takrat ne 
rabim ničesar in tako bi lahko ostala celo 
večnost.« 
 

5. Kdaj pa ste bili nazadnje na morju? 
 

»Sploh se ne spomnim več, ker je že 
predaleč. (Se smeji.) Hodila sem na 
obnovitvene rehabilitacije v Terme Čatež, na 
kar imam zelo lepe spomine. Želim si, da 
naslednje leto znova grem. Še vedno me 
znanci in prijatelji kličejo, med nami so 
stkane močne vezi.« 
 

6. Zelo ste ustvarjalni in talentirani na 
več področjih. Izredno ste se 
izkazali pri izdelavi različnih 
voščilnic in vezenju zaves za 
skupino Zarja. Kaj vas osrečuje in 
plemeniti prosti čas? 
 

»Druženje s prijatelji, poslušanje dobre 
glasbe, branje knjig, pisanje lastnih misli, 

ukvarjanje z ezoteriko in duhovnostjo. 
Nenazadnje sem pred leti izdala pesniško 
zbirko »Pogled v sanje«, ki je doživela 
ponatis. Posebno poglavje zavzemajo ročna 
dela in kreativnost, ki me sprošča, kljub 
temu, da je treba biti zelo natančen. Pod 
mojimi rokami nastajajo razne podobe. 
Zavese za skupino Zarja sem šivala dva 
meseca, tako rekoč neprenehoma. (Se 
nasmeji.)« 
 

7. Vodili ste literarni krožek in ves čas 
skrbeli za pestre vsebine. Gospe, ki 
so obiskovale krožek, ste velikokrat 
obdarili z vezenimi prtički, 
voščilnicami … Povejte kaj več o 
literarnem krožku. 
 

Dve sezoni sem vodila literarni krožek, kjer 
sem se trudila, da je bilo čim bolj zanimivo. 
Prebirale in poslušale smo prozo, poezijo, 
razne življenjske zgodbe in prigode iz 
dnevnega in tedenskega tiska. V goste sem 
povabila našo znano slikarko in pesnico Erno 
Ferjanič – Fric, kar je še dodatno popestrilo 
naše urice. Moja »dekleta« so najraje 
poslušala pravljice bratov Grimm, Andersena 
ter pravljice iz drugih dežel. Seveda ni 
manjkalo smešnic in pogovorov o raznih 
dogodkih in zanimivostih. Lepo je bilo, upam, 
da se bodo še kdaj spomnile na naše skupne 
urice ob ponedeljkih. 
 

8. Najljubša barva – turkizna 
 

Najlepši letni čas – pomlad 

 

Najboljša knjiga - Zelo veliko jih je. Pesem 

ptic trnovk, Hišica v mali hosti (otroška) 

 

Najlepši dogodek v življenju - rojstvo 
hčere, študentska leta in obnovitvene 
rehabilitacije 

 

Glasba – tuji evergreeni, zabavna glasba 

 

Najljubši film – Šepetati konjem 

 

Nepozabni trenutki v Pegazovem domu –

 druženje ob literarnem krožku, ročnih delih, 
prireditve, številni nasmehi na skupini 
  

9. Sva kaj pozabili? Kaj bi dodali ob 
zaključku? 
 

»V vseh, predvsem zadnjih življenjskih 
preizkušnjah je dobro in lepo to, da vidiš kdo 
ti v resnici vedno stoji ob strani. Tudi tisti 
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redki osnovnošolski prijatelji. Tukaj, v 
Pegazovem domu sem spoznala ljudi, ki jih 
ne bom nikoli pozabila. 
 

Še misel, ki mi je všeč: 
 

Od vsega kar v življenju doživimo, ostane 
tisto, kar hočemo, da ostane. 
 

Spomini, neizpete življenjske melodije, dobre 
želje. 
 

Vse lepe stvari, ki so nam podarjene, nam 
dokazujejo, da življenje ni le to, kar vidimo z 
očmi …« 
 

Gospa Gordana, želimo vam veliko 
dobrega počutja v domačem okolju, 
pravih prijateljev ter pozitivne energije ter 
da se večkrat srečamo in poveselimo.  
 
(Intervju opravila Mateja F.) 

 

MOJ SVET JE PESEM MORJA 
 

V nočeh, ko ne morem spati, 
začutim veter z juga,  

ki nosi me daleč od tod. 
V daljavi slišim mandolino igrati. 

 

Moj svet je pesem morja. 
Le tu želim si živeti. 

Ob šumenju borovcev in letu galeba  
življenje novo nekoč spet začeti. 

 

Zapisala: Gordana Kitak 

 

ŠPORT 
 

EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO V 
HITROPOZENEM ŠAHU 

 

 
 

Ekipno DP invalidov v hitropoteznem šahu 
ZŠIS-POK je potekalo v soboto, 21.11.2015, 
v Velenju. Izvajalec prvenstva je bilo 

tamkajšnje DI Velenje. Sodelovalo je 9 ekip, 
za našo ekipo PARAS pa so šahirali Srečko 
Obolnar, Leopold Kočevar, Alojz Volc in 
Anton Iskra. Vsak igralec je imel na 
razpolago 10 min časa za celo partijo, igralci 
s prizadetostjo rok pa so imeli 12 min/partijo. 
Glavni sodnik je bil mednarodni šahovski 
sodnik (IA) Marjan Drobne. Ekipa PARAS je 
bila na koncu v krogu treh izenačenih ekip, 
saj je z 8.5 točkami zasedla 8. mesto. Tako 
je za 1 točko eno ekipo prehitela, za prav 
toliko pa je za eno ekipo zaostala. Končni 
vrstni red je bil: 1. DI Črnomelj 23,5 točk, 2. 
MDI Žalec 22,5, 3. DI Slovenska Bistrica 20, 
4. MDI Kamnik 19,5, 5. DI Ljubljana Moste-
Polje 19, 6. ZDSSS 14, 7. MDI Radlje ob 
Dravi 9,5, 8. PARAS 8.5, 9. ZDVIS 7.5. 
 
Zapisal: Leopold Kočevar 

 

Invalidska liga mesta Ljubljane 
(ILML) 2015 v šahu – ekipno in 

posamično 
 

V Ljubljani, na Malenškovi ul. 1, se je 
25.11.2015 pričelo ekipno šahovsko 
prvenstvo Invalidske lige mesta Ljubljane 
(ILML). Pokrovitelj tekmovanja, ki je že 
tradicionalno, je bila Mestna občina 
Ljubljana, izvajalec pa je bil tudi tokrat ŠD 
Invalid Ljubljana. Zaradi organizacijskih 
zapletov se je prvenstvo začelo en teden 
kasneje, ker sta bili prvotno prijavljeni samo 
dve ekipi – poleg ene še ekipa PARAS.  
Po dodatnih prijavah je na koncu sodelovalo 
pet ekip, ki so se pomerile po krožnem 
sistemu tekmovanja - vsaka ekipa z vsako. 
Tokrat je imel vsak igralec na razpolago 15 
min časa za celo partijo (pospešeni šah), 
distrofiki pa so imeli 18 min/partijo, ker sami 
ne morejo premikati figur in poganjati 
šahovske ure, zato je namesto njih to izvajal 
njihov pomočnik.  
Glavni sodnik lige je bil državni šahovski 
sodnik Marjan Butala.  
Za ekipo PARAS so igrali: Srečko Obolnar, 
Leopold Kočevar, Vilko Us in Ciril Logar, ki 
so na koncu z zaostankom 1 točke zasedli 
nehvaležno 4. mesto. Nekatere partije so bile 
tako zelo bojevite in igralci tako nepopustljivi, 
da tudi spornih sodniških odločitev ni 
manjkalo.  
Končni vrstni red ekip: 1. DI Ljubljana Vič-
Rudnik 14,5 točk, 2. DI Ljubljana Moste-Polje 
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10,5, 3. Društvo paraplegikov 6, 4. PARAS 5, 
Društvo distrofikov 4.  
 
Drugi del ILML je bil na sporedu 2.12.2015, 
ko so tekmovali posamezniki. Prijavljenih je 
bilo 14 igralcev, ki so odigrali 5 kol. Igralni 
čas za vsakega igralca je bil enak kot v 
ekipnem delu. Iz ekipe PARAS je nastopil 
samo Leopold Kočevar.  
Končni vrstni red med posamezniki: 1. 

Nusret Sivčevič (DI LJ Moste-Polje) 4,5 točk, 
2. Stojan Novkovič (LJ Vič-Rudnik) 4,3, Bogo 
Krajnc (LJ Vič-Rudnik)4,4, Dušan Kutin 
(Društvo paraplegikov) 3,5, 5. Leopold 
Kočevar (PARAS) 3, 6. Boško Čičič (DI LJ 
Moste-Polje), 3. …  
 
Zapisal: Leopold Kočevar  
 

 

ŠPORTNIK LETA 2015 
 

V torek, 08. decembra 2015, je v dvorani 
Austria Trend hotela v Ljubljani potekala 
tradicionalna prireditev INVALID-ŠPORTNIK 
LETA, na kateri so bili proglašeni najboljši 
športniki-invalidi leta 2015.  
 

Za športnika leta 2015 je bil proglašen 
strelec Franček Gorazd Tiršek, športnica leta 
2015 je smučarka Anja Drev, najboljša 
moška ekipa je ekipa slepih in slabovidnih 
kegljačev, najboljša ženska ekipa pa ekipa 
sedečih odbojkaric, v kateri je tudi naša 
članica Mira Jakin. Slovenska ženska 
reprezentanca si je namreč v odbojki sede 
na evropskem prvenstvu v Podčetrtku 
prigarala bronasto medaljo, potem ko je 
premagala Nizozemsko. 
 

   

 
 

Zapisal: Ivan Palčič 
 

DRŽAVNO PRVENSTVO INVALIDOV 
V VELESLALOMU 2016 

 

V soboto, 13. februarja 2016, je na Rogli, na 
smučišču Jasa, potekalo DP invalidov v 
veleslalomu. Tekmovanja se je skupno 
udeležilo 61 tekmovalk in tekmovalcev, ki so 
bili razvrščeni v različne kategorije. 
Tekmovalo se je v dveh tekih na enako 
postavljeni progi.  
 

 
 

Naše društvo je v kategoriji LW4 (stoječi) v 
skupini veteranov zastopal Jordan Jakin, ki je 
z rezultatom 01:41,05 zasedel odlično tretje 
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. 

ure, po možnosti bodite tešči. 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 (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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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, 
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 zahtevanmi. 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 

http://www.drustvo-paralitikov.si/obvestilo-o-parkiranju/
http://www.lpp.si/
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njimi zapolnite prosti čas, da nas obiščete v 
času uradnih ur in si knjige izposodite. 

 

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 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 
 

Luštne definicije iz otroških ust … 

 

Raje imam mamino sestro kot svojo. Mamina 
sestra je moja teta, moja sestra mi ni pa nič. 
 

Moja mama ima otročička v trebuhu, samo 
ne vem, kako ga je pogoltnila. 
 

Polotok je otok, ki še ni do konca napravljen. 

 

Babica je debela, ker je polna ljubezni. 
 

Enkrat sem bila tako bolna, da sem imela 40 
kil temperature. 
 

Na Marsu je življenje. A to je samo 
hipotenuza. 
 

Švicarske krave imajo pretežno za izdelavo 
čokolade. 
 

Prebivalci Sardinije se imenujejo Sardine. 
 

Da je res dobra, mora biti medicinska sestra 
popolnoma sterilna. 
 

Zdravniki pravijo, da so smrtonosne bolezni 
najhujše. 

 
 

IZREKI 
 

Ni težko biti od časa do časa dober, težko pa 
je biti takšen sleherni dan. (Willi Mays) 
 

Tolažilna beseda je hrana za bolnika. 
(Nizozemski) 
 

Uspeh pomeni prebijati se od enega 
neuspeha do drugega, ne da bi pri tem 
izgubil navdušenja. (Winston Churchill) 
 

Človek, ki živi po svojih prepričanjih, se ne 
boji kazni. (Korejski) 
 

Človek je dober, ljudje so pa slabi. 
(anonimen) 
 

Svet ni dober in ne bo boljši, boljši bi morali 
biti ljudje. (anonimen) 
 

Izbrala: Olga Štremfelj 
 
 

 

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 

mailto:info@drustvo-paralitikov.si
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Glasilo Informator izdaja Društvo paralitikov Slovenije Ljubljana; zbrala in uredila Saša Žgajnar; naklada 200 izvodov; glasilo je brezplačno; za 
prispevke so odgovorni avtorji sami. 


