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Spoštovane članice in člani društva

obe področji. Glede na to, da je o Zakonu o
dolgotrajni oskrbi veliko napisanega tudi na
internetu, si lahko vsak zainteresirani vse to tudi
prebere.
Na koncu bi se vrnil še na problem umaknjenih
sredstev za investicije. Naše društvo v tem letu
niti ni upalo kandidirati za povečana sredstva za
investicije, kljub temu da bi morali zamenjati vsa
okna in participirati pri obnovi in toplotni sanaciji
fasade zgradbe. Verjetno vsi člani društva ne
veste, da nam še vedno preti izguba prostorov
društva. Izvirni greh je bil storjen že ob nakupu
prostorov. Takoj po nakupu bi društvo moralo
vpisati nujni delež na takratni še celotni parceli.
Ker to ni bilo storjeno, je takratni lastnik in
prodajalec lokala, v katerem je sedaj društvo, na
to parcelno številko vpisal nekaj čez 30 različnih
dolgov. Ko smo z notarjem pričeli postopek
vpisa v Zemljiško knjigo, smo bili prisiljeni
zadevo predati advokatu, da je le ta z
izpodbojnimi tožbami pričel reševati zapadle
obveznosti in bremena na tej parcelni številki.
Uspel je z izbrisom večine vpisov. Žal pa sta
ostala še dva vpisa, in sicer vpis dolga do
davčne uprave RS v višini 32.000,00 € + obresti
od leta 2006 in vpis zahtevka za vračilo v višini
142.000,00 € + obresti. Kakšen bo odgovor
davčne uprave, še čakamo. Advokat, ki zastopa
gospo, ki zahteva to največjo vsoto, pa je že
izjavil, da od zahtevka ne namerava odstopiti.
Ironija vse te zgodbe pa je ta, da je prodajalec
že leta 2004 podal pisno privoljenje za vpis v
zemljiško knjigo. Zakaj takratno vodstvo društva
tega ni naredilo, pa ni znano.
Kar nekaj članov društva me je že večkrat
vprašalo,
ali
bomo
sprožili
vprašanje
odgovornosti v primeru izgube prostorov.
Glede na to, da gre za družbena sredstva, bomo
vprašanje odgovornosti verjetno morali postaviti.
Na koncu bi želel povedati, da lahko društvo
dobro deluje tudi brez svojih prostorov. Torej
bodimo optimisti.
Vsem vam želim srečno in predvsem zdravo
prihajajoče novo leto.

Tudi to leto, 2016, se počasi poslavlja. Še malo
pa bomo zakorakali v novo leto 2017.
Kot vsako leto, smo se tudi letos na začetku
novembra na poziv NSIOS-a podali v Izolo na
usklajevanje invalidskih društev za pridobitev
finančnih sredstev iz FIHO-ja.
Usklajevanja sem se udeležil sam. Menim, da
smo bili uspešni, saj imamo odobrena sredstva v
istvi višini kot za preteklo leto. Žal, pa nas
nekoliko tepe prejšnje obdobje. Namreč v analizi
pridobivanja sredstev je bil tokrat podatek, da je
društvo Paras v letu 2000 pridobilo sredstev v
višini 4669,73 € samo za delovanje. Rubrika
Sredstva za programe pa je bila prazna, kar
pomeni, da se očitno v tistem letu programi niso
izvajali. Za izračun ideksa je bilo tako vzeto
obdobje 2000, 2014, 2015 in l. 2016. Indeks
povečevanja sredstev si v tem primeru lahko
izračunate sami. So pa tokrat izpadla sredstva
za investicije, vendar v primeru kakšnega
izrednega dogodka lahko zaprosimo za sredstva
iz rezervnega sklada. Ob tem moram poudariti,
da je bil to dogovor vseh društev. Dejstvo je, da
sklad ni pridobil večjih denarnih sredstev iz
Loterije Slovenija zaradi večkrat izžrebanih
sedmic. FIHO se mora tako že to leto zateči k
rezervam. Upamo pa, da se v naslednjem letu
ne bo uresničila precej slaba napoved za
financiranje invalidskih organizacij. Kot veste
FIHO financira invalidske in humanitarne
organizacije. Razmerje med njimi je 65:55.
Problem financiranja je nastal tudi zaradi
izrednega porasta humanitarnih organizacij.
Samo v zadnjih nekaj mesecih tega leta se je
registriralo 16 novih humanitarnih organizacij, ki
sedaj skupaj z ostalimi kandidirajo za ta
sredstva. Na samem usklajevanju je bila podana
tudi informacija o sprejemanju Zakona o
dolgotrajni oskrbi (g. Davor Dominkuš). Zakon o
dolgotrajni oskrbi ne bo sprejet pred letom 2018.
Predlagali pa smo, da se Zakon o dolgotrajni
oskrbi in Zakon o osebni asistenci sprejmeta
ločeno kot dva zakona in ne eden, ki bi zajemal
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Pri precejšnjem deležu tistih, ki so v otroštvu
preboleli hujšo obliko otroške paralize, se od
15 do 40 let pozneje pojavijo nove težave, ki
jih imenujemo post polio sindrom. Te težave
so mišična slabost, bolečine v mišicah in
sklepih, atrofija in utrujenost. Za obolele je
zelo pomembna čimprejšnja prepoznava tega
sidroma in takojšnja ustrezna rehabilitacija.

24. OKTOBER SVETOVNI DAN
OTROŠKE PARALIZE
Virus otroške paralize še ni izkoreninjen.
Svetovna zdravstvena organizacija je že pred
25 leti napovedala ta cilj, a jim to, žal, do
danes še ni uspelo. Virus, ki povzroča otroško
paralizo, je ostal prisoten v najmanj treh
državah – Pakistanu, Nigeriji in Afganistanu.
V minulih dveh letih so o novih primerih okužb
poročali tudi od drugod. Otroška paraliza se iz
naštetih t. i. endemičnih držav še vedno lahko
razširi po vsem svetu, enako kot se je v
države, od koder prihajajo zadnja poročila. To
so Somalija, Kenija, Etiopija, Kamerun, Sirija
in Izrael. Iz Sirije, kjer je precepljenost zaradi
vojnih razmer padla pod 70 odstotkov, virus
zlahka prinesejo številni begunci, za okužbo
je ogrožen vsak, ki tja (ali v kakšno drugo
državo med naštetimi) potuje. Kaj pa
Slovenija?

Cepljenje proti otroški paralizi je pri nas
obvezno. Precepljenost mora ostati na ravni
vsaj 95 odstotkov, da se lahko izognemo
izbruhom ob morebitnem vnosu virusa v našo
državo.

Kot so opozorili z Inštituta za varovanje
zdravja (IVZ), možnosti vnosa bolezni v
države Evropske unije ni mogoče povsem
izključiti predvsem zaradi beguncev, ki iščejo
zatočišče na evropskem kontinentu. Vendar
bi bilo tudi ob njihovem morebitnem prihodu v
Slovenijo razširjanje bolezni pri nas zaradi
velikega deleža cepljenih ljudi (to je okoli 95
odstotkov) manj verjetno. Necepljeni pa bi
lahko zbolel. Virus je visoko patogen, kar
pomeni, da se zelo hitro širi.

Vir: Zdravje
Milena

Življenje po preboleli otroški paralizi
Petra Medved / 04. 04. 2016

Zakaj smo nekateri zboleli, če pa smo bili
cepljeni? Razlag je več. Takrat je k nam zašel
tip 2 tega virusa, hkrati pa smo v tem času
uporabljali cepivo, ki je učinkovalo le pri
približno 70 odstotkih cepljenih. Torej
približno
tretjina,
kljub
mnogokratnim
odmerkom, ni razvila imunosti na ta virus. To
cepivo je bilo t. i. živo in je – sicer redko, pa
vendarle – lahko tudi sprožilo paralitične
oblike poliomielitisa. Od leta 2003 pri nas
cepijo s t. i. mrtvim cepivom, ki paraliz ne
povzroča.

foto: wikimedia

Otroška paraliza ali poliomielitis je nalezljiva
bolezen, ki jo povzročajo poliovirusi. Z
virusom otroške paralize se lahko okužijo
necepljeni otroci in odrasli. Bolezen je ne
glede na starost lahko zelo huda in povzroči
trajno ohromitev okončin ali zaradi odpovedi

Kdor se okuži z virusom otroške paralize in
bolezen brez (hujših in trajnih) posledic
preboli, postane imun na ta virus in težav
nima več. Kot se je izkazalo, pa žal ni tako pri
tistih, ki so po okužbi že tako bolj prizadeti.
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dihalnih mišic celo smrt. Poliomielitis se je v
endemičnih in epidemičnih razsežnostih v
Sloveniji pojavljal vse do leta 1962. V letih
1948 do 1962 je bilo v Evropi nekaj večjih
epidemij. Pri nas je v tem času zbolelo več
kot tisoč ljudi, zaradi otroške paralize je umrlo
96 bolnikov, veliko več jih je postalo invalidov.
Po uvedbi cepljenja leta 1957 se je pojavnost
obolenja občutno zmanjšala. Obvezno
cepljenje otrok v prvem letu starosti s tremi
odmerki cepiva je bilo uvedeno leta 1964.
Zadnja epidemija v Sloveniji je bila leta 1978
in od takrat nismo imeli nobenega primera
otroške paralize več. Posledice bolezni pa še
vedno čutijo ljudje, ki so jo preboleli. O tem,
kako je bolezen spremenila njihovo življenje,
kakšne posledice je pustila obolelim osebam,
kako družba sprejema take osebe in kakšne
posebne potrebe imajo ti ljudje, smo govorili v
oddaji Med štirimi stenami z gostoma Olgo
Štremfelj in Antonom Gladom iz društva
Paras – društva paralitikov Slovenije, ki sta to
bolezen prebolela.

Po uvodnem pozdravu, tokrat namestnika
predsednika, Aleksandra Beccarija, smo
sprejeli predlagani dnevni red in izvolili
delovne organe Zbora članov.

Če niste utegnili prisluhniti oddaji Med 4
stenami na prvem programu radia, na kateri
sta spregovorila naša člana, lahko to storite
na povezavi:
http://4d.rtvslo.si/arhiv/medstirimi-stenami/174397860
Oddajo je pripravila Petra Medved

Gradivo smo
člani prejeli
že z vabilom
na zbor. Po
daljši razpravi
so bila vsa
poročila:
poročilo
predsednika,
finančno
pročilo,
poročilo
nadzornega
odbora,
poročilo KSZZ in poročilo KREŠ z večino
glasov sprejeta.

ZBOR ČLANOV 2016
V soboto, 12.03.2016, smo se člani društva
zbrali v gostilni Frfrav v Krašcah pri
Moravčah, kjer je potekal Zbor članov.

Prav tako je bil z veliko večino glasov
obravnavan in sprejet delovni in finančni plan
za leto 2016.

Zbora so se udeležili številni člani in njihovi
spremljevalci.
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Zbor članov je z večino glasov potrdil tudi
višino participacije za skupinsko obnovitveno
rehabilitacijo, ki ostaja enaka, in sicer 50 € na
udeleženca.

Prišlo nas je okrog 80 in imeli smo se lepo. Z
nekaterimi se zaradi razkropljenosti po vsej
Sloveniji srečamo le na takšnih in podobnih
priložnostih.

Približno ob 13. uri smo z uradnim delom
zaključili, lahko smo se posvetili drug
drugemu, saj se člani zberemo iz vse
Slovenije, zato smo takšnih priložnosti še
posebno veseli.
Zapisala: Saša Žgajnar

SPOMLADANSKI PIKNIK
Spet je prišel čas, ko smo se člani društva
zbrali na tradicionalnem spomladanskem
pikniku. Tudi tokrat v Savinjski dolini v Latkovi
vasi pri Preboldu.

Bil je lep sončen dan, ravno pravšnji za
takšen »podvig«. Ni bilo prevroče in tudi
zeblo nas ni. Lastnik je skuhal okusen golaž
in spekel dober kruh. Ker piknika praviloma ni
brez pečenja, smo si v popoldanskih urah
privoščili tudi tega.
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Milena je priskrbela gratis pivo, ki je kar hitro
pošlo. Janko pa je bil kot že v preteklem letu
glavni organizator, zato je vse teklo kot po
maslu. Točil je pivo, raznašal hrano, pijačo,
skratka bil je povsod, kjer se ga je
potrebovalo. Ženka pa mu je pridno stala ob
strani. Hvala vama, pa Duški in tudi vsem
ostalim, ki ste pomagali.

Imela sem občutek, da je bil ta dan kar
prekratek. Žal smo se morali posloviti, vendar
zadovoljni in z mislijo, da se kmalu ponovno
srečamo.
Zapisala: Saša Žgajnar
Fotografije: Milena Selan, Polona Hutter

Novice se hitro širijo, zlasti še, če so
dobre…
Deževno vreme je kot nalašč, da lahko še več
časa namenim listanju revij in časopisov ter
tako spremljam novice in dogodke, ki se na
tak ali drugačen način hitro širijo, zlasti še, če
so dobre…

Janko v akciji

Presenečena in vesela sem odkrila novico,
objavljeno v tabloidu za vse čase z naslovom,
Praznik paraplegikov v Pacugu, zaradi
prijazno objavljene invalidske vsebine, da so
paraplegiki ob dnevu paraplegikov obeležili
svoj dan.
Vseslovensko srečanje paraplegikov in
tetraplegikov so letos pripravili 15. aprila v
Domu paraplegikov v Pacugu.
Program dogodkov so združili v sloganu Izzivi
paraplegije, ki je vseboval slovesno
skupščino Zveze paraplegikov, okroglo mizo,

Ženske smo se posvetile klepetu, nekateri
moški tudi namiznemu nogometu. Tu se niso
pustili motiti.
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dan odprtih vrat ter predstavitev vozičkov in
sedežnih blazin iz dejavnosti Invalid za
invalida.
Paraplegiki obeležujejo svoj dan od leta 2009,
ko je skupščina paraplegikov Slovenije
razglasila 16. april za dan paraplegikov.
Ob tej priložnosti tudi čestitke
paralitikov Slovenije Paras.
Marija Gradišar

Društva

(Vir: Zvezde so rojene, dne 26.aprila 2016)

OBNOVITVENA REHABILITACIJA V
ZREČAH 2016
Malce deževen sredin dan smo popestrili z
zanimivim predavanjem Ernesta Jazbinška,
njegovo življenjsko zgodbo in filmom o
vzponu s prijateljem na Triglav. Ernest je kljub
amputaciji noge vse življenje bil aktiven
športnik, v zrelejših letih pa je poznan kot
pisec knjig o kmečkem življenju in preprostem
človeku.

V nedeljo, 10 julija 2016, se je 24
udeležencev preko Društva paralitikov
Slovenije – PARAS odpravilo na 12-dnevno
obnovitveno rehabilitacijo v zdraviliško
športno-rekreacijski center Zreče.
Tako smo se po letu dni spet z veseljem
srečali stari znanci in prijatelji, ki si že vrsto let
nabiramo novih moči in zdravja v prijetnem in
nam prijaznem zdravilišču.

Nad osebo kot je Ernest smo bili zelo
navdušeni in se mu ob tej priložnosti
zahvaljujem za njegovo pozornost in obisk.

Spoznavni večer je prinesel veliko dobre
volje, pogovorov in novic o tem in onem.
Prejeli smo lično, doma narejeno škatlico, v
kateri se je skrival sladek bonbonček in misel
o prijateljstvu, katera naj bi bila rdeča nit igre
skrivnega prijatelja vse do zadnjega dne
našega druženja.

V četrtek smo v pričakovanju glavne nagrade
(brezrokavnik, majica in vetrovka) izvedli
obvezno tombolo. Glavna nagrada je šla v
prave roke in bo srečnežu lahko lep spomin
na Zreče 2016. Prav tako so bili z 8 lepimi
nagradami zadovoljni ostali dobitniki nagrad.

Za lepši dan je vsakdo izmed nas ob prvem
jutranjem srečanju z vodjo skupine prejel lepo
pozitivno misel dneva, ki nas je spremljala kot
prijatelj na vseh naših poteh.
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Ponedeljkov družabni večer smo namenili
pantomimi, risanju in nagradam, ki smo jih
prejeli prav vsi, s komisijo tekmovanja vred.
Večji del večera pa smo namenili slavljenki
Viki, ki je praznovala svoj rojstni dan. Poklonili
smo ji skromno darilo, od gostitelja pa je v dar
prejela okusno torto, s katero smo se
posladkali prav vsi. Viki nam je namenila
pijačo, s katero smo nazdravili. Ob glasbi,
plesu in prepevanju se je zaključek
družabnega večera prevesil v nov dan.
VIKI, PRIDI TUDI NASLEDNJE LETO!
V organizaciji našega gostitelja smo se
z veseljem udeležili petkovega piknika
ob bazenu, s športnim navdihom. Prav
vsi udeleženci smo se pomerili v
kegljanju ter podelili priznanja oz.
nagrade za prvo, drugo, tretje in zadnje
mesto. Bravo in čestitke prav vsem!
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Torek je bil rezerviran za ogled gradu v
Slovenski Bistrici, kamor smo se v
organizaciji Zavoda za kulturo Slovenska
Bistrica in našega hotela odpravili že ob 15.
uri. V gradu so na ogled številne stalne
razstave, galerija in viteška dvorana s
freskami.

Podelili smo naslednje medalje:
naj prijatelj
naj duhovitež
naj jedec
naj družaben
naj sladkosned
naj zaspanec
naj šarmer
naj nasmejan
naj ponočnjak

Po zanimivem in vodenem ogledu gradu, smo
obiskali še čebelarstvo Žvikart s 60-letno
tradicijo v Slovenskih Konjicah. Izvedeli smo
veliko o pridnih čebelicah in pridelavi medu,
poskusili med in medic, ter napolnili torbice
po ugodnih cenah z okusnim in zdravim
medom za zimske dni.

Čas je lepo in kar prehitro mineval.
Obnovitvena rehabilitacija nam je omogočila
prepotrebne terapije, plavanje, dobro počutje
in druženje v termah Zreče in čas slovesa se
je res prehitro približal.

In še zaključna beseda vodje obnovitvene
rehabilitacije Zreče 2016 Brigite Volc:

Potrpežljivo so čakale še medalje in anketa je
odločila kdo je kdo med nami.

Hvala vam, da ste me lepo sprejeli, me prvi
dan presenetili z darilom, ki je nosilo napis:

Dragi moji – hvala vam !
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VSI SMO S TEBOJ!
Hvala vam za darilo ob slovesu, ki me bo
vsak dan spominjalo, da smo se imeli lepo.
Upam, da bo raslo in uspevalo kot naša
prijateljstva.
Ob vsem tem se sprašujem, le kaj bi jaz brez
vas? Ni bilo težav, ni bilo slabe volje, bilo je
sodelovanje in prijateljske vezi so se spletle
do te mere, da so tudi nekatere zamere
izginile. Ponosna sem na vas, saj nam je
skupaj uspelo doživeti nekaj lepega, nekaj za
spomin. Vsi skupaj bodimo hvaležni, da smo
lahko bili del nepozabnih dni. Hvala tudi vsem
spremljevalcem
za
nesebično
pomoč
posameznim članom in skupini. Hvala Cirilu
za fotografije. Brez vas bi nam bilo težje.
Hvala kolektivu zdravilišča Zreče, ki je
uspešno izvedlo rehabilitacijo.
Naj vam moja ročno izdelana vetrnica s
posvetilom srečno vrti vaše želje levo in
desno do ponovnega snidenja.

V četrtek smo se z avtobusom odpeljali na
Šmohor (787 m) in tam preživeli prijetno
popoldne z igrami, piknikom in veselim
druženjem. Več povedo slike:

Zapisala: Brigita Volc
Fotografije prispeval: Ciril Logar

Tako so tekmovali v "balinanju".

OBNOVITVENA REHABILITACIJA V
LAŠKEM – 1. SKUPINA
31.07.2016 - 12.08.2016
Ob prihodu so vse udeležence prijazno
sprejeli na recepciji in nam nudili vse
potrebne informacije o bivanju, terapijah,
kopanju ipd.
Na uvodnem sestanku sta nas pozdravili
predstavnici Thermane, ob večerji v salonu
Bidermajer smo se tudi dogovorili o našem
bivanju, aktivnostih, druženju in drugih
zadevah.

V prijetni senci, odlična hrana …

V ponedeljek smo se zvrstili pri fiziatru, ki
nam je dodelil ustrezne terapije.
Letos jih je bilo nekaj več kot prejšnje leto, kar
nas je še posebej razveselilo. S terapijami
smo pričeli takoj po pogovoru s fiziatrom, tako
da smo se kmalu uvedli v nov ritem.
V sredo smo se udeležili predavanja na temo
RAVNOTEŽJE IN PADCI, ki ga je izvajala
diplomirana fizioterapevtka. Še kako smo
sebe našli v tej problematiki.

… za katero sta poskrbeli vodja kuhinje in
vodja strežbe osebno.
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Po nekaj dnevih terapij in bazena smo se
naslednji torek zbrali v Srebrni dvorani na
družabnem srečanju.

Tudi Tone Iskra nam je ob prijetnem klepetu z
voditeljico prikazal svoje kolesarske izkušnje
na različnih športnih in humanitarnih
prireditvah, kot npr. Wyngs for Live.
Večer je suvereno vodila Marija Gradišar, na
sliki s Tonetom Iskro, ki nam je prebral
ljubezenske pesmi Minattija, Tagoreja in …
Prešerna. Pri slednjem nas je nekoliko
"razgibal", saj je prebral znamenito Grešno
Katro, Prešernovo trivialno pesem.

Thermana in natakar Robi sta presenetila
Nevo in vse nas s torto za njen rojstni dan.
Besedilo in slike: Aleksander Beccari

Spoštovani člani Društva paralitikov
Slovenije!

Srečko Obolnar nam je pripovedoval o svoji
bogati športni dejavnosti, številnih maratonih,
tekih pa tudi nekaj o svojih življenjskih
izkušnjah.

Vsi zaposleni v programu medicine in tudi
sam osebno smo zelo veseli zaradi uspešno
opravljene obnovitvene rehabilitacije v naši
ustanovi.

Animatorki sta nas pošteno razvedrili z
glasbenim
kvizom,
igrami
in
svojo
sproščenostjo.
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Še posebej nas veseli dejstvo, da posamezni
člani društva rehabilitacijo v Zdravilišču Laško
opravljajo že od samega začetka medicinske
rehabilitacije pri nas, pred več kot 60 leti.

V sredo smo imeli zdravstveno predavanje na
temo PREPREČEVANJE PADCEV in za vse
nas, ki smo kar hitro na tleh, zelo zanimivo.
Kljub slabim napovedim je bil četrtek obsijan
s soncem. Vsi smo bili zelo veseli, kajti
odpravili smo se na Šmohor. Ni nam bilo
treba skrbeti za prevoz, kajti pred hotelom
nas je ob dogovorjeni uri čakal avtobus. Vsi ki
smo bili na Šmohorju prvič, smo bili
navdušeni. Ob odlični hrani smo poklepetali,
zapeli in se proti večeru dobre volje vrnili v
hotel.

Vsi člani našega tima smo sočutni do naših
pacientov iz Društva paralitikov, saj se
zavedamo da so to pacienti, pri katerih je
prišlo do pridobljene okvare živčevja v
najmlajših letih. Opažamo pa, da poleg težav,
ki so posledica osnovne bolezni, prihaja tudi
do drugih problemov. Naši pacienti iz Društva
paralitikov so sicer večinoma samostojni v
osnovnih dnevnih opravilih in pri hoji, vendar
spremenjena biomehanika zaradi pareze
(paralize?) pri njih bolj kot v splošni populaciji
povzroča bolezni povezane z obrabo in
preobremenitvami. Pri večini pacientov zato
opažamo težave, kot so kronična bolečina v
vratni hrbtenici, kronična bolečina v ledveni
hrbtenici,
obraba
kolčnih
sklepov
koksartroza, obraba kolenskih sklepov gonartroza, bolečina v ramenih kot posledica
obrabe ali preobremenitve mehkiv tkiv.
To so ponavadi stanja pri katerih je
fizioterapija z naravnim faktorjem zelo
učinkovita,
velik pomen
pri
uspešni
rehabilitaciji pa ima seveda tudi naš timski
pristop.
Naš cilj je vzdrževanje oz. izboljšanje
funkcionalnega stanja vsakega posameznega
člana Društva in prepričan sem, da smo
skupaj to tokrat tudi dosegli.
Lasko Gelebešev, dr. med., spec. fiziater

OBNOVITVENA REHABILITACIJA V
LAŠKEM – 2.SKUPINA OD
14.08.2016 – 26.08.2016
V salonu Bidermajer smo imeli »spoznavni«
večer, ki sta se ga udeležili animatorki
zdravilišča Laško. Vodja skupine Janko Pirc
pa nas je obvestil o dogajanjih, ki nas čakajo
naslednjih 12 dni. V skupini je bilo kar nekaj
članov, ki so bili v Laškem ali na sami OR
prvič in tem se je še posebej posvetil. V
ponedeljek dopoldan smo imeli zdravnika –
fiziatra. Vse je potekalo hitro in brez težav. S
terapijami smo pričeli naslednji dan. Vsi smo
bili veseli, da jih je bilo letos malce več.
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V soboto sem organizirala tombolo. In vsi
člani so se pri nakupu tombolskih srečk
izkazali in nekateri od njih imeli tudi srečo.
Srečna zvezda je bila najbolj naklonjena
Voislavu, saj je dobil nagrado za 1 vrstico in
glavno nagrado. Nasmejani in dobre volje
smo zaključili sobotni večer.

sodelovali pri organizaciji, da smo lahko ganili
zlatoporočenca do solz.

Janko v skeču ….

Poroka se je začela ….

Pridno so iskali izžrebane številke…
Nagrajenec za dve izpolnjeni vrstici ….
V nedeljo smo si malce odpočili, v ponedeljek
pa zopet po ustaljenem urniku: zajtrk,
terapije, kosilo, bazen, večerja in počitek.

… podpis neveste

V torek smo se zvečer vsi zbrali v Srebrni
dvorani na družabnem srečanju. Janko je
pripravil in odigral skeč ... in bil je enkraten,
tako kot vedno. V nadaljevanju pa smo
pripravili Olgi in Tonetu Štremfelj obnovitveni
poročni obred, ob praznovanju zlate poroke.
Povabili smo tudi »gospoda župnika,
ministrantko«, poskrbeli za priči, poročni
šopek, prstana, lenti, poročno zaobljubo za
naslednjih 10 let … Hotel jima je poklonil
torto, za zdravico pa sta poskrbela kar
zlatoporočenca sama. Hvala vsem, ki ste
13

Besedilo in slike: Milena Selan

VTISI Z OR Moravske toplice
2016
Letos
je bila obnovitvena rehabilitacija
organizirana v štirih skupinah, ena v Termah
Zreče, dve v Zdravilišču Laško in zadnja v
Termah 3000 Moravske toplice. Naša skupina
se je udeležila te zadnje, ki je potekala v času
med 28.08.16 in 09.09.16.
Na dan prihoda so člani opravili zdravniški
pregled, na podlagi katerega so dobili tudi
ustrezne terapije. V večernih urah so se
seznanili s potekom rehabilitacije in
animacijskim programom ter spoznali novo
sprejetega člana, s katerim so se nekateri
spoznali že v otroštvu v Zavodu za invalidno
mladino v Kamniku.
Animacijski program je vključeval tudi
tombolo, ki jo je že naslednji večer izvedla
Polona. Po napetem vzdušju sta se najbolj
veselila Jani in Dravica.

Na predvečer odhoda smo se na skupni
večerji zahvalili vodji Janku za vso skrb, se
poslovili in zaželeli srečno pot domov.
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Ves teden so se člani pripravljali na družabni
večer, katerega so se poleg naših članov
udeležili tudi trije predstavniki Term 3000. Na
tem večeru so sodelovali prav vsi udeleženci
OR.

V torek je
dr. Jasna
Rončević –
Lukačić
predavala o
»Dejavnikih
tveganja«.

V prvem delu so se spomnili našega
največjega pesnika dr. Franceta Prešerna, v
tekmovalnem delu pa so se člani pomerili v
osmih skečih. Štiričlanska komisija je odločila,
da je zmagovalni skeč »Jabolka in
inteligenca«, drugo mesto pa sta si delila
skeča »Kaj se lahko zgodi« ter »Na sodišču«.

Zastavljeno
ji je bilo
mnogo
zanimivih
vprašanj,
na katere je
z veseljem
odgovarjala

S svojim skečem v prekmurščini »Kako se
obnašati na prvem zmenku« so sodelovali
tudi animatorji: Mitja, Peter in Monika.

.

Program je tokrat povezovala Analiza
Paraliza s Primorske. Ob zaključku programa
so nas v Termah presenetili z okusno torto in
kozarčkom rujnega.

Vreme je bilo skupini kar naklonjeno, tako so
se člani udeležili tudi zabavno športnega
tekmovanja na prostem, kjer je vseskozi vodil
Jani, na koncu pa ga je premagala Sonja.

Štiričlanska komisija in vodja programa Analiza Paraliza
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Zmagovalni skeč: Jabolka in inteligenca
Skeč: Policijska kontrola

Skeč: Kaj se lahko zgodi

Skeč: Prodajalka knjig

Skeč: Na sodišču

Skeč: Pri gradnji sem zaslužil
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Skeč: Kako se obnašati na prvem zmenku

Seveda je bil organiziran tudi izlet. Tokrat v
Lendavo, kjer smo se dobili z vodnico. Najprej
nas je popeljala do kapele sv. Trojice. Na tej
točki je nekoč stala vojaška postojanka, ki je v
16. in 17. stoletju zaradi skrbno izbrane lege,
niti Turki niso mogli zavzeti. V njej sedaj leži
mumificirano telo vojskovodje Mihaela
Hadika, ki je bil eden največjih junakov iz
časa bojev proti Turkom.

Sledil je tudi zabavni kviz, v katerem so se
pomerile štiri skupine. Boj je bil hud. Prvo
mesto je po »podaljšku« zasedla rdeča pred
rumeno skupino.

Od tod nas je pot vodila do Vinariuma –
najvišjega razglednega stolpa v Sloveniji, ki
meri kar 53,5 m in s katerega pogled seže kar
v štiri države. Nanj se lahko povzpnemo po
240 stopnicah ali pa kar z dvigalom, kar smo
mi tudi storili in ni nam bilo žal.
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Ena od osnovnih indikacij Term 3000 –
Moravskih Toplic je zdravljenje pacientov z
težavami gibalnega aparata ne glede na
vzrok. V našem zdravstvenem centru si
celotna medicinska ekipa s pomočjo
najsodobnejše
opreme
in
edinstvenih
naravnih faktorjev (črna termo-mineralna
voda) vsakodnevno prizadeva za izboljšanje
stanj in zdravljenje tegob naših zdraviliških
gostov.

Ker smo dopoldneve imeli kar zasedene s
terapijami, smo se v bazenu zbirali večinoma
popoldne. Lani so renovirali notranji bazen
hotela Termal, ki je sedaj bolj prijazen do
invalidov. Ploščice ne drsijo, ležalniki so višji,
imajo tudi invalidsko kabino za tuširanje in
WC.

Vrsto let nas spremljajo zdravstvene težave,
nastale kot posledica bolezni v otroštvu.
Sčasoma zaradi motene statike, pretirane so
obremenitve kolka, kolen, hrbtenice ali
katerega drugega sklepa. Pri težavah z
gibali, ki je pri vas nastala kot posledica
osnovne bolezni, je pomembno razgibavanje
v vodi. Fizikalno-kemijske lastnosti naše
edinstvene črne termo-mineralne vode so
izjemne, imajo pozitiven učinek na bolno in
zdravo telo. Kopanje v teh vodi izredno
pomirja bolečine, izboljša gibljivost sklepov,
pomirja
živčno
napetost,
izboljšuje
prekrvavitev, zdravi kožne bolezni (koža
postane mehkejša), pomaga pri zdravljenju
kroničnih vnetnih bolezni različnih lokacij in
vzrokov.
Zadnji večer nam je osebje hotela pripravilo
okusno večerjo. Obiskal nas je tudi pomočnik
direktorja hotelov Term 3000. Za darilca je
znova poskrbela Brežiška Milena.

Zaradi vsega omenjenega večina naših
gostov se vrača k nam že desetletja, veselim
se ponovnega snidenja z vami.

Menim, da so se člani imeli lepo, mnogo smo
se družili, malenkostne težave pa reševali
sproti. Osebje hotela in zdravstvenega dela
se je zelo trudilo, da nam je čimbolj ustreglo.
Še enkrat bi se rada zahvalila prav vsem, saj
smo prav vsi s svojim sodelovanjem
prispevali k dobremu počutju.

dr. Jasna R. LUKAČIČ.

Do takrat prisrčno vaša

ZLATA POROKA
Invalida od otroštva, danes
zlatoporočenca

Zapisala: S. Žgajnar
Fotografije: P. Hutter, S. Žgajnar

Dragi prijatelji iz društva paralitikov!
Veliko veselja mi prinašajo pogovori z vami,
vaša vedoželjnost in predvsem vaši
zadovoljni in nasmejani obrazi, ko mi
razlagate, kako dobro se počutite po
končanem zdravljenju v našem zdravilišču.
Vaše zadovoljstvo nam je največja nagrada in
priznanje!
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dejavnostjo. Tone je začel kolesariti in se
udeležil številnih maratonov, Olga pa se je
lotila ročnih del. Najraje ima vezenine z
narodnimi motivi, s katerimi je ozaljšala
številne prtičke, voščilnice, zavese in drugo.
Njuni najbližji, imata dve hčerki in šest
vnukov, jima na današnji dan pripravljajo
posebno presenečenje, vendar se jima niti ne
sanja, kaj naj bi to bilo. Pa smo sklenili, da ju
presenetimo tudi mi in jima v imenu
Slovenskih novic čestitamo ter želimo še
mnogo let ljubezni.
Vir: Slovenske novice

Pred 54 leti sta se spogledala in se zaljubila,
štiri leta pozneje, na današnji dan pred
natanko 50 leti, pa sta svojo ljubezen tudi
uradno potrdila pred matičarjem. Bila sta
mlada in kar malo prestrašena, da na ohceti
ne bi šlo kaj narobe, vsekakor pa takrat nista
razmišljala o tako daljni prihodnosti.

NAJINA ZAHVALA
V času obnovitvene rehabilitacije v Laškem
sva midva s Tonetom prišla do skupnih 50 let.
Ob tej priliki je bila najina želja, da to
obletnico
s
skromnim
praznovanjem
obeleživa

Oba invalida sta se usodno zaljubila z rosnimi
sedemnajstimi leti v Invalidskem domu
Kamnik. Olga je pri petih mesecih zbolela za
otroško paralizo, Tone pa se je rodil brez
roke. Ona se je v Kamniku izučila za urarko,
on za vrtnarja. Ker sta bila gojenca vzgojnega
zavoda takrat še mladoletna, je bila njuna
ljubezen prepovedana in sta jo morala
skrivati. »Kadar sva se hotela držati za roke,
sva morala iti daleč stran od invalidskega
doma, ob nedeljah zvečer pa sva rada hodila
v kino,« smeje obujata spomine. Če se malo
pohecamo, sta si bila usojena, saj sta zaradi
telesne okvare – Olga ima težave z nogami,
Tone pa z rokami, idealna kombinacija. A
šalo na stran, ob njuni obletnici se seveda
samo od sebe postavlja zelo resno vprašanje,
kako sta tako dolgo zdržala skupaj. Medtem
ko Tone zamišljeno išče besede, ga Olga
objame in ustreli: »Nikoli nisva mule kuhala,
ampak sva takrat, ko sva bila jezna drug na
drugega, vse skupaj prespala in potem je bilo
vse v redu.« »Pa popustljiv moraš biti in prav
nič zamerljiv,« doda njen mož.

s prijatelji iz PARAS-a.
Sledilo je veliko presenečenje, ne samo za
naju, ampak za vso skupino. Spektakel je bil
organiziran na skrivaj. Vanj so vložili mnogo
truda naša Milena Selan, Janko Pirc, Ana
Kleč in verjetno še kdo.
Bilo je enkratno in nepozabno. Na ta dogodek
naju bodo spominjala lepa darilca in
fotografije.

Štremfljeva sta kljub telesnim okvaram
oddelala polno delovno dobo, Olga je bila
urarka v Uri pri ljubljanskem Tromostovju,
Tone pa je bil informator najprej na Kresiji,
potem pa na občini Bežigrad. Niti po
upokojitvi nista obsedela križem rok, ampak
sta si obilico časa zapolnila vsak s svojo
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Ker so srede namenjene tudi pilatesu, se nas
vedno zbere kar nekaj, ki nam telovadba
dobro dene. Včasih smo bolj zagnani, včasih
malo manj. Pri tem nas seveda priganja
Polona. Zvesto ob strani pa ji stoji Jože T., ki
sem in tja poskrbi tudi za kakšno novo vajo.
Zato se vsem še enkrat lepo zahvaljujeva.
Zlatoporočenca Tonček in Olga
Slike: M. Selan

NA DRUŠTVU SE DOGAJA
Poletje je minilo, z njim tudi naši »dopusti«.
Nekateri smo kar težko pričakovali pilates in
delavnice.
Torej septembra, po opravljenih obnovitvenih
rehabilitacijah, smo se ponovno srečali. Ker je
med poletnimi meseci praznovalo kar nekaj
članov, smo seveda najprej pričeli s
praznovanjem. Tokrat nas je z dobrotami
počastilo kar sedem članov. Med uživanjem
le teh je beseda stekla o dogodkih med
poletnimi meseci. Vsi smo se tudi pohvalili, da
smo se na obnovitveni rehabilitaciji imeli lepo,
da smo okrepili tako dušo kot telo.

Druženje nadaljujemo na delavnicah, kjer v
glavnem dekleta ustvarjamo najrazličnejše
stvari. Seveda se nam pogosto pridruži tudi
kakšen »fant«.
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PILATES in vaja »ŽELVA«
Kot veste, se vsako sredo popoldne člani
dobivamo na sedežu društva. Prva ura
druženja je namenjena telovadbi – pilatesu, ki
jo vodi Polona. V nadaljevanju pa imamo
delavnice, kjer ustvarjamo najrazličnejše
izdelke. Včasih pa so le te namenjene
praznovanju rojstnih dni.
Kar se tiče pilatesa, nam je Jože Tomšič, ki
se seveda redno udeležuje telovadbe,
predstavil novo vajo, imenovano »Želva«.
Najprej pa nam je seveda povedal, od kod ta
vaja izvira.
Stari taoistični rokopisi pripovedujejo zgodbo
o neki družini, ki je med vojno pobegnila v
hribe. Nastanili so se v pečini, ki je bila
globoko vrezana v goro. Nekega dne se je del
gore odtrgal in plaz je zasul vhod v votlino.
Navkljub vsem naporom se ujeti ljudje iz
votline niso mogli rešiti. Preostala jim je ena
sama možnost, čakanje, da nekdo izve za
njihovo nesrečo. Meseci so minevali, njihove
zaloge so se manjšale in družino je čakala
smrt. Nekega dne pa so odkrili želvo.
Bila je popolnoma pri miru in mislili so, da je
kamen. Občudujoče so jo opazovali in se se
spraševali, kako je ostala živa tako dolgo
časa. Opazili so, da je bil njen edini gib
iztezanje glave iz oklepa in nazaj vanj. Včasih
je z jezičkom ujela kapljico vode, ki je padla s
stropa. To je bila njena edina hrana. Družina
pa je ostala brez vsakršne hrane. Soočeni z
lakoto so začeli posnemati želvine gibe in
upali, da jim bo ta preprosta vaja pomagala
preživeti. Minila so mnoga leta, preden jih je
nekdo vendarle odkril in očistil kamenje, ki je
zasulo vhod v votlino. Zgodovinski zapisi
trdijo, da je družina preživela kar 800 let. Ta
novica se je hitro širila in številni so se čudili
in bili presenečeni nad tem, da je nekaj kapelj
vode in posnemanje želvinih gibov ohranila te
ljudi pri življenju več stoletij.

Dragi člani, ki še ne obiskujete pilatesa in
delavnic. Iskreno ste vabljeni, da se nam
pridružite. Če ne drugače, pridite le na klepet.

Zgodbi najbrž ne verjamete, povedal jo je
zato, da bi nas opogumil za prakticiranje
želvine vaje. Ta vaja namreč stimulira živce:
razteza, stimulira in polni z energijo vse živce,
ki se začenjajo v vratu in se širijo proti
možganom in spodnjim okončinam. Vrat je

Zapisala: Saša Žgajnar
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središčna pot za živce, ki so usmerjeni proti
možganom. Ko uspete obvladati to mrežo
živcev, lahko obvladate in usmerjate
delovanje celega telesa. Človek lahko izgubi
roko in ostane živ. Ne preživi pa, če mu
odsekajo glavo. To pa pomeni, da je potrebno
negovati in vaditi področje vratu: tako se
stimulira obtok ter odpravijo »zamaški«, ki
preprečujejo normalno delovanje živcev, tkiv,
arterij in ven.

OPOMBA A: Morda boste pomislili na to, da
bi želvine gibe sinhronizirali z žerjavovo
dihalno tehniko. V tem primeru vdihujte med
dviganjem
glave,
izdihujte
pa
med
nagibanjem glave nazaj in usmerjanjem
brade navzgor. V vsakem primeru pa izvajajte
opisane gibe zelo počasi.
OPOMBA B: Med izvajanjem želvine vaje
glejte naravnost proti blagi ali zakriti svetlobi,
lahko pa gledate proti svetlobi tudi z zaprtimi
očmi. Vaše telo naj bo sproščeno. Pesti
stisnite okrog palcev, tako boste preprečili
odtekanje energije skozi prste.

Želvina vaja izboljšuje raztezanje hrbtenice,
daje energijo vratu, krepi mišice ramen in
preprečuje utrujenost, otrplost in razbolelost
vratnih in ramenskih mišic. Poleg tega
izboljšuje celotni metabolizem, ker stimulira
ščitnico in paratiroidne žleze. Vsakdanje
prakticiranje
želvine
vaje
pomlajuje
organizem in izžareva notranjo lepoto, ki
izvira iz skladnega delovanje človeških
notranjih energijskih sistemov.

OPOMBA C: Osredotočite se na svoje gibe.
Če vam misel odtava, jo blago vrnite k vaji, ki
jo izvajate.
Pripravil: Jože Tomšič
Vir: dr. Stephen Thomas Chang – Popolni sistem
samozdravljenja

Navodila za vajo »ŽELVA«

SEDME JESENSKE ŠPORTNE IGRE

To vajo lahko izvajate v stoječem ali sedečem
položaju. Mi na društvu jo v sedečem. Najbolj
primeren čas za vadbo je zjutraj po vstajanju
ali zvečer pred spanjem in seveda vedno
takrat, ko začutite utrujenost ali otrplost vratu,
zgornjega dela hrbta ali ramen.

Kot je že v navadi zadnjih šest let, je tudi
letos društvo organiziralo jesenske športne
igre. Udeležilo se nas je 45 članov, tekmovali
pa smo v štirih disciplinah. Balinanja letos ni
bilo, ker se je zanj prijavilo premalo
tekmovalcev.

1. Spustite brado na prsi. Potem dvignite
glavo in rahlo vdihnite. Tako se zadnji
del vratu in ramena rahlo dvignejo.

Sedme jesenske športne igre so se odvijale v
soboto, 15. oktobra 2016, v prostorih Društva
vojnih invalidov na Malenškovi 1 v Ljubljani.
Naročili smo sicer lepo, sončno vreme,
pričakal pa nas je dež. Mraza k sreči ni bilo,
kasneje je prenehalo tudi deževati, posijalo je
sonce. Milena in Polona sta poskrbeli, da je
bilo pijače in jedače dovolj. Nekateri člani so
nas razveselili še z doma pečenimi dobrotami
in dobrim vinčkom.

2. Počasi potiskajte glavo nazaj, kot da bi
se z njo želeli dotakniti zadnjega dela
vratu, istočasno počasi izdihnite. Brada
se dviga, grlo se podaljšuje. Ramena
se dvigajo z obeh strani glave, kot da
bi se z njimi hoteli dotakniti ušes.

3. Ta ciklus ponovite dvanajskrat, bodite
pozorni in gibov ne izvajajte na silo.
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V pikadu nas je vse presenetila Ivanka Kranjc
pred Polono Hutter in Mileno Selan.

Tako smo se pomerili v kegljanju, pikadu,
namiznem tenisu in šahu. Največ zanimanja
je bilo tudi tokrat za pikado, najmanj za šah.
Ker se je bližalo državno prvenstvo, so se
prav »na trdo« pomerili v namiznem tenisu.

Jordan Jakin je prejel priznanje za prvo mesto
v namiznem tenisu, drugi je bil Jože Tomažin
in tretji Ivan Palčič.
V kegljanju je slavil Adi Rudolf pred Vladom
Sokačem in Tonetom Gladom.
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V šahu so se pomerili le trije tekmovalci, prvi
je bil Leopold Kočevar, drugi Anton Iskra,
tretji pa Alojz Volc.

prevoz, zelo pomemben pa je tudi
pogovor," je v okviru predstavitve na 16.
festivalu za tretje življenjsko obdobje
pojasnila vodja projekta, ki so ga razvili v Zlati
mreži,Eva Jelnikar Mrak. Kot je dodala, je
njihov glavni cilj omogočiti starejšim čim lažji
prehod v tretje obdobje.
Kako deluje Prostofer?
Na posebni brezplačni števili 080-10-10
povezujejo
uporabnike
in
ponudnike;
ponudniki brezplačnih voženj se prijavijo v
sistem, na drugi strani pa uporabniki
pokličejo, da bi te vožnje potrebovali. Na
številki jim potem ponudijo več številk
ponudnikov, potem pa se uporabniki in
ponudniki sami dogovorijo, kdaj bi uslugo
brezplačnega prevoza potrebovali. Trenutno
deluje 100 prostovoljnih voznikov, kot
opozarja Jelnikar Mrakova, pa bi jih
potrebovali še veliko več, saj je potreb po njih
še več. In kdo so prostoferji? "Največ je
mlajših upokojencev, predvsem so to ljudje z
največjim srcem," je poudarila. Prostovoljni
vozniki pridejo uporabnika iskat tja, kjer se
dogovorijo, in jih potem odpeljejo po različnih
opravkih: največkrat k zdravniku, na banko in
po drugih nujnih opravkih ...
Brezplačen prevoz je namenjen predvsem
tistim, ki nimajo možnosti za prevoz v družini,
številni potrebujejo prevoz v dopoldanskih
urah, ko njihovi svojci delajo, nekateri nimajo
možnosti javnega prevoza, drugi nimajo
denarja za taksi. Seveda se med ponudniki
brezplačnih prevozov in uporabniki pogosto
stkejo tudi prijateljske vezi. "Nekatere gospe
so me kar posvojile," je pojasnil Rajko
Primc, naj prostofer leta 2013, ki to opravlja
že štiri leta. "Ljudje še vedno mislijo, da je
treba nekaj plačati, to je brezplačno, zato sta
po navadi prvi vprašanji: koliko bo to "koštalo"
in ali me boste tudi nazaj peljali. Na začetku
se mi je zgodilo, da ena gospa nikakor ni
mogla dojeti, da ji ne bom poslal položnice.
No, še danes jo vozim."

Po zaključenem tekmovanju so najuspešnejši
prejeli priznanja in nagrade. Porabljene
kalorije smo nato nadomestili z joto, še malo
poklepetali in se poslovili.
Zapisala: Saša Žgajnar

Prostovoljni vozniki starejše
odpeljejo k zdravniku, na banko in
še kam
100 prostovoljnih voznikov – prostoferjev
Objavljeno: 30. september 2016 ob 13:18
Ljubljana - MMC RTV SLO

V Sloveniji imamo danes 100 prostoferjev, kot
pravimo
prostovoljnim
voznikom. "Zlata
mreža želi izboljšati kakovost življenja.
Starejši imajo težave z mobilnostjo, kar vodi v
druge težave. Nudimo jim brezplačne
prevoze, ki jih najbolj potrebujejo: k zdravniku
in po drugih opravkih. Tako jim pomagajo, da
ostajajo vključeni v družbo. Prostoferstvo ni le

Zelo dejaven prostofer je tudi Edvard Križnar,
ki pravi, da se pri takih uslugah pogosto
zgodijo zanimive dogodivščine, predvsem so
pozitivne, saj so vsi zadovoljni. Hkrati pa je
opozoril na pomembno dejstvo."Največja
težava je, da vozimo s svojimi vozili in
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nimamo identifikacije, da bi recimo že
varnostniki videli, da smo pomočniki. Če ni to
reševalno vozilo ali taksi, imamo včasih
zahtevne situacije." V svojem avtomobilu ima
tudi defibrilator, podarili so mu ga v oddaji
Dan najlepših sanj. "Imel sem pretresljivo
izkušnjo. Gospod je bil na tleh. Potipal sem
ga, videl sem, da ima zelo slab utrip. Začel
sem ga oživljati. In začel sem spraševati, kje
je defibrilator. Rekel sem, da naj nekdo teče
nekam, vmes sem poklical 112, so prišli v
sedmih minutah in ga oskrbeli. Takrat sem
pomislil, da bi imel defibrilator pri sebi. Potem
so me s to akcijo res zelo presenetili." Svoje
znanje prve pomoči obnavlja vsaki dve leti na
usposabljanjih v kliničnem centru. Opozoril je
na še eno težavo, in sicer v Ljubljani so
številne
infrastrukturne
točke
nedostopne. "Ne moremo priti do ljudi, ki
potrebujejo pomoč. Vozimo predvsem obolele
in ljudi z vozički."

Litiji. Organizator tekmovanja je bila Zveza za
šport invalidov – Paraolimpijski komite,
izvajalec pa MDI Litija.
Na prvenstvu se je v ženski konkurenci po
bergerjevem sistemu 11 kol, pomerilo 12
tekmovalk, v moški konkurenci po švicarskem
sistemu 9 kol, pa 31 tekmovalcev.
V ženski konkurenci je bila prva Pavla Košir,
MDI Kamnik, druga Alenka Hutinski Nikl, DI
Muta, tretja pa Majda Dular, DI Maribor. V
moški konkurenci je slavil Edo Planinc, Zveza
paraplegikov Slovenije, drugo mesto je
pripadalo Janku Brunčič MDI Ljutomer in
tretje mesto Francu Berhtold, DI Slovenj
Gradec. Sodnik na državnem prvenstvu je bil
Marko Jurič.

Na pomen varnosti starejših v prometu je
opozoril tudi Niko Mihelič, ki sodeluje z
AMZS-jem. Kot je opomnil, se premalo
pogovarjamo o težavah starejših v prometu.
Poudarja tudi, da bi morali starejši ob težavah
pri vožnji - velika težava zanje je vožnja v
krožiščih - poiskati pomoč strokovnjakov in
vaditi. Med drugim na različnih poligonih, kot
praktično možnost pa je navedel tudi
parkirišča nakupovalnih centrov. Za starejše
je tudi lažja vožnja z vozili z avtomatskim
menjalnikom, saj je recimo veliko lažji za
uporabo. Eden izmed projektov, ki jih izvajajo
na AMZS-ju, je projekt Sožitje, kjer se
strokovnjaki srečujejo s starejšimi vozniki in
jim svetujejo glede njihovih vprašanj o
prometu.

Naše društvo je zastopal Srečko Obolnar, ki
je dosegel 18. mesto.
Čestitke!
Zapisal: Ivan Palčič

DRŽAVNO PRVENSTVO INVALIDOV
V KEGLJANJU

VIR: http://www.rtvslo.si/mojageneracija/novice/prostovoljni-vozniki-starejseodpeljejo-k-zdravniku-na-banko-in-se-kam/404000

V soboto, 14. maja 2016, je potekalo državno
prvenstvo invalidov v kegljanju za kategorije
od K1 do K5 in KG tako za žensko kot tudi
moško konkurenco. Organizator tekmovanja
je bil ZŠIS-POK, izvajalec državnega
prvenstva je bilo MDI Goriške. Normo za
uvrstitev na državno prvenstvo so dosegli in
se tekmovanja udeležili naslednji naši člani:
Mateja Jesenšek, Bojan Fijavž, Anton Glad,
Adolf Rudolf in Vlado Sokač.

ŠPORT
DRŽAVNO PRVENSTVO INVALIDOV
V HITROPOTEZNEM ŠAHU –
POSAMIČNO 2016
Državno prvenstvo invalidov Slovenije v
posamičnem hitropoteznem šahu za leto
2016 je potekalo v soboto, 12. marca 2016, v

V ženski konkurenci K2 je Jesenšek Mateja
dosegla 1. mesto.
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Sodelovali smo na teku, ki se je začel ob
13.00 po celem svetu. Denar gre za razvoj
zdravila za hrbtenjačo, da bi paraplegiki
shodili. Z Gregorjem sva pravočasno
pritekla s Kongresnega trga v Ljubljani do
Kamnika. To je 26 km.
Dosegla sva 5400. mesto na svetu izmed
130.000 udeležencev in 204. mesto v
Sloveniji izmed 3000 udeležencev.
Zapisal: Tone Iskra

Mateja Jesenšek – prvo mesto

Državno prvenstvo invalidov v
plavanju

V moški konkurenci so v kategoriji K2 so naši
člani dosegli naslednje rezultate:
Adolf Rudolf
Vlado Sokač
Bojan Fijavž
Anton Glad

2. mesto
3. mesto
4. mesto
5. mesto

Za izvrstne dosežke iskrene čestitke!
Milena

NA “WINGS FOR LIFE” TUDI NAŠE
DRUŠTVO
V soboto, 11. junija 2016, je na bazenu v
Radovljici potekalo državno prvenstvo
invalidov v plavanju. Tekmovanje je
organizirala ZŠIS-POK v sodelovanju z
izvajalcem PK Gorenjska Banka Radovljica.
Na tekmovanju je kljub hladnemu in
deževnemu
vremenu
nastopilo
veliko
plavalcev, med njimi tudi naš predstavnik
Jordan Jakin. Dosegel je izvrstna rezultata.
Na
50
m
prosto
si
je
priboril bronasto medaljo in na 50 m
prsno srebrno medaljo.
Jordan, iskrene čestitke za odličen nastop!
Zapisala: Milena Selan

PARAOLIMPIJSKE IGRE RIO 2016
Paralolimpijskih iger v Riu je konec. Udeležilo
se jih je tudi osem slovenskih športnihkov:
Veselka Pevec (strelstvo), Franček Gorad
Tišek (strelstvo), Franc Pinter Ančo
(strelstvo), Damjan Pavlin (strelstvo), Darko
Đurić (plavanje), Sandi Novak (atletika),
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Dejan Fabčič (parakajak) in Primož Jeralič
(kolesarstvo) so se na paraolimpijskih igrah v
Riu, med 7. In 18. septembrom 2016, dobro
borili in domov prinesli kar dve medaliji.

Slovenski plavalec Darko Đurić je na
paraolimpijskih igrah v Riu v disciplini 50
metrov prosto v kategoriji S4 osvojil četrto
mesto. Četrti je bil tudi na 200 metrov prosto,
peti na 100 metrov prosto in osmi na 50
metrov delfin.

Strelka Veselka Pevec je z zračno puško
stoje v disciplini R4 v kategoriji SH2 osvojila
zlato medaljo, slovenski uspeh v isti disciplini
pa je dopolnil še Franček Gorazd Tiršek s
srebrno medaljo. Strelec Franc Pinter je
osvojil 11. mesto v stoječem položaju in 18.
mesto v trojnem položaju. Z malokalibrsko
puško leže, ki je njegova najšibkejša
disciplina, pa je bil na koncu 38.

Slovenski kajakaš Dejan Fabčič je na
paraolimpijskih igrah v Riu osvojil šesto
mesto
v
kategoriji
KL2.
Naslov
paraolimpijskega prvaka si je priboril
Avstralec Curtis McGrath.
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Na paraolimpijskih igrah v Riu je svoj prvi
nastop na največjem tekmovanju za športnike
invalide opravil kolesar Primož Jeralič. V
kronometru je bil v svoji kategoriji H5 deseti,
zmagal pa je eden največjih zvezdnikov iger,
Italijan Alex Zanardi.

Skupaj z vsemi paraolimpijci se veselimo
lepih uspehov v Riu in jim želimo še veliko
uspehov v nadaljevanju njihove športne poti.
Zapisal: Ivan Palčič
Vir: ZŠIS-POK

Invalidska liga MOL 2016 v šahu –
ekipno in posamično
Vsakoletna Invalidska liga mesta Ljubljane (IL
MOL) 2016 v šahu je tudi tokrat potekala na
Malenškovi 1 v Ljubljani v tehnični izvedbi ŠD
Invalid Ljubljana.
Ekipni del lige se je pričel 22. 9. 2016, ko so
se pomerile 4 ekipe po krožnem sistemu –
vsaka ekipa z vsako. Igralni čas je bil 20 min
na vsakega igralca za celo partijo, igralci z
invalidnostjo zgornjih okončin so dobili bonus
5 min.
Glavni sodnik lige je bil državni šahovski
sodnik Marjan Butala.
Za ekipo PARAS so igrali: Srečko Obolnar,
Leopold Kočevar, Anton Iskra in Alojz Volc.
Čeprav je imela naša ekipa pred pričetkom
tekmovanja najslabši povprečni rating in torej
najmanj možnosti za medaljo, pa je na koncu

Kot zadnji slovenski predstavnik je na 15.
paraolimpijskih igrah nastopil atlet Sandi
Novak in na maratonu v kategoriji T12 na 42
km osvojil osmo mesto s časom 3:02,36.
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presenetljivo osvojila zelo dobro 2. mesto.
Obolnar (3 zmage) in Kočevar (1 zmaga, 2
remija) sta bila na prvih dveh šahovnicah
neporažena, Iskra je uspel remizirati z
nasprotnikom, ki je imel veliko višji rating, na
zadnji šahovnici pa Volc ni imel možnosti, da
se izkaže, saj je osvojil eno točko brez boja,
ker nasprotna ekipa ni imela igralca. V tem
dvoboju bi bila naša ekipa tudi sicer boljša
zaradi zmage na prvih dveh šahovnicah. Prav
v tem primeru se je pokazalo, kako zelo
pomembno je, da ima ekipa vse igralce in igra
v popolni sestavi.

Na tekmovanju je nastopilo 81 tekmovalk in
tekmovalcev iz cele Slovenije, pomerili pa so
se v 11 tekmovalnih kategorijah.

Končno stanje: 1. DI Ljubljana Vič-Rudnik 8
točk; 2. PARAS 6.5; 3. DI Ljubljana MostePolje 5; 4. Društvo distrofikov Slovenije 4,5.

V kategoriji NT 8 sta se pomerila Jordan
Jakin in Janez Bregar, Jordan je osovojil
zlato, Janez pa četrto mesto.

Naše društvo je zastopalo kar sedem članov:
Mira in Jordan Jakin, Janez Bregar, Jože
Tomažin, Zdravko Avbreht, Ivan Palčič in
Zdravko Kišek.
V kategoriji NT 6,7 M so se pomerili Zdravko
Kišek, Zdravko Avbreht, Ivan Palčič in Jože
Tomažin. Med njimi si je srebrno medaljo
priigral Jože Tomažin.

Drugi del IL MOL je potekal 27. 9. 2016, ko so
tekmovali posamezniki. Skupno je bilo
prijavljenih 14 igralcev, pri čemer je večina od
njih nastopila že v ekipnem delu. Zaradi
večjega števila udeležencev je bilo odigranih
5 kol po švicarskem sistemu, ko igrajo med
seboj igralci z enakim ali približno enakim
številom točk (zmagovalci med seboj,
poraženci ali z remijem med seboj). Igralni
čas za partijo je bil tokrat 15 min + 3 bonusa.
Končno stanje: 1.) Stojan Novkovič (DI LJ
Moste-Polje) 4,5 točk; 2.) Bogomir Troha (DI
LJ Vič- Rudnik) 4; 3.) Nenad Djekanovič (DI
LJ Moste-Polje) 3,5; 4.) Leopold Kočevar
(PARAS) 3; 5.) Srečko Obolnar (PARAS) 3;
6.) Boško Čičič (DI LJ Moste-Polje) 3; 7.)
Jože Tomaž Miklavec (DI LJ Vič-Rudnik) 2,5;
8. Nusret Sivčevič (DI LJ Moste-Polje) 2; 9.)
Marjan Klemenčič (Društvo distrofikov
Slovenije) 2; 10. Bogo Krajnc (DI LJ VičRudnik) 2; …

V kategoriji NT 4,5 Ž je Mira Jakin osvojila
srebro.

Zapisal: Leopold Kočevar

DRŽAVNO PRVENSTVO INVALIDOV
V NAMIZNEM TENISU V LOGATCU

Ob koncu je sledilo še tekmovanje tipa
OPEN, kjer se pomerijo vse kategorije med
seboj.

V telovadnici Osnovne šole v Logatcu se je v
soboto, 23. oktobra 2016, odvijalo Državno
prvenstvo invalidov v namiznem tenisu.
Državno prvenstvo je organizirala ZŠIS-POK,
izvajalec pa je bil Namiznoteniški klub
Logatec.

Vsem iskrene čestitke.
Zapisal: Ivan Palčič
Slike: vir ZŠIS-POK
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21. LJUBLJANSKI MARATON
Letos se je v ljubljanski prestolnici, 29. in 30.
oktobra, odvijal že 21. ljubljanski maraton.
Vreme je bilo lepo, večina udeležencev pa
na koncu prijetno utrujenih. Zaradi napake
sta bila nezadovoljna Kenijca, ki jih je na
koncu
malo
potolažila
finančna
kompenzacija.
21. ljubljanski maraton je v moški konkurenci
na 42 km dobil Kenijec Laban Mutai, drugi je
bil rojak Philipa Sanga Kimutaia in Levija
Omarija Mateba. V ženski konkurenci se je
veselila kenijska predstavnica, in sicer Purity
Changwony, drugo in tretje mesto pa sta
osvojili Etiopijki Shasho Insermu in Beshadu
Bekele Bedane. Od Slovencev sta se
najbolje izkazala sedmouvrščena Helena
Javornik in enajsto uvrščeni Aleš Žontar.

Zapisala: Milena

BRIGITI V SLOVO
IN MEMORIAM
V petek, 19. avgusta 2016, smo se na
škofjeloškem pokopališču,
z žalostjo v srcih, poslovili od drage Brigite
Volc, ki je svoje bogato življenje sklenila
mnogo, mnogo prezgodaj – 12. avgusta
2016, v Ratečah.

Na
21.
kilometrski
preizkušnji
sta
zmagala Sonja Roman in Peter Lamovec, na
10-kilometrski
pa Blaž
Grad in Laura
Stauber.
Naše društo je tako kot že večkrat zastopal
Srečko Obolnar, ki se je z veliko volje in
optimizma podal na desetkilometrsko pot.

Dragi Brigiti v slovo!
Vsako življenje je nekaj čudovitega in
bogatega, pisana paleta premnogih lepih
dogodkov, izkušenj in spoznaj, premagovanj
in žalosti.
Težko smo sprejeli žalostno vest, da se je
sredi dela in načrtov končala tvoja življenjska
pot in da si se za vedno poslovila od svojih
najdražjih, sorodnikov, prijateljev in znancev.
Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
(T .Pavček)
Čas človekovega življenja je le razdalja med
jutrom in večerom – razdalja med zibelko in
grobom.
In čas, s katerim človek razpolaga, je
neznanka, življenje pa je na koncu le vsota
sekund, minut, ur, dni in let.

Med paraplegiki je slavil Marko Sever pred
Markom Doberškom in Italijanom Ronaldom
Rueppom.
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Življenje je preprosto obstajanje človeka od
rojstva do smrti… In ko življenje umre,
ostanejo spomini - lepi, boleči in žalostni …

Brigita – imeli smo te radi, hvala ti za vse in
slava tvojemu spominu!

Spomini pa so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a, ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo!
Danes, ko se poslavljamo od tebe, nam je v
srcih preveč hudo, ker smo te izgubili. Skupaj
smo delili veliko lepega in dobrega, bili smo
prijatelji. Tvoje prijateljstvo nam je bilo
najlepše in najbolj dragoceno darilo, ki si
nam ga zapustila ob vsej svoji veličini, dobri
volji in predanosti. Vedela si, da obstaja za
velike skrbi le eno zdravilo – drobne, drobne
radosti, ki si jih opazila na vsakem koraku
svojega življenja, v družbi, naravi, morju …
bila si skromna, prijazna in potrpežljiva.

Zapisala: Marija Gradišar

Draga Brigita!
Ko smo se zadnji večer v Zrečah poslavljali
od tebe kot vodje skupine, si nihče ni
predstavljal, da bo to zadnje slovo od tebe,
draga Brigita. Novica, da si nas za vedno
zapustila, nas je globoko pretresla. Vsakega
posebej je na svoj način prizadela, saj kar
nismo mogli dojeti, da je to res. Pretreseni
smo se med seboj tolažili, se bodrili, bili
skupaj v mislih s tvojim dragim Lojzem in
tvojo prekrasno hčerko.

V življenju si premagala veliko ovir in težav,
vendar si ohranila pogum, ljubezen in
spoštovanje. Bila si dobra žena, ljubeča
mamica, skrbna hčerka in sestra ter poštena
in
pokončna
prijateljica.
Želela
si
razveseljevati, ker si imela veselje v sebi,
želela si pomagati, ker te je navdajala
ljubezen. Danes vemo in žal nam je, da je
bilo za vse to tvoje življenje veliko in mnogo
prekratko, tako kratko, da se je ustavilo še
pred tvojim 50. rojstnim dnevom, ki si se ga
tako veselila.

Se spomniš, ko sem ti ne dolgo tega poslala
po telefonu sporočilo, da je zaradi takšnih
ljudi, kot si ti, svet lahko tudi lep. Poklicala si
me in rekla, če se mi je "utrgalo". Ja, takšna
si bila, nisi hotela vedeti, kako prijazna oseba
si bila. Rada si pomagala, nisi se hotela
izpostavljati, bila si skromna a v tej svoji
skromnosti je bilo v tebi veliko veličine. Nikoli
nisi omenjala, da si se kot 17. letno dekle
udeležila paraolimpijskih iger v plavanju, ki
so bile takrat v Ameriki. Živela si polno
življenje in znala si se veseliti življenja. S
svojim šarmom, s svojo prešernostjo, s svojo
pozitivno energijo, si nas spontano potegnila
s seboj. Znala si nas povezati med seboj in
proti koncu našega skupnega okrevanja smo
postali kot ena prava velika družina.

Sredi tvojih načrtov, veselja in upanja je
prišel dan, ko si morala zapustiti svoj dom, ki
je zdaj prazen brez tebe, praznina pa je tudi
v naših srcih in pogrešali te bomo.
Današnje slovo je boleče in neizbežno,
spominjali se te bomo z radostjo v naših
srcih, ti, draga Brigita, pa počivaj v miru - naj
ti bo lahka in topla slovenska zemlja in kakor
valovi na obalni prod, tako trenutki naši v nič
hite,
Val valu za seboj napravi pot – in temu drug
za drugim vsi slede!
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Draga Brigita, vsi iz Zreč te bomo neizmerno
pogrešali in Zreče brez tebe ne bodo nikoli
več takšne, kot so bile. DRAGA BRIGITA ,
NIKOLI TE NE BOMO POZABILI!

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.

V imenu skupine OR Zreče
Zapisala: Karla

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.

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

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
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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/.

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.

MALI OGLASI
Članu društva PARAS podarimo komplet 60
litrski akvarij s črpalko, grelcem in filtri s
hrano za ribe in kemične sestavine, ki so
potrebne za vzdrževanje akvarijske vode.

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

Informacije na sedežu društva!

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.

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

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

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.

Malo za šalo

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

VINSKA KLET
Neznanec ob dveh ponoči pokliče vodjo
lokalne vinarske zadruge.
“Gospod, oprostite, da vas kličem ob tej
pozni uri. Rad bi izvedel, kdaj odprete vašo
vinsko klet?”
“Ob desetih!” odgovori vodja, ter odloži
slušalko. Ob treh ponoči ponovno zazvoni
telefon, na drugi strani pa se zasliši glas
malce opitega neznanca: “Gospod, kdaj
odprete vašo vinsko klet?”
“A spet vi kličete? Saj sem vam rekel, da
odpremo ob deseti uri zjutraj.” je že rahlo
nejevoljen poslovodja.
Ob štirih ponoči še tretjič zazvoni telefon
vodje vinske kleti. “Hiik. Oprostite, hiiik, kdaj
zaprete, upsi, odprete vrata vinske kleti?
Hiiik!” vpraša neznani glas na drugi strani
telefona.
“Sem vam že dvakrat povedal, da odpremo
ob deseti uri. Ampak dvomim, da vas bomo
spustili notri, glede na to kako močno ste
vinsko opiti.”
“Sej jaz ne bi šel notri, jaz bi rad prišel ven!”

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
jimi 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!

MORJE
"Mami, a je morje mokro?"
"Seveda je mokro!"
"Zakaj so pa sosedovi rekli, da so prišli z
morja čisto suhi?"

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

CIGARETA
Učitelj je zalotil učenca s cigareto v roki:
"Hopla, fantič, kaj je to?"
"Čopič je, gospod učitelj!"
"A res, kaj pa rišeš z njim?"
"Oblake, ne!"

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.

OGENJ
Ob polnoči pokliče sosed
telefonu.
"Polde, ali tvoje krave kadijo?"
"Osel nori …"
"Potem ti pa štala gori! "

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.
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soseda

po

kirane po šest kosov v enem paketu. Prišla je
prva stranka.
"Rabim spodnje hlačke."
"Ni problema, koliko kosov?"
"Pet."
"Zakaj pa ravno pet?
"Pa za ponedeljek, torek, sredo, četrtek in
petek."
"Kaj pa sobota in nedelja?"
"Takrat lahko že operem tiste od začetka
tedna."
Posel je bil sklenjen in kmalu se na vratih
prikaže drugi kupec.
"Rabim spodnje hlačke. "
"Ni problema, koliko kosov?"
"Sedem."
"Zakaj pa ravno sedem?"
"Pa za ponedeljek, torek, sredo, četrtek,
petek, soboto in nedeljo."
Posel je bil sklenjen, vendar je bil trgovec že
malo jezen, ker nihče ni kupil paketa s
šestimi hlačkami, kakor so bile pakirane,
ampak je moral pakete razdirati. Kmalu se
prikaže tretja stranka.
"Rabim spodnje hlačke,"
"Ni problema, koliko kosov?"
"Dvanajst. "
Trgovec je bil kar malo šokiran, ker je to
pomenilo, da bo končno lahko prodal dva
cela paketa.
"Zakaj pa ravno dvanajst?"
"Pa za januar, februar, marec, april, maj, …."

ROP
Želva se je sprehajala po cesti, pa jo oropa
12 polžev.
Prišla je policija, da jo zasliši.
Želva: "Joj, se ničesar ne spomnim, je
potekalo vse tako hitro …"
PICA
Policaj pride v picerijo in naroči pico.
Natakar vpraša: "Vam jo razrežem na 4 ali 8
kosov?"
"Kar na 4, 8 jih ne bom mogel pojesti."
NA SODIŠČU
"Obdolženi, vsi dokazi govorijo proti vam. Ko
so vas pripeljali ste imeli pri sebi pripravo za
vlamljanje."
"Potem me morate obsoditi tudi zaradi
posilstva!"
"Kaj, tudi posiljevali ste?"
"Nisem, ampak pripravo nosim vedno s
seboj."
UPOR MOŽA IN ŽENE
"Ne vem, kaj naj storim. Z ženo ne morem
več vzdržati, tako me muči," potoži Miha
prijatelju.
"Ne pusti se in se upri," predlaga prijatelj.
"Kako pa naj to storim?"
Prijatelj mu svetuje: "Pojdi domov, udari po
mizi in reci, tukaj bom odslej jaz gospodar,
ne boš mi več ukazovala in delala boš tako,
kot bom jaz zahteval. Če ti pa kaj ni prav, pa
pojdi od hiše."
Čez nekaj dni se prijatelja spet srečata.
"Si ravnal po mojem nasvetu," ga vpraša
prijatelj.
"Sem. Ko sem prišel domov, sem rekel, tukaj
bom odslej jaz gosodar, ne boš mi
ukazovala, če ti ni kaj prav, pa pojdi od hiše."
"In kaj je ona rekla na to?"
"Nič, ni je bilo doma."

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

SPODNJE HLAČKE
Neki trgovec se odloči, da bo odprl prodajalno s spodnjimi hlačkami. Dobil je prvo
pošiljko, vendar so bile spodnje hlačke pa-

E–mail: 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.
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