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Živel 1. maj, praznik dela!

1. maja, so delavske godbe igrale budnice.
Delavci so se družili in odhajali na skupna
zbirališča v naravi, v gumbnico so si pripeli
rdeč nageljček ali si pripeli prvomajsko
značko. Po drugi svetovni vojni so bila prava
sindikalna praznovanja z žari, jedačo in
pijačo in praznik je trajal kar dva dni.

Bliža se mesec maj, veliki traven, ko so naši
predniki, ki so živeli povezani z naravo,
slavili prebujenje narave, prižigali kresove,
postavljali visoke mlaje in vsak večer častili
Marijo s šmarnicami, z molitvijo in pesmijo.
Prvomajsko praznovanje izvira iz obdobja
poganske Evrope, ko so praznovali začetek
poletja in rodnost narave ter iz obdobja
krščanstva radost Marijinih praznikov.
Pozneje pa je mesec maj postal mednarodni
spomin na boj za delavske pravice in na
pravico do dela.
Ta mesec se je v zgodovini delavstva
spremenil v praznik, ki povezuje vse
delavne ljudi.
Leta 1889 so na II. Kongresu Internacionale
sklenili, da bodo delavci vsakega 1. maja
organizirali množične demonstracije in
stavke in se s tem spominjali na krvave
demonstracije delavstva
v ameriškem
Chicagu leta 1886, kjer je prišlo do streljanja
med policisti in demonstranti. Na teh
demonstracijah pa bodo praznovali socialne
in gospodarske dosežke mednarodnega
delavskega gibanja. Dosegli so osemurni
delavnik, bolniški nadomestek in druge
ugodnosti. Skoraj v vseh državah je
dovoljeno praznovanje tega praznika. Žal ga
ne praznujejo v Ameriki. V državah s
socialističnimi vladami, pa so za 1. maj
organizirali vojaške parade in rožljali z
orožjem in oborožitvijo.
Slovenci
imamo
svojo
tradicijo
pri
praznovanju. Na predvečer praznika so na
vrhovih zagoreli kresovi, na vaških trgih pa
so tekmovali v postavljanju visokih
okrašenih mlajev. Dolgo v noč so se ob
kresu in mlaju družili, peli in plesali. Zjutraj,

Na shodih so rekli: Delu čast in oblast!
Resnično, kdor ima delo, je samostojen, je
samozavesten in je lahko ponosen.
Zadnja leta mladi ne praznujejo praznika
dela. Na zavodih za zaposlovanje je več kot
sto tisoč zdravih, izobraženih in izučenih
mladih ljudi. Čakajo na prvo zaposlitev. Tisti,
ki delajo, nimajo pogodb o delu. Plačani so
na uro in to za drobiž. Če so stalno
zaposleni, dobijo minimalni osebni dohodek.
Ne morejo se osamosvojiti in večinoma
živijo pri ostarelih starših. In dragi naši člani
Parasa, si lahko mislite, kakšne možnosti do
zaposlitve imajo dandanes invalidi.
Morda pa je res skrajni čas, da se delavno
ljudstvo za 1. maj spet masovno zbere na
množičnih demonstracijah in zahteva delo in
čast.
Jasna Majda Peršolja
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3. DECEMBER – Mednarodni dan
invalidov

NOVOLETNO SREČANJE 2016
Novoletno srečanje članov in prijateljev
Društva Paras je bilo organizirano v soboto,
3. decembra, v gostilni Frfrav, v Krašcah
blizu Moravč.
Z vseh koncev Slovenije se nas je tudi tokrat
zbralo blizu sto. V prijetnem okolju, z lepo
aranžiranimi pogrinjki z ličnimi darilci
(papirnati
čeveljček
s
čokoladnim
bombonom), narejenimi v delavnicah ročnih
del v Društvu ob sredah, ter ob preverjeno
dobri hrani in postrežbi smo se veselo
pozdravljali s prijatelji in z znanci, saj se z
nekaterimi nismo videli celo leto. Do
uradnega začetka je bilo v restavraciji torej
zelo živahno in glasno.

Tradicionalni sprejem pred mednarodnim
dnevom invalidov je tudi letos potekal v Veliki
dvorani Predsedniške palače, na Prešernovi
ulici v Ljubljani.
V četrtek, 1.12.2016, so predsednik RS Borut
Pahor, predsednik Državnega zbora RS, dr.
Milan Brglez, in predsednik Vlade RS, dr.
Miro Cerar, gostili predstavnike invalidskih
organizacij.

Uradni začetek druženja je pričel s
pozdravnim govorom predsednik Alojz Fidler,
ki je na kratko povedal o stanju v Društvu.
Informiral je člane, da UO v celoti odstopa
zaradi nevzdržnega pritiska in vedenja
nekaterih članov, tako da bodo marca 2017
predčasne volitve.

Sprejema sta se udeležili tudi predstavnici
Društva paralitikov Slovenije, in sicer,
sekretarka Milena Selan in blagajničarka
Polona Hutter.
Zapisala: Milena Selan
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KULTURA

S sekretarko Mileno sta nato čestitala in
obdarila vse člane, ki so v letošnjem letu
praznovali okrogli jubilej.

Kako je Pupka Pepka zaspala
Je bila enkrat v naši vasi ena lepa deklica.
Bila je tako lepa, da so ji rekli Pupka Pepka.
Pepka je imela zlate lase in oči kot cvetoči
lan. Ko je šla po vasi, je vsem zaigralo srce.
Vsi fantje v vasi so jo obletavali in bi jo radi
imeli. Pupka Pepka pa se je vsem smehljala,
a se ni za nikogar vnela.
Nekega dne pa je pasla svoje tri kravice na
gori Matarogi. Gledala je gore, videla je tam
daleč morje v zalivu in si krajšala čas z
nabiranjem rožic. Njeno srce je bilo veselo in
nedolžno. Poslušala je petje ptičic in je še
sama zapela s svojim srebrnim glasom.
Njeno petje se je slišalo daleč. Čul ga je tudi
škrat Videž, ki je spal v svojem gradu pri gori
Matarogi. Videž je vstal in šel na goro
Matarogo. Skrivaj je opazoval Pepko in se
vanjo zaljubil. Zdelo se mu je, da ne bo
mogel več živeti brez Pupke Pepke. Rad bi
se poročil z njo, a ni vedel, kako bi se ji
približal. Šel je k materi Učki in jo prosil, naj
ga poveča in polepša, da bo lahko zasnubil
Pupko Pepko. Mati Učka je gledala svojega
sina in mu rekla, naj se sprijazni s svojo
zunanjostjo in da je bolj kot zunanjost
pomembno srce. Če pa bi rad postal velik in
bi rad imel človeško podobo, mora to
zaslužiti. Oditi mora k stricu Snežniku in pri
njem živeti tri leta. Potem pa bo moral še k
bratu Štorpedu in tudi njemu služiti tri leta.
Šele potem mu bo lahko pomagala. Videž je
vedel, da ni druge možnosti in je pristal.
Pupka Pepka ni nič vedela za to in ni
poznala ljubezni škrata Videža. Pravzaprav
ni nič vedela o ljubezni. Ko pa je njeno srce
dozorelo in zahrepenelo po ljubezni, je
začela opazovati moški svet. Zaljubila se je v
lepega soseda Naneta. Mati Učka, ki je vse
videla in vedela, je hotela čuvati Pupko
Pepko za svojega sina, zato je sosedovega
Naneta poslala k vojakom za dolgih sedem
let.
Nane je odšel, Pupka Pepka je pasla kravice
in postajala je vedno bolj žalostna.
Hrepeneče je opazovala morje v zalivu, štela
ladje in čakala, kdaj bo prišel Nane nazaj. Še
vedno je prepevala, a njene pesmi so

Z dobrimi željami za prijetno današnje
srečanje ter uspešno in zdravo leto 2017 se
je ob glasbi pričelo kosilo in klepet. Seveda
ni manjkalo niti petja niti plesa, najvztrajnejši
pa so se zadržali do zgodnjih večernih ur.

Zapisala: Nataša Gruden
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postajale žalostne. Z Mataroge se je slišala
njena pesem:

A v meni ni več sanj, ni
Hrepenenja, nič več pričakovanj.

Bolno srce prazno cvetja,
brez veselja si in petja;
zlate ptice so odpele
sladke pesmi in vesele.

Postala sem nema in slepa
za vse.
V meni še utripa le
utrujeno srce.

Rokavčke Matere božje
na gori bom nabrala,
z njih si bom posteljo postlala,
ptičice bom polovila,
bridko pesem jih učila.

Zapisala: Gordana Kitak

MAMICA
Bila je lepa spomladanska sobota. Hčerka je
bila pri starih starših, mož pred televizijo, jaz
pa pred študijsko knjigo, saj se je bližal čas
izpita.

Pepka je čakala in čakala. Njene misli so bile
vedno bolj žalostne in njene pesmi so bile
vedno bolj bridke.
Potem je na Matarogi pobrala vse rokavčke
Matere božje. Ko so rokavčki oveneli, je
Pupka Pepka dala glavo nanje in zaspala.
Nikdar več ni z rokavčkov vstala.
Takrat so minila dvakrat tri leta in škrat Videž
je prišel k materi Učki, da bi mu dala
človeško podobo. Mati mu je pokazala na
goro Matarogo in rekla, da bi mu sedaj lahko
dala človeško podobo in bi lahko zasnubil
lepo pastirico. A, mu ni bila usojena. Pepka
bo večno spala na rokavčkih gore Mataroge.
Škrat Videž je odšel na goro, položil tudi on
glavo na rokavčke in ob Pepki zaspal. Tako
sedaj na Matarogi skupaj spita Videž in
Pepka.
Čez dolgo časa se je z vojske vrnil sosed
Nane. Lasje so mu osiveli in hrbet se mu je
ukrivil. Šel je na goro, da bi videl lepo Pepko.
Pa je videl, da je njegova deklica od žalosti
zaspala in da ji v spanju dela družbo Videž.
Nabral je cvetja in oba s cvetjem pokopal.
Šel v vas in povedal, da Videž čuva Pepko,
vse ptice, vse rože in tudi rokavčke Matere
božje.
Kmalu so ljudje goro imenovali Videž.

Glava je bila polna, želela sem si malo
spremembe. Ogovorila sem moža, ki je
nepremično strmel v ekran televizorja. Želela
sem ga prepričati, da se odpeljeva na deželo
k staršem na kavico. Seveda sem slutila, da
od moje želje ne bo nič, saj je bil na televiziji
nogomet. Po daljšem prigovarjanju sem
dosegla le to, da me je odpeljal na avtobusno
postajo.
Tako sem čez nekaj minut že stala na postaji
in čakala na avtobus. Tedaj je prišla mimo
mlada mamica z otrokom v naročju. Prosila
me je, če ji lahko pridržim otroka, da bi
vplačala loto. Rada sem ji ustregla, opozorila
pa sem jo le, naj pohiti, saj jaz že sama težko
stojim, z otrokom v naročju pa še težje.
Gledala sem za dekletom, ki je odhitelo proti
kiosku, kjer so vplačevali loto. Na moje
začudenje pa se tam ni ustavila, ampak je
nadaljevala pot mimo njega. Pričela sem jo
klicati, vendar se ni ustavila, korak je le še
pospešila. Prestrašena sem vpila: »Gospa,
gospa, otroka imate tukaj.« »Ni moj«, sem
slišala odgovor. Mimo je prišel sprevodnik,
na hitro sem mu povedala situacijo in ga
zaprosila, naj žensko vendar ustavi. Moram
povedati, da me je najprej začudeno
opazoval. Imela sem občutek, da mi ne
verjame, da celo misli, da z menoj nekaj ni v
redu. Po prigovarjanju je le stekel za njo in jo
privedel nazaj na avtobusno postajo.

Zapisala: Jasna Majda Peršolja
Pesmico je povedala Valerija Dobrila, poročena
Croce, Karamonova iz Hrpelj

UTRUJENO SRCE

Pričel se je dialog. Ženska je trdila, da otrok
ni njen, jaz seveda isto. Fantek, ki sem ga
držala v naročju, je imel dve ali tri leta,
približno enako kot moja hči. Sprevodnik je
želel situacijo čimprej rešiti, zato je vprašal
kar fantka, naj vendar on pokaže, katera je

Prihaja pomlad.
Čutim njen prihod,
čeprav je zunaj mraz.
Prinaša topel veter, žarke
sonca, pesem ptic.
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1. Palca položite v notranji zgornji kot
očesne votline. Občutili boste rahel
pritisk v kosteh. Omenjeni točki sta
označeni s črko A. Globoko pritisnite
prste, kakršenkoli občutek bolečine je
znak blokade. Masirajte ti točki in štejte
do 10. Sprostite se. Ponovite trikrat.

njegova mamica. Ne boste verjeli, pokazal je
name. Tisti hip so se mi kolena močno
zatresla, v glavi se mi je zavrtelo.
Sprevodnik, ki je to opazil, me je k sreči
prestregel, da nisem padla. Uspela sem ga
celo prepričati, da nas je odpeljal na bližnjo
policijsko postajo.
Kaj se je zgodilo tam, pa ne vem. Vsa
premočena sem se namreč zbudila v postelji
in ugotovila, da so bile to k sreči le sanje.
Zapisala: Saša Žgajnar

PILATES in VAJE ZA OČI
Jože Tomšič, ki se seveda redno udeležuje
pilatesa, nam je predstavil nove vaje, vaje za
oči.
Oči so ogledalo jeter. Ljudje, ki imajo težave
z očmi, imajo težave z jetri in obratno.
Taoistična teorija pravi, da je koleričnost
znak obolelih jeter. Tudi ljudje, ki preveč
uporabljajo oči, so kolerični. Notranja vaja za
oči hkrati krepi oči in jetra ter pomaga pri
preprečevanju
določenih
motenj:
astigmatizma,
katarakte,
kratkovidnosti,
glavkoma in težav z jetri.

2. Potem položite kazalca v majhni vdolbini
sredi spodnjega dela očesne votline, ki
sta označeni s črko B. Močno pritisnite v
očesno votlino, vendar ne na zrklo.
Masirajte in štejte do 10. Sprostite se.
Ponovite trikrat.

Oči, posebno pa še njihovi gibi, so znak
inteligence. Inteligentni ljudje imajo živahne
očesne gibe in nenehno raziskujejo okolico.
Počasni in odsotni gibi so znak potlačene
inteligence, ki jo je treba negovati z vajami za
oči.
Med drugim pa očesne vaje izboljšujejo slab
krvni obrok v očeh, ki se odraža kot veliki,
črni krogi okrog oči. Slab obtok je posledica
dolgega neaktivnega obdobja ali večurnega
gledanja televizije. Prvi znak je pogosto
občutek mraza, ki nastane, ko se telesna
termperatura dvigne nad sobno in ko je zrak
hladnješi od telesa. Podobno kot v motorju
mora tudi v telesu hladilna tekočina krožiti in
odvajati odvečno toploto. Če je odtok slab in
počasen, se temperatura telesa dvigne.
Pravimo, da se kri zgosti in nastajajo
zamaški. Očesne vaje so odličen način za
preprečevanje teh zamaškov, posebno še,
če (pre)radi gledate televizijo.
Z očesnimi vajami se zmanjšajo tudi
podočnjaki, znaki zadrževanja vode in
slabega splošnega delovanja metabolizma.

3. Nato položite kazalca na spodnji del
očesne votline v bližino zunanjih očesnih
kotičkov. (Poiščite črko C in risbo b.)
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Pritisnite in masirajte ter štejte do 10.
Sprostite se. Ponovite trikrat.

6. Hitro in energično drgnite dlan ob dlan,
da se vam roke dobro ogrejejo. Z rokami
pokrijte oči tako, da se prsti leve in desne
roke rahlo prekrivajo. Ne potiskajte oči.
Štejte do 10. Ponovite trikrat: občutili
boste toploto rok na očeh.

4. Položite sredince na zgornji del očesne
votline poleg zunanjega očesnega
kotička. (Poglejte črko D.) Pritisnite in
masirajte ter štejte do 10. Sprostite se.
Ponovite trikrat.

7. Potem nežno masirajte oči s kazalcem,
sredincem in prstancem. S krožnimi gibi
masirajte kost okoli oči: začnite v
notranjem kotu blizu nosa. Nosnico
masirajte navzgor, potem vzdolž obrvi
proti sencam in se vrnite do oči, oziroma
spodnjega dela očesne votline in spet
masirajte nos. Ponovite desetkrat.
Sprostite se. Ponovite opisani ciklus
trikrat.
OPOMBA A: Če boste masirali v nasprotni
smeri, boste oslabili očesne živce in
povzročili gube. Za masažo uporabljajte le
naravne kreme.
OBOMBA B: Če trpite zaradi glavkoma ali
katarakte, izvajajte sedem navedenih vaj kar
20 minut dnevno. Če so vaše oči utrujene,
bodo te vaje poživile in osvežile vaše telo v
pičlih nekaj minutah. Njihova učinkovitost se
poveča, če jih izvajate skupaj z vajami za
krepitev jeter.

5. Sredinec položite na sence, sledite liniji
obrvi do blage vdolbine na drugi strani
(točka E). Pritisnite in masiratje ter štejte
do 10. Sprostite se. Ponovite trikrat.

OPOMBA C: Če so nekatere točke boleče,
ne pritiskajte premočno, ker tudi blag pritisk
zadostuje za želeni učinek in vrnitev
normalnega vida.
OPOMBA D: Prvi dve točki (A in B) vam
lahko služita za diagnostične namene. Po
močnejšem pritisku je tudi najmanjša
bolečina znak motenj v očeh in telesu. Če je
točka B zatekla, nabrekla in potemnela, trpite
7

zaradi zadrževanja vode in potrebujete veliko
počitka.

5. Po masaži in vajah vedno pritisnite dlani
na oči, da jim prenesete toploto in
energijo.

Za krepitev oči in očesnih mišic lahko
izvajate tudi naslednje vaje:

Če boste dalj časa izvajali opisne vaje,
morda ne boste več potrebovali očal, da bi
videli bolje oziroma jasneje.

1. Glavo držite pokonci in glejte naprej
naravnost v strop, potem pa v tla.
Ponovite nekajkrat. Oči premikajte
počasi in previdno.

Pripravil: Jože Tomšič
Vir: dr. Stephen Thomas Chang – Popolni sistem
samozdravljenja

ŠPORT
EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO V
HITROPOTEZNEM ŠAHU
V soboto, 26. novembra 2016, je v Zagorju
potekalo ekipno državno prvenstvo v
hitropoteznem šahu.

2. Potem glejte levo – desno.

Državno prvenstvo je organizirala ZŠIS-POK.
Izvedbo prvenstva pa je prevzelo DI Zagorje
v prostorih Delavskega doma v Zagorju.
Tekmovalce sta v pozdravnem nagovoru
pozdravila predsednik DI Zagorja, Zvone
Poznič, in predstavnik ZŠIS-POK, Primož
Jeralič.

3. Potem glejte gor – dol iz nasprotnih
očesnih kotičkov.

Tekmovalo je 10 šahovskih ekip. Naše
društvo je zastopala ekipa v sestavi: Leopold
Kočevar, Srečko Obolnar, Anton Iskra, Alojz
Volc in Ciril Logar. Sreča ni bila ravno na
strani naših tekmovalcev, saj so zasedli
zadnje mesto. Sicer pa: »Važno je
sodelovati, ne zmagati«.

4. Potem krožite z očmi: najprej v smeri
urinega kazalca, potem v nasprotni
smeri. Za to boste potrebovali 10 minut,
če boste vajo izvajali počasi.

Zapisala: Milena
Fotografija: ZŠIS-POK

INVALID ŠPORTNIK LETA 2016
Slavnostna prireditev ŠPORTNIK LETA 2016
se je odvijala v četrtek, 15. decembra 2016, v
hotelu Austria Trend hotel, v Ljubljani, v
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organizaciji Zveze za šport invalidov
Slovenije - Paraolimpijski komite (ZŠISPOK), častna pokroviteljica dogodka pa je
bila dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za
izobraževanje, znanost in šport.

tudi slepi in slabovidni kegljači (Mitja Osolnik,
Safet Baltić, Jakob Vodušek, Marjan Žalar,
Igor Žagar, Tomaž Furlan, Miro Rus, Sašo
Kajtna, Franc Tomšič, Danica Padežnik,
Marija Fras, Karmen Vogrič).
Dogodek je bil posebnega pomena tudi zato,
ker je ekipa klasične televizije TIPK TV za
gluhe in naglušne celotni dogodek posnela.
Posnetek si lahko ogledate na:

Dobitnica zlate medalje in naziv najboljše
športnice leta 2016 je osvojila paraolimpijska
zmagovalka, strelka Veselka Pevec, ki se je
že večkrat pošalila, ko je dejala, da je prišla,
videla in zmagala. Naziv najboljšega
športnika leta 2016 je osvojil strelec Franček
Gorazd Tiršek, ki ga širša javnost že dodobra
pozna.

http://www.zsis.si/2016/12/22/vabljeni-k-ogleduposnetek-prireditve-invalid-sportnik-leta-2016/
Zapisal: Ivan Palčič
Foto: ZŠIS-POK

DRŽAVNO PRVENSTVO INVALIDOV
V VELESLALOMU
V soboto, 5. februarja 2017, je na smučišču
Poseka potekalo Državno prvenstvo v
veleslalomu
za
invalide.
Organizator
prireditve je bila ZŠIS-POK, izvajalec pa IŠD
Samorastnik iz Raven na Koroškem. Kljub
pomanjkanju snega je izvajalec poskrbel za
kvalitetno izvedbo tekmovanja.
Tekmovanja se je skupno udeležilo 70
tekmovalk in tekmovalcev, ki so bili
razvrščeni v različne kategorije.

Najboljša ekipa leta 2016 je moška
reprezentanca slepih in slabovidnih v
kegljanju za osvojeno 1. mesto na
evropskem prvenstvu v Koprivnici na
Hrvaškem v postavi Safet Baltič, Jakob
Vodušek, Tomaž Furlan, Miro Rus, Marjan
Žalar, Igor Žagar, Sašo Kajtna in Franc
Tomšič.

Naše društvo je v kategoriji LW1 (stoječi)
zastopala Mira Jakin in zasedla drugo mesto.
V kategoriji LW2 (stoječi) v skupini veteranov
pa se je na tretje mesto uvrstil Jordan Jakin.

Namiznotenisač Luka Trtnik in parasmučar
Jernej Slivnik sta prejela priznanje za najbolj
perspektivna mlada športnika.
Podeljene so bile tudi zlate, srebrne in
bronaste značke ZŠIS - POK za tekmovalne
dosežke v letu 2016. Najžlahtnejše priznanje
sta dobila Veselka Pevec in Franček Gorazd
Tiršek. Srebrni znak ZŠIS - POK sta prejela
plezalec Gregor
Selak in
parakarateist Skender Tošić. Bronaste znake
pa so prejeli plavalec Darko Đurić,
kajakaš Dejan Fabčič, atlet Tadej Enci, Matej
Brajkovič, moška golbal reprezentanca
(Matej Ledinek, Blaž Koščak, Borut Višnikar,
Boštjan
Vogrinčič in Elvis
Hodžić),
showdown reprezentanca (Peter Zidar, Sanja
Kos,Tanja Oranič, Miha Susman in Denis
Repa). Z bronastim znakom so bili nagrajeni

Iskrene čestitke!
Zapisala: Milena
Fotografije: ZŠIS-POK
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Končni vrstni red moški: 1.) Janez
Poberžnik (DI Dravograd) 8,5 točke; 2.) Jaka
Juvan (DI Muta) 8; 3.) Igor Iljaž (MDI Ptuj) 8;
20.) Leopold Kočevar (PARAS) 5.5; 30.)
Tone Iskra (PARAS) 2, 5;
Pri ženskah je nastopilo 14 igralk, ki so
odigrale 7 kol po švicarskem sistemu, sicer
pa so veljala enaka pravila kot pri moških. Iz
PARASA ni nastopila nobena tekmovalka.
Zmagovalka je premagala vse svoje
nasprotnice in ima tudi naziv šahovske WM
(šahovska mojstrica).

Državno prvenstvo ZŠIS-POK v
posamičnem hitropoteznem šahu 2017
ZŠIS-POK je bila organizator 26. DP
invalidov
Slovenije
v
posamičnem
hitropoteznem šahu za leto 2017, ki ga je v
nedeljo, 5.3.2017, izvedlo DI Muta v avli OŠ
Muta. Tekmovanje je potekalo ločeno za
ženske in moške. Za ženske ni bilo
predhodnih kvalifikacij in je bilo prvenstvo
odprtega tipa, pri moških pa je lahko
sodelovalo najboljših 20 tekmovalcev iz ZDIS
in najboljši trije iz posamezne nacionalne
invalidske organizacije. Igralni čas je bil 10
min za partijo. Pred začetkom tekmovanja so
učenci in
učenke
OŠ Muta
pripravili
prijeten
kulturni
program in
izvedli
slovensko
himno.

Končni vrsti red ženske: 1.) Pavla Košir
(MDI MB) 7 točk; 2.) Mojca Sušec (Društvo
distrofikov SLO) 6; 3.) Alenka Nikl (DI Muta)
5;
Zapisal: Leopold Kočevar

VERONIKI V SLOVO
Draga Veronika!
Prišel je čas, ko si morala oditi tja, kjer te bo
vsak dan iz sna prebudila angelov melodija,
kjer ne boš čutila bolečin, le blažen mir …

Leopold Kočevar

Pri moških je sodelovalo 32 igralcev, ki so
odigrali 11 kol po švicarskem sistemu. Iz
našega društva PARAS sta nastopila samo
Leopold Kočevar, ki je s točno polovičnim
izkupičkom 5,5 točke osvojil 20. mesto in pri
tem tudi nekoliko izboljšal svoj rating ter
Tone Iskra, ki je z 2,5 točke presenetljivo
zasedel 30. mesto, torej ni bil zadnji.
Še bolj pa je
Tone
presenetil s
tem, ko je
celo
premagal
enega
mojstrskega
kandidata.

Življenje je kot knjiga. List za listom, dan za
dnem, nihče ne ve, kdaj bo ta roman napisal
zadnjo stran.
Odšla si mnogo prezgodaj, s knjigo življenja
nedokončano …

Tone Iskra

Tretji igralec iz PARAS je bil prijavljen tudi
Srečko Obolnar, ki pa je moral iz
zdravstvenih razlogov, žal, tekmovanje
odpovedati.

Usoda ti je že v zibko polno čašo grenčice
nalila. Bolezen ti že od otroštva ni
prizanašala. A vendar, pogumno si čašo
sprejela, grenkobo in gorje, vse za dobro si
vzela.

Kot zanimivost je treba tudi omeniti, da je
drugo mesto zasedel 15-letni Jaka Juvan iz
DI Muta.
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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.

Spoznali sva se leta 2011 na obnovitveni
rehabilitaciji v Čatežu. Iz leta v leto je bil najin
odnos lepši, polnejši in zadnja leta resnično
prijateljski. Tebe je bilo lahko vzljubiti. Tvoj
tihi šarm me je v trenutku osvojil; nekaj je bilo
na tebi, kar me je pritegnilo in želela sem si
te bolje spoznati. Na OR sva se vsako leto
veliko družili, se pogovarjali, s skuterjem
raziskovali okolico … to so bile najine
najlepše urice, saj sva obe neizmerno uživali.
Pa popoldansko kopanje …, kako si uživala v
vodi. Rada si imela sonce, toploto in pogovor
o tvojih hčerah, vnukih ... Zelo malo sva
govorili o bolezni, slabem počutju in nasploh
o slabih stvareh … Izogibala si se takega
pogovora, zato sem te še bolj spoštovala, saj
sem vedela, da za nasmehom skrivaš
bolečine. Kljub velikokrat slabemu počutju, si
se vsak večer družila z nami. Nikoli nisi
kazala svojega počutja. Tvoja urejenost,
dobra volja, optimizem, srčnost in sočutnost
do sočloveka so v meni in prenekaterem
članu društva pustila nepozabne sledi. Tudi
zapela in včasih celo zaplesala si rada. Vem,
da te je vse to stalo veliko napora in da si
izmučena, vendar v duši zadovoljna, legla k
počitku, saj si vsem pokazala in dokazala, da
se da, če se le hoče.

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 posredujete na URI
Soča, po pregledu vam fiziater pove, ali vam
skuter pripada ali ne.

Bila si človek z veliko začetnico. Ponosna
sem, da sem lahko bila tvoja prijateljica.
Nekoč pa se zagotovo spet srečava in si
privoščiva vse tisto, kar naju je osrečevalo.

Vidim tvoj obraz,
slišim tvoj glas.
Še korak mi je znan,
ko sprašujem zaman ...
Zakaj te več ni?

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

Zapisala: Milena

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
po
predhodnem
dogovoru.
VABLJENI!
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karto za invalide, na urejenih javnih
parkirnih prostorih na in ob vozišču, na
katerih se plačuje parkirnina.
Novost se nanaša na obveznost voznika
vozila s parkirno karto za invalide, da na
vidnem mestu označi čas prihoda, za
ravnanje v nasprotju s tem pa je predpisana
globa v višini 40 €.
Pri tem izpostavljamo, da gre za odlok, ki
ureja prometni režim zgolj na območju
Mestne občine Ljubljana.

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.

Navedeno področje je opredeljeno v 22.
členu odloka in se glasi:
»(1) Invalidi lahko brezplačno parkirajo svoja
vozila na urejenih parkirnih prostorih na in ob
vozišču občinske ceste največ dve uri.
Voznik mora na vidnem mestu v vozilu
označiti čas prihoda in postaviti veljavno
parkirno karto za invalide. Na parkirnih
prostorih na in ob vozišču občinske ceste,
kjer invalidi parkirajo več kot dve uri, na
parkiriščih in v parkirnih hišah so invalidi
dolžni plačati parkirnino v skladu s tem
odlokom.
(2) Z globo 40 € se kaznuje za prekršek
posameznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim
odstavkom.«

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/.

OBVESTILA
Obvestilo o parkiranju - NOVO

Donacija 0,5% od dohodnine

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je 30.
januarja 2017 sprejel nov Odlok o urejanju
prometa v Mestni občini Ljubljana, ki začne
veljati 4. marca 2017. Odlok prinaša nekaj
sprememb in novosti, med katerimi je tudi
novost, ki se nanaša na ureditev parkiranja
vozil voznikov, ki imajo veljavno parkirno

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.
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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.

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!

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).

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

Vlogi priložite vse zahtevane listinske dokaze
o upravičenosti zahtevka.

ŠPORTNA VADBA

V primeru, da vrednost predelave presega
1000 €, boste vabljeni na “pregled” v URI
SOČA. Tam vam bodo izdelali izvedensko
mnenje in le tega poslali na Upravno enoto.

Kegljanje – kdor se želi razgibati, metati
kroglo, ima možnost kegljanja, in sicer vsak
torek dopoldne med 10.00 in 11.00 uro v
Športnem društvu Invalid na Malenškovi 1,
Ljubljana.
Pikado – prav tako vabimo člane, ki jih veseli
igrati pikado, da lahko to storijo vsako sredo
dopoldne od 12.00 do 14.00 ure v prostorih
društva po predhodni najavi.
Namizni tenis – ljubitelji namiznega tenisa
se lahko udeležite treningov vsak ponedeljek
in četrtek med 20.30 in 22.00 uro v Zalogu,
Agrokombinatska ul. 2. Vabljeni!

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.

Malo za šalo

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

V družbi neporočenih znancev
V družbi neporočenih znancev Janezu
predstavijo Marto. Po nekajminutnem klepetu
Marta vpraša Janeza: »Koliko let bi mi
prisodili?«
»Veste, tega pa resnično ne morem reči.
Nisem nikakršen ekspert na tem področju.
Lahko bi rekel preveč in vas užalil.«
»Nič hudega. Le recite, kar mislite. Da vam
pomagam, vam povem, da imam hčerko v
vrtcu.«
»A je vzgojiteljica?«

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

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

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

Nasvet
"Daj, Marko, svetuj mi. Ali naj vzamem
bogato vdovo, ki je ne ljubim, ali revno
študentko, s katero se ljubiva?"
"Vzemi študentko, saj denar tudi ni vse."
"Tako bom tudi storil! Hvala za nasvet."
"Malenkost. Kje pa stanuje tista vdova?"

Voščilo
Sosed pride k sosedu voščit vesele praznike.
Na vratih reče: ''Spoštovani sosed, želim
vam vse tisto, kar vi želite meni.''
Sosed zaloputne z vrati in reče: ''Da vas ni
sram!''

Življenjsko zavarovanje
Mož se vrne iz službe: "Žena! Danes sem bil
v zavarovalnici in sklenil življenjsko
zavarovanje za sto tisoč evrov."
"Super! Zdaj ti pa ne bo več treba za vsako
malenkost obiskovati zdravnika!"

Kaj bo za večerjo?
Janez se zvečer vrne domov iz druge
izmene, se sesede na stol v kuhinji in vpraša:
Kaj bo za večerjo?"
Žena se postavi v pozo in pravi: "Mogoče
jaz?"
Janez: "Saj veš, da ne smem nič mastnega."

Uživanje v penziji
Se menita dva upokojenca v parku.
»A ti uživaš v penziji?«
»Glih ne. Bolijo me kosti, boli me hrbet, bolijo
me noge, bolijo me roke ... a ti?«
»Jaz pa kot da sem se ponovno rodil.«
»Kako to misliš?«
»Nimam las, nimam zob, zjutraj sem se pa
še poscal.«

Poslanec
Poslanec gre po ulici in sreča mlado mamico
z otrokom.
Otrok pokaže s prstom nanj in reče:
”Poslanec, poslanec!”
Poslanec je presenečen in mu reče nazaj:
”Kako pa ti veš, da sem jaz poslanec?”
Pa reče mamica: ”Saj ne ve, samo R-ja še
ne zna izgovoriti.”

Štejem
Mož in žena, poročena že vrsto let, sedita na
kavču.
Nenadoma mož vpraša: »Kolikokrat si me
doslej prevarala?«
Tišina.
Mož slabe volje malo glasneje: »No, povej
mi, kolikokrat si me prevarala?«
Žena: »Kaj se dereš, ko štejem!«

Kdaj je bilo najbolje v življenju
Vprašajo Američana, Rusa in Slovenca, kdaj
jim je bilo najboljše v življenju.
"Ko sem bi na Havajih, tam je bilo veliko
hrane in žensk!" odgovori Američan.
"Ko sem padel v sod vodke," reče Rus.
Slovenec ima daljšo zgodbo: "Sem bil pozimi
leta 1982 v stražarski desetini v vojašnici pod
Stolom. Bilo je pol štirih zjutraj, zunaj je bilo
minus dvajset, ležal sem pri peči, se grel in
vstopil je desetar: "Janez, ven na stražo! Jaz
pa sem Franc!"

Križanka
Mož rešuje križanko, žena ga opazuje čez
ramo.
Čez nekaj časa mu reče: »Tule si se pa
zmotil, veš … največji tič ... ne pride MOJ
ampak NOJ«

Ropar
Vpraša sodnik roparja: »Zakaj ste oropali
banko?«
Ropar: »Oni so prvi začeli!«

Še enkrat
Žena je sredi noči zbudila moža in rekla:
"Nekdo se je priplazil v sobo in me posilil!"
"Zakaj pa nisi kričala?"
"Mislila sem, da si ti."
"In kako zdaj veš, da nisem bil jaz?"
"Ker je hotel še enkrat ..."

Ne trkajte
Pijanec se opoteče v cerkev in sede v
spovednici na klop.
Župnik čaka, da bo kaj rekel, a nič se ne
zgodi. Zato nekajkrat diskretno zakašlja,
vendar z druge strani ni nobenega odziva.
Nazadnje potrka na predelno steno.
"Ne trkajte," pravi končno pijanec. "Tudi na
tej strani ni papirja!"

Poljub
Janez kolesari preko mosta, ko na drugi
strani ograje vidi stati punco, ki hoče skočiti.
Zaustavi se in pravi: "Preden skočiš, bi te rad
poljubil."
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Punca pravi : "Lahko." Objameta se in
globoko poljubita.
Janez: "To je bil najlepši poljub v mojem
življenju. Zakaj se hočeš vreči dol?"
"Starši ne marajo, da se preoblačim v
punco."

Koliko je desk?

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

Sta dva ali trije stebri?

Romantika
Prelestno mladenko, ki ji že mesece dvori,
Gorenjec končno pregovori, da se usede v
njegov avto in se zapeljeta na izlet. Po krajši
vožnji ustavi vozilo v senci mogočne
hrastove krošnje, jo prime za roke in jo
pogleda globoko v oči.
Dekle zadrhti. Srce ji začne hitreje utripati in
mladenič ji zašepeta v uho: »Ni mi lahko,
toda nekaj te moram vprašati.«
Ona vsa raznežena in v pričakovanju: »Naj ti
ne bo nerodno, kar vprašaj me.«
On: »Ali boš kaj primaknila za bencin?«
Polica izgine z leve na desno …

ALI PRAV VIDIM???
Kje je sredinska črta?

Koliko je desk? Štej od zgoraj in spodaj!

URADNE URE

društva so:

sreda, od 13. do 16. ure
telefon: (01) 563-34-68
GSM: 041/404-280
e–mail: info@drustvo-paralitikov.si
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Glasilo Informator izdaja Društvo paralitikov Slovenije Ljubljana; zbrala in uredila Saša Žgajnar; naklada 200 iz vodov; glasilo je brezplačno; za
prispevke so odgovorni avtorji sami.
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